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1. Bagian 1: Text Book dan Paper yang Berhubungan dengan Topik Disertasi 

Topik disertasi yang saya usulkan adalah Collaborative Visual Target Tracking pada 

Unmanned Aerial Vehicles.  Referensi yang berhubungan dengan topik ini adalah referensi yang 

berhubungan dengan computer vision dan sistem kontrol pada robotika terutama pada sistem 

kontrol Unmanned Aerial Vehicles (UAV). 

A.  Text Book 

1) Robotics, Vision and Control 

Penulis: Peter Corke; Penerbit: Springer; Tanggal publikasi: 3 November 2011; ISBN-10: 

3642201431; ISBN-13: 978-3642201431; Edisi: 1st Edition.  

Pada bagian awal, buku ini membahas sistem kontrol robotika dan computer vision secara 

terpisah. Pada bagian sistem kontrol robotika, buku ini membahas beberapa tipe-tipe robot beserta 

bentuk kontrol yang dapat diterapkan pada robot tersebut. Pada bagian computer vision, buku ini 

membahas metode-metode image processing dan feature extraction dari berbagai pendekatan 

seperti cahaya, warna, sudut pandang, dan lain-lain. 

Pada bagian berikutnya, buku ini membahas kolaborasi antara sistem kontrol robotika 

dengan computer vision. Tujuan utamanya adalah membahas metode-metode yang dapat 

diterapkan pada vision based control untuk robotika. Buku ini juga disertakan dengan susunan kode 

yang terkompilasi di dalam Toolbox MATLAB. Susunan kode MATLAB tersebut dikembangkan secara 

open-source dan dapat dimodifikasi oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. 

2) Computer Vision Algorithms and Applications 

Penulis: Richard Szeliski (Microsoft Research); Penerbit: Springer; Tanggal publikasi: 24 

November 2010; ISBN-10: 1848829345; ISBN-13: 978-1848829343; Edisi: 1st Edition. 

 Buku ini membahas ide-ide dasar dalam melakukan ekstraksi fitur hingga pengenalan pada 

objek visual. Beberapa algoritma yang dikembangkan dalam buku ini telah diterapkan dalam 

berbagai macam aplikasi dan device yang dikembangkan oleh Microsoft. Buku ini lebih banyak 

membahas tentang pengaplikasian berbagai macam metoda dalam computer vision. Pada bagian 

akhir, buku ini membahas beberapa metode untuk melakukan pengenalan pada objek visual.  

 Meskipun membahas berbagai macam metode dalam computer vision, akan tetapi buku ini 

lebih banyak membahas ide dasar dari suatu metode computer vision dan pengaplikasian dan tidak 

membahas tahap-tahap pengaplikasian secara mendalam. Buku ini cocok untuk menjadi referensi 

awal untuk sekedar mengenal metode-metode yang berhubungan dengan computer vision namun 

untuk memahaminya lebih lanjut dibutuhkan referensi tambahan atau dapat juga membaca rujukan 

berupa jurnal maupun paper yang diacu oleh buku tersebut. 
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3) Pattern Classification 

Penulis: Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork; Penerbit: Springer; Tanggal publikasi: 

24 November 2010; ISBN-10: 1848829345; ISBN-13: 978-1848829343; Edisi: 2nd Edition. 

Buku ini adalah pengembangan dari buku kasik yang ditulis oleh Richard O. Duda dan Peter 

E. Hart (1st edition) yang kemudian disempurnakan oleh David G. Stork (2nd edition). Buku ini dapat 

dikatakan sebagai buku pegangan untuk memahami bidang pattern classification. Buku ini 

membahas metode-metode pattern classification secara advance dan mendalam. 

Penulis buku ini banyak membahas tentang sistem pengenalan pola untuk pengaplikasian di 

berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan karakter optik, pengolahan gambar, atau 

analisis sinyal. Buku ini juga menyediakan contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan pattern 

classification dan membahas metode yang paling cocok untuk memperoleh hasil pengenalan yang 

sesuai dengan harapan. 

4) Advances in Unmanned Aerial Vehicles: State of the Art and the Road to Autonomy 

Penulis: Kimon P. Valavanis (Editor); Penerbit: Springer; Tahun publikasi: 2007; ISBN-13: 978-

1-4020-6113-4; Edisi: 1st Edition. 

