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“Coding”: Bahasa 
Baru Pelajar di Era 

Industri 4.0
“Kamu tidak bisa menunggu sampai rumahmu keba-

karan untuk mendaftar asuransi kebakaran. Kita tidak 
bisa menunggu sampai terjadi kekacauan besar-besar-

an di masyarakat kita untuk menyiapkan diri untuk 
Revolusi Industri Keempat.” 

Robert J. Shiller, pemenang Nobel 2013 di bidang 
ekonomi dan Profesor Ilmu Ekonomi Yale University 

   Pendidikan



Zees juga berpotensi 
membuat kontribusi nyata 

untuk dunia...

Tiga revolusi indus-
tri sudah berlalu dan 
sekarang kita mulai 
memasuki revolusi in-
dustri 4.0 lho Zees. Pada 
era 4.0, teknologi sudah 
lebih canggih lagi Zees. 
Ada superkomputer, ro-
bot pintar, dan teknolo-
gi artificial intelligence 
(AI) atau kecerdasan 
buatan. 

Ingat Siri —asisten 
pribadi virtual dengan 
suara perempuan atau 
laki-laki yang ada di 
iPhone dan iPad? Nah, 
Siri adalah AI, Zees.  
Siri dapat berinteraksi 
dengan pengguna dan 
membantu menemu-
kan informasi, mem-
buka aplikasi, ataupun 
mendapatkan petunjuk 
arah. Ada pula AI yang 
diterapkan untuk mo-
bil, seperti mobil Tes-
la yang bisa menyetir 
sendiri.

Sebagai genera-
si yang mengalami 
langsung revolusi in-
dustri 4.0, kita perlu 
menyiapkan diri sedi-
ni mungkin Zees. Saat 
generasi kita masuk 
dunia profesional, in-
dustri akan lebih ban-
yak menggunakan te-
knologi canggih. 

Maka, pemahaman 
dan literasi tentang 
bagaimana industri dan 
teknologi bekerja men-
jadi penting bagi kita 
agar bisa mengoper-

asikan alat-alat modern 
tersebut. Salah satu per-
siapan yang dapat Zees 
lakukan dengan mem-
pelajari sistem coding.

Coding adalah pro-
ses proses menulis, 
menguji, memperbai-
ki, dan memelihara 
kode-kode yang akan 
membentuk suatu pro-
gram komputer. Ko-
de-kode itu nantinya 
ditulis dalam berbagai 
macam bahasa pemro-

graman. Sebagai con-
toh, smartphone (ponsel 
pintar) bisa beroperasi 
karena pemrograman 
khusus yang menjad-
ikannya  “smart”. 

Berdasarkan survei 
The Economist Intelli-
gence Unit terhadap 
25 negara pada tahun 
2018, Indonesia masih 
di peringkat 25 dalam 
hal kesiapan mengha-
dapi era AI. Peringkat 
pertama diduduki Ko-
rea Selatan. Tak perlu 
heran karena negeri 
ginseng itu memang 
sudah menyiapkan pen-
duduknya menghadapi 
era AI. Bahkan, pemer-
intahnya sudah mema-
sukkan pelajaran coding 
sejak tingkat SD Zees!

Jadi, bukan hanya 
pecinta komputer saja 

yang perlu belajar co-
ding Zees. Kini, setiap 
orang setidaknya juga 
harus belajar agar fasih 
“berbahasa komputer”. 
Sebab, perusahan-pe-
rusahaan di Indonesia 
terus berubah ke arah 
digital. Sehingga, per-
mintaan sumber daya 
yang ahli di bidang 
komputer, terutama 
coding, semakin tinggi. 

Selain itu Zees, pene-
rapan teknologi ada 

dimana-mana bukan? 
Smartphone, sistem 
transaksi non-tunai, ap-
likasi transportasi, dan 
masih banyak lagi! 

Bagaimana teknolo-
gi-teknologi itu bisa 
beroperasi kalau bukan 
lewat coding? Coding 
sudah hampir sama 
pentingnya dengan 
menulis dan membaca 
untuk generasi kita.

