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KATA PENGANTAR 

 
Mckinsey Global Institute memprediksi Indonesia akan memiliki bonus demografi 

pada tahun 2030 nanti, dimana jumlah penduduk usia produktif akan berjumlah dua kali 

lipat dari penduduk usia tua atau usia bayi. Hal ini berkebalikan dengan yang terjadi di 

Amerika Serikat, Australia, negara-negara Eropa, serta negara-negara maju lainnya. 

Dalam perkembangan global saat ini,  sudah banyak fenomena-fenomena yang 

terjadi, begitupun dengan Indonesia yang  dimana semua permasalahannya semakin 

kompleks, terutama dalam hal teknologi. 

Di tengah pasar bebas yang cenderung menciptakan kompetisi  ketat antar  individu 

yang mendorong kita untuk memiliki skill yang menunjang  dalam penciptaan lapangan 

pekerjaan , dibutuhkan kemampuan untuk bisa menguasai Teknologi yang semakin hari 

semakin berkembang dan semakin canggih. Tantangan utama datang dari pertumbuhan 

penduduk, yang membawa serta permasalahan pemerataan kesempatan belajar dalam 

rentang geografi maupun strata sosial. Sejalan dengan itu, secara bersamaan meningkat 

pula harapan masyarakat akan peran perguruan tinggi dalam memecahkan berbagai 

permasalahan nasional. 

Sementara itu, perkembangan dalam teknologi digital dengan artificial intelligence 

(AI) yang mengubah data menjadi informasi telah membuat orang dengan mudah dan 

murah memperolehnya. Perubahan ini berpengaruh pada tata kerja perguruan tinggi 

sebagai salah satu sumber kemudahan-kemudahan tersebut, termasuk perubahan dalam 

tata cara belajar dan mengajar. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan 

tersebut, dunia perguruan tinggi di masa depan perlu mengalami penataan agar tetap 

mampu menjalankan berbagai perannya, yaitu pendidikan dan pengajaran, 

pengembangan, serta diseminasi untuk menjadi khazanah ilmu bagi masyarakat dan 

membantu masyarakat memanfaatkan karya. 

Atas dasar tersebut sangat penting dilakukan upaya untuk merumuskan pandanga-

pandangan tentang identitas keIndonesiaan saat ini. Dengan latar belakang tersebut di 

atas maka Seminar Nasional Ke-Indonesiaan III yang mengambil tema “ Penguatan 

SDM di Era Disrupsi Teknologi Melalui Pendidikan “ penting dan strategis untuk 

dilaksanakan. Rekomendasi pandangan-pandangan dari seluruh peserta menjadi salah 

satu upaya untuk menguatkan langkah bangsa dan negara Indonesia ini menghadapi arus 

jaman dengan segala dinamika teknologi melalui pendidikan. 

 

Semarang, 13 September 2018 

 

 
Dr. Titik Haryati, M.Si  

Dekan FPIPSKR
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Abstrak 

eSport merupakan bentuk olahraga digital. Konsep eSport masuk dalam cabang olahraga memang masih 

diperdebatkan, akan tetapi pada dasarnya hampir sama dengan catur maupun bridge, eSport membutuhkan 

pembelajaran, latihan, dan keterampilan motorik. Di bawah pengawasan badan/Lembaga tertentu eSport dapat 

digunakan sebagai media Pendidikan yang sesuai untuk memberikan pengetahuan, maupun sumber literasi digital 

tertentu. eSports tertentu bisa dianggap sebagai bentuk permainan yang menyiratkan unsur pembelajaran baik 

secara motorik maupun kognitif. Oleh karena itu eSport sebenarnya masih dalam ranah Pendidikan jasmani, karena 

eSport memenuhi unsur aktivitas fisik berupa motorik dan kognitif, di samping itu juga eSport bisa digunakan 

sebagai salah satu aktivitas rekreasi tetapi dengan mempertimbangkan aspek sosial berupa interaksi dan perilaku 

pada masyarakat. 