Buku ini membahas sejarah diciptakannya UAV (Unmanned Aerial Vehicles) hingga dasar-

dasar modeling dan kontrol UAV. Pada bagian 3 dari buku ini membahas seputar navigation aspect 

pada UAV. Pada bagian ini dibahas pula vision based object tracking pada UAV. Pada bagian 4, buku 

ini membahas aplikasi-aplikasi metode navigasi hingga strategi atau formasi dari pergerakan UAV 

dalam melakukan object tracking. 

5) Visual Perception and Robotic Manipulation: 3D Object Recognition, Tracking and Hand-

Eye Coordination 

Penulis: Geoffrey Taylor dan Lindsay Kleeman; Penerbit: Springer; Tanggal publikasi: 24 

November 2010; ISBN-10: 3540334548; ISBN-13: 978-3540334545Edisi: 1st Edition. 

 Buku ini membahas tentang beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangun 

robot yang otonom melalui beberapa pandangan seperti computer vision dan robotika, dasar-dasar 

pengetahuan untuk membuat desain sensor yang optimal, visual servoing, pemodelan dan 

pengenalan objek berbentuk 3 dimensi , dan pelacakan dari berbagai bentuk penanda, sehingga 

menghasilkan sistem kontrol yang baik . 

 Buku ini juga dilengkapi dengan data-data yang dapat digunakan untuk penelitian serta 

kode-kode berbasis bahasa pemrograman C++ untuk melakukan uji coba terhadap algoritma-

algoritma yang dibahas di dalam buku. 

B.  Paper 

1) Visual Tracking Control of Aerial Robotic Systems with Adaptive Depth Estimation 

Penulis: Najib Metni dan Tarek Hamel; Diterbitkan pada: International Journal of Control, 

Automation, and Systems, vol. 5, no. 1, pp. 51-60; Tanggal publikasi: Februari 2007. 
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Paper ini membahas visual tracking control law dari suatu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

yang digunakan untuk melakukan pengamatan pada struktur dan perbaikan jembatan. Pada paper 

ini, penulis membuat strategi awal yaitu dengan menentukan posisi-posisi pengambilan gambar dari 

initial position atau posisi awal hingga final position atau posisi akhir sehingga gambar yang mewakili 

sudut-sudut yang merepresentasikan objek dalam bentuk 3 dimensi. Metode yang dilakukan adalah 

homography matrix yang diperoleh dari perhitungan pada informasi visual yang ditangkap oleh 

kamera pada UAV. Backstepping digunakan untuk membuat proses pelacakan dan penentuan depth 

dari informasi visual menjadi lebih efektif. Depth adalah jarak antara kamera dengan target visual. 

2) Vision and Control Techniques for Robotic Visual Tracking 

Penulis: N. Papanikolopoulos, P.K. Khosla, T. Kanada; Diterbitkan pada: Robotics and 

Automation. Proceedings, IEEE; Tanggal publikasi: 09 Apr 1991. 

Paper ini membahas algoritma yang dapat diterapkan pada robot untuk melakukan visual 

tracking pada suatu objek 3 dimensi yang bergerak dengan kecepatan yang tidak teratur pada suatu 

bidang tertentu. Penulis mendefinisikan bahwa persoalan visual tracking pada robot ini merupakan 

persoalan kolaborasi antara visual tracking dengan sistem kontrol dari robot tersebut. Penelitian ini 

menggunakan Sum of Square Differences (SSD) dan Kalman Filter dalam  mengkolaborasikan peran 

sistem kontrol dari robot dengan visual tracking. Hasil dari penelitian ini adalah performa visual 

tracking yang dihasilkan memiliki akurasi yang cukup akurat, namun masih membutuhkan waktu 

proses yang lama. 

3) Speeded-Up Robust Features (SURF) 

Penulis: Herbert Bay, Tinne Tuytelaars, Luc Van Gool; Diterbitkan pada: European 

Conference on Computer Vision; Tahun publikasi: 2006. 

