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SAPA REDAKSI

KITA SUDAH MASUK ERA MILLENNIALS

T

iada kata yang patut diungkapkan selain syukur kepada Allah
SWT. Ribuan shalawat teriring
salam juga tercurahkan kepada pembelajar dan intelektual sejati, baginda nabi besar Muhammad SAW.
Allah SWT tempat bersandar hakiki
dan Nabi Muhammad SAW teladan
terbaik sepanjang masa.
Edisi kali ini bisa dikatakan
edisi spesial yang pernah diterbitkan
Majalah Pasti. Selain bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) IPNU ke-64,
tema yang diangkat juga sangat aktual, mengena dan sesuai bidang garap
IPNU. Ya, redaksi akhirnya sepakat
mengangkat tema “Jalur Sutera Baru
Millenials Nusantara”.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berproses sedemikian pesatnya, ditambah lagi arus globalisasi semakin tak
terbendung masuk ke Indonesia. Hal
ini membuat batas-batas geografis
tak lagi menjadi penghalang untuk
berkomunikasi dengan siapapun
kapanpun dan dimanapun. Semua
orang dapat terhubung melalui beragam media sosial, seperti twitter,
facebook, viber, whatsapp, instagram
dan sebagainya.
Generasi yang lahir pada
masa TV berwarna, internet dapat
diakses dengan mudah dan sangat
mahir menggunakan teknologi informasi adalah millenials. Mereka saat

ini berusia antara 17-37 tahun. Faktanya, dari 255 juta penduduk Indonesia, sebanyak 81 juta diantaranya
merupakan generasi millenials. Tentu
saja, mayoritas generasi millenials
kini berstatus sebagai pelajar, santri
dan mahasiswa.
Dengan kemampuannya di
dunia teknologi dan informasi, generasi millenials seringkali dikesankan acuh, pragmatis dan apatis pada
lingkungan sekitar. Orientasi dan
pola hidupnya mengedepankan kebebasan dan hedonisme. Singkatnya, yang penting dianggap keren dan
mengikuti tren.
IPNU di usianya yang melebihi setengah abad, telah terbukti banyak melahirkan generasi gemilang.
Kini, tantangan dan tanggungjawab
itu kembali diuji. Di era super canggih, dapatkah IPNU mengulang sukses, mengudukasi para anggotanya
dan menginspirasi pelajar nusantara
untuk menjadi pribadi yang berakhlak, cerdas dan inovatif.
Jawa Timur melalui IPNU
sedang berupaya menjadi spektrum
pengembangan generasi millenials.
Tidak hanya sekedar wacana, langkah
konkret penelitian, konsep kaderisasi
hingga profil millenials masa depan
yang digarap belakangan ini bagian
dari ikhtiar dan kesungguhan IPNU
Jawa Timur. Redaksi
Maret 2018 Edisi 7 PASTI
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TAJUK UTAMA

Millennials di Jalur
“Cepat Perubahan”

Haikal Atiq Zamzami
Ketua Pimpinan Wilayah IPNU
Jawa Timur.

M

illenial adalah generasi yang
digadang membawa perubahan untuk dunia yang lebih
baik. Generasi yang berkarakter khas,
sehingga layak dijadikan penanda perubahan. Generasi yang siap menjadi
pemimpin masa depan, hampir di segala lini kehidupan. Begitulah potret
umum generasi millenial dari berbagai riset yang telah dilakukan.

Telaah Global Hingga Potensi Lokal
Pada kisaran akhir 2015 lalu,
UN World Population Prospects merilis data tentang sebaran millenial di
seluruh belahan dunia. Dengan sebaran populasi di atas 25 juta jiwa, yang
mana terkonsentrasi di wilayah Asia.
Dari data tersebut muncul banyak
riset lanjutan, yang memproyeksikan
bahwa pada 2025 populasi millenial
akan semakin mendominasi dunia.
Tak terkecuali Indonesia,
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“

Kurang dari satu dekade ke depan
akan terjadi perubahan besar dunia,
bisa jadi lebih cepat. Pelajar nusantara yang merupakan generasi
millennials adalah aktor penentunya.
Bagaimana membaca tanda-tanda
zaman, hingga memantapkan arah
perkembangan millenial nusantara
dalam cepatnya arus perubahan.
Berikut adalah ulasan Haikal Atiq
Zamzami Ketua Pimpinan Wilayah
IPNU Jawa Timur.
Indonesia akan mencapai puncak
era bonus demografi ketika jumlah
penduduk usia produktif, yang notabene adalah generasi millenial,
berada pada angka 70% dari jumlah
penduduk total. Dimana menurut
proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS)
akan terjadi antara rentang tahun
2025-2030, bisa jadi lebih cepat.
Dalam white paper yang
diterbitkan oleh Alvara Research
Center, Indonesia 2020: The Urban
Middle-Class Millennials” ada tiga
karakter mencolok generasi millennial yaitu Creative, Confidence, dan
Connected (3C). Creative, mereka
adalah orang yang biasa berpikir out
of the box, kaya akan ide dan gagasan
dan mampu mengkomunikasikan ide
dan gagasan itu dengan cemerlang.
Confidence, mereka ini orang
yang sangat percaya diri, berani
mengemukakan pendapat dan tidak

sungkan-sungkan berdebat di depan
publik. Connected, mereka adalah
pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas
yang mereka ikuti, mereka juga aktif
berselancar di sosial media dan internet.

Karakter khas lainnya yang
cukup mencolok pada millenial adalah, sangat mendukung perkembangan bisnis (pro-business), fleksibel,
inovatif, problem solver, dan bersemangat tinggi. Sebagaimana hasil penelitian dari Delloite, salah satu lembaga riset internasional kenamaan
yang memiliki perhatian lebih pada
riset tentang millenial.
Pada 2017 Deloitte merilis
hasil riset yang melibatkan 8000 millenial dari 30 negara. Data tersebut
menyatakan bahwa 72% millenial
percaya bahwa sektor bisnis merupakan kekuatan untuk menggalang perubahan. 62% irisan Millenial lainnya
menghendaki para pemimpin bisnis
untuk berkomitmen dalam mengembangkan aspek sosial kemasyarakatan.
Sangat memungkinkan bagi

millenial untuk melahirkan model
ekonomi baru dunia. Dengan berbagai terobosan yang berangkat dari
kekhasan karakter millenial. Peran
strategis inilah yang penting untuk
disadari tidak hanya oleh genrasi millenial di nusantara, tapi juga seluruh
lapisan masyarakatnya.
Dalam menguak potensi millenial nusantara, ada sebuah riset
menarik, besutan Frost & Sulvivan
menyatakan bahwa Indonesia akan
menjadi pemimpin ekonomi dunia
dalam satu dekade ke depan. Indonesia diistilahkan sebagai The Next
Game Changers (Perubah Permainan), karena mampu melampaui negara-ngara BRICs (Brazil, Russia, India,
China, South Africa-Afrika Selatan).
Cukuplah pertalian data-data
tersebut memunculkan sebuah narasi tentang potensi. Potensi millenial
nusantara dalam peranan strategisnya mengembalikan kejayaan bangsa.
Bahwa idealisme, semangat, dan kemampuan berinovasi yang melekat
pada generasi millenial adalah modal
besar. Dan tugas selanjutnya adalah
mengelola dan mengembangkannya.
Mengukur Kecepatan Arus Perubahan
Pertanyaan yang tersisi saat
ini adalah, apakah millenial nusantara mampu berpacu dalam cepatnya arus perubahan ini? Atau akankah
jadi kenyataan, bahwa manusia akan
tergeser oleh peradaban digital?
Kolektivisme adalah salah
satu jawaban yang relevan. Millenial nusantara memiliki fitrah kolektif
yang berbeda dengan anak muda
dari negara-negara lain. Fitrah kolekMaret 2018 Edisi 7 PASTI
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tif ini secara otomatis akan mendorong millenial untuk condong kepada kelompok/komunitas setiap kali
ia menghadapi sebuah ancaman atau
ketidaknyamanan. Termasuk iklim
kompetitif di tengah cepatnya arus
perubahan zaman.
Tumbuh kembangnya komunitas merupakan implikasi yang
original dan unik dari landscape sosiologis kehidupan millenial Indonesia.
Komunitas merupakan jalur evakuasi
bagi anak muda dalam menghadapi
lingkugan sosial yang kian kompetitif,
penuh tuntutan, dan individualistik.
Lewat komunitas seorang anak muda
mendapatkan keramahan dan kenyamanan sosial yang mereka butuhkan
dalam tahap perkembangan sosial
mereka. Dengan kata lain, dapat diyakini bahwa tren tumbuh kembangnya komunitas merupakan gerakan
anti-globalisasi dari anak muda millenial nusantara.

10 PASTI Edisi 7 Maret 2018

Lajur Tepat di Jalur Cepat
Dinamika perubahan yang
sedang berlangsung di era ini sering
disebut-sebut sebagai “era disrupsi”.
Dimana pergerakan dunia industri
atau persaingan kerja tidak lagi linear. Perubahannya sangat cepat, fundamental dan dikhawatirkan mengacak-acak pola tatanan lama untuk
menciptakan tatanan baru. Era ini
akan menuntut manusia untuk berubah atau punah.
Namun demikian, millenial
nusantara sebagai subjek dari perubahan itu sendiri harus mampu menentukan lajur yang tepat. Lajur yang
mana akan menjamin tersedianya
ruang untuk terus berinovasi. Ruang
yang menjamin berkembangnya rasa
empati sebagai dasar lahirnya solusi
dari beragam masalah. Ruang yang
bisa menjadi laboraturim bersama
dalam mengkonstruksi identitas sosial.

Jikalau memang disrupsi
menuntut sebuah iklim kompetisi
yang sangat ketat dan cepat. Maka
millenial nusantara harus mampu
melakukan inovasi “beyond-disruption”, yaitu melampaui dinamika disrupsi ini. Pilihannya, reshape-create,
mengkonstruk ulang-menciptakan.
Millenial nusantara harus
mampu menciptakan pasar baru
dengan model bisnis baru, tanpa harus bersaing dengan yang sudah ada.
Sehingga mampu melaju kencang
tanpa harus mengalahkan siapapun.
Agar millenial dapat mewujudkan startegi “beyond-disruption”
ini, paling tidak ada tiga tahap yang
harus dilakukan. Tahap awal yaitu
Millenial Inviting yaitu langkah untuk
menghubungkan dan melibatkan millenial, salah satunya melalui pengembangan komunitas.
Tahap kedua adalah Millennial Immersion, dimana organisasi/
komunitas harus mampu merancang
program sesuai dengan karakter khas
millenial. Hal ini ditujukan agar peningkatan kesadaran akan tanggung

jawab sosial terbangun, melalui cara
unik ala millenial.
Tahapan ketiga adalah Millenial Impact, yaitu merupakan puncak
strategi keterlibatan Millennial, yang
di dalamnya meliputi pengembangan
kepemimpinan, proses fasilitasi, dan
menciptakan peluang transformasi
yang sesungguhnya bagi Millennials.
Guna mampu mempengaruhi arah
dan dampak positif bagi masyarakat.
Ke depan, kemampuan untuk berkolaborasi, membangun jejajaring, dan menyelesaikan masalah
bersama adalah skill wajib yang harus
dimiliki generasi millenial nusantara.
Lajur alaternatif lain bagi millenial nusantara untuk menempuh
lajur tepat di jalur cepat perubahan
ini adalah “Glokalisasi” (globalisasi-lokalisasi). Dimana empati dan
kecerdasan diberdayakan secara optimal untuk dapat memahami betul
permasalahan sosial di ranah lokal.
Sehingga kearifan budaya lokal sebagai identitas mampu mempersunting tren global.
Maret 2018 Edisi 7 PASTI
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TAJUK UTAMA

GENERASI MILLENNIALS
Antara Potensi dan Tantangan

“K

Beri aku 10 pemuda, maka
akan ku guncang dunia!