Kata kunci: eSport, Literasi Digital 

Pendahuluan. 

 Perkembangan jaman menuntut perubahan 

yang mendasar pada beberapa aspek kehidupan 

manusia. Perubahan dan perkembangan jaman 

dipengaruhi oleh banyak faktor.  Berbagai macam 

perubahan ini sudah dimulai sejak dikenalnya revolusi 

industry pertama pada tahun 1784. Fase revolusi 

industry pertama ini ditandai dengan ditemukannya 

teknologi mesin bertenaga air dan uap. Selanjutnya 

perkembangan revolusi di dunia muncul pada tahun 

1870. Revolusi yang ditandai dengan produksi masal 

dan pemanfaatan ini sering disebut fase revolusi 

kedua. Perubahan dan perkembangan dunia kembali 

terjadi dengan terciptanya programmable logic 

berbasis IT dan otomatis yang sering disebut tahap 

revolusi industri ketiga pada tahun 1969. Pada masa 

sekarang perkembangan berlanjut pada era revolusi 

industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan 

mobile supercomputing dan intelligent robotic dengan 

Klaus Schwab dan WEF sebagai tonggak 

perkembangan. 

Teknologi digital memainkan peran penting 

dalam kehidupan manusia sehari-hari. Secara khusus 

revolusi industry 4.0 menyebabkan terjadinya disrupsi 

teknologi. Disrupsi sendiri merupakan perubahan 

yang terjadi secara mendasar. Dalam era revolusi 

industry 4.0 terdapat 10 (sepuluh) kompetensi yang 

sangat dibutuhkan agar bisa bersaing dengan 

kompetisi yang terjadi di dunia yaitu: 1) sense-making, 

2) social intelligence, 2) novel & adaptive thinking, 4) 

cross-cultural competency, 5) computational thinking, 

6) new-media literacy, 7) transdiciplinarity, 8) design-

mindset, 9) cognitive load management, dan 10) 

virtual collaboration. Untuk bisa mempunyai sumber 

daya manusia (SDM) yang bisa bersaing maka 

diperlukan literasi baru yaitu 1) big data dan 

programming, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi 

manusia. 

eSport Sebagai Sebuah Olahraga 

Perkembangan olahraga dari masa ke masa 

ditandai dengan pada masa awal olahraga sebagai 

suatu ritual menjadi bentuk aktivitas fisik yang 

modern, dari bentuk permainan yang vulgar tanpa 

atribut tertentu menjadi bentuk aktivitas fisik yang 

lebih beradab. Definisi olahraga secara umum 

merupakan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan 

kebugaran jasmani. Olahraga merupakan kegiatan 

aktivitas  jasmani yang digunakan untuk memelihara 

kesehatan tubuh dan memperkuat otot tubuh. Olahraga 

juga mempunyai unsur kegiatan yang menghibur, 

menyenangkan atau bisa juga sebagai kegiatan dan 

aktivitas untuk meningkatkan prestasi (Ramadhani, 

2008). Dalam era modern olahraga dicirikan oleh 

pandangan ilmiah meliputi aturan standar, tes 

pengukuran, dan didasari atas gagasan tentang 

permainan yang adil dan mempunyai peluang 

kemenangan yang sama, di sisi lain olahraga 

memberikan kesehatan fisik dan mental yang lebih 

baik, aktualisasi diri, dan penerapan nilai-nilai sosial 

dalam masyarakat. 

Belakangan ini, ada aktivitas yang popular 

dikalangan milenial yang bisa menjadi jembatan antar 

pergeseran revolusi industry 4.0 dan olahraga. 

Jembatan antara ke dua hal ini adalah eSports. ESport 

merupakan fenomena baru yang sedang digemari 

kalangan milenial. Menurut sejarahnya, eSports 

dimulai pada tahun 1990an dimana ketika itu 

ditemukan teknologi, perangkat keras dan system 

multiplayer. eSport atau elektronik sports merupakan 
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bentuk permainan yang memadukan olahraga dan 

teknologi. Banyak perdebatan yang terjadi tentang 

eSports. eSport dianggap meresahkan karena waktu 

yang dihabiskan dengan media digital mengorbankan 

waktu bermain dan berolahraga secara riil/nyata. 

