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ABSTRAK
Pandemi covid-19 telah berdampak pada sektor pendidikan. Keterbatasan akses kerja praktek
lapangan, kegiatan laboratorium, maupun magang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas dan
kapabilitas lulusan perguruan tinggi, sementara itu tantangan dunia prakerja akan semakin
kompetetif dimasa mendatang, terutama bagi lulusan perguruan tinggi, yang minim pengalaman.
Pengetahuan berbasis praktis dalam operasi industry pertambangan yang dinamis dan
kompleksitasnya menuntut pelaku pertambangan untuk terlatih berpikir kritis dan empati dalam
rangka pengambilan keputsan yang bijak. Proyek sosial sebagai media pembelajaran kolaboratif
diawali oleh Sesi Pembelajaran Online dan Sesi Berbagi dengan mahasiswa sebagai pesera. Dari
hasil evaluasi, sebagian besar peserta mendapat wawasan dan perspektif baru, namun masih ada
kesenjangan antara pengetahuan teoritis peserta dan pemahaman praktis dilapangan. Perlu adanya
ruang untuk berlatih. Evaluasi menghasilkan beberapa ide rekomendasi sebagai tindak lanjut, yaitu
Forum Group Discussion, Sharing Session, dan Bootcamp. Program tersebut dikemas dengan tajuk
Ruang Pandang, Sharing Session, dan Fast Track Bootcamp yang dilakukan secara virtual. Meskipun
strategi dan perencanaan telah dilakukan, namun masih ada kendala operasional, sehingga diperlukan
kreatifitas dan analisa yang berkesinambungan agar program tersebut dapat terlaksana. Program yang
dikemas dalam konteks proyek sosial ini selaras dengan visi organisasi Ecodex untuk
mempromosikan pertambangan yang berkelanjutan sekaligus sebagai upaya untuk menggiatkan
iklim kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk pendidikan yang lebih baik sebagai ruang
persiapan menghadapi dunia prakerja dimasa pandemi, memfamiliarkan kegiatan kebiasaan
baru“new normal” yang selaras dengan rencana Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan demi
menyongsong pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Indonesia 2045. Makalah ini lebih lanjut
menjelaskan mengenai tahapan pembangunan sebuah ide yang solutif yang dikemas dalam proyek
sosial sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pendidikan, situasi saat ini,
dan tantangan dimasa depan.
Kata kunci: pertambangan, pendidikan, pembelajaran kolaboratif, proyek sosial, pandemi
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has had an impact on the education sector. Limited access to practical field
work, laboratory activities, and internships has the potential to cause a downward in the quality and
capability of university graduates, meanwhile, the challenges of the pre-work world will be more
competitive in the future, especially for graduate students without working experience. Practicalbased knowledge in the dynamic operation of mining industry and its complexity requires mining
actors to be accustomed to critical thinking and empathy in order to make wise decisions.
Collaborative learning as social projects are initiated in Online Learning Sessions and Sharing
Sessions with collegians as the participants. The evaluation result shows that most of the participants
benefited from new insights and perspectives, but there was still a gap between participants'
theoretical knowledge and practical understanding in the field. The needs of a platform for practice.
The evaluation also resulted in several recommendation ideas as a follow-up, namely Forum Group
Discussion, Sharing Session, and Bootcamp. The programs are packaged with the headings of Ruang