esadaran akan potensi besar yang dimiliki oleh generasi
muda ternyata sudah disadari
oleh Presiden Ke-1 RI Ir. Soekarno sejak era kemerdekaan. Kutipan pidato
sang Presiden ini, menyiratkan pesan
yang sangat kuat bagaimana pemuda
bisa menciptakan perubahan.
Dalam konteks kemerdekaan,
peran pemuda sangat diandalkan untuk bertempur melawan penjajah
dengan tenaga, darah, dan keringat.
Fisik kuat yang dimiliki masyarakat
muda dibutuhkan untuk mempertaruhkan nyawa demi merebut NKRI
dari tangan penjajah. Sejarah membuktikan, gerakan golongan pemuda
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Oleh:
Lukman Hakim
seperti Soekarno, Wikana, dan Chairul Saleh terbukti membawa Indonesia masuk ke gerbang kemerdekaan
pada Agustus 1945.
Latar belakang historis tersebut melahirkan fakta bahwa pemuda merupakan tampuk perubahan
sosial dari generasi ke generasi. Hal
ini rasanya tidak akan berubah sampai kapanpun, jika melihat karakter
psikologis pemuda yang notabene
sedang memasuki masa aktif, reaktif,
kreatif, dan kritis dalam fase perkembangan sosial manusia.
Dunia saat ini memasuki era
millennials. Era ini digambarkan sebagai sebuah periode waktu di mana

teknologi berkembang pesat dan
menjadi sebuah gaya hidup bagi generasi di dalamnya. Generasi millennials menjadi sebutan bagi orang yang
lahir sekitar tahun 1980 an hingga
2000 an. Artinya, masyarakat yang
kini berusia 15 – 34 tahun diklasifikasikan sebagai kaum millennials.
Dibanding generasi sebelum,
generasi millennial memang unik, hasil riset yang dirilis oleh Pew Researh
Center misalnya secara gamblang
menjelaskan keunikan generasi millennial dibanding generasi-generasi sebelumnya. Yang mencolok dari
generasi millennial ini dibanding generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi dan budaya pop/
musik. Kehidupan generasi millennial
tidak bisa dilepaskan dari teknologi
terutama internet, entertainment/
hiburan sudah menjadi kebutuhan
pokok bagi generasi ini
Di Indonesia studi dan kajian
tentang generasi millennial belum
banyak dilakukan, padahal secara
jumlah populasi penduduk Indonesia
yang berusia antara 15-34 tahun saat
ini sangat besar, 34,45%. Tahun lalu
memang ada sebuah majalah bisnis
yang tajuk utamanya membahas generasi millennial, tapi sayang coverage
liputanya masih sebatas kaitannya
generasi millennial dengan dunia pemasaran, belum masuk secara substansi ke ruang lingkup kehidupan
mereka secara menyeluruh.
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.
Ketika kita berbicara dan
mencoba membedah potret generasi millennial di Indonesia secara utuh
maka setidaknya ada lima isu utama
yang perlu dikaji lebih mendalam,
yakni:
1. Pandangan Keagamaan
Jumlah penduduk muslim di
Indonesia merupakan yang terbesar
di didunia, meski demikian ternyata
Indonesia lebih memilih demokrasi
sebagai sistem bernegaranya dibanding sistem kenegaraan yang berdasarkan agama. Prinsip inilah yang
dipegang teguh oleh para pendiri
republik ini, bahwa sebagai bangsa
dan negara kita perlu mendasarkan
pada asas dan dasar negara yang melindungi setiap warga negara apapun

Maret 2018 Edisi 7 PASTI
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asal usul dan latar belakangnya, dan
dasar negara itu kita sepakati adalah
Pancasila.
Karena itu penting untuk
memotret bagaimana pandangan
keagamaan pemuda apakah konservatif, moderat, atau sekuler, apa
pandangan pandangan pemuda tentang hubungan agama dan negara.
Apakah ada pergeseran pandangan
keagamaan pemuda dibanding generasi-generasi sebelumnya.
2. Ideologi dan Partisipasi Politik
Ada sebuah pandangan
umum yang selalu menggelitik bahwa
nilai-nilai patriotik dan nasionalisme
telah hilang dan luntur dari generasi
muda kita. Apa memang demikian?
Kalau kita lihat semangat sepak bola
mania di Gelora Bung Karno setiap
timnas bertanding malah menunjukkan hal sebaliknya.
Juga ketika kita lihat respon
mereka di social media ketika simbol-simbol kita dilecehkan negara
tetangga, mereka sangat aktif dan
gigih membela martabat bangsa dan
negaranya. Jadi penting bagi kita sebenarnya untuk melihat sebetulnya
apa arti nasionalisme bagi generasi
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millennial ini, Apakah hanya sebatas aspek primordialisme, trend saja
atau ada yang lebih substansial.
Terkait dengan dunia politik
di Indonesia, penting juga melihat
bagaimana pemuda melihat setiap
proses politik kenegaraan yang terjadi di Indonesia, seberepa besar tingkat partisipasi pemuda dalam setiap
proses politik di Indonesia. Survei
yang dilakukan Alvara Research Center tahun 2014 menunjukkan pemilih muda Indonesia didominasi oleh
swing voters/pemilih galau, dan apathetic voters/pemilih cuek.
3. Nilai-Nilai Sosial
Bagaimana pemuda memaknai arti sebuah keluarga juga penting
untuk digali, bagaimana mereka memandang hubungan antara anak dan
orang tua, apakah orang tua merupakan role model bagi mereka atau
malah mereka lebih memilih role
model lain diluar hubungan kekeluargaan.
Berbagai pertanyaan diatas
penting diukur terkait dengan nilainilai sosial dikalangan pemuda, banyak pihak juga berpandangan mulai ada pergeseran nilai-nilai sosial

ketimuran kita dikalangan pemuda,
karena mereka lebih terbuka pemikirannya maka mereka juga dengan mudah mengadopsi nilai-nilai
sosial barat yang lebih modern
4. Pendidikan, Pekerjaan, dan Kewirausahaan
Isu paling penting yang dihadapi pemuda dari dulu sampai
sekarang adalah isu pendidikan dan
pekerjaan, karena dua hal inilah yang
paling berpengaruh dan menentukan
masa depan mereka. Tingkat kesuksekan mereka dimasa dewasa dan
masa tua ditentukan oleh pendidikan
dan pekerjaan yang mereka terima di
masa muda.
Selain itu wirausaha saat ini
juga sudah menjadi alternatif kalangan muda dalam berkarya, start-up
bisnis bermunculan di berbagai kota.
Begitu lulus mereka tidak lagi berburu
lowongan pekerjaan, tapi berupaya
mencari peluang bisnis dan menjadikan peluang bisnis itu sebagai pintu
masuk ke dunia wirausaha.
5. Gaya Hidup, Teknologi, dan Internet
Gaya hidup anak muda yang
cenderung hedonis terutama diko-

ta-kota besar sudah menjadi rahasia umum, mereka memiliki cara
tersendiri untuk meluapkan ekspresi
mereka, dunia hidup mereka tidak
bisa lepas dari hiburan dan teknologi
terutama internet.
Bagaimana gaya hidup pemuda Indonesia?, Apa saja hobi dan
olahraga yang pemuda senangi?, Apa
kebiasasan dan perilaku pemuda terhadap terknologi, terutama internet?
Dan Bagaimana interaksi pemuda
di media sosial? Adalah pertanyaan
yang perlu dijawab terkait hubungan
gaya hidup anak muda.
Akhirnya dengan memahami
secara utuh potret generasi millennial di Indonesia maka kita memiliki
gambaran pandangan, aspirasi dan
sudut pandang mereka terhadap segala aspek didalam kehidupan mereka, sehingga pembangunan manusia
Indoesia seutuhnya bisa tepat sasaran, karena pada ujungnya nanti kepada generasi millennial inilah nasib
dan masa depan bangsa dan negara
ditentukan.
Disarikan dari tulisan Hasanuddin Ali
dan Intan Bedisa
Maret 2018 Edisi 7 PASTI
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OPINI

Menggagas Konsep Kaderisasi
di Era Millennials

I

Oleh:
W Eka Wahyudi
Wakil Ketua II PW IPNU Jawa Timur

stilah millennial saat ini tengah
banyak diperbincangkan. Hal ini tak
lepas dari semakin meningkatnya
pengaruh penggunaan teknologi - informasi, yang menjadi ciri dan perrtanda generasi ini.
Millennials (juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis
setelah Generasi X. Peneliti sosial
sering mengelompokkan generasi
yang lahir antara 1980-2000 sebagai
generasi millennial. Jadi bisa dikatakan generasi millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini
berusia antara 15–34 tahun.
Generasi
millenial
cukup unik, karena lahir, tumbuh dan
berkembang senafas dengan perkem-
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bangan teknologi. Maka tak heran
jika generasi ini seakan tak bisa hidup
tanpa teknologi, akses informasi juga
seakan menjadi nafas kehidupannya.
Di samping itu, generasi ini kian lama
semakin jarang menginjakkan tanah,
Karena lebih suka bermain dan bergaul di gedung-gedung perkantoran,
mall, hypermarket, perkotaan dsb.
Jika boleh dimaknai kecenderungan hidupnya, generasi ini
memiliki setidaknya beberapa karakteristik. Antara lain: lebih memilih
menggunakan ponsel (smartphone)
dibanding televisi atau radio, wajib
memiliki media sosial, kurang suka
membaca secara konvensional (buku,
Koran dan majalah), lebih paham
perkembangan dan pendayagunaan

teknologi dibanding orang tuanya,
cenderung tidak loyal namun bisa
bekerja secara efektif dan mulai banyak mengunakan transaksi yang bersifat non tunan (cashless).
Lalu pertanyaan yang muncul
adalah, bagaimana kaderisasi IPNU
merespon tantangan zaman ini?
Merespon kenyataan di atas,
maka pola, model, pendekatan serta
strategi kaderisasi yang menjadi poros utama pergerakan IPNU, wajib
hukumnya mempertimbangkan sekaligus mengakomodir kecenderungan
serta karakter generasi millennial.
Secara garis besar, setidaknya terdapat beberapa hal yang
bisa menjadi pertimbangan dalam
melakukan teknik kaderisasi secara
informal ataupun non formal menjadikan IPNU sebagai organisasi yang
diminati generasi zaman now.
1. Buat Kader Nyaman dan Betah Berorganisasi
Memperlakukan
generasi millennial memang bisa dibilang
gampang-gampang susah, itu bukan
karena mereka sulit diatur, namun