Pandangan masyarakat terbelah menjadi dua akibat 

pandangan yang berpandangan bahwa eSports 

termasuk olahraga dan bukan olahraga, tetapi terlepas 

dari kontroversi tersebut fakta yang ada bahwa eSports 

sudah masuk ke dalam cabang olahraga. Saat ini sudah 

ada 60 negara di dunia yang mengakui eSport sebagai 

cabang olahraga (Witkowski, 2009). Hal terbaru 

eSport menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan 

eksebisi dalam Asian Games 2018 dan akan 

dipertandingkan memperebutkan medali secara resmi 

yang dipertandingakan pada Asian Games tahun 2022 

yang akan dilakukan di China. Keputusan ini sudah 

diputuskan oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA) dalam 

pembahasan nomor cabang olahraga yang 

dipertandingkan pada Asian Games 2022 (Graham, 

2017). Asian Games sendiri merupakan multi event 

olahraga terbesar setelah olimpiade. Hal yang 

membuat eSports masuk ke dalam Asian Games dan 

diakui masuk ke dalam cabang olahraga adalah konsep 

utama olahraga yaitu untuk bermain. Berdasarkan 

konsep tersebut bermain game bisa digolongkan 

menjadi sebuah kegiatan olahraga. 

Jika dilihat dari unsur olahraga yang 

membutuhkan unsur kompetesi, eSport memenuhi 

unsur kompetisi ini. ESport sudah mempunyai 

kompetisi yang reguler diadakan. Beberapa turnamen 

internasional sudah secara rutin diselenggarakan 

seperti kejuaraan Dota 2 – International, LoL World 

Championship, Smite World Championship, Halo 

World Championship, dan berbagai macam kejuaraan 

eSports lainnya. Hal ini tentu menarik untuk dipahami 

dalm era revolusi industry 4.0, era dimana disrupsi 

teknologi terjadi di hampir setiap aspek kehidupan. 

ESport berkembang secara pesat sebagai duplikat 

olahraga, hal ini karena ada kemiripan dari segi 

struktur, model bisnis, hadiah uang,dan level 

kompetisi yang tergolong level kejuaraan tingkat elite 

eSport sudah sejajar dengan apa yang ada pada 

beberapa cabang olahraga. Dari sisi ekonomi misalkan 

banyak sekali kejuaraan pro eSport yang menyediakan 

hadiah yang tergolong besar, sebagai contoh Dota 2 – 

International dengan total hadiah utama US$ 20 juta, 

LoL World Championship dengan total hadiah US$ 

5.070.000 atau sekitar Rp. 67.4 milyar, Smite World 

Championship US$ 2.612.259 atau sebesar Rp. 34.7 

miliar, Halo World Championship dengan total hadiah 

US$ 2.500.000 atau sebesar Rp. 33.2 miliar, dan Call 

of Duty dengan total hadiah Rp. 26.6 miliar 

 

Literasi Digital Dalam Konteks Sekolah 

Sekolah dihadapkan dengan tekanan sosial 

dan politik untuk memperkenalkan siswa ke dalam 

lingkungan digital dan belajar mereka untuk 

menghadapi realitas baru yang kompleks di dunia 

maya. Tujuan umum ini mencakup berbagai 

keterampilan digital, yang dirangkum dalam 

pengertian literasi digital . Martin ( 2008: 167) 

mendefinisikan literasi digital sebagai kesadaran, 

sikap dan kemampuan individu untuk secara tepat 

menggunakan alat dan fasilitas digital untuk 

mengidentifikasi, mengakses, mengelola, 

mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis dan 

menyintesis sumber daya digital, membangun 

pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, dan 

berkomunikasi dengan orang lain, dalam konteks 

situasi kehidupan tertentu, untuk memungkinkan 

tindakan sosial yang konstruktif dan merenungkan 

proses ini. Menurut Martin (2008) literasi digital 

menyangkut ke dalam tujuh aspek yang saling 

berkaitan yaitu: 1) Mengenali informasi, 2) 