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Pandang, Sharing Session, and Fast Track Bootcamp which are delivered virtually. Even though
strategy and planning have been carried out, there are still operational constraint, so creativity and
continuous analysis are needed so that the program can be implemented. The program, which is
framed in the context of social projects, is in line with the vision of the Ecodex organization to
promote sustainable mining as well as an effort to create a collaborative climate between
stakeholders for better education as a preparation room to face the future of pre-work during the
pandemic, adapting the “new normal” activity which is refer to the plan for the Kampus Merdeka
(Independent Campus) by the Minister of Education to develop Human Recources for Indonesia in
2045. This paper further describes the stages of developing a solution that is framed in a social
project as an effort to bridge the gap between educational needs, current situations, and challenges
in the future.
Keywords: mining, education, collaborative learning, social projects, pandemic
A. PENDAHULUAN
A.1 Latar Belakang
Proyek sosial ini dilatarbelakangi oleh dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya
akses pada pendidikan, terutama pendidikan pratikal dimana Mahasiswa terbatas untuk melakukan
praktik lapangan, kerja laboratorium, maupun magang di perusahaan. Seiring dengan meningkatnya
angka penyebaran covid-19, berbagai protokol kesehatan dan regulasi diterapkan termasuk
membatasi jumlah orang yang keluar dan masuk perusahaan. Di tahun-tahun kedepan tantangan
dunia prakerja akan semakin kompetitif dan menuntun lulusan perguruan tinggi untuk berdaya saing.
A.2 Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembangunan ide yang
solutif dan inovatif yang dapat direalisasikan menjadi sebuah program pembelajaran bagi
Mahasiswa.
Secara khusus, Penulis merumuskan tujuan proyek sosial ini adalah memenuhi kebutuhan ruang
berlatih bagi mahasiswa untuk melakukan persiapan sebelum terjun ke dunia kerja, sebagai
penunjang akan peluang kerja yang semakin kompetitif. Diharapkan proyek sosial ini dapat mengisi
kesenjangan pendidikan, situasi saat ini, dan tantangan dimasa depan.
A.3 Pendekatan Pemecahan Masalah
Penulis melakukan pendekaan pemecahan masalah dengan menerapkan teori problem-solving oleh
Gorge Polya. Menurut Polya (Suherman, 2001: 84), terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan
dalam pendekatan pemecahan masalah, yaitu: (1) pemahaman masalah, (2) perencanaan pemecahan
masalah, (3) penyelesaian masalah, (4) pemeriksaan kembali dari hasil yang didapat (evaluasi).
B. METODOLOGI PENELITIAN
B.1. Metode Kualitatif
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan
kebutuhan proyek penelitian, situasi dan kondisi lapangan penelitian. Data permasalahan berupa
pengumpulan fakta dan opini melalui survey, interview, dan umpan balik sesuai dengan issue yang
terkait pada sektor pendidikan, pandemic, serta tantangan dan harapan dimasa depan. Lapangan
penelitian adalah mahasiswa, praktisi, dan organisasi partner. Penulis juga mengelompokan data
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berdasarkan periode waktu, yaitu situasi saat ini, dan harapan dimasa mendatang dengan menguji
solusi melalui eksekusi proyek atau program, kemudian menganalisa hasil evaluasi, menentukan
saran perbaikan, dan program lanjutan (follow up).
Tahapan penelitian (Sudarwan Danim dan Darwi, 2003:80) yang penulis lakukan secara garis besar
adalah sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
e)