karena sisi unik yang mereka miliki.
Misalnya, kita harus paham bahwa
mereka sangat mencintai media sosial, selain bernafas menggunakan
hidung, Mereka juga bernafas menggunakan kuota internet.
Alasanya, untuk menunjukkan eksistensinya di tengah publik
atau bahasa kerennya, untuk narsis di
berbagai jejaring sosial. Jadi, lingkungan organisasi harus mendesain
kantor atau basecamp-nya dengan
support full wifi. Karena, ketika para
kader sudah tidak nyaman dengan
kantornya, malah akan menghambat
kerja administrative organisasi itu
sendiri.
Dengan begitu, performa
organisasi tetap bisa berjalan dan
eksis dengan tetap mengakomodir
kecenderungan generasi ini. Selain
itu, kantor IPNU harus punya konsep
open office, atau tanpa sekat, serta lingkungan organisasi yang lebih
mengedepankan aspek kolaboratif.
Jika lingkungan organisasi ini tidak
mampu menyediakan tipe kultur
seperti itu, maka kemungkinan besar
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millennial akan keluar dengan cepat.
2. Kurangi atau Hilangkan justifikasi
Generasi ini membenci penilaian atau penghakiman kinerja
organisasi (performance apprasial)
dan pada dasarnya hal tersebut tidak berdampak dan berfungsi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Justifikasi justru akan banyak
menurunkan performa kader dalam
melakukan pengembangan diri di organisasi, karena mengalami demotivasi setelah dikritik dalam penilaian
kinerjanya.
3. Memberikan Kader Sebuah Visi
atau Gagasan
Pada dasarnya, generasi Millennial sangat peduli pada hal-hal
yang berdampak bagi masyarakat,
dan itu menjadi motivasi besar bagi
mereka mengikuti organisasi.
Ini bisa dilakukan dengan
cara memetakan nilai dan arah kaderisasi yang sesuai dengan visi yang
lebih besar. Dengan cara apa? Yakni
menanamkan tanggung jawab sosial
organisasi melalui program kerja dan
pelatihan-pelatihan kader.
Pelatihan yang hanya terfokus di dalam ruangan, bagi generasi millennial juga ketinggalan zaman.
Ada saatnya, harus dilibatkan secara
aktif untuk mengetahui denah dan
kebutuhan masyarakat, khususnya
kecenderungan pelajar, untuk dapat
memetakan program kerja yang tepat sasaran. Dan harus diusahakan
untuk benar-benar direalisasikan, bukan sekadar hanya dijadikan sebagai
penggagah visi-misi dan program kerja di atas meja atau di atas dinding
kantor organisasi.
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4. Jadilah seorang ketua yang bisa
membimbing Kader Millennial
Sudah
menjadi
rahasia
umum bahwa sosok atau figus seorang ketua juga turut serta mengembangkan atau malah menghancurkan
sebuah organisasi ke dalam jurang
ketidakberdayaan menghadapi tantangan zaman. Tak jarang, babhkan
banyak kader yang sudah tidak lagi
tertarik dengan organisasi karena
sosok seorang ketua. Oleh karena
itu, para ketua harus mampu bekerja
sama dengan generasi millennial, bukannya malah merasa terancam atau
bertindak secara instruktif kepada
mereka.
Millennial sangat suka dibimbing. Beberapa cara atau metode
bimbingan yang bisa diterapkan adalah dengan reserve mentoring, yaitu
ketua mempunyai strategi untuk memasangkan kader senior agar mendampingi kader junior yang berkaitan
dengan isu-isu penting agar dikerjakan secara kolaboratif. menyertakan
millennial pada keanggotaan atatu

kepanitiaan pada setiap kegiatan,
sangat membantu mengembangkan
keterampilan para generasi mereka.
Meski
millennial
cenderung tertarik dengan teknologi dan
menyerap banyak informasi digital
setiap harinya, sebenarnya mereka
lebih menghargai interaksi secara
langsung dengan bertatap muka, daripada interaksi yang hanya melalui
teknologi.
5. Persiapkan para Kader menjadi
Pemimpin
Generasi millennial akan
menjadi para pemimpin organisasi, bahkan sebagian sudah. Menarik untuk mengetahui bakal menjadi
pemimpin seperti apakah mereka?
Bagaimana kita bisa secara efektif
melakukan kaderisasi pada generasi
ini? Jawabannya adalah dengan memahami kekuatan terbesar mereka:
yakni kemampuan memengaruhi
orang banyak.
Banyak sekali anak muda
zaman sekarang yang aktif dalam
berbagai saluran blogging maupun

YouTube, dan jumlahnya terus naik.
Gerakan sosial, penggalangan dana
yang berbasis teknologi-informasi
juga telah banyak mereka lakukan.
Dengan kemajuan teknologi, para
millennial lebih mudah masuk ke dalam ranah ini dibanding generasi sebelumnya.
Sementara itu, seorang ketua
di era tahun 90-an biasanya merupakan pemimpin yang karismatik, namun millennial nantinya akan menjadi pemimpin bijaksana dan dengan
kemampuan untuk memengaruhi
melalui kecanggihan teknologi. Mereka akan bekerja untuk membentuk
opini tentang isu-isu yang mereka
pedulikan. Mereka akan memimpin
organisasi dengan rasa kepemilikan,
etika, dan transparansi yang lebih
baik.
Ini adalah masa depan IPNU
yang mungkin terdengar sangat cerah dan ideal. Bisa saja para pemimpin millennial benar-benar akan
menjadi influencer bahkan di luar
urusan IPNU, misalnya di masyarakat
yang lebih luas atau lingkungan pendidikannya, seperti sekolah, kampus
ataupun pondok pesantren.
Memahami mereka seiring
perubahan dan pertumbuhan yang
cepat ini bisa membantu IPNU sebagai organisasi kekaderan dan keterpelajaran memaksimalkan potensi
mereka, baik ketika masih menjadi
anggota biasa maupun menjadi pengurus harian, coordinator depatemen, lembaga dan badan atau bahkan menjaid ketua umum. Dan tentu
saja, jangan lupa untuk memberikan
mereka kesempatan berlibur.
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WAWANCARA

IPNU REFERENSI
PELAJAR ZAMAN NOW
NU dalam menempatkan pemuda
sebagai sumberdaya insani yang
vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa
ini.
Berikut wawancara Redaksi Majalah PASTI PW IPNU Jawa
Timur dengan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Prof Akh Muzakki M Ag, Grand Dipl SEA, MPhil,
PhD.
Prof Akh Muzakki M Ag, Grand Dipl SEA,
MPhil, PhD.
Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur

I

katan Pelajar Nahdlatul Ulama
atau yang disingkat dengan IPNU
adalah sebuah organisasi pelajar Nahdliyin yang berdiri pada
tanggal 24 Februari tahun 1954
di Semarang. IPNU adalah salah
satu organisasi di bawah naungan
Jamiyyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi dan wadah
yang merupakan bagian integral
dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh.
IPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU sekaligus alat perjuangan
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Apa urgensi IPNU saat ini?
"Kita sedang dihadapkan
dengan penurunan karakter pelajar. Seperti yang terjadi di Pamekasan, seorang guru harus kehilangan nyawanya ditangan muridnya
sendiri, kemudian kenakalan pelajar juga marak terjadi saat ini,
kasus narkoba, dan tawuran antar
pelajar juga marak terjadi.
Peran IPNU yang paling
penting adalah penguatan internal kader. Ke depan, IPNU juga harus bisa menjadi organisasi yang
menjadi wadah seluruh pelajar
bukan hanya kader anggota saja."
Bagaimana peran yang harus
dilakukan IPNU?
"Sebagai organisasi yang

konsen dalam mengawal pelajar
di Indonesia, IPNU harus tetap
menjaga konsistensi kaderisasi.
Tantangan IPNU ke depan akan semakin berat, terutama berkaitan
dengan moral. IPNU harus hadir
dalam memberikan edukasi kepada pelajar di sekolah-sekolah."
Pelajar seperti apa yang dibutuhkan di era millennial?
"Bangsa ini bukan hanya
membutuhkan anak muda yang
cerdas dan kreatif namun memiliki modal akhlak dan karakter yang
kuat. IPNU memiliki semua itu,
mudal terbesar IPNU adalah distribusi kader mulai tingkat mahasiswa hingga sekolah menengah
pertama, kemudian karakter yang

tidak lepas dari karakter santri
IPNU selalu menjaga akhlak dalam berperilaku dimanapun dan
kapanpun."
Terakhir, pesan khusus untuk
IPNU?
"IPNU adalah gambaran
masa depan NU kedepan, peran
NU dalam 10 dan 15 tahun kedepan dapat dilihat dari peran IPNU
hari ini. dalam menyikapi persolan
kebangsaan, IPNU sebagai kawah
candradimuka, IPNU harus terus
berbenah dalam memperbaiki
sistem kaderisasi, untuk mempersiapkan calon pemimpin pemimpin baik dalam tubuh Nahldatul
Ulama maupun negara." (Pur)
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Oleh:
Ahmad Ainun Najib
Student Research Center (SRC)
PW IPNU Jawa Timur

“Tak Diminati
Topik
Politik di Jatim
Generasi Millennials
I
ndonesia hari ini mengalami banyak perubahan yang signifikan jika
dibandngkan dengan Indonesia
sepuluh tahun yang lalu. Menurut
bebrapa penelitian dari lembaga survei seperti Alvara Risearch Center dalam pendahuluannya menyebutkan
bahwa perubahan struktur demografi penduduk Indonesia terjadi sangat
signifikan.
Momentum Indonesia dalam
jangka panjang sangat ditentukan
oleh kondisi Indonesia pada tahun
2020. Hal ini dikarenakan banyak
sumber yang menyebutkan bahwa
tahun 2020 merupakan titik tumpu
berbagai perubahan signifikan yang
akan terjadi dalam perkembangan Indonesia.
Student Research Center
(SRC) merupakan lembaga survei
yang dimiliki oleh PW IPNU Jawa
Timur. SRC melakukan survei milennials yang difokuskan pada beberapa
topik atau isu yang paling diminati
oleh para generasi milennials pada
tahun 2018.
Survei ini dilakukan sebagai
wujud refleksi dalam memperingati
hari lahir IPNU yang kini telah gebap berusia 64 tahun. Melalui survei

yang dilakukan SRC diharapkan mampu memberi gambaran yang jelas
bagaimana kondisi generasi milennials saat ini. Hal ini tentunya akan
memberi in put bagi PW IPNU Jawa
Timur dalam menghadapi tantangan
yang akan datang.
Survei tentang milennials
dilakukan pada periode 22-27 Februari 2018. Sebanyak 553 responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa
Timur mengisi kuesioner on lineyang
disebar oleh petugas survei melalui
googe formulir.
Tercatat 60.94% responden
laki-laki dan 39.06% responden perempuan yang mengisi kolom survei
yang tersedia. Survei ini mengambil
responden yang sekurang-kurangnya
berusia 17 tahun dan setingi-tingginya berumur 37 tahun. Hal ini disesuaikan dengan topik penelitian yang
sedang dikembangkan oleh SRC yakni
survei milennials.
SRC melakukan penjajakan
terkait topik yang paling ingin diikuti
generasi milennials pada tahun 2018.
Dari ketujuh topik yang disedakan
dalam kuesioner mnunjukan bahwa
topik ekonomi menjadi yang tertinggi yakni 18.26%. Topik terkait politik
Maret 2018 Edisi 7 PASTI

23

menempati urutan yang kedua dengan 17.72%.
Sedangkan topik pendidikan
menempati urutan yang ketiga dengan persentase sebanyak 15.91% dan
disusul dengan topik teknolgi diurutan keempat dengan 15.19%. Diurutan kelima dan keenam secara berurutan ditempati oleh topik agama
sebanyak 12.84% dan topik sosial
12.66%. Sementara topik yang paling
tidak banyak ingin dibicarakan oleh
generasi milennials di tahun 2018
adalah tentang topik budaya yang
persentasenya hanya 7.41%.
Selain melakukan survei
terhadap tujuh topik tersebut, SRC
juga melakukan survei sejauh mana
tingkat ketertarikan para responden
terhadap masing-masing topik yang
dipaparkan. Jika seluruh responden
dihadapkan pada tingkat ketertarikan
terhadap topik ekonomi, sebanyak
26.40% menyatakan sangat tertarik,
53.71% menyatakan tertarik, 17.72%
menyatakan kurang tertarik, dan
2.17% menyatakan tidak tertarik.
Hal yang sangat menarik untuk dilihat lebih detail adalah tingkat
ketertarikan responden terhadap
topik politik. Meskipun dari ketujuh
topik yang paling ingin dibicarakan
di tahun 2018 menempatkan topik
politik pada urutan kedua dengan
17.72%, namun pada tingkat ketertarikan seluruh responden terhadap
topik politik terjadi perbedaan yang
sangat signifikan.
Dapat dilihat bahwa yang
sangat tertarik membicarakan topik
politik hanya 11.93% dan 41.23%
menyatakan tertarik. Sedangkan
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yang kurang tertarik mendapatkan
persentase yang cukup signifikan
yakni 35.62% dan yang tidak tertarik
11.21%.
Jika dianalisis lebih mendalam hal ini menunjukkan bahwa responden yang tidak memilih topik
politik dari ketujuh topik yang ingin
dibicarakan cenderung lebih tidak
tertarik atau kurang tertarik dalam
membicarakan topik politik.
Nampaknya topik politik
seperti pemilihan kepala daerah, legeslatif, presiden, isu kebijakan publik belum cukup mampu mengangkat
ketertarikan para generasi milennials. Padahal pada kolom survei yang
mempertanyakan apakah responden
mengetahui bahwa bulan Juni mendatang Jawa Timur akan menggelar
pesta demokrasi pemilihan gubernur
baru, 91.86% responden menyatakan
tahu. Sedangkan yang tidak tahu hanya sebesar 8.14%. Hal ini tentu cukup
menjadi ironi.
Bisa disimpulkan bahwa generasi milennials di Jawa Timur saat ini
tidak cukup tetarik untuk mengikuti
perkembangan isu-isu politik yang
tengah terjadi.
Tingkat ketertarikan responden terhadap topik pendidikan cukup tinggi. Meski hanya menempati
urutan ketiga dalam prioritas topik
yang paling ingin dibicarakan pada
tahun 2018, daya tarik terhadap
topik yang satu ini cukup tinggi. Ketika responden dihadapkan pada sejauh mana responden tertarik untuk
mengikuti topik pendidikan, yang
menjawab sangat tertarik 51.54%,
tertarik 43.40%. sedangkan untuk