 Paper ini menjelaskan bagaimana metode SURF dapat mencari kemiripan antara 2 bentuk 

visualisasi yang berbeda. Dengan kata lain, SURF digunakan untuk melakukan template dan pattern 

matching sehingga didapat persentase kemiripan antara objek visual satu dengan objek visual 

lainnya. Penelitian ini berangkat dari SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) yang merupakan state 

of the art untuk template dan pattern matching. Penelitian ini melakukan uji coba penerapan SURF 

pada rekonstruksi objek 3 dimensi dan object recognition. Dari kedua bentuk uji coba tersebut 

menghasilkan bahwa SURF memiliki keunggulan dari segi kecepatan prosesnya dibandingkan dengan 

algoritma template dan pattern matching lainnya. 

4) A Comparison of SIFT, PCA-SIFT and SURF  

Penulis: Luo Juan, Oubong Gwon; Diterbitkan pada: International Journal of Image 

Processing (IJIP) Volume(3), Issue(4). 143.; Tahun publikasi: 2009. 

 Paper ini membahas tiga metode dalam melakukan template dan pattern matching yaitu: 

Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), Principal Component Analysis (PCA)-SIFT, dan Speeded Up 

Robust Features (SURF). Paper ini menggunakan KNN (K-Nearest Neighbor) dan Random Sample 

Consensus (RANSAC) pada ketiga metode ini dengan tujuan untuk menganalisis hasil yang diperoleh 

dari masing-masing metode dalam aplikasinya untuk template dan pattern matching. KNN 

digunakan untuk menemukan kecocokan antar pola sedangan RANSAC digunakan untuk mengurangi 
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kemiripan yang tidak konsisten. Performa dari ketiga metode ini dibandingkaan berdasarkan 

perubahan skala bidang, faktor rotasi, faktor blur, perubahan illunimasi dan transformasi. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa SIFT memiliki tingkat kestabilan untuk berbagai situasi, namun 

memiliki kelemahan dari segi waktu pemrosesannya yang cenderung lambat. SURF adalah algoritma 

yang stabil layaknya SIFT, namun memiliki keunggulan pada waktu proses yang lebih cepat 

dibandingkan SIFT.  PCA-SIFT memiliki keunggulan kestabilan pada saat terjadi rotation dan 

perubahan iluminasi  cahaya. 

5) Evaluation of Visual Tracking in Extremely Low Frame Rate Wide Area Motion Imagery 

Penulis: Haibin Ling, Yi Wu, E. Blasch, Genshe Chen, Haitao Lang; Li Bai; Diterbitkan pada: 

Information Fusion (FUSION), IEEE; Tahun publikasi: 2011. 

 Paper ini membahas Visual tracking in wide area motion imagery (WAMI) yang ditujukan 

untuk kepentingan keamanan lingkungan. Tantangan yang dihadapi dalam persoalan WAMI adalah 

frame rate yang relatif kecil dan banyaknya motion yang terjadi dan tertangkap oleh kamera. Pada 

penelitian ini, penulis melakukan evaluasi pada beberapa algoritma yang merupakan state of the art 

dalam pengembangan metode visual tracking pada wilayah yang relatif luas menggunakan 

surveillance video. Paper ini membandingkan performa dari berbagai metode visual tracking 

menggunakan dataset yang diperoleh dari Columbus Large Image Format (CLIF) dataset. Dari data ini 

akan dilakukan vehicle tracking task atau pelacakan pada kendaraan tertentu. Eksperimen terdiri 

atas dua konfigurasi, pertama adalah background registration mengurangi camera motion, dan yang 

tidak menggunakan background registration.  

Penelitian ini mengamati dan mengevaluasi performa dari hasil pelacakan objek secara 

kualitatif maupun kantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa metode visual 

tracking tradisional memiliki kendala dalam melakuka tracking pada area yang sangat luas. 

Background registration berpengaruh pada peningkatan performa dari metode object tracking, 

meskipun metode tersebut masih perlu dikembangkan lebih lanjut. 

 

1. Bagian 2: Kesimpulan Kuliah Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama mata kuliah Filsafat Ilmu (EL7090) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 

2012 pukul 13.00 hingga 16.00 WIB menerangkan tentang pengertian filsafat ilmu sebagai upaya 

untuk mencari kebenaran. Dalam upaya mencari kebenaran tersebut, maka seseorang dituntut 

untuk befikir kritis dan memiliki kecurigaan terus-menerus pada suatu hal hingga kebenaran 

tersebut dapat ditemui. 