Sekolah Coding dan 
Belajar Otodidak

Literasi digital Zees 
akan jauh lebih baik 
ketika memahami ba-
hasa pemrograman. 
Memang tidak mudah 
belajar coding — belajar 
matematika saja sudah 
capek! — tapi bukan-
nya tidak mungkin. Be-
lajar coding tidak perlu 

sekolah khusus Ilmu 
Komputer atau bahkan 
menunggu pemerintah 
menambahkannya da-
lam kurikulum. 

Zees kini bisa meng-
akses layanan pendi-
dikan daring (online) 
seperti Coursera, Ude-
my, atau DQLab. Ka-
lau bahasa Inggris Zees 
belum lancar, ada juga 
layanan belajar coding 
berbahasa Indonesia 
di belajarcoding.online 
atau sekolahkoding.
com. Jika Zees tertarik 
untuk sekolah khusus 
coding, di Indonesia 
juga sudah ada beber-
apa sekolah coding in-
formal. Salah satunya 
adalah Koding Next 
Indonesia yang dise-
but-sebut sebagai se-
kolah coding pertama 
untuk anak-anak dalam 
negeri.
 

Lewat coding, Zees 
bisa belajar memecah-
kan masalah dengan 
cara baru, terlatih un-
tuk berpikir sistematis, 
terstruktur dan efisien. 
Zees juga berpotensi 
membuat kontribu-
si nyata untuk dunia. 
Lihat saja bagaimana 
Mark Zuckerberg dan 
Facebook atau Larry 
Page dan Google yang 
merevolusi dunia 
digital!

(BN/YR)
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Hak Cipta dengan 
Lisensi Creative 

Commons

Hak Cipta (Copy-
right) 

Segala hal yang 
ditemukan atau di-
ciptakan seseorang 
atau suatu pihak 
tentu memiliki hak 
Cipta Zees. Penggu-
naan hak cipta ber-
kaitan dengan per-
lindungan terhadap 
orisinalitas suatu 
karya. Sehingga ti-
dak ada orang atau 
pihak lain yang bisa 
mengambil alih hak 
cipta suatu karya.

Bila Zees meng-
gunakan hasil karya 
orang lain tanpa 
m e n c a n t u m k a n 
identitas hak cipta, 
maka kemungkinan 
besar Zees telah 
melakukan tindakan 
plagiat (pengambi-

lan karangan atau 
karya orang lain dan 
menjadikannya se-
olah-olah karangan 
sendiri) — disebut 
juga dengan men-
jiplak.

Lantas bagaimana 
dengan creative com-
mons?

Lisensi Creative 
Commons (CC) 

Secara terjema-
han, creative com-
mons (CC) adalah 
suatu organisasi 
nirlaba (non profit) 
yang memiliki tu-

juan untuk memper-
luas cakupan karya 
kreatif yang tersedia 
untuk orang lain se-
cara legal agar dapat 
digunakan kembali 
dan dibagikan se-
cara luas. Organisasi 
ini telah menerbit-
kan beberapa lisensi 

hak cipta yang dike-
nal dengan lisensi 
Creative Commons. 
Dalam hal ini, lisen-
si creative commons 
menyediakan stan-
dar bagi pemegang 
hak cipta untuk 
memberikan izin 

pada orang lain yang 
ingin menggunakan 
hasil karyanya.

Melalui creative 
commons, banyak 
sekali jenis kont-
en yang dibagikan 
lho Zees. Mulai dari 
gambar (ilustrasi, 
desain, foto), teks, 
audio, konten audio 
visual, software, dan 
berbagai jenis kont-
en lainnya. Creative 
commons berupaya 
mempopulerkan bu-
daya “free cultural 
works” atau budaya 
berbagi hasil karya 
sehingga karya-
karya yang brilian 
tak hanya digunakan 
oleh pencipta karya, 
tetapi juga berman-
faat bagi orang lain.

Zees, kita tentu pernah mengambil data terutama gambar dari Google atau laman 
internet lainnya, lalu langsung menyimpannya kan? Jika melalui komputer kita sering 
klik kanan – save image to. Tapi, apakah Zees tahu file tersebut boleh di unduh atau 

tidak? Adakah sebenarnya aturan lisensi hak cipta?