yang kurang tertarik hanya 4.70%
dan yang tidak tertarik sangat kecil
yaitu 0.36%.
Tingkat ketertarikan responden dalam membahas atau mengikuti topik teknologi juga cukup signifikan. Meski menempat urutan
keempat dalam prioritas topik yang
paling ingin dibicarakan, responden
yang menjawab sangat tertarik sebesar 41.41%, tertarik 46.65%, kurang
tertarik 11.39%, dan yang menjawab
kurang tertarik 0.54%. Meski demikina sepertinya topik bahasan teknologi seperti pengembangan aplikasi,
teknologi tepat guna, robotika dan
lainnya cukup menjadi daya tarik bagi
responden.
Sedangkan untuk topik agama juga tidak begitu menjadi prioritas jika dibandingkan dengan topik
lainnya. Akan tetapi tingkat ketertarikan responden cukup tinggi jika dihadapkan dengan daya tarik topik yang
disediakan seperti radikalisasi agama,
kerukunan antar umat beragama, is-

lam nusantara dan lainnya. Responden yang menjawab sangat tertarik
cukup fantastis jika dibandingkan
dengan ketertaikan terhadap topik
lain. Tercatat yang menjawab sangat tertarik 55.88%, tertarik 34.90%.
sedangkan yang cenderung kurang
tertarik hanya 8.50% dan yang tidak
tertarik 0.72%.
Daya tarik terhadap topik
sosial juga bisa dibilang cukup tinggi. Tercatat yang menjawab sangat
tertarik 33.09%, tertarik 53.71%, kurang tertarik 11.2%, dan tidak tertarik
0.90%. Sedangkan untuk topik yang
paling tidak diprioritaskan dari pada
topik yang lain adalah topik budaya.
Meski demikian jika dihadapkan pada
topik budaya, tingkat ketertarikan responden juga cukup tinggi. Sebanyak
32.37% responden menjawab sangat
tertarik, 52.44% responden menjawab tertarik, 14.10% responden
menyatakan kurag tertari. Dan sisanya sebanyak 1.08% responden menjawab tidak tertarik.
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REHAT

"

Kehidupan Manusia
Diprediksi Akan Seperti
Film Fiksi Ilmiah

"Nyatanya masa depan umat manusia memang akan
semakin mendekati film fiksi ilmiah. Demikian prediksi
PHD media yang percaya masa depan umat manusia
dan teknologi akan terhubung erat."

M

asa depan ditaksir tidak
lagi mengharuskan manusia menggunakan teknologi
berat untuk menunjang kehidupan.
Hal itu ditenggarai oleh inovasi kecerdasan buatan (artificial intelligence,
AI) yang bisa membantu kehidupan
dan pekerjaan manusia.
Sebagaimana dirilis oleh liputan6.com bahwa kehadiran AI di dalam kehidupan manusia sehari-hari
memang terdengar seperti di film-

26 PASTI Edisi 7 Maret 2018

film, nyatanya masa depan umat
manusia memang akan semakin
mendekati film fiksi ilmiah. Demikian prediksi PHD media yang percaya
masa depan umat manusia dan teknologi akan terhubung erat.
Perlu diketahui bahwa PHD
media merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang pengembangan teknologi yang berdiri sejak tahun 1989 dan berpusat di Britania
Raya, London.

PHD mengedepankan ide
yang dirlis dalam buku berjudul
'Merge', yang berati penggabungan.
Di dalam rilisnya, Kamis (22/2/2018),
PHD membeberkan beberapa teknologi yang dapat menghubungkan
manusia dengan mesin.
Dalam konferensi yang akan
diadakan, PHD akan membahas beberapa teknologi yang dapat "bergabung" dengan manusia.
Beberapa di antaranya adalah "penyewaan" jaringan otak untuk
kapasitas ingatan manusia, microchip
tidak terlihat dan nano-bots yang
akan mampu memonitor kesehatan
dan memprediksi ancaman penyakit,
rumah dan kota cerdas, mobil yang
berkendara sendiri, dan banyak lagi.
PHD pun optimistis, sejumlah teknologi yang disebutkan di atas
dapat terjadi hanya dalam 30 tahun
ke depan.
Ide PHD mendapat inspirasi
dan hasil diskusi dari Ray Kurzwell,
seorang ilmuwan komputer, penemu,

penulis, dan futuris.
Ada juga nama petinggi Facebook, Sheryl Sandberg yang menjabat
Chief Operating Officer (COO). Bukan
hanya petinggi Facebook, mantan
petinggi Microsot, Dave Coplin, juga
turut serta dalam membangun visi
antara penggabungan teknologi dan
manusia.
Diketahui, Dave Coplin menjabat sebagai Chief Envisioning Officer (CEO) untuk Microsoft di Britania
Raya. Coplin juga mendirikan perusahaan The Envisioners yang memiliki
spesialisasi pada isu masa depan.
Ternyata perkembangan teknologi masa depan seperti AI tidak
hanya dikejar oleh negara-negara
Barat, Tiongkok pun gencar mengembangkannya.
Tiongkok merilis rencana
pengembangan kecerdasan buatan
(AI) pada taraf nasional. Di dalam
rencana itu, tertuang ambisi Tiongkok untuk membangun teknologi terkemuka di dunia di tengah gesekan

Dave Coplin dan Setya Nadella. Dok: Microsoft
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internasional yang meningkat sehubungan dengan penerapan kecerdasan buatan di sektor militer.
Dikabarkan, nilai industri kecerdasan buatan di Tiongkok
diprediksi akan melampaui 150 miliar
yuan pada tahun 2020 dan 400 miliar yuan pada tahun 2025. Demikian
diungkapkan Dewan Negara dalam
sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Pada 2018 ini, sebuah pusat
penelitian kecerdasan buatan internasional tersebut telah diluncurkan
di kota Beijing. Pusat ini dipimpin
oleh Kai-Fu Lee yang merupakan
CEO Sinovastion Ventures. Kai-Fu Lee
adalah seorang pemodal ventura di
bidang teknologi dan juga ilmuwan
komputer.
Otoritas kota Beijing akan
membentuk tiga pusat inovasi yang
berfokus pada penelitian dasar kecerdasan buatan, inovasi kemasyarakatan pintar, dan inovasi paten
kercerdasan buatan.
Tiga perusahaan teknologi ternama asal Tiongkok seperti
Face++, SenseTime, dan Ksyun juga
akan ikut berkolaborasi untuk mendi-
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rikan komputasi kecerdasan buatan
dan platform aplikasi data.
Kai-Fu Lee menekankan, pusat kecerdasan buatan tersebut dibangun untuk terus menjalin kerja sama
antara industri dan para akademia
dalam mengembangkan kecerdasan
buatan.
Sebagai langkah nyata, Tiongkok juga terus menggeber industri teknologi dengan kecerdasan buatan.
Tercatat, hingga September 2017,
sudah ada hampir 400 perusahaan
kecerdasan buatan yang bermarkas
di Beijing.
Wacana di atas semakin
memperjelas arah perkembangan
teknologi. Dimana kecerdasan otak
manusia dapat diwujudkan dan diaplikasikan pada mesin. Meski dalam
prosesnya membutuhkan waktu 30
tahun ke depan tapi bisa lebih cepat
daripada prediksi.
Jika sudah tahu demikian,
maka generasi millennial harus cepat merespon atas kondisi tersebut.
Mulai saat ini bisa membuat berbagai
inovasi dan strategi untuk mendapatkan posisi baik bidang pendidikan,
teknologi, maupun ekonomi.*

Maret 2018 Edisi 7 PASTI

29

SPACE IKLAN

30 PASTI Edisi 7 Maret 2018

Maret 2018 Edisi 7 PASTI

31

RESENSI BUKU

Millenial Nusantara:
Pahami Karakternya
Rebut Simpatinya
Judul		
Penulis		
Peresensi
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Tahun Terbit
Deskripsi Fisik

: Millennial Nusantara
: Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi
: M. Taufikur Rozikin
: PT Gramedia Pustaka Utama
: 2017, Cetakan Ke-1
: xiii dan 203 halaman

I

ndonesia hari ini dan masa mendatang, berbeda dengan Indonesia
lima tahun yang lalu. Perubahan
yang signifikan terjadi dari struktur
demografi penduduk Indonesia. dari
berbagai data dan analisis, momentum Indonesia dalam jangka panjang
sangat di tentukan pada kondisi tahun
2020. Bukan karena pemilihan presiden dilakukan tahun 2019, tetapi juga
berbagai estimasi data yang dilakukan dari banyak sumber menunjukkan tahun2020 akan terjadi tonggak
berbagai perubahan signifikan yang
ada di Indonesia. (hlm xiii)
Indonesia 2020 bisa kita lihat
dan amati dari berbagai fenomena
yang bibitnya sudah terjadi saat ini.
Paling tidak ada tiga fenomena yang
bisa menjelaskan kondisi Indonesia
di tahun 2020, yaitu komposisi penduduk urban, penduduk kelas menengah dan penduduk muda.
Penduduk urban menggambarkan mengingkatnya populasi
perkotaan di Indonesia, hasil sensus penduduk Badan Pusat Statis-
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tik (BPS) tahun 2010 menunjukkan
komposisi penduduk yang tinggal di
kota semakin tinggi, yaitu 49,8%. BPS
memprediksi akan terjadi peningkatan yang signifikan di tahun-tahun
mendatang. Peningkatan populasi dikalangan penduduk kelas menengah
juga terjadi dengan fantastis.
BCG dalam laporanya tahun
2012 jumlah MAC (Middle Class and
Affluent Consumers) di Indonesia
berjumlah 74 juta jiwa, data Susenas
BPS tahun 2016 yang diolah kembali
oleh Alvara Research Center menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 66,31%
dari total penduduk Indonesia.
Lebih dari 35% penduduk
Indonesia tahun 2015 berusia 15-34
tahun, penduduk muda ini adalah
mereka yang lahir antara 1980-sampai 2000-an, atau kemudian dikenal
sebagai Generasi Millenial. Millenial
(juga dikenal sebagai generasi Y) adalah kelompok demografis (cohort)

setelah Generasi X yang lahir tahun
1960-1980.
Generasi Millenial memiliki
tiga karakter, yang pertama adalah
confidence. mereka adalah orang
yang sangat percaya diri, berani
mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan berdebat di depan publik, kedua, creative, mereka adalah
orang yang biasa berpikir out of the
box, kaya akan ide dan gagasan, serta
mampu mengomunikasikan ide dan
gagasan itu dengan cemerlang. Ketiga, connected, mereka adalah pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas yang mereka
ikuti, serta aktif berselancar di media
sosial dan internet. (hlm xix)
Buku yang berjudul Millennial Nusantara: pahami karakternya,
rebut simpatinya ini mengupas dan
memotret Generasi Millennial Indonesia yang sedang tumbuh. Buku ini
sebagian besar bersumber dari hasil riset Alvara Research Center, baik
riset kualitatif berupa pengamatan
dan wawancara mendalam maupun
riset kuantitatif yang dilakuan di 34
provinsi di Indonesia.
Dalam memaparkan Generasi Millennial, penulisnya menyusun
menjadi beberapa bagian. Bagian
pertama adalah mengenai Populasi
Millennial, bagian ini menjelaskan
perbedaan antara generasi Millennial
dengan generasi-generasi sebelumnya, terutama Generasi Baby Boomers
dan Generasi X. Bagian kedua adalah
Millennial dan Internet, memaparkan
perilaku dan kebiasaan generasi Millennial dalam menggunakan internet.
Bagian ketiga menjelaskan tentang

