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Permasalahan Pendidikan dan Bonus Demografi :
Relevansi dan Solusi
Tidak dapat dipungkiri, pendidikan dapat menjadi senjata strategis untuk
memperbaiki nasib suatu bangsa. Dengan catatan, sistem pendidikan harus
berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengembangan kualiatas masyarakat
itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh pernyataan Ki Hajar Dewantara, bahwa
“Sistem pendidikan dan pengajaran Indonesia harus disesuaikan dengan
kepentingan rakyat, nusa, dan bangsa, kepentingan hidup kebudayaan dan hidup
kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya” (Ki Hajar Dewantara, 1955).1
Walaupun diucapkan pada zaman yang berbeda lebih dari 60 tahun yang lalu, saya
yakin sebagian dari kita masih sangat mengamini pernyataan beliau. Argumentasi
diatas kemudian melahirkan pertanyaan fundamental: Mengapa sistem pendidikan
harus memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kualitas manusia ? Lalu,
bagaimana relevansinya dengan perbaikan nasib suatu bangsa ?.
Sistem pendidikan yang akomodatif terhadap kepentingan masyarakat dan
mengandung visi perbaikan kualitas manusia sejatinya memiliki andil besar
terhadap perbaikan nasib ekonomi suatu negara. Semakin tinggi kualitas sumber
daya

manusia

berimplikasi

pada

semakin

meningkatnya

efisiensi

dan

produktivitas suatu negara. Argumentasi demikian dibenarkan oleh Theodore
Schultz dalam Investment in Human Capital (1961), yang menyatakan bahwa
pembentukan sistem pendidikan yang berorientasi pada manusianya dapat
memberikan kontribusi langsung kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Sederhananya, Schultz menegaskan bahwa, hakikat pendidikan adalah sebuah
investasi terhadap sumber daya manusia.
Permasalahan Makro Sistem Pendidikan di Indonesia
Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih belum
seutuhnya merangkul kepentingan masyarakat. Pertama, Belum terlihat adanya
konsep sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan pengetahuan dan
keterampilan anak didik terhadap sektor-sektor kerja potensial di Indonesia.
1

Redaksi Pusara, Pusara, Yogyakarta: Taman Siswa, 1955, hlm 32.
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Kedua, sistem pendidikan juga belum memiliki ketegasan untuk benar-benar
bertujuan memperbaiki kualitas anak didiknya Hal demikian ditandai dengan
adanya

paradigma

sekolah

sebagai

pilar

pendidikan

yang

dominan,

mengenyampingkan eksistensi pilar lainnya yakni, orangtua dan lingkungan.
Anak didik di sekolah bagaikan robot, daya kritis tidak diberi ruang, pertanyaanpertanyaan penting yang diperlukan manusia untuk bernalar dimatikan sedari
muda dan bahkan, mata ajar kesenian yang diadakan untuk merangsang daya
kreasi juga distandarkan dan dihafal.2 Dalam konteks kritik terhadap sistem
pendidikan ini, saya merujuk pada “Kurikulum 2013” dan “Kurikulum Perguruan
Tinggi” karena, kedua konsep tersebut menjadi panduan fundamental bagi
persiapan anak didik yang akan dan telah masuk ke dalam kelompok usia
produktif (angkatan kerja).
Bonus Demografi
Kelompok usia produktif di Indonesia diprediksi akan mencapai 135 Juta
orang pada tahun 2030 (Mckinsey, 2012). Artinya, Indonesia sangat berpotensi
untuk memiliki rasio ketergantungan (Depedency Ratio)3 dibawah angka 50.
Dalam konsep demografi, keadaan tersebut dikenal sebagai jendela kesempatan
(the window of opportunity) karena, pertumbuhan dalam suatu negara dapat
bergerak optimal ketika rasio ketergantungan berada di bawah angka 50 dan suatu
negara berkesempatan untuk mendapatkan manfaat dari gejala itu.4 Manfaat yang
potensial

tersebut

populer

dikenal

dengan

istilah

“Bonus

Demografi”

(demographic dividend). Walaupun demikian, gejala ini tetap dapat menggiring
Indonesia pada beban demografi (demographic burden) apabila tidak dikelola
dengan baik. Sesungguhnya, langkah bijak yang saya percayai untuk meghadapi
dan meraih manfaat dari fenomena “Bonus Demografi” di Indonesia adalah

Rhenald Kasali, Let’s Change ! Kepemimpinan, Keberanian, dan Perubahan, Jakarta:
Kompas, 2014, hal. 122.
3
Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan) adalah sebuah rasio untuk mendeskripsikan
perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (15 tahun > dan < 64 tahun) dan
penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sebagai contoh, angka rasio ketergantungan 85, berarti
100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 85 orang yang berusia non-produktif.
4
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi
Indonesia, Jakarta: Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, 2014. Hal. 35.
2
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dengan cara mengelola permasalahan makro pendidikan di Indonesia secara
relevan dan inovatif.
Solusi Permasalahan Pendidikan dan Kaitannya dengan Bonus Demografi
Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, masalah pertama dalam
sistem pendidikan sekarang ini adalah ketiadaan konsep sistem pendidikan yang
mengakomodasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan anak didik terhadap
sektor-sektor kerja potensial di Indonesia. Langkah solutif untuk pemecahan
masalah tersebut adalah, Pertama, melakukan identifikasi sektor kerja terpopuler
di Indonesia pada saat ini dan masa depan.
dalam juta
2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
42.5 39.9 39.2 39.0 37.8 38.3
Pertanian
Pedagang Grosir, Pedagang Ritel,
23.2 23.6 24.1 24.8 25.7 28.5
Restoran dan Hotel
Jasa masyarakat, Sosial dan Pribadi 17.0 17.4 18.5 18.4 17.9 19.8
13.7 15.6 15.0 15.3 15.3 16.0
Industri Manufaktur
data dari Februari 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel di atas ini memperlihatkan 4 (empat) sektor terpopuler yang
menyerap paling banyak tenaga kerja di tahun 2011 dan setelahnya.5 Setelah
melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah, Kedua, merumuskan konsep
materi pendidikan yang relevan dan berkorelasi terhadap kebutuhan tren sektor
kerja potensial di masa depan. Bobot materi tersebut seyogyanya menyesuaikan
tingkatan jenjang pendidikan dan dapat diimplementasikan mulai dari SD, SMP,
SMA dan Perguruan Tinggi. Contoh : Tren tertinggi adalah sektor pertanian dan
provinsi Jawa Timur memiliki lahan sawah terluas di Indonesia. Pemerintah
seharusnya mengurangi bobot materi pendidikan formal tertentu di Jawa Timur
dan diganti dengan materi tentang seputar sektor pertanian, tentu dengan bobot
materi yang menyesuaikan masing-masing jenjang pendidikannya. Tujuan akhir
dari solusi ini adalah memenuhi pengetahuan dan keterampilan anak didik sejak
dini (sebagai calon angkatan kerja) agar lebih produktif dalam tren sektor kerja di
5
Indonesia
Investments,
Bonus
Demografi,
http://www.indonesiainvestments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255, diakses pada 18
Februari 2017.
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masa depan. Peningkatan produktivitas 38.3 Juta pekerja di sektor pertanaian akan
berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Sehingga, bonus demografi
dapat dikelola untuk mewujudkan peningkatan ekonomi negara.
Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, masalah kedua dalam sistem
pendidikan sekarang ini adalah adanya paradigma sekolah sebagai pilar
pendidikan yang mengenyampingkan eksistensi pilar lainnya yakni, orangtua dan
lingkungan. Jalan keluar untuk masalah tersebut adalah dengan cara membumikan
paradigma pentingnya 3 (tiga) pilar pendidikan yang terdiri dari sekolah, orang
tua, dan lingkungan. Institusi sekolah, melalui guru, harus mampu mengobservasi
dan memberikan laporan tentang perkembangan anak didik. Tidak hanya laporan
soal nilai namun meliputi perkembangan sikap-sikap sosial, minat, dan kreativitas.
Sehingga, orang tua mampu menentukan langkah-langkah strategis untuk
membimbing calon angkatan kerja dengan tepat. Pilar lingkungan seyogyanya
mengandalkan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan komunitas
pendidikan yang menjadi wadah penyaluran minat dan bakat anak didik (calon
angkatan kerja). Jika ketiga pilar ini dapat bekerja sama secara terintegrasi maka,
calon angkatan kerja nantinya dapat berkontribusi secara produktif sesuai dengan
minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga, bonus demografi di masa
mendatang benar-benar dapat secara optimal bermanfaat untuk bangsa Indonesia.
Bilamana pemerintah dapat memahami dengan baik permasalahan makro
pendidikan dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang relevan
sebagaimana dikemukakan diatas maka, niscaya perbaikan kualitas bangsa
(khususnya, angkatan kerja) dapat diraih. Dengan meningkatnya kualitas angkatan
kerja melalui pendidikan yang berorientasi pada manusia, bonus demografi akan
hadir sebagai rezeki bagi bangsa Indonesia. Bukan sebuah musibah, melainkan
sebuah anugerah.
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