Maka dari itu, ini Gen-Z beri informasi beberapa pemahaman terkait hak cipta. Kare-
na kalau nggak paham, bisa jadi kita melanggar hukum, lho! 

“Penggunaan hak cipta 
berkaitan dengan 

perlindungan terhadap 
orisinalitas suatu karya”
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Pada dasarnya, lisensi hak cipta dibagi dibagi 
dalam empat bentuk Zees, yaitu:
Atribusi (BY), Berbagi Serupa (SA), 
Non-Komersial (NC), dan Tanpa Turunan 
(ND). Namun, creative commons membuat 
lisensi kembali menjadi enam bentuk, seperti 
pada infografik di samping.

Zees, sekarang sudah tahu kan adanya hak 
cipta dan lisensi creative commons ini? Jadi, jika 
Zees ingin mengunduh (download) gambar 
dari Google, pilih gambar yang berlisensi bisa 
digunakan lagi ya! 

Tim Gen-Z akan memberitahu caranya kok. 
Masukkan keyword (kata kunci) gambar yang 
diinginkan, pilih Gambar (Images) – klik alat 
(tools) – klik Hak Penggunaan (usage rights) – 
pilih dilabeli untuk digunakan ulang, dengan 
modifikasi, atau digunakan secara non-komer-
sial. 

Untuk lebih jelasnya, lihat kedua ilustrasi di 
bawah ini ya!

Mudahkan Zees? Jadi, di kemudian hari jangan lupa ya jika ingin mengambil gambar dari internet. 
Dan Zees ini juga berlaku untuk bentuk karya-karya yang lain ya! (YR/EJ)

Masukkan 
keyword (kata 
kunci) gambar 
yang diingink-
an, pilih Gam-
bar (Images) 

klik alat 
(tools) – 
klik Hak 
Penggu-
naan (usage 
rights) 

M

M
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SBMPTN 2019: 
Sistem Baru, 

Siapkan Strategimu!

“Strategy without tactics is the slowest route 
to victory. Tactics without strategy is the noise 
before dead.”  - Sun Tzu
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Semakin dekat ak-
hir tahun, semakin 
dekat pula Ujian Na-
sional (UN) bagi Zees 
yang saat ini duduk di 
bangku kelas 12. Habis 
UN pasti banyak dong 
yang mau lanjut ke per-
guruan tinggi? 

Nah, Seleksi Bersa-
ma Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SB-
MPTN) di tahun 2019 
ini sistemnya akan beda 
banget dibanding ta-
hun-tahun sebelumnya, 
lho. Mulai dari pendaf-
taran, penyeleng-
gara, biaya pendaf-
taran, sampai lokasi 
pelaksanaannya. 

Lantas, apa saja ke-
bijakan-kebijakan baru 
yang telah ditetapkan 
Kementerian Riset Te-
knologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristek-
dikti) terkait seleksi 
masuk perguruan tinggi 
negeri tahun 2019? Yuk, 
simak informasinya di 
bawah ini!

Ujian Berbasis 
Komputer

Ini adalah infor-
masi paling mendasar 
yang harus kalian tau, 
Zees. Bentuk ujian yang 
akan diterapkan pada 
SBMPTN tahun 2019 
nanti adalah Ujian Tu-
lis Berbasis Komputer 
(UTBK). Oleh karena 
itu, ujian tidak akan lagi 
melalui tes tulis dengan 

kertas. Jadi, sering-ser-
ing ya latihan try-out 
menggunakan komput-
er atau alat digital lain-
ya, supaya tidak kaget 
mengerjakan soal pakai 
komputer nanti! 

Tes Dulu, Baru 
Daftar PTN

Ini nih yang bikin 
SBMPTN tahun 2019 
nanti akan jauh berbe-
da dengan tahun-ta-
hun sebelumnya. Pada 
tahun-tahun sebelum-
nya, peserta SBMPTN 
harus mendaftarkan 
diri dengan memilih 
perguruan tinggi neg-
eri beserta jurusan yang 
diinginkan terlebih da-
hulu, setelah itu baru 
peserta melakukan uji-
an. Namun, ketentuan 
SBMPTN tahun 2019 
adalah peserta diharus-
kan ujian terlebih da-
hulu, menunggu hingga 
nilainya keluar, setelah 
itu nilai tersebut dipa-
kai untuk mendaftar ke 
perguruan tinggi negeri 
yang diinginkan.