Karakter Millennial, pada bagian ini
penulis mengupas tiga karakter utama generasi millennial yaitu creative,
confidence, dan connected.
Bagian ke empat penulis
mengupas tentang millennial dan
keuangan, dalam bagian ini penulis
mengupas seberapa jauh literasi generasi millennial terhadan produk-produk keuangan, dan juga memotret
perilaku mereka terhadap pola investasi yang mereka lakukan. Bagian
kelima mengangkat topik Millennial
dan Politik, dengan jumlah popolasi terbanyak Generasi Millennial
menjadi menarik minat para pelaku
politik, baik partai, maupun individu,
untuk menarget mereka sebagai konstituen.
Bagian ke enam adalah tentang millennial dan Religiositas.
Penulis mengupas tentang wajah
keberagaman Generasi Millennial
di Indonesia, menurut penulis sangat penting menyisik lebih jauh potret keberagaman Generasi Millenial karena mereka dihadapkan pada
dua kutub keberagaan yang saling
bertentangan, yaitu radikalisme dan
liberalisme. Sebagai penutup buku
ini sedikit memaparkan tentang generasi setelah generasi millennial yaitu
Generasi Z, mereka adalah hasil perkawinan antara generasi X dan generasi millenial.
Buku ini sangat menarik untuk dibaca para Pemuda atau siapapun yang berminat mendalami
generasi millennial. Buku Millenial
Nusantara benar-benar mengupas
tuntas bahasan tentang generasi millenial. Selamat membaca.
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CERPEN

BANGUN KESIANGAN
KEWAJIBAN TERGANGGU

A

larm sudah berkali-kali berbunyi namun Wahidah masih
asik dengan mimpinya. Padahal hari ini adalah hari Senin, ia harus bertugas menjadi pengibar bendera di sekolah. Waktu menunjukkan
pukul 06.15 WIB, sekali lagi jam
alarm dari kamar Wahidah berbunyi
lantang.
Beberapa menit berlalu,
mendapati adik perempuannya belum bangun, Taufiq pun menuju ke
kamar adiknya.
“Rifka … sudah siang, kamu
mau sekolah enggak, kakak tinggal
ya…! Rifka…!” teriak Taufiq sambil
menggedor pintu kamar Rifka.
“Iya Kak…” terdengar suara
jawaban dalam kamar. Tak yakin adi-
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knya akan segera bangun ia pun meminta Wahidah membuka pintu kamar. “Dor… dor… Wahidah… bangun,
buka pintunya…!”, sekali lagi Taufiq
memaksa sang adik untuk segera
bergegas dengan mengetuk pintu kamarnya.
“Ini juga sudah bangun…!”,
jawab Wahidah sedikit kesal. “Kalau
sudah bangun ya buruan mandi, kakak sudah siap, kamu kakak tinggal
beneran nih kalau enggak mau cepat-cepat!”, ucap Taufiq lagi.
Akhirnya Wahidah pun beranjak dari tempat tidur. Di buka
pintu kamar dan langsung berjalan
ke kamar mandi melewati kakaknya
yang masih berdiri tepat disamping
pintu kamar.

Dari balik pintu kamar yang
separuh terbuka, terlihat kamar Wahidah yang semalam terkena badai.
Tempat tidur yang acak-acakan, bukubuku berserakan di lantai, boneka,
origami, dan banyak lagi benda lain
yang berserakan.
“Dasar pemalas, jorok…!”,
ucap Taufiq.
Jarak dari rumah mereka ke
sekolah cukup jauh, seharusnya mereka berangkat paling tidak jam 6 pagi,
baru sampai di sekolah jam 06.30 tepat. Belum lagi, semalam hujan deras
hingga jalan begitu licin dan Taufiq
tidak bisa melaju kendaraannya dengan cepat.
Tepat pukul 06.30 WIB mereka baru berangkat dari rumah, sudah
pasti telat. Sambil cemberut Wahi-

dah terus meminta sang kakak untuk
mempercepat laju motornya.
“Inikan licin Wahidah, salah
sendiri kamu tadi bangunnya siang!”,
ucap Taufiq sedikit kesal.
Dalam hati sebenarnya ia
kasihan dengan adiknya, tapi ia
membiarkannya agar adiknya bisa
mendapatkan pelajaran dan mengingatnya. Tepat digerbang sekolah, suasana sudah sepi.
Wahidah
masuk
dan
langsung dihentikan oleh pak satpam. Ia pun kemudian dihukum lari
keliling sekolah bersama teman lain
yang datang terlambat.
Setelah mengantarkan adiknya, Taufiq langsung berangkat ke
kantor. Sementara itu Wahidah berlari-lari kecil sampai beberapa kali
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putaran.
“Hiuft, sial, lari-nya sih tidak
apa-apa tapi pasti nanti aku disemprot oleh teman-teman, terus siapa
yang menggantikan aku mengibarkan
bendera?,” pikir Wahidah.
Upacara bendera selesai,
anak-anak yang terlambat baru saja
boleh masuk ke kelas setelah berlari
dan menyapu halaman depan sekolah.
Sesampainya di sekolah, Wahidah disambut dengan teriakan kesal dari teman-temannya.
“Hu… dasar kamu Wahidah,
gak bertanggung jawab kamu ya…!”
“Ya maaf sih, aku tadi kesiangan, hujan juga…!
“Alah… alasan kamu saja
sih!”
“Iya… maaf deh temanteman, janji deh lain kali tidak lagi…”
“Kamu kok bisa sih Wahidah,
telat begitu, padahal kan punya kewajiban, kebanyakan nonton film india sih kamu!”
“Iya tuh, masak Didit saja
yang satu kampung sama kamu bisa
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berangkat pagi, kamu malah telat,
besok kamu gak usah laju aja, di kost
aja Dah!”
Akhirnya, Wahidah menjadi
bulan-bulanan
kekesalan
teman-temannya. Meski begitu ia
mengaku salah dan meminta maaf
dengan sungguh-sungguh kepada
teman-temannya. Ia pun berjanji tidak akan pernah telat lagi terutama
kalau ada tugas seperti itu.
Sempat sampai dua pelajaran Wahidah diacuhkan oleh
teman-temannya. Ia pun sadar dan
sangat menyesal. Sampai pada jam
ketiga pelajaran ia pun lupa membaca buku tugas miliknya hingga akhirnya ia pun dihukum untuk berdiri di
depan kelas.
Hari itu adalah hari bersejarah bagi Wahidah. Hari itu, Senin 15
Agustus 2017 Wahidah mendapatkan
pelajaran yang benar-benar berharga. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi
mengabaikan saran orang tua dan
juga kakak. Ia juga terus membiasakan bangun pagi dengan bantuan
jam alarm. (Rof)

Mutiara Hikmah
Sekarang ini zaman millennial bukan zaman nabi. Maka
berdakwalah dengan mengikuti zaman agar Islam tetap
jaya hingga kiamat. KH Maimun Zubair

Jika para pemuda sudah tumbuh kecintaannya kepada
bangsa dan negara, maka bangsa ini tidak akan mudah
terpecah belah. Habib Lutfi

Seringkali semangat beragam tidak diimbangi dengan
pemahaman agama yang baik. Semangat dengan pemahaman beragama itu harus seimbang. Gus Mus

Pendidikan bukan hanya belajar ilmu semata, tetapi juga
membuat manusia berguna bagi masyarakat. Gus Dur

Surga tidak akan dibukakan untuk orang yang hanya
mencari surga. Tapi dibuka untuk orang yang mencari
Tuhannya. Cak Nun

Barangsiapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan
yang dalam. Soekarno

Negeri ini butuh pemuda pencari solusi bukan pemuda
pencaci maki. Ridwan Kamil
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Pelajar Bicara
Ini jawaban pelajar saat ditanya
Apa yang ada dibenak kamu saat mendengar kata “Millennial”? Dan apa saran kamu
buat gerenasi millennial?

“Kalau mendengar millennial saya
teringat HP, karena saat ini semua
orang sudah memakai ponsel. Saya
sendiri juga kadang menggunakan
ponsel untuk komunikasi. Tapi
kadang juga saya pakai untuk ngerjakan tugas hehehe.. Menurut saya sih
kita jangan terlalu mengandalkan HP
untuk hal apapun, paling tidak HP
sekedar membantu saja. Soalnya saya
punya teman itu kalau HP nya ketinggalan seperti tak berdaya, katanya gak
bisa ngapa-ngapain seperti gak punya
mata, telinga dan mulut. Jika sudah
kecanduan begitu kan bahaya.”
Moh. Muhlas A’nurroziqin
MTS Darussalam Nganjuk
Email : muhlas245@gmail.com
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?

“Emmm.. Setahu saya millennial itu
sebutan di era internet. Dimana segala sesuatunya bergantung pada
teknologi yang tersambung dengan
internet. Seperti ponsel, computer dan teknologi lainnya. Intinya sih
manusia sudah dipermudah dengan
bantuan teknologi internet. Mau beli
baju, beli makanan, beli mobil, motor
semuanya lewat internet. Saran saya
buat generasi millennial untuk lebih
kreatif dan jeli dalam melihat peluang. Karena dengan internet semua
tidak ada batasnya, mau cepat terkenal juga bisa, mau cepat kaya juga
bisa, apalagi mau cepat miskin sangat
bisa.”
Aryo Bimantoro
Mahasiswa UINSA Surabaya
Email : bimantoroaryo0@gmail.com

“Millenial itu mungkin zaman yang serba canggih, perkembangan teknologi
yang sangat cepat, banyak inovasi dan penemuan baru untuk mempermudah
manusia. Kira-kira sekarang ini kita berada di era Millennial. Sebenarnya banyak sekali peluang di era sekarang ini, khususnya kalau mau cari duwit. Banyak
juga artikel atau berita tentang orang sukses hanya dengan memaksimalkan internet. Kalau kita tidak bisa kreatif ya bakal begini-begini aja, tidak ada perkembangan.”
Muhammad Aziiz Hafidhuddin
SMKN 01 UDANAWU, Kab. Blitar
Email : hafidhmuhammad81@gmail.com

“Millennial itu apa ya??? Kurang
paham juga, mungkin kemajuan teknologi kali ya.. Soalnya kata guruku
sekarang ini semua dituntut agar bisa
memakai computer atau laptop. Guruku juga bilang kalau dulu belum pakai computer, yang punya saja jarang.
Saya sendiri sekarang juga wajib bisa
computer soalnya ada mata pelajarannya termasuk bisa internetan.”

“Millennial setahu saya zaman modern seperti sekarang ini, semuanya
serba modern dan yang kuno mulai
ditinggalkan. Mau ngapain aja sangat
mudah dan cepat. Bingung mau masak apa tinggal Tanya mbah Google,
mencari lokasi juga tinggal buka Google Map. Buat generasi muda untuk
lebih pinter aja memanfaatkan situasi.”

