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3 (TIGA) KEKUATAN NEGARA.. 
MEI 29, 2014 BY KDY 
 
Apakah anda berfikir bahwa kekuatan negara itu diukur dari kekuatan bersenjatanya? 
Kepemilikan nuklirnya? Ato kepemilikan satelitnya? Ato apa deh suka2 anda mau 
mengukur dari apanya juga. Tulisan ini berpandangan setidaknya ada 3 hal yg membuat 
sebuah negara bisa dikatakan kuat : 
 
1. Kekuatan pangan ; 
Itu adalah kebutuhan paling dasar manusia karena manusia tidak bisa hidup tanpa 
makanan. Sekalipun ada yg bilang “kita bisa hidup berminggu2 tanpa makan, berhari2 
tanpa minuman, tapi gabisa hidup barang sedetikpun tanpa Harapan” kenyataanya 
tetep aja orang yg gapunya Harapan juga tetep bisa hidup sepanjang terus dikasih 
makanan (he he). Itulah kenapa negara2 lain begitu berupaya untuk memperkokoh 
kekuatan pangannya. Berbeda dengan kita yg sekarang jangankan beras, garam aja 
sampe ngimpor dari negara lain, padahal katanya kita adalah negara maritim dan 
sawah juga dulunya terhampar luas (sekarang sih sawah kita dah pada jadi cluster! 
Hiks) 
 
2. Enerji. 
Sumber enerji kita terus menipis, herannya bbm kita tetep dijual paling murah di 
dunia. Negara lain yg simpanan enerjinya masih banyak aja pada ngirit dan 
menggunakannya dengan bijaksana. Lha kita? Udah tau sangat menipis tapi tetep 
Boros. Kebijakan2 transportasi seperti mobil murah juga makin mempercepat 
penghabisan sumber daya enerji kita.. 
 
3. Teknologi 
Kenapa teknologi penting? Karena sumber daya alam itu tetap (bahkan berkurang) 
sementara jumlah manusia dan kebutuhannya terus meningkat. Anggap saja sebuah 
keluarga yg punya 4 anggota keluarga dan mempunyai sepetak sawah, ketika keluarga 
beranak pinak maka dibutuhkan teknologi untuk mengelola sepetak sawah tersebut 
supaya masih bisa mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga… 
Apa yg terjadi saat ini di negara kita? Udah diseburkan bahwa kita mengimpor beras, 
kebutuhan rumah tangga, furniture, kendaraaan, pakaian dan segala macem yg 
sebetulnya kita bisa memproduksinya sendiri jika kita berkomitmen untuk 
mengelolanya. Kita juga sebenarnya tidak jujur pada diri kita sendiri ketika 
mengatakan bahwa bbm kita mahal karena jika kita memandang bbm mahal maka kita 
akan lebih bijak untuk melakukan perjalanan. Nyatanya kita mondar mandir pake 
kendaraan untuk perjalanan yg ga penting2 banget, jangankan ke pasar, ke warung 
yg jaraknya cuma 10 meter aja kita pake motor. bbm kita terlalu murah! 
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Untuk teknologi juga kita belom punya yg bisa mendukung kehidupan masyarakat. 
Teknologi apa yg bisa membuat kita bisa Mencukupi kebutuhan kita sendiri? Sementara 
banyak insinyur kita yg malah bekerja di bank bahkan di supermarket. Katanya 
Indonesia udah kebanyakan insinyur tapi kalo kita lihat statistiknya negara lain jauh 
melebihi angka negara kita dan mereka mempekerjakan insinyur2nya sesuai bidang 
keahliannya. Ada yg salah dengan negara kita, kita mendidik manusianya tanpa 
menyediakan lahannya, kita mempekerjakan manusia tidak sesuai dengan interest dan 
bidang keahliannya… 
 
Okedeh cukup negatif2annya, sekarang kita berfikir optimistis saja. Udah terlalu lama 
kita dianalogikan sebagai sebuah keluarga yg diwarisi kekayaan melimpah tapi 
pendidikan yg kurang cukup hingga kita hanya bisa berkelahi gontok2an hanya untuk 
memperebutkan kekayaan warisan keluarga untuk kemudian kita jual ato kita gadaikan 
ke orang asing. Kita bisa memperbaiki kekacauan kekisruhan perebutan kekuasaan dan 
kekayaan ini dengan membekali seluruh anggota keluarga dengan pendidikan yg lebih 
memadai… 
 
*jadi hentikan saja saling mengandalkan apalagi saling menyalahkan, Mari kita 
tingkatkan saja kualitas pendidikan kita secara personal maupun kelompok. 
Harapannya, sekalipun harta kekayaan warisan kita sudah habis digadaikan mudah2an 
kita masih bertahan hidup berbekal pendidikan dan keahlian kita.. Sekalipun kita 
bekerja sambil berlinang air Mata karena terpaksa harus jadi buruh di rumah sendiri, 
ya kalo udah nasib mau gimana lagi khan? Hiks.. 