Bisa Melakukan 
Dua Kali Tes
Ravik Karsidi, Ke-tua 
Panitia SBMPTN 2018, 
mengatakan bahwa pe-
serta SBMPTN 2019 
dapat mengikuti UTBK 
maksimal sebanyak dua 
kali dari 24 tes yang 
diselenggarakan. Tak 
hanya itu, 

beliau juga menegaskan 
bahwa setiap peserta 
dapat menggunakan 
nilai tertingginya dalam 
mendaftar perguruan 
tinggi dan program stu-
di yang diinginkan pada 
dua kali UTBK dengan 
jenis soal yang sama na-
mun pertanyaan yang 
berbeda. Makanya ja-
ngan merasa aman dulu 
Zees, setiap gelombang 
tes akan memiliki per-
tanyaan yang berbeda!

Jadwal Ujian Mepet UN
Harus kalian sadari, 

24 rangkaian tes SB-
MPTN akan dimulai 
dari bulan Maret 2019. 
Itu artinya, rentang 
waktu antara SBMPTN 
dengan Ujian  Nasio-
nal (UN) akan sangat 
berdekatan, mengingat 
UN akan dilaksanakan 
di bulan April. Keadaan 
seperti ini benar-benar 
bikin galau lho, Zees! 

Di satu sisi, fokus 
akan terpecah antara 
persiapan SBMPTN 
dan UN. Namun di sisi 
lain, materi yang diper-
siapkan untuk UN ke-
mungkinan masih akan 
teringat dengan baik se-
hingga akan memudah-
kan persiapan untuk 
SBMPTN. Pada akhir-
nya, semua tergan-
tung bagaimana Zees 
menyiapkan strategi se-
baik-baiknya. 

Tingkatan Soal 
Lebih Menantang

Jenis soal yang akan 
dikerjakan oleh peser-
ta SBMPTN 2019 nanti 
adalah jenis soal berna-
ma Higher Order Think-
ing Skills (HOTS). Pada 
jenis soal ini, peserta 
bukan hanya saja dib-
utuhkan kemampuan 
kognitifnya saja, akan 
tetapi juga pemahaman 
terhadap materi yang 
mengakar sehingga 
bisa memecahkan jenis 
soal analisis. Meskipun 
kedengarannya hor-
ror, tapi kalian bisa kok 
menghadapinya dengan 
cara memperbanyak la-
tihan mengerjakan soal 
jenis HOTS. “Alah bisa 
karena biasa!”

TKA & TPS
Akan ada dua jenis 

soal pada SBMPTN 
nanti, TKA & TPS. TKA 
adalah Tes Kompetensi 
Akademik. Soal akan 
menguji materi-materi 
dari rumpun Saintek 
atau Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) dan Soshum 
(Sosial Humaniora/
IPS). Tes TKA ini akan 
mengukur pengetahuan 
kamu pada materi yang 
diajarkan di sekolah. 
Pada soal TKA inilah 
soal-soal jenis HOTS 
akan diterapkan. 

Sementara TPS ada-
lah Tes Potensi Skolas-
tik. Pada tes ini akan

Laporan Utama

12 November 2018
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diuji bagaimana poten-
si yang ada pada diri 
peserta. Calon maha-
siswa akan diukur pada 
kemampuan kognitif, 
logika atau nalar, dan 
pemahaman umum. 

Direktur Jenderal 
Pembelajaran dan Ke-
mahasiswaan Kemen-
ristekdikti, Prof. Intan 
Ahmad, Ph.D., menga-
takan bahwa sistem 
TKA dan TPA ini dia-
dakan dengan harapan 
proses seleksi menjadi 
lebih objektif atau lebih 
adil. Jadi bisa saja kom-
petensi satu sekolah da-
lam akademiknya bisa 
bagus sekali dibanding-
kan sekolah yang lain. 
Nah dalam TPS, jika 
seorang anak memiliki 
potensi yang bagus, wa-
laupun SMA-nya tidak 
begitu bagus, dia juga 
berpeluang untuk bisa 
terjaring.
 