Ahmad Burhanuddin
Siswa SMK PONPES Al-Basyariyah
Pilangkenceng
Email : burhanahmad671@gmail.com

Maulana Akbar Syah
Mahasiswa UINSA Surabaya

Email : maulanaakbarsyah10@gmail.com

“Mendengar kata millennial saya teringat film “Panji Millennium” hehehe Kalau begitu berarti “hal-hal baru”. Jika dikaitkan dengan zaman mungkin tentang
munculnya hal baru, misalnya sekarang ini muncul istilah-istilah baru dikalangan muda. Misalnya “zaman now”, “alay”, “lebay” dan sejenisnya. Banyak yang
baru diluar kamus bahasa Indonesia. Oiya, adanya HP android itu mungkin termasuk era millennial, karena dulu gak ada begituan.”
Ahmad Faris Fiddin
Mahasiswa STAIN Kediri
Email : af803924@gmail.com
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Konsultasi Pelajar
Pengasuh Rubrik:
Winarto Eka Wahyudi
Wakil Ketua II PW IPNU Jatim,
Dosen Universitas Islam Lamongan (Unisla)
Jika kamu punya pertanyaan seputar dunia pelajar, silahkan kirim ke Email
pastiredaksi@gmail.com dengan Subjek “Konsultasi Pelajar”
Pertanyaan:
“Salam. Saya ingin bertanya. Hampir
semua teman saya punya HP, yang tidak punya bisa dihitung dengan jari.
Bolehkah punya ponsel saat masih
MTs?”
M. Nur Kafid
SMTS AL ROSYID Dander Bojonegoro
Email : Muhammad111@gmail.com
Jawaban :
“Wa’alaikumsalam Wr.Wb.
Boleh-boleh saja punya HP di usia
SMP, yang tidak boleh itu memakai
HP secara berlebihan. Misalnya, main
HP hingga lupa belajar.
Jika tidak berhati-hati dalam
menggunakan ponsel bisa berakibat
buruk. Dua diantaranya yaitu prestasi
menurun dan perkembangan jiwa sosial jadi terganggu.
Pelajar yang menggunakan
HP apalagi masih duduk di bangku
SMP mayoritas prestasinya menurun.
Hal itu karena kecenderungan siswa
malas belajar dan menyukai sesuatu
yang menyenangkan di luar mata pelajaran.
Selanjutnya, perkembangan
jiwa sosial kamu bisa terganggu. Bila
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bermain dengan teman sambil membawa HP maka biasanya kamu lebih
peduli pada HP daripada teman di
sekitar. Diajak ngomong tidak nyambung karena lagi asyik main game
atau chatingan. Teman di samping
terasa jauh dan teman di jauh terasa
dekat.
Mungkin bagi temanmu tidak masalah, tapi jika hal itu diteruskan kamu akan menjadi orang yang
tidak peka terhadap lingkungan,
minder saat menjumpai orang baru,
tidak suka bergaul, malu saat berada
di kerumunan orang dan cenderung
diam kalau tidak ada yang memulai
pembicaraan.
Saya sarankan jangan membawa ponsel ke sekolah karena di
usia MTs/SMP secara psikis masih labil dan cenderung menyukai hal-hal
yang menyenangkan apalagi tidak dalam pengawasan orang tua. Memakai
ponsel bisa saat di rumah saja untuk
sekedar berkomunikasi seperlunya.
Terakhir, usahakan tidak
fokus pada HP saat diajak bicara dengan teman. Tinggalkan HP sejenak
dan saat bicara lihat mata teman,
karena hal itu bisa mempererat pertemanan dan mengasah emosional."

Pertanyaan:
“Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bagaimana cara menghadapi era millennial
dan Apa yang harus dilakukan agar
sukses di era millennial?”
Muhammad
SMAN 1 Kota Probolinggo
Email : muhamadsmasa@gmail.com
Jawaban:
“Wa’alaikumsalam Wr. Wb.
Pertanyaan yang cukup menarik,
yang jelas millennial bukan mkhluk
untuk ditakuti. Tapi untuk mempermudah pemahaman kita bisa mengilustrasikan menjadi sosok mahkluk.
Millennial bisa kita wujudkan monster yang ganas seperti di film ultramen. Namun, bisa juga kita wujudkan
seperti Ipin dan Upin yang lucu nan
imut. Loh.. Kok bisa begitu? Iya, tergantung seperti apa kita menanggapinya.
Jika kita menganggapnya
sebagai monster maka kita akan ketakukan dan sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapinya.
Bahkan begitu takutnya sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Berbeda saat membayangkan millennial seperti Ipin Upin yang lucu. Kita
akan lebih santai dan tenang meski
tanpa persiapan apapun.
Lalu bagaimana sikap yang
seharusnya? Mental tetap tenang
seperti menyaksikan Ipin-Upin dan
persiapkan segala sesuatu seakan-akan monster datang menyerang.
Kira-kira begini, millennial
merupakan era yang serba cepat.
Hampir tidak ada lagi jarak, ruang

dan waktu. Di era ini manusia dapat
menyelesaikan banyak hal dalam
waktu bersamaan. Misalnya, seorang
Ibu rumah tangga sedang memasak
sambil chatingan membeli barang,
transfer uang ke penjual dengan
M-Banking, sambil nunggu masakan
matang telpon saudara yang ada di
luar pulau.
Contoh diatas tentu sangat
jelas bahwa tidak ada lagi jarak, ruang dan waktu. Bagaimana dengan
10 tahun yang lalu? Seorang IRT harus masak dahulu, kemudian ke ATM/
bank ambil uang baru ke pasar beli
barang, setelah itu telpon saudara
itupun kalau tidak capek.
Yang harus dilakukan oleh
generasi millennial yaitu menangkap
informasi sebanyak mungkin baik
media offline maupun online. Manfaatkan internet, semakin banyak
informasi maka semakin besar pula
potensi sukses.”
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Humor

Lagi-Lagi Mukidi Bikin Ngakak
"Salah Paham"

M

ukidi yang sedang bertugas di Singapura, tiba-tiba
terserang sakit mendadak
dan harus dirawat di Mount Elisabeth
Memorial.
Karena rumah sakit sedang
penuh, Mukidi ditempatkan sekamar
dengan orang bule. Kondisi kedua
orang ini sama-sama parah sehingga
hanya bisa berbaring lemas dengan
selang infusnya masing-masing.
Karena saling tidak paham
bahasanya, mereka hanya berdiam

diri selama seharian. Namun tiba-tiba, teman bulenya membuka percakapan. “Australia…,” katanya.
Mukidi cepat tanggap lalu
menjawab, “Indonesia,” lalu diam
lagi. Tidak lama kemudian, “Stephen,” kata si bule “Sydney.” Mukidi
dengan akrab menjawab, “Mukidi,
Cilacap!”
Kemudian teman bulenya
menyebutkan penyakit yang dideritanya, “Cancer!” Mukidi dengan cepat
menyahut, “Sagitarius…”
Ya ampun Mukidi… Mukidi…,
dikira ini bule suka ramalan bintang
apa. Nggak sekalian aja dikasih tau
soal primbon Muk?
Tapi asli ini cerita lucu bikin
ngakak banget, orang lagi ngomongin penyakit eh si Mukidi nyahutnya
malah Zodiak. Ini mah gagal paham
alias Jaka Sembung bawa golok! Gak
Nyambung Dok.

"Rok'an Jum'at Pagi"

S
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eperti biasa, pada hari jumat
pagi setelah salat subuh dan
ngaji al-qur’an, para santri dengan khidmat mengikuti kajian kitab dari Ustadz Jamal. Seusai ngaji,
Ustadz Jamal member intruksi kepada para santri untuk bersih-bersih.
“Anak-anak, setelah ini kita
bersih-bersih pondok ya…” kata
Ustadz Jamal

“Enggeh Ustadz,” sahut santri serentak.
Para santri pun langsung
bubar. Meletakkan kitab kuning di rak
kamar. Lalu, mengambil alat bersihbersih. Ustad Jamal tidak tinggal
diam, Beliau mondar-mandir mengawasi para santri. Sejurus kemudian,
beliau mendapati Mukidi tak semangat, nyapu sekenanya, tidak bersih.
“Ayo nyapunya yang bersih.
Ingat, an-Nadzofatu Min-al Iman,” tegur Ustad Jamal.
“Ayo Mukidi….. semangat
nyapunya, sampai bersih yaa! Biar
jodohmu gak brewokan,” lanjut Ustad.
“Waduh, gak lucu donk kalau
istriku brewokan,” gumam Mukidi
sambil alisnya terangkat, tuingtuing.

Mukidi pun dengan cepat membersihkan halaman. Tak satupun sampah
tersisa.
Tak selang beberapa lama,
Mukiyem yang tampak malas. Nyapunya tidak bersih. Ustad Jamal pun
menegurnya.
“Loh, Mukiyem kok kamu
nyapunya gak bersih?”
“Yaa.. Emang sengaja lah
ustadz, biar dapat jodoh brewokan.
Kan keren kayak cowok-cowok Turki
gitu ..!” jawab Mukiyem.
“Hmm ..kalau brewokannya
sewajah atau seluruh tubuh gimana?
Kamu mau?”
“Waduh gak lucu juga. Bukannya dapet orang turki, malah dapetnya orang utan,” kata Mukiyem
sambil menyapu lebih bersih lagi.

"Mukidi Ketilang"

M

ukidi naik motor pulang Jumatan disetop polisi, ”Bapak gak pakai helm, saya tilang…” kata pak polisi tegas.
“Mengapa saya harus pakai helm pak? Saya kan sudah pakai
peci?” tanya Mukidi.

“Kalau kecelakaan, helm bisa
melindungi kepala Anda,” kata pak
polisi sabar.
”Tapi helm kalau jatuh kan
bisa pecah pak….sedangkan peci nggak?” jawab Mukidi ngeles.
Ada ada aja ya akal si Mukidi,
bikin gemes deh! Harusnya pak polisi jawab lagi, “Pecinya sih nggak, tapi
kepala Bapak yang pecah mau nggak
pak? Apa mau saya tes dulu?”
Jangan dipraktekin ke polisi ya bro ngeles ala cerita lucu banget ini! Kalau ditilang ya terima aja,
jangan malah kamu suap pak polisi,
bisa-bisa malah langsung diseret ke
penjara lagi.
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MELANCONG

Waduk Wonorejo

W

Layak Diagendakan

aduk Wonorejo yang merupakan salah satu waduk
terbesar di Asia Tenggara, layak dikunjungi sebagai tempat
rekreasi. Waduk ini terletak di Desa
Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo,
Kabupaten Tulungagung.
Posisinya di lereng Gunung
Wilis, membuat waduk ini multi fungsi bagi keberlangsungan hidup masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Selain sebagai pengatur irigasi,
waduk ini juga menjadi pengendali
banjir, pembangkit listrik, perusahaan air minum, budidaya ikan tawar,
dan sebagai objek wisata.
Seperti dikatakan Kepala
Subdiv DJA 1/3 Hulu Brantas, Fendri
Ferdian, sebagai tujuan wisata, bendungan ini sudah dilengkapi taman
bermain, area pemancingan, speed

44 PASTI Edisi 7 Maret 2018

boat, dan penginapan. Menghadapi
musim hujan, bendungan berada di
posisi aman dan siap menerima debit besar saat hujan dengan intensitas
tinggi.
Keberadaan waduk yang berada di bawah tanggungjawab Perum
Jasa Tirta 1 ini, tidak lepas dari sejarah pengendalian banjir di wilayah
Tulungagung. Dibangunnya Terowongan Niyama telah mengakibatkan
sebagian daerah di sisi barat Kanal
Agung kekeringan. Akibatnya warga di Kecamatan Gondang, Kauman,
Karang Rejo, Pagerwojo kesulitan
menggarap sawah. Padahal sebelumnya daerah tersebut menjadi langganan banjir.
Akhirnya tahun 1980 pemerintah membangun Waduk Wonorejo
tahap 1 yang direncanakan selesai