Pertemuan pertama ini juga menghasilkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan 

mahasiswa selama menempuh pendidikan doktor (s3), sebagai berikut: 

a) Berfikir kritis, berfikir kritis bertujuan untuk mencari kebenaran yang berlaku universal pada 

bidang yang diteliti. Berfikir kritis akan membantu dalam menemukan novelty yang 

merupakan syarat dalam menyelesaikan program s3. 

b) Jam belajar ideal bagi seorang yang dianggap ahli adalah apabila orang tersebut telah 

menekuni bidangnya selama 10.000 jam. Diasumsikan bahwa 5.000 jam telah ditempuh oleh 
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seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan magister (s2). Dalam program doktor, maka 

waktu belajar seseorang adalah 5.000 jam dimana jika dirata-ratakan akan menjadi 20 jam 

per minggunya. 

c) Komposisi jam belajar adalah 70% : 30%, dimana 70% adalah porsi untuk belajar teoritis dan 

30% praktis. 

d) Berdiskusi dengan pembimbing, diskusi dan meminta pendapat pada pembimbing dapat 

membantu dalam menentukan arah penelitian yang akan dilakukan serta mencari solusi 

untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. 

e) Mencari text book yang membahas persoalan secara advance, paper dan jurnal yang diakui 

oleh dunia internasional, dan menguasai tools yang dapat digunakan untuk membuat 

simulasi pada topik penelitian. 

f) Menguasai 4 atau 5 metoda yang berhubungan dengan topik disertasi beserta pakar-

pakarnya. Mengenala para pakar tersebut memungkinkan untuk melakukan korespondensi 

dengan para pakar di bidangnya dan berdiskusi tentang topik yang sedang diteliti. 

g) Mencari komunitas sesama peneliti pada bidangnya akan membantu dalam menemukan 

ide-ide baru yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. 

h) Belajar menulis bahasa formal, bahasa formal ini bertujuan untuk menuliskan tahap-tahap 

dan rumus-rumus yang digunakan secara baku dan dapat dimengerti oleh pembaca. 

Penulisan bahasa formal ini hendaknya tidak memberikan kesan ambigu sehingga tidak 

terjadi kesalahan persepsi oleh pembacanya. 

i) Publikasi pada jurnal internasional, berdasarkan surat edaran Dikti tanggal 27 Januari 2012 

tentang Publikasi Karya Ilmiah, sebagai syarat kelulusan program s3 adalah publikasi karya 

ilmiah pada jurnal yang diakui dunia internasional. Karya ilmiah dapat dipublish pada 

konferensi atau seminal yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakui dunia 

internasional, antara lain ACM (Association for Computing Machinery) dan IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers). 

 

2. Filosof dan Filsafatnya yang Berjasa dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

A.  Thales of Miletus (c. 620 SM – c. 546 SM) 

 Thales adalah filosof yang hidup pada zaman Yunani Kuno. Thales berpendapat bahwa air 

adalah dasar terbentuknya segala sesuatu. Pemikiran-pemikiran Thales mengembangkan pemikiran-

pemikiran tentang alam kosmos. Thales juga terkenal dengan pandangannya tentang hidup, dimana 

segala sesuatu di jagad raya memiliki jiwa.  Thales merupakan cikal bakal munculnya filosof-filosof 

manusia dengan paham empirisme seperti Pytagoras (582 SM – 496 SM), Socrates(470 SM – 399 

SM), Plato(429 SM – 347 SM), dan Aristoteles (384 SM – 322 SM). Paham empirisme yaitu aliran 

filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan hanya didapatkan dari pengalaman lewat 

pengamatan empiris bukan semata-mata penalaran deduksi. Para filosof dengan aliran empirisme ini 

menyakini adanya keteraturan dalam alam semesta. 

 Hasil pemikiran Thales banyak diterapkan dalam bidang ilmu matematika. Hasil pemikiran 

Thales ini dianggap sebagai cikal bakal dari disiplin ilmu fisika. Hasil pemikiran Thales pun didukung 
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oleh filosof-filosof manusia, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan hendaknya memfokuskan 

perhatian pada penyelesaian permasalahan-permasalahan manusia. 

