ERA BONUS DEMOGRAFI:
ANALISIS PENDEKATAN
RASIOANAL-EMPIRIS TERHADAP KEBUTUHAN
MASYARAKAT INDONESIA AKAN SISTEM
PENDIDIKAN TERINTEGRASI
Selayang Pandang Bonus Demografi Indonesia: Sebuah Pengantar
Tumbuh menjadi satu negara dengan potensi pengembangan sumber daya
yang sangat menjanjikan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang digadanggadang mampu mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Selain tersohor dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, apabila ditinjau dari
perspektif sumber daya manusia, Indonesia menyandang predikat sebagai negara
dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yaitu sekitar 240 juta jiwa.
Salah satu penyebab membludaknya jumlah penduduk di Indonesia adalah Laju
Pertumbuhan

Penduduk

(LPP)

yang

tergolong

tinggi.

Kondisi

tersebut

direpresentasikan oleh hasil sensus penduduk tahun 2010, di mana dalam sepuluh
tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah menjadi 237.641.326 jiwa dengan ratarata angka LPP sebesar 1,49% per tahun. Jika nilai LPP tersebut bersifat konstan, maka
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan mencapai 450 juta
jiwa1. Data-data kependudukan di ataslah yang kemudian mendorong para ekonom
mengemukakan suatu prediksi bahwa

pada tahun 2020-2030, Indonesia

akan

mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai Era Bonus Demografi (Demography
Dividend Era).

Dualisme Peran dan Kesiapan Aktor-aktor Pembangunan
Kendati bonus demografi merupakan satu peluang langka di mana tidak
semua negara berkesempatan untuk menikmatinya, terdapat dua kemungkinan

1 Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, “Manfaatkan
Bonus
Demografi:
Pilar
Produktivitas
dan
Pertumbuhan
Ekonomi”,
http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerlama/index.php?option=com_content&view=article&id=903:manfaatkan-bonus-demografi--pilarproduktivitas-dan-pertumbuhan-ekonomi&catid=37:ketenagakerjaan&Itemid=174 (19 Feb. 2017)
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peran yang menyertai bonus demografi itu sendiri yaitu menciptakan pertumbuhan
ekonomi atau resesi ekonomi. Resesi sebagai kondisi lesunya aktifitas ekonomi dan
pembangunan dapat terjadi karena pemerintah dan penduduk usia produktif tidak
mampu memaksimalkan kesempatan (windows of opportunity) yang terbuka lebar.
Kesempatan yang dimaksud adalah ketika beban ketergantungan berada pada titik
terendahnya, seharusnya pengeluaran individu dan negara dapat dikurangi melalui
penggunaan biaya yang efisien. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung
jawab

untuk

menyiapkan

sumber

daya

manusia

yang

kompeten

untuk

menyongsong kesempatan emas di era bonus demografi tersebut, salah satunya
melalui pembentukan sistem pendidikan yang berkualitas dan non-diskriminatif.
Apabila ditelisik lebih lanjut, nyatanya pendidikan dan literasi yang menjadi
kebutuhan dasar bagi setiap warga negara ternyata belum cukup merata di
Indonesia. Sri Maryati (2015) menyebutkan bahwa masih terjadi ketimpangan
indeks angka melek huruf di Indonesia. Penduduk kota Jakarta Timur mempunyai
melek huruf 99 persen dengan rata-rata lama sekolah 10,9 tahun dan merupakan
kota dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia.
Selanjutnya Mataram yang memiliki nilai melek huruf 95 persen dan rata-rata lama
sekolah 7,4 tahun berada pada urutan IPM nomor 198 dan penduduk Jayawijaya
hanya mempunyai melek huruf 32 persen dan rata-rata pendidikan 2,2 tahun berada
jauh pada urutan IPM ke 341 dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka melek huruf di berbagai
daerah di Indonesia masih menunjukan ketimpangan yang besar. Akses pendidikan
juga belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itulah
diperlukan sistem pendidikan yang dapat mendongkrak perbaikan kualitas sumber
daya manusia Indonesia untuk menjawab peluang-peluang di era bonus demografi.
Harmonisasi

Pendekatan

Rasional-Empiris

dan

Sistem

Pendidikan

Terintegrasi
Melimpahnya penduduk usia produktif merupakan momentum terbaik
untuk menggerakan sektor-sektor vital negara. Namun, diperlukan mobilisasi
sumber daya manusia yang mampu mendorong perbaikan kualitas hidup penduduk
usia produktif tersebut. Mobilisasi yang dimaksud tersebut salah satunya dapat
dilakukan dengan perbaikan kebijakan, program, dan layanan progresif terkait
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pendidikan. Perbaikan segala aspek terkait sistem pendidikan di Indonesia
ditujukan untuk mencegah timbulnya kerentanan yang dihadapi individu usia
produktif dalam era bonus demografi, antara lain: rendahnya tingkat literasi,
rendahnya daya saing sehingga

tidak

mampu mendapatkan sumber

mata

pencaharian, serta kurangnya keterampilan.
Pendidikan menjadi modal dasar bagi setiap individu untuk bersaing di era
bonus demografi yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Akan tetapi
ketika era bonus demografi berlangsung, segelintir penduduk usia produktif
mungkin tidak dapat bersaing seperti yang lainnya. Ada kalangan yang tersisihkan
sebab kompetensi dan wawasan setiap individu berbeda-beda. Pendekatan rasionalempiris (empirical-rational) dapat diterapkan terutama ketika masalah-masalah
bermunculan di era bonus demografi dan kebutuhan tidak terpenuhi. Menyikapi
kompleksitas kebutuhannya sebagai pribadi yang independen, terdapat asumsi
bahwa manusia adalah makhluk rasional sehingga manusia pada umumnya akan
terdorong untuk bertindak mengikuti kepentingan rasionalnya. Walaupun terdapat
ketidakberdayaan pada diri manusia, namun mereka terus berusaha menggapai
segala kebutuhannya karena secara rasional itulah yang penting bagi dirinya.
Berkaitan dengan Teori Hierarki Kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan tidak
selalu berhubungan dengan tuntutan pemenuhan akan benda-benda yang bersifat
materiil/fisiologis saja, tetapi aspek keamanan secara sosial juga menjadi isu sentral
dalam pemenuhan kebutuhan.
Keamanan secara sosial tersebut dapat terbentuk melalui penguatan
wawasan dan keterampilan melalui sistem pendidikan yang berkualitas ebagai
bentuk investasi jangka panjang. Di era bonus demografi, senada dengan
pendekatan rasionalis-empiris, masyarakat berasumsi bahwa perasaan aman secara
sosial merupakan bagian dari

kepentingan rasionalnya. Pendekatan rasional-

empiris pada hakikatnya memiliki utilitas tinggi bagi individu maupun pihak
eksternal lainnya. Analisis terhadap pendekatan rasionalis-empiris dapat