1988. Dilanjutkan tahun 1992, 21 Juni
2001, Waduk Wonorejo diresmikan
Wakil Presiden saat itu, Megawati.
Tahun 2004 barulah dibuka sebagai
sebagai objek wisata.
Pembangunan Waduk Wonorejo menelan biaya Rp 22,049 miliar
rupiah, ditambah dana hibah dari pemerintah Jepang Rp 18,71 miliar yen.
Untuk proyek itu 995 kepala keluarga
harus direlokasi.
Luas area Waduk Wonorejo
sekitar 3,85 Km dengan elevasi titik
puncak 188 m, Tinggi Waduk Wonorejo sekitar 100 m, dan panjang 545
m, dengan volume timbunan 6,05
juta meter kubik. Terdapat spillway
yang berfungsi menampung luapan
banjir, dengan kapasitas 540 meter
kubik per detiknya.
Sebagai upaya pengendalian
banjir di Tulungagung, dibangunlah sarana penunjang utama berupa Sedimentasi Waduk Wonorejo

meliputi Bendung Segawe di sungai
Parong. Saluran sepanjang 600 meter
ini, dibangun untuk menghubungkan Bendung Segawe dengan Waduk
Wonorejo. Memperbesar kapasitas
Parit Agung dan Pembangunan Dam
Kampak di sungai Tawing. Pembangunan beberapa Dam seperti DAM
Bagong di sungai Bagong, dan DAM
Tugu.
Sejak Waduk Wonorejo
beroperasi, petani bisa menanami
sawah mereka sepanjang tahun. Sebelumnya hanya waktu hujan. Sekarang bahkan bisa 3 x panen dalam
setahun.
Melimpahnya air Waduk
Wonorejo juga dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
dengan daya 6,02 Megawatt. Selain
itu juga untuk mensuplai air minum
wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Juga untuk budidaya ikan tawar, seperti bandeng, gurame, dan lele. Da-
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lam satu kali panen bisa mendapat
200 ton ikan segar.
Wisata Keluarga
Perjalanan menuju ke Wonorejo ada dua jalur: melalui jalan utama dari kota Tulungagung atau jalan
pedesaan dari sisi selatan wilayah Tulungagung. Jalan sudah diaspal, disertai pemandangan indah pertanian
yang subur.
“Udaranya sangat segar menerpa wajah,” kata Ahmad Ali, wisatawan asal Surabaya. Ia tidak kesulitan menemukan lokasi karena banyak
penunjuk arah yang dipasang warga.
“Jangan khawatir kesasar karena banyak papan petunjuk arah di beberapa
persimpangan jalan,” katanya.
Hotel di Waduk Wonorejo
ada berbagai kelas dengan tarif Rp
250 ribu – Rp 450 ribu/malam. Posisi
kamar ada yang menghadap langsung
ke waduk Wonorejo. Juga ada beberapa villa dengan tarif beragam.
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Terowongan
Selain keindahan alam, juga
terdapat terowongan bawah tanah
yang digunakan oleh petugas untuk
memantau kondisi bangunan bendungan. Sayangnya karena masuk
dalam salah satu objek vital negara,
terowongan sepanjang 700 meter ini
tertutup untuk umum.
Untungnya sejumlah wartawan diberi kesempatan Perum jasa
Tirta1 masuk ke terowongan. Badan
harus sehat, kalau ingin merasakan
sensasi dalam bendungan, karena
harus menuruni tangga sedalam 150
meter berjalan dilorong dengan lebar
jalan 1,5 meter dengan jarak tempuh
sepanjang 700 meter.
“Turun 150 meter, naik 150 meter,
jalan mendatar sepanjang 700 meter. Jadi kalau kita ingin menelusuri
terowongan maka waktu yang kita
butuhkan sekitar 1 jam,” kata Kepala
Subdiv DJA 1/3 Hulu Brantas, Fendri
Ferdian. (Kominfo Jatim/luk)

TIPS JITU

5 Tips
Bisnis Start-up
Bagi Sobat
Millennials
Zaman Now

K

husus untuk Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir, banyak bermunculan perusahaan rintisan (start
up company) yang didirikan oleh
para millennials dan menjawab
berbagai persoalan di masyarakat
melalui teknologi di berbagai
bidang sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses.
Menjalankan bisnis start
up memang membutuhkan banyak ide kreatif dan brilian sebagai
modal utamanya. Karena itulah,
untuk anda yang ingin membuka
bisnis startup akan lebih penting
jika mencari ide sekreatif mungkin
untuk dijalankan.

Namun, mendapatkan ide yang kreatif
dan menarik bukanlah hal yang
mudah jika Anda tidak mengetahui trik dan metodenya. Ide kreatif terbesar tentunya berawal dari
ide-ide kreatif kecil dalam jumlah
yang banyak.
Berikut adalah tips-tips
yang dapat Anda coba untuk
mendapatkan ide-ide bisnis yang
lebih kreatif seperti dikutip dari
Laruno.com:
1. Lakukan Riset
Melakukan riset tentang
bisnis dan produk nampaknya akan membantu anda untuk
mendapatkan ide bisnis yang lebih kreatif. Melakukan sebuah riset
pada produk perlu dilakukan agar
anda dapat memastikan jika produk atau jasa yang ditawarkan
tersebut memiliki tempat di hati
Maret 2018 Edisi 7 PASTI

47

masyarakat sebagai konsumen.
2. Amati Tren Baru
Mengamati tren-tren terbaru yang terus berkembang merupakan sesuatu yang selalu dibicarakan oleh kebanyakan orang
saat ini dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Anda bisa mencoba untuk mengamati ke seluruh
penjuru tentang tren-tren terbaru
dari sisi manapun agar menjadi inspirasi untuk memulai bisnis yang
lebih kreatif.
3. Cari Solusi terhadap Masalah
Yang lebih efektif dilakukan adalah untuk bisa menghasilkan ide-ide bisnis yang lebih unik
dan kreatif, mencoba untuk lebih
peka terhadap sebuah masalah
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dan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikannya.
Sebuah ide tidak akan lahir
jika tidak ada masalah di dalamnya
dan solusi untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, ada baiknya untuk peka terhadap masalah
yang ada di sekitar.
Anda bisa mencoba untuk
mencari solusi yang tepat untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Secara tidak langsung, dengan begitu anda juga bisa menghasilkan sebuah ide bisnis yang
kreatif. Ubah solusi yang didapatkan tersebut menjadi sebuah
bisnis yang nantinya dapat dibangun dan dikembangkan.
4. Belajar dari Orang Lain
Ide kreatif akan terus-me-

nerus muncul jika anda mau belajar. Belajar dapat dilakukan di
manapun, bahkan dari kesuksesan
orang lain. Bisnis yang sudah
mengalami kesuksesan, tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Dari keunggulan-keunggulan
tersebut anda bisa mempelajari
bagaimana memulai untuk membangun bisnis yang serupa, tapi
berbeda dan memiliki nilai lebih
tersendiri.
5. Jadilah Unik dan Berbeda
Dalam dunia bisnis, jangan takut untuk menjadi unik dan
berbeda. Yang terpenting adalah
ide bisnis yang dijalankan memiliki manfaat untuk banyak masyarakat. Dengan begitu, nantinya
produk dan jasa yang Anda tawar-

kan memiliki tempat tersendiri di
hati konsumen.
Itulah kelima tips bagaimana Anda bisa sukses dalam membangun sebuah startup. Yang paling utama dalam semua hal itu
adalah kemauan, dan juga doa.
Dengan begitu, Anda akan lebih siap dalam melakukan sebuah
inovasi dalam bisnis startup yang
akan Anda jalani nantinya.
Itulah tips bisnis starup
bagi sobat milenials zaman now,
Yang paling utama dalam semua
hal itu adalah kemauan. Jadi buat
kita sebagai generasi Millennials,
yuk kita mulai berkarya sesuai
bidang dan kompetensi kita agar
dapat memberikan dampak positif di masyarakat. Salam Millennials, Salam Inovasi atau Mati. (nul)
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KABAR WILAYAH
Harlah Ke-64, IPNU Jatim Gelar RTL Kaderisasi

PASTI - Peringatan Hari Lahir
(Harlah) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dirayakan secara sederhana di di
kantor PWNU Jawa Timur, Minggu,
(25/2). Seluruh pengurus berdoa bersama dan refleksi perjuangan IPNU
selama 64 tahun.
Bersamaan dengan Harlah,
IPNU Jatim juga melaksanakan Rapat
Tindak Lanjut (RTL) kaderisari.
“Tim Instruktur Kaderisasi
IPNU Jawa Timur telah mampu menelurkan kader-kader militan dari
seluruh kabupaten dan kota di Jawa
Timur, mereka sangat intens mengawal kaderisasi, hal ini terlihat dengan
terlaksananya RTL LATIN saat ini, dan
saya sangat mengapresiasi kegiatan
ini,” kata Ketua IPNU Jatim, Haikal
Atiq Zamzami.
Tugas dari alumni Latin,sam-
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bungnya, mengawal kaderisasi mulai
Pimpinan Cabang hinggan Pimpinan
Ranting IPNU dimanapun, dengan
demikian kader-kader IPNU akan
dengan mudah melaksanakan kegiatan kaderisasi di daerah masing-masing.
Haikal menuturkan permasalahan pelajar saat ini sangat kompleks. Untuk itu, peran dari organisasi
pelajar yaitu IPNU sangat dibutuhkan.
”Melalui peringatan harlah
dan RTL Latin kali ini, saya berharap
kepada semua Alumni perta Latin
untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai Instruktur
kaderisasi, dan semoga bisa melaksanakan agenda kaderisasi dengan
baik,” tandasnya. (fiq)

Peringati HSN, IPNU Jatim Raih Rekor Muri

PASTI - Peringatan Hari Santri
Nasional (HSN) ke-3 tahun 2017 yang
digelar oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Provinsi Jawa Timur bekerja sama
dengan Pondok Pesantren Nurul
Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo, Ahad (22/10) membawa berkah
tersendiri.
Pasalnya pada peringatan
HSN kali ini, IPNU Jatim dan Pondok
Pesantren Nurul Jadid menerima
Piagam Rekor Museum Rekor Dunia
Indonesia (MURI) dari Senior Manager MURI Sri Widiyati atas penyelenggara sajian nasi Tabheg terbanyak.
Pada peringatan HSN ke-3
ini, IPNU Jatim dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton menggelar
makan nasi tabheg (bungkus) bersama Kegiatan ini diikuti sedikitnya

12.297 santri dari pondok pesantren
se-Jawa Timur. Secara bersama-sama
mereka memakan nasi tabheg sebanyak 1.025 porsi dengan nasi dan lauk
seadanya di Lapangan Kampus Terpadu Pondok Pesantren Nurul Jadid
Paiton.
Kegiatan makan nasi tabheg
bersama ini dipimpin langsung oleh
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul
Jadid Paiton KH Zuhri Zaini beserta
seluruh kepala pesantren. Serta KH.
Zainul Mu’in dari Situbondo dan Junaidi Mut’hi dari Bondowoso. Tidak
ketinggalan pula Ketua PW IPNU
Jawa Timur Haikal Atiq Zamzani.
Suasana keakraban terlihat jelas dari raut muka para santri
se-Jawa Timur. Meskipun tidak saling
mengenal dan berada di bawah terik
matahari, puluhan ribu santri ini sanMaret 2018 Edisi 7 PASTI
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gat antusias dengan acara yang telah
mencatat Rekor MURI tersebut.
Zaskia Sholeha, salah satu
santri yang mengikuti makan nasi
tabheg bersama mengungkapkan
bahwa nasi tabheg merupakan ciri
khas pondok pesantren dimana hanya ada saat ada kiriman dari orang
tua santri. Kini nasi tabheg sudah digantikan dengan nasi kotak.
“Dengan acara ini, kita diajak
kembali ke budaya pesantren berupa
makan nasi tabheg. Tidak terasa meski terik matahari, karena bisa kumpul dan makan bersama para santri

se-Jawa Timur. Inilah yang membuat
kita bangga luar biasa, meskipun masih tidak saling kenal,” katanya.
Sementara Kepala Pesantren
Nurul Jadid KH. Abdul Hamid Wahid
mengatakan kegiatan ini dimaksudkan karena ingin meneguhkan dan
mengokohkan kemandirian santri.
Dari hal tersebut diharapkan santri
bisa mengkontribusikan dirinya untuk kemajuan bangsa.
“Dalam sejarah, santri telah
memberikan sumbangan tenaga dan
kontribusi nyata terhadap bangsa
dan negara,” tandasnya. (Fiq)

Mufarrihul Hazin, Kader IPNU Jatim yang Raih
Gelar Doktor di Usia 26 Tahun

PASTI - Cita-cita dan harapan yang kuat dan diiringi dengan
tindakan dan usaha nyata adalah
kunci kesuksesan. Hal inilah yang
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tergambar dari sosok Mufarrihul
Hazin yang akrab dipanggil Farih.
Terlahir dari keluarga yang kurang
secara ekonomi, tak lantas mem-

buatnya surut dalam meraih pendidikan. Pria yang lahir di Palembang ini telah menyelesaikan studi
doktonya pada usia 26 tahun.
Perjalanan panjang dan
berliku telah dilewati putra kedua
pasangan Muslihuddin dan Munazah ini, mulai jualan koran, jaga
toko sampai menjadi trainer pendidikan. Semuanya berbuah manis. “Bagi saya ekonomi keluarga
tida
menjadi penghalang, selama kita punya cita-cita dan harapan yang besar, maka Allah yang
akan menunjukan jalan. Percayalah itu,” ujar santri KH Hasyim
Muzadi.
Pagi itu Kamis (14/12) terlihat berseri-seri wajah Farih. Dengan gaya khasnya yakni memakai
kopiah ala NU, ia melangkah
menuju mimbar untuk prosesi ujian terbuka promosi doktor bidang
Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Dia membuka dan melakukan presentasi
dengan sangat baik, bahkan mampu menjawab pertanyaan dari
penguji dengan sempurna.
Dalam disertasinya, Farih menjelaskan pentingnya pendidikan karakter pada perguruan tinggi. Selama ini pendidikan
karakter hanya terfokus di pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di kampus terlupakan.
“Mahasiswa itu bukan hanya sekedar agen intektual, namun juga agen perubahan sosial.