Ujian Keterampilan 
Mungkin Ditiadakan

Meski belum ada 
pengumuman resmi 
dari Menristek, tapi ke-
mungkinan besar Uji-
an Keterampilan yang 
biasa diselenggarakan 
untuk beberapa jurusan 
seni dan olahraga akan 
dihapus karena per-
nyataan Menristek bah-
wa ujian akan 100 per-
sen berbentuk UTBK. 
Sebagai pengganti, pe-
serta harus mengum-

pulkan portofolio yang 
berkaitan dengan juru-
san yang dituju. Con-
toh untuk jurusan seni 
peserta harus melam-
pirkan portofolio karya 
seni yang sudah dibuat, 
atau prestasi yang per-
nah dicapai. Untuk itu, 
persiapkan portofolio 
dari jauh-jauh hari ya, 
Zees! supaya kamu bisa 
fokus melaksanakan 
ujian tulis. 

Dibentuk Lembaga 
Khusus

Sekedar tahu saja, 
bahwa tahun ini SB-
MPTN akan ditangani 
oleh lembaga tersendiri 
yaitu Lembaga Tes Ma-
suk Perguruan Tinggi 
(LTMPT). Lembaga 
ini akan memiliki dua 
fungsi. Pertama sebagai 
pengelola dan pengo-
lah data calon maha-
siswa baru untuk bahan 
seleksi jalur SNMPTN 
dan SBMPTN oleh Rek-
tor PTN, kedua sebagai 
pelaksana Ujian Tu-
lis Berbasis Komputer 
(UTBK). 

Adapun kewenangan 
untuk memutuskan sia-
pa saja mahasiswa yang 
lulus berada di pihak 
kampus masing-
masing.

Antara Optimis dan 
Pesimis

Itulah beberapa per-
bedaan sistem SBMPTN 
tahun 2019 dengan ta-
hun-tahun sebelumnya. 
Mengetahui sistem se-
jak dini akan memban-

tu kita mempersiapkan 
strategi dan taktik agar 
lebih matang. Setelah 
pengumuman Men-
ristek keluar mengenai 
perubahan sistem ini, 
anggapan beragam pun 
bermunculan. 

Ada yang menang-
gapinya dengan opti-
mis. Aryo Seno salah 
satunya. Mahasiswa ke-
las 12 asal Jawa Timur 
ini beranggapan bah-
wa sistem yang baru 
akan membantu kita 
mengukur kemam-
puan pribadi sebelum 
mendaftar ke kampus 
yang dituju. Sehingga 

pemilihan jurusan dan 
kampus yang dituju bisa 
lebih akurat.

“Yang lebih penting 
ya bisa memetakan diri 
sendiri,  kira-kira mana 
yang punya peluang 
lebih besar untuk 
didaftarkan ke perguru-
an tinggi yang diingin-
kan,” kata Aryo.

Ada juga yang 
menanggapinya dengan 
kekhawatiran. Haven-
da Almira, yang juga 
siswa asal Jawa Timur 
ini menganggap jarak 
yang berdekatan antara 
UN dan SBMPTN akan 
membuat calon peser-
ta terganggu fokusnya 
saat mempersiapkan 
keduanya secara bersa-
maan. 

“Karena waktunya 
berdekatan ya cukup 
mengganggu, tapi di sisi 
lain bagusnya jadi ma-
sih inget materi Unas 
(Ujian Nasional) gitu,” 
kata Almira.

Menristek Mohamad 
Nasir mengatakan bah-
wa perubahan sistem 
ini dimaksudkan agar 
memberikan rasa adil 
kepada para peserta tes. 
Selain itu, perubahan 
juga dimaksudkan agar 
proses bisa berjalan leb-
ih transparan, fleksibel, 
efisien, akuntabel serta 
sesuai perkembangan 
teknologi informasi di 
era digital. 
(IA/YR)

“Yang lebih penting ya bisa 
memetakan diri sendiri,  
kira-kira mana yang pun-

ya peluang lebih besar untuk 
didaftarkan ke perguruan tinggi 

yang diinginkan,” 
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