B.  Rene Descartes (1596 – 1650) 

 Rene Descartes adalah filosof yang mempelopori aliran filsafat rasionalisme. Bertentangan 

dengan aliran yang dikemukakan oleh Thales dan filosof-filosof manusia seperti Pytagoras, Socrates, 

Plato, dan Aristoteles, aliran rasionalisme yang diangkat oleh Rene Descartes menyatakan bahwa 

rasio adalah sumber satu-satunya bagi pengetahuan, kesan-kesan inderawi dianggap sebagai ilusi 

yang hanya bisa diatasi oleh kemampuan yang dimiliki rasio. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan 

harus sesuai dengan kemampuan rasional manusia. Pemikiran Descartes diungkapkan dalam kalimat 

“cogito ergo sum”, “aku berfikir maka aku ada”. 

Dengan pemikirannya, Rene Descartes dianggap sebagai pelopor dari filsafat modern. 

Pemikiran aliran rasionalismenya pun menyatakan bahwa Tuhan adalah “Matematikawan Agung” 

yang dalam menciptakan dunia ini meletakkan dasar rasional berupa struktur matematis yang wajib 

ditemukan oleh akal manusia. 

C.  Immanuel Kant (1724 – 1804) 

 Kant dengan paham filsafatnya yang dikenal dengan Kantianisme berpendapat bahwa aliran 

rasio dan empiri adalah aliran yang terlalu ekstrim dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Kant 

menyatakan bahwa rasio dan empiri adalah sama-sama sumber pengetahuan dimana kesan-kesan 

empiri dikonstruksikan oleh rasio manusia melalui kategori-kategori menjadi pengetahuan. Kant 

membalik fokus pemikiran filosof sebelumnya yang berkutat pada pertanyaan apa sesungguhnya 

alam semesta itu menjadi pertanyaan bagaimana manusia mengetahuinya. Filsafat Kant adalah 

filsafat yang menolak klaim metafisika atas pengetahuan tentang alam semesta di balik 

penampakan. Fokus filsafat Kant lebih pada penelitian terhadap kerja akal manusia dalam 

memahami semesta. 

 Kant dengan hasil pemikiran Kantianismenya dianggap sebagai tokoh sentral dalam 

perkembangan filsafat modern. Pernyataan Kant yang terkenal adalah “sepere aude!” (berani berikir 

sendiri). 

 

3. Gagasan dalam Mengatasi Persoalan Besar 

A.  Persoalan Kepadatan Lalu-Lintas 

 Kemacetan lalu-lintas merupakan masalah kompleks yang sering ditemui di kota-kota besar. 

Terdapat beberapa pandangan tentang persoalan kepadatan lalu-lintas, antara lain: 

a) Faktor jalan raya, infrastruktur jalan raya menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan 

lalu-lintas. Buruknya kondisi jalan menjadi salah satu faktor yang bisa memperlambat laju 

kendaraan sehingga terjadi antrian untuk melalui jalan tersebut. Selain itu, kurangnya 

rambu-rambu lalu lintas serta banyaknya rambu yang rusak menjadi faktor lain yang dapat 

memunculkan kemacetan lalu-lintas. 
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b) Faktor kendaraan, kendaraan berlebih disebut sebagai faktor yang berperan dalam tak 

terkendalinya kemacetan lalu-lintas.  Penjualan kendaraan pribadi yang tak terkendali 

menyumbang sebagian besar faktor kemacetan lalu-lintas. Selain itu, kurangnya fasilitas 

kendaraan umum mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan sara transportasi masa 

tersebut. 

c) Faktor manusia, prilaku manusia dalam memanfaatkan jalan raya menjadi salah satu faktor 

lain dalam kemacetan lalu-lintas. Beberapa faktor prilaku manusia yang menyumbang peran 

dalam kemacetan lalu-lintas seperti memarkir atau memberhentikan kendaraan di 

sembarang tempat, menyebrangi jalan bukan pada tempatnya, hingga memanfaatkan ruas 

jalan untuk berdagang dan aktifitas lain yang mengganggu laju kendaraan. 

d) Faktor lainnya, seperti kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan lalu-lintas. Hal yang 

paling kontras adalah kemudahan dalam memperoleh surat izin mengemudi dengan cara 

yang tidak pada aturan semestinya, regulasi tentang lapangan parkir dan jalur masuk 

kendaraan ke dalam kantor atau mall dimana terdapat penumpukan masa yang dapat 

mengganggu laju kendaraan di jalan, hingga regulasi tentang lama menyalanya lampu-lampu 

lalu lintas. 