Mereka setelah lulus akan memulai dunia baru dengan pekerjaanya dan kembali ke masyarakat.
Maka mereka harus dibekali dengan karakter yang kuat,” ungkap
pemuda yang juga kader IPNU ini.
Perguruan tinggi harus
mampu memformulasikan sebuah
kebijakan pengembangan pendidikan karakter dan bagaimana implementasinya yang dijadikan naskah akademik di perguruan tinggi.
Selain itu harus ada satu lembaga/unit di perguruan tinggi yang
bertanggungjawab dan mengembangkan karakter mahasiswa.
“Ini adalah hal yang penting membuat naskah akdemik
pengembangan pendidikan karakter dan unit/ pusat yang bertanggungjawab di dalamnya,” kata
pemuda yang dosen STAIN Kediri
ini.
Diraihnya gelar doktor
dengan masa studi hanya 2 tahun,
Farih berharap generasi bangsa
agar membangun mimpi mereka.
Jangan alasan ekonomi atau latar
belakang keluarga yang kemudian membuat patah semangat dan
hilang cita-cita. “Karena dengan
kekuatan semangat yang membara akan mampu menyingkirkan
segala sesuatu yang merintangi,
sehingga mampu bermanfaat di
masa depan,” tandasnya. (Nuol)
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KABAR DAERAH
IPNU dan IPPNU Korda Madiun Sukses
Selenggarakan LAKUT

PASTI - Sejumlah kader dari
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
(IPNU dan IPPNU) mengikuti Latihan
Kader Utama (LAKUT). Kegiatan yang
berlangsung Ahad (18/2) tersebut
diikuti puluhan peserta dari Koordinator Daerah atau Korda Madiun
yang di dalamnya meliputi Madiun,
Ponorogo, Pacitan, Magetan dan
Ngawi.
Koordinator kaderisasi IPNU
Jawa Timur, Ahmad Ainun Najib menuturkan bahwa LAKUT merupakan
jenjang pelatihan kaderisasi formal
tertinggi di IPNU-IPPNU. “Tujuannya
untuk mencetak kader pemimpin, sehingga kami sangat berharap dari tim
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kaderisasi PW IPNU Jatim melalui LAKUT Korda Madiun ini,” katanya.
“Ke depan, dari LAKUT akan
lahir kader-kader nadliyin yang militan, memiliki spirit perjuangan yang
tinggi dan mampu melahirkan caloncalon pemimpin masa depan,” tandas Najib.
Ketua Panitia kegiatan ini, Ali
Fahrudin menandaskan Korda Madiun haus tim kaderisasi. “Diharapkan
kehadirannya nanti dapat melahirkan
motor yang selalu menjadi penggerak di IPNU-IPPNU,” katanya.
Menurutnya, Korda Madiun mendambakan kaderisasi seperti
saat ini dilakukan di daerah. “Karena kaderisasi tertinggi kebanyakan

dilakukan di wilayah metropolis. Sedangkan di daerah, jarang ada kegiatan seperti ini,” jelasnya
Ia juga berharap kader alumni pelatihan nantinya dapat berkiprah
dan memberikan sumbangsih ilmu
usai pelatihan. “Semoga ilmu yang
diperoleh selalu menjadikan lebih
dewasa dan bermanfaat bagi orang
lain,” pungkasnya.
Kegiatan yang dilaksanakan

di gedung MA Ma’arif Kecamatan
Balong, Ponorogo ini sebagai sarana
meningkatkan kaderisasi khususnya
di level tertinggi di IPNU-IPPNU. Selama pelatihan banyak materi dan
permainan yang disampaikan pemateri, termasuk analisis diri, sosial,
dan juga penanaman Aswaja dengan
menekankan syiar bagi anak muda di
zaman now. (Fiq)

PAC IPNU-IPPNU Gapura Sumenep Gelar Konferensi
PASTI - Pimpinan Anak
Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar
Putri Nahdlatul Ulama IPPNU (IPPNU)
Kecamatan Gapura Sumenep menggelar Konferensi Anak Cabang, Kamis
(1/3).
Konferensi yang mengambil
tema Revalitalisasi Peran IPNU-IPPNU dalam Menjaga Keutuhan NKRI
tersebut diselenggarakan di aula kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama atau MWC NU setempat.
Rekan Rofiki, Ketua PAC IPNU
Kecamatan Gapura menyampaikan
terima kasih kepada MWCNU dan
seluruh badan otonom yang terlibat
dalam membantu segala hal. Dirinya
juga menyampaikan bahwa lantaran
organisasi ini, sehingga dapat mengenal Ahlussunnah wal Jama’ah atau
Aswaja. “Kalau tidak karena IPNU dan
IPPNU, kami tidak mungkin tahu apa
itu Aswaja,” tegasnya.

Pimpinan Cabang IPNU Sumenep Musyfikurahman mengapresiasi kinerja Ketua PAC IPNU-IPPNU
Gapura masa khidmat 2016-2018.
“Bertambah dan berkembanganya PAC IPNU dan IPPNU merupakan
bagian dari kreasi kepengurusan
yang ada, bukan karena kehebatan
pimpinan cabang,” katanya saat sambutan.
Ketua MWC NU Kecamatan
Gapura, Sahid Munawar menyampaikan bahwa para aktivis organisasi
ini adalah kader NU tingkat utama
yang kiprahnya harus kian ditingkatkan. “Gerakan IPNU dan IPPNU perlu
dimasifkan dari segala arah sebagai
bentuk penguatan kaderisasi,” tuturnya.
Tampak hadir pada kegiatan ini jajaran dari pemerintah kecamatan dan Kapolsek Gapura, serta
utusan Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, serta Banom NU yang lain. (Nuol)
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Rakercab IPNU Babat,
Hasilkan Lima Program Unggulan

PASTI – Pimpinan Cabang
IPNU Babat masa khidmat 2017-2019
mengadakan Rapat Kerja Cabang I.
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) ini,
adalah agenda wajib yang dilakukan
oleh Pimpinan Cabang setiap satu
tahun sekali. Rakercab yang digelar
di MWC NU Sambeng ini diikuti oleh
seluruh pengurus cabang dan anak
cabang se-PC IPNU Babat, hari sabtu-ahad (17-18/2).
Habib ketua PC IPNU Babat
menyatakan dalam Rakercab selain
program-program wajib PC IPNU
Babat telah menghasilkan lima program unggulan. “PC IPNU Babat kali
ini memiliki lima program unggulan,
program tersebut akan kami laksanakan selama dua tahun kedepan”
Selain itu, Habib juga menguraikan bahwa agenda ini diseleng-
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garakan guna meningkatkan kualitas sekaligus loyalitas kader untuk
masa pengabidian dua tahun ke depan.“Acara ini diselenggarakan juga
dalam rangka mewujudkan Gold
Generation di Babat pada 3-5 tahun
yang akan datang” imbuhnya dengan
sangat optimis saat pembukaan.
Adapun lima Program unggulan yang berhasil dicetuskan dalam
rapat kerja tersebut adalah Pembentukan Pimpinan Komisariat Pondok
Pesantren (PKPP), Rumah Konseling
Pelajar, Ngaji Organisasi, Madrasah
Desain serta Jambore Pelajar Hijau.
Sementara untuk program wajibnya
adalah berupa pelatihan berjenjang
dalam hal kaderisasi.
“Dari 34 program kerja yang
telah dikonsep baik oleh Pimpinan
Cabang ini, diharapkan bisa terealisa-

si dengan sempurna, guna kemajuan
Pimpinan Cabang maupun Pimpinan
Anak Cabang IPNU IPPNU di wilayah
kerja Cabang Babat,” ujar Habib saat
dimintai keterangan.
Rakercab yang mengusung
tema “Meneguhkan Peran dan Kontribusi Strategis Pelajar NU; Kini dan

Nanti” ini, semakin menarik karena
dilanjutkan dengan Out bound di
Water Tubing Pacet, Mojokerto. Kegiatan selingan ini, menurut Emy bertujuan untuk memupuk kekompakan
dan sinergitas pengurus PC dan PAC.
(fiq)

Apel Pelajar NU,
Tutup Sembilan Rangkaian Harlah IPNU-IPPNU Bojonegoro
PASTI - Puncak peringatan
hari lahir (harlah) ke-64 Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama (IPNU) dan ke-63
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
(IPPNU) diselenggarakan Pimpinan
Cabang (PC) IPNU-IPPNU Kabupaten
Bojonegoro, Minggu, (4/3). Kegiatan
berupa apel dan refleksi dilangsungkan di halaman dan kantor PCNU setempat.
Kegiatan untuk membangkitkan semangat pelajar NU itu selain
diikuti pengurus PC IPNU-IPPNU juga
kader dari tingkatan Pimpinan Ranting (PR), Pimpinan Komisarita (PK),
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) dan Pimpinan Anak Cabang
(PAC) se-Bojonegoro.
“Ingin membangkitkan ghirrah pelajar NU Bojonegoro untuk terus berjuang dan giat melaksanakan
kegiatan,” kata Muhammad Nur
Abidin saat menjadi pembina apel.
Rekan Bidin, sapaan akrabnya sangat mengapresiasi kegiatan ini
serta rangkaian perlombaan harlah
IPNU-IPPNU. Mulai dari make up and

hijab contest, futsal championship,
lomba dai, lomba MTQ, seminar nasional kesehatan, tahtimul qur’an,
ziarah muasis, gerakan 63 hingga 64
bendera, dan apel pelajar NU Bojonegoro saat ini.
Ucapan terima kasih juga disampaikan atas partisipasi rekan dan
rekanita PC, PAC, PKPT, PR dan PK telah mengikuti kegiatan Apel pelajar.
“Tanpa kalian, kami pimpinan cabang
bukanlah apa-apa, karena kesuksesan kami ada pada semangat rekan
dan rekanita PR, PK, PAC dan PKPT,”
terangnya.
Sehingga di acara puncak
ini selain apel juga dirangkai dengan
pengumuman lomba dan pembagian
hadiah kepada para juara. Serta sebagai bentuk rasa terima kasih PC IPNU-IPPNU Bojonegoeo kepada panitia lokal lomba harlah, memberikan
piagam penghargaan kepada PAC IPNU-IPPNU Kalitidu, Kapas, Sumberrejo, Kanor, Dander dan PKPT IAI Sunan
Giri Bojonegoro. (Nuol)
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