Perumusan masalah
Pengumpulan data lapangan
Penganalisaan data
Perumusan hasil studi
Penyusunan rekomendasi

B.2. Tahapan Penelitian
B.2.1 Perumusan Masalah
Keberhasilan suatu proses pembelajaran ditunjang melalui pemahaman pengetahuan
teoritis dan praktis. Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menerapkan dasar-dasar
ilmu teori pada praktiknya dalam sebuah industri, begitupula sebaliknya, industri
diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Industri
pertambangan memiliki karakter dinamis dan kompleks dikarenakan beririsan dengan
banyak ilmu pengetahuan didalamnya dan keterikatannya dengan pasar global.
Adanya kendala pada proses pertukaran ilmu pengetahuan antara industri dan perguruan
tinggi salah satunya ditandai dengan kurangnya pemahaman ilmu praktis dikalangan
Mahasiswa. Generasi muda merupakan salah satu potensial aset bagi sebuah industri dan
terlebih lagi bagi kemajuan sebuah bangsa, proses pertukaran ilmu pengetahuan
merupakan salah satu hal vital untuk menciptakan lulusan sarjana yang berkualitas dan
berdaya saing, namun pada situasi pandemi, kondisi ideal tersebut sulit untuk dicapai.
Untuk merespon permasalahan tersebut, penelitian perlu dilakukan untuk
mengidentifikan tahapan pembangunan sebuah program pembelajaran yang efektif,
berdampak, dan berkesinambungan agar proses pertukaran pengetahuan dapat terus
berjalan.
B.2.2 Pengumpulan Data Lapangan
Data lapangan yang kami kumpulkan berupa: (1) data pihak yang berkepentingan
(stakeholders); (2) data lapangan penelitian (mahasiswa, praktisi, organisasi partner); (3)
survey pendapat (kebutuhan, permasalahan, dan harapan); (4) jajak pendapat; (5)
observasi kegiatan; dan (6) analisa umpan balik.
B.2.3 Penganalisaan Data
Penulis menganalisa data secara kualitatif dengan metode penarikan akar masalah (root
cause), pemecahan masalah (problem-solving); metode uji coba kegiatan, observasi dan
evaluasi (monitoring and evaluation). Metode yang digunakan disesuaikan dengan tipe
data yang diilustrasikan pada map (peta), tabel, dan grafik.
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B.2.4 Perumusan Hasil Studi
Perumusan hasil studi dituangkan dalam poin-poin berikut, yaitu (1) adanya kesenjangan
antara kebutuhan pendidikan praktis untuk mahasiswa STEM (Teknik pertambangan,
geofisika, dan goelogi) ditengah situasi pandemi dimana kegiatan berkumpul menjadi
kendala atau batasan terhadap kebutuhan tersebut. (2) Kebutuhan akan ruang berlatih dan
persiapan bagi mahasiswa STEM untuk memperdalam pengetahuan praktis dengan biaya
yang terjangkau. (3) Diperlukan sebuah program dengan silabus yang tepat dan efektif
yang dikemas dalam proyek sosial untuk menjembatani kesenjangan dalam pendidikan
praktis. (4) Perlu adanya gerakan kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dalam
rangka penanganan penangulangan pandemi dan dampaknya terhadap sektor pendidikan.
B.2.5 Penyusunan Rekomendasi
Rekomendasi awal disusun berdasarkan penganalisaan data dari penarikan akar masalah
(root cause), dan pemecahan masalah (problem solving), perencanaan proyek (activity
plan) dilakukan dengan metode uji coba sedangkan rekomendasi dilanjutkan dari
observasi dan evaluasi (monitoring and evaluation) selama proyek berlangsung.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
C.1 Alur Proses Perencanaan Proyek Sosial
Dari metode penelitian dan data yang diperoleh, Penulis menyusun alur proses perencanaan
proyek sosial dimulai dari latar belakang dan tujuan hingga design proyek seperti tertera pada
Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Alur proses perencanaan proyek sosial
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C.2 Solusi dan Rekomendasi Proyek Kolaboratif
Sesuai dengan alur proses diatas pada tahpan solusi, Penulis merekomendasikan proyek menjadi
sebuah skema pembelajaran kolaboratif seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema Pembelajaran Kolaboratif
Penulis juga membagi tahapan proyek pada 4 (empat) program dibawah ini, evaluasi juga dilakukan
pada tiap program:
1. Program Online Learning Series (dengan tema: Mengenal Dunia Pertambangan)
Serangkaian pembelajaran virtual untuk memperkenalkan industri pertambangan kepada
mahasiswa STEM dengan 7 (tujuh) pokok bahasan materi yang berkesinambungan. Program ini
dilaksanakan pada bulan Mei –Juni 2020. Dikuti oleh total 320 mahasiswa, 10 praktisi dari 4
perusahaan, dan 2 organisasi partner.
2. Program Ruang Pandang (focus group discussion -chatham rule house metodh dengan tema:
Optimalisasi akses pendidikan praktikal berbasis online unuk mahasiswa geo-science saat
pandemic Covid-19). Yaitu program focus group discussion (FGD) dengan metode Catham
Hause Rule, yang dipandang pada 3 (tiga) kerucut perspective yaitu (1) Lingkaran Topik (2)
Perpanjangan Dampak dan (3) Titik Mulai. Seperti pada gambar 3:

581

PROSIDING TPT XXIX PERHAPI 2020

Gambar 3. Skema Ruang Pandang (Focus Group Discussion)
Sedangkan distribusi keikutsertaan dapat dilihat pada Gambar 4:

Gambar 4. Distribusi Keikutsertaan
Program ini belum terlaksana sesuai yang dijadwalkan, dikarenakan ada critical point yang
selanjutnya akan dibahas dalam makalah ini. Tim pelaksana juga merubah strategi pelaksanaan
program ini menjadi bagian dari dalam program Fast Track Bootcamp.
3. Program Sharing Session #Partisi (sesi berbagi-praktisi akademisi dengan tema: Konsultasi tugas
akhir), yaitu program berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja lapangan, dan tugas akhir.
Pembicara mahasiswa mendapatkan masukan dan insight dari praktisi yang bergabung dalam
program ini. Program ini dilaksanakan 2 (dua) kali, diikuti oleh 3 pembicara mahasiswa, dan 4
praktisi dari 3 perusahaan dengan total adalah 75 peserta. Penulis juga mencatat beberapa critical
point pada program tersebut.
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4. Fast Track Bootcamp (kegiatan pelatihan selama periode 12 hari dengan silabus yang
komprehensif dan dilakukan secara virtual). Pada saat penulisan makalah ini dilakukan telah
terpilih 25 calon peserta dari 17 perguruan tinggi di Indonesia dari total 162 pendaftar. Dua belas
praktisi dan akademis sebagai mentor dan pembicara. Dari hasil obeservasi, analisa data umpan
balik, tim pelaksana mendesign program ini sesuai dengan Table C.3.1 proses proyek.
C.3 Design proyek pada program Fast Track Bootcamp
Design proyek perlu dilakukan untuk mendetilkan rencana program, memimalisir resiko,
mengkomunikasikan program, memonitoring, dan menghitung pembiayaan pada program.
Adapun beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
C.3.1

Deskripsi program Fast Track Bootcamp
Merupakan bagian dari activity plan pada alur proses proyek sosial, yaitu sebagai
berikut pada Gambar 5:

Gambar 5. Deskripsi program Fast Track Bootcamp
C.3.2 Ukuran Keberhasilan Program
Merupakan bagian dari alur proses activity plan. Keberhasilan sebuah proyek juga perlu
untuk diukur dan ditentukan parameternya. Penulis membagi tiga area ukuran keberhasilan
sebuah proyek yang inklusif pada partisipasi termasuk kesetaraan gender, perkembangan
produk yang didasarkan pada perkembangan level of change, dan keberlanjutan seperti
pada Gambar 6.
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Gambar 6. Ukuran keberhasilan program
C3.3 Level of change dan monitoring
Penggambaran sebuah produk dalam bentuk peta perkembangan dan pengawasan kegiatan
berguna dalam hal perencanaan untuk memantau perkembangan yang diharapkan selama
program dan setelah program selesai. Adapun peta level of change dan monitoring
dituangkan dalam Tabel 1:
Tabel 1. Level of change dan monitoring

C.4 Kolaborasi dan inisitor program Fast Track Bootcamp
Dalam rangka pemenuhan skema pembelajaran kolaboratif, Penulis bersama tim pelaksana
kegiatan, Ecodex, berdiskusi dengan organisasi non profit yaitu Women in Mining (WiME)
Indonesia serta mendapatkan rekomendasi dari Universitas Jember, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Pertambangan sehingga program Fast Track Bootcamp dapat dimulai. Pada
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perkembangannya, tim pelaksana Ecodex, juga mengundang partnership yang lebih luas lagi
agar kegiatan ini dapat terlakasana.
C.5 Poin Kritis (Critical Point)
Terdapat beberapa point kritis dalam penentuan keputusan sebuah program yang dianalisa dari
umpan balik dan observasi yaitu diantaranya:
1. Pengambilan sebuah keputusan pada program selalu didasarkan pada analisa kebutuhan.
Seperti pada contoh program Ruang Pandang (Forum Group Discussion), peserta tidak
terlalu antusias untuk mengikuti program ini, secara umum dikarenakan tidak sesuai dengan
kebutuhan para peserta, meskipun diskusi ini sangat penting untuk menentukan program
pembelajaran atau silabus yang cocok, dan mendapatkan opini public sesuai topik yang
diangkat. Diperlukan adanya dukungan organisasi yang cakupannya lebih besar untuk
mengakomodir kebutuhan ini, dan berbagai organisasi, dari institusi atau bidang
kelembagaan yang menaungi sektor pendidiakan atau yang berfokus pada human
development.
2. Penyampaian materi secara satu arah kurang menarik untuk peserta, ditandai dengan
keiikutsertaan yang menurun pada beberapa program Online Learning Series dan Sharing
Session, dan umpan balik yang didapat. Hasil observasi, peserta cenderung pasif selama
program. Inofasi yang diperlukan adalah adanya sebuah program belajar yang membangun
interaksi dua arah seperti layaknya kegiatan pelatihan off line.
3. Jumlah pendaftar lebih banyak daripada peserta yang hadir saat program. Terdapat banyak
faktor, namun yang menarik adalah kurangnya komitmen dari pendaftar untuk menghadiri
program tersebut.
4. Pada program Sharing Session (Sesi Berbagi), pembicara yang merupakan dari kalangan
mahasiswa kebanyakan tidak berkeinginan menyampaikan materi dengan berbagai alasan,
namun lebih suka menjadi pendengar. Situasi ini tidak cocok dengan semangat program
Sharing Session yaitu fairness (keadilan berbagi dan membagi). Sehingga diperlukan
adanya sebuah program yang lebih eksklusif, dan mendapat bimbingan, sebelum pada
akhirnya peserta lebih percaya diri untuk menyampai presentasinya.
5. Melalui analisa dan perkembangan program diatas maka dikemaslah sebuah program yang
bertajuk Fast Track Bootcamp dengan tema Mining Industry sebagai hasil rekomendasi
untuk mengisi gap-gap yang muncul pada beberapa program sebelumnya. Keikutsertaan
meningkat dan untuk menjaga competitiveness, tim pelaksanaan melakukan proses seleksi
peserta dengan menerapakan acceptance rate.
C.6 Dampak Proyek Sosial
Dari keempat program diatas yang dilaksanakan dari bulan Mei 2020, proyek sosial ini telah
menghubungkan 650 mahasiswa STEM (Teknik pertambangan, geologi, dan geofisika) dari 35
perguruan tinggi yang ada di Indonesia ke 25 praktisi dari yang berasal dari sekitar 10 private
company dalam sistem pembelajaran yang kolaboratif. Perencanaan pembiayaan proyek sosial
juga perlu dilakukan agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan dengan semakin banyak
pihak yang mendapatkan manfaat, semakin banyak anak muda yang terinpirasi dan termotivasi
untuk berperan aktif sebagai pekerja sosial, terutama dibutuhkan dukungan dari berbagai
kelembagaan baik pemerintah, private sector, public company, maupun organisasi yang
lingkupnya lebih besar untuk menaungi program ini. Bersama-sama menggiatkan iklim yang
kolaboratif dalam pendidikan.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Proses pertukaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui pengembangan sebuah wadah
(platform) yang befokus pada peningkatan kapasitas, inofatif dan kreatif dalam sebuah
program pembelajaran kolaboratif
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2. Proses pengembangan sebuah proyek sosial yang berbasis critical thinking dan empathy
dapat dilakukan pada tahapan perencanaan hingga eksekusi pogram
3. Progam pembelajaran kolaboratif dapat terlaksana dengan keterkaitan berbagai pihak yang
berkepentingan dan disesuaikan dengan kebutuhan, beberapa inovasi (pengembangan
program) yang interaktif (dua arah)
4. Tahapan pada design proyek sosial dalam sebuah program pembelajaran kolaboratif perlu
dilakukan untuk merencananakan, mengkomunikasikan, memonitoring jalannya kegiatan,
dan menghitung dampak dari tujuan yang ingin dicapai
5. Diperlukan adanya dukungan dan peranan aktif dari berbagai kelembagaan baik pemerintah,
private sector, public company, maupun organisasi yang lingkupnya lebih besar untuk
menaungi program ini demi keberlanjutan
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