Menentukan cara untuk menyelesaikan masalah dalam 

informasi, 3) membuat kontruksi untuk mendapatkan 

informasi, 4) mencari dan mengakses data, 5) 

membandingkan data dan mengevaluasi, 6) 

mengorganisir, melaksanakan dan interaksi 

komunikasi, 7) mensintesa dan menciptakan literasi 

baru. Literasi digital merupakan kemampuan yang 

bersifat multi dimensional (Martin, 2008). Konsep 

serta dimensi dalam literasi digital merupakan 

kombinasi teknologi, psikologis dan aspek social. 

Dalam hal ini literasi digital bisa dipahami merupakan 

bentuk keterampilan yang kompleks yang menyangkut 

bentuk keterampilan baru yang harus dimiliki dalam 

era revolusi industry 4.0.  

 

 

Gambar 1. Tingkatan Literasi Digital 

 
Sumber: Lankshear dan Knobel 2008, 167 

 

Dalam hal ini, dan juga definisi lain dari 

literasi digital, tidak disebutkan aktivitas atau 

keterampilan bermain yang berhubungan dengan 

perwujudan atau keterampilan motorik. Namun, di 

sekolah-sekolah, semakin banyak permainan (digital) 

digunakan untuk semua jenis tujuan 
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pembelajaran. Untuk menekankan nilai pendidikan, 

game atau permainan ini sering disebut bermain yang 

serius, yang sepertinya menyiratkan bahwa game yang 

tidak serius hanya untuk kesenangan. Namun, 

permainan yang mampu meningkatkan keterampilan 

motorik sama-sama dapat dianggap sebagai permainan 

serius jika seseorang menganggap perwujudan sebagai 

masalah serius . 

Ada beberapa pertanyaan yang relevan dalam 

kaitannya dengan nilai eSports dalam konteks 

pendidikan, termasuk pertanyaan apakah bermain 

eSports berkontribusi dengan cara apa pun untuk 

pengembangan literasi digital dan apakah eSport dapat 

dianggap sebagai praktik olahraga yang berharga, 

sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkan untuk 

berlatih di sekolah (bahkan jika itu berarti bahwa ada 

lebih sedikit waktu tersisa untuk olahraga lain). Dapat 

dikatakan bahwa eSports dan permainan digital 

lainnya dapat dengan beberapa cara berkontribusi 

pada pengembangan literasi digital lebih 

lanjut. Keterampilan yang dipelajari saat bermain 

tidak terbatas pada keterampilan motorik. Tidak 

begitu banyak keterampilan motorik itu sendiri, tetapi 

kombinasi dengan keterampilan yang lebih bersifat 

kognitif, strategi, dan matematik adalah unik untuk 

eSports, dan pada saat yang sama dapat dianggap satu 

antara lain cara meningkatkan literasi digital. Dari 

perspektif pedagogi, juga relevan untuk 

mempertimbangkan apa efek (yang berpotensi 

berbahaya) dari bermain eSports. Pelatihan olahraga 

harian yang intensif sangat dihargai dalam banyak 

budaya dan sangat terkait dengan kebajikan seperti 

pengorbanan dan ketekunan. 

Kesimpulan 

 eSports tertentu bisa dianggap sebagai bentuk 

permainan yang menyiratkan unsur pembelajaran baik 

secara motorik maupun kognitif. Oleh karena itu 

eSport sebenarnya masih dalam ranah Pendidikan 

jasmani, karena eSport memenuhi unsur aktivitas fisik 

berupa motorik dan kognitif, di samping itu juga 

eSport bisa digunakan sebagai salah satu aktivitas 

rekreasi tetapi dengan mempertimbangkan aspek 

sosial berupa interaksi dan perilaku pada masyarakat. 
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