Dari faktor-faktor penyebab kemacetan lalu-lintas diatas, maka dapat diangkat beberapa 

gagasan untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas tersebut, antara lain: 

a) Infrastruktur jalan raya merupakan hal yang mutlak harus pertama kali diperbaiki dan 

dibenahi untuk mengatasi persoalan lalu-lintas. Pembangunan jalan raya yang terencana dan 

pengembangan fasilitas yang terprogram menjadi hal penting dalam mengatasi 

permasalahan kemacetan lalu-lintas. Program perbaikan yang rutin dan terencana juga perlu 

dilaksanakan untuk menjaga agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan. 

b) Faktor manusia pun harus dibenahi dalam menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas. 

Orang yang dapat mengendarai kendaraan bermotor harus dipastikan bahwa orang tersebut 

mengerti aturan-aturan dalam berkendara. Penerbitan izin mengemudi hendaknya sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Penyediaan faktor pendukung seperti tersedianya jembatan 

penyebrangan yang layak serta kawasan parkir yang tidak mengganggu laju kendaraan 

adalah hal yang wajib dibangun. Penertiban pedagang yang mengganggu laju kendaraan 

harus dilaksanakan serta adanya tindakan tegas bagi pengguna jalan raya yang melanggar 

aturan. 

c) Pembenahan faktor kendaraan, pembatasan jumlah kendaraan pribadi sepertinya akan 

menimbulkan banyak pertentangan dan akan sulit untuk diterapkan. Namun, jika melihat 

dari alasan penggunaan kendaraan pribadi yang menjurus pada kurang nyaman, kurang 

layak, dan kurang tepat waktunya moda transportasi umum, maka perlu dilakukan 

pembenahan dan pengadaan pada sarana transportasi umum. Perbaikan sarana transportasi 

umum juga meliputi perbaikan rute tujuan, jam pemberangkatan serta lokasi pemberhentian 

sarana transportasi umum tersebut. 

d) Gagasan penting dalam mengatasi persoalan lalu-lintas adalah bahwa semua gagasan dan 

aturan yang telah dibuat harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. 

B.  Persoalan Kemiskinan dan Pengangguran 
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 Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Hal ini disebabkan atas beberapa faktor, antara lain: 

a) Tidak memiliki faktor produksi atau pekerjaan (pengangguran). 

b) Tidak memiliki kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pekerja. 

c) Kemalasan. 

Gagasan-gagasan yang dapat diangkat dari persoalan kemiskinan dan penganggurab, antara 

lain: 

a) Pendidikan adalah faktor utama dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kurangnya 

kesempatan dalam mengenyam pendidikan menjadi faktor utama timbulnya permasalahan 

ini. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan menyediakan beasiswa-beasiswa kepada 

masyarakat yang mampu dari segi pendidikan namun tidak mampu dari segi materi. Selain 

itu, perlu diadakan lembaga-lembaga kursus yang dapat menciptakan tenaga terampil yang 

dibutuhkan pada berbagai lapangan pekerjaan. Selain itu, program melanjutkan sekolah ke 

SMK perlu disosialisasikan secara lebih gencar untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terampil 

yang siap guna. 

b) Penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai adalah gagasan lain untuk menyelesaikan 

persoalan ini. Penyebaran lapangan pekerjaan pun harus lebih merata, meskipun terkadang 

bertentangan dengan prinsip bahwa industri akan berkembang jika berkumpul pada satu 

wilayah tertentu. Maksud penyebaran yang merata ini adalah penyebaran lapangan 

pekerjaan harus sesuai dengan kecenderungan kemampuan dari masyarakat di daerah 

tersebut. 

c) Kemalasan adalah penyakit yang tidak bisa diobati, untuk mengatasinya maka butuh 

dorongan dari pihak keluarga maupun tatanan lingkungan setempat. 

 

Referensi 

Adian, Donny Gahral. Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan. Bandung: Mizan Media Utama, 

2002. 

Encyclopædia Britannica Inc. Thales of Miletus. 6 2 2012. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/589798/Thales-of-Miletus. 

O’Grady, Patricia. Thales of Miletus (c.620BCE – c.546BCE). 17 9 2004. 

http://www.iep.utm.edu/thales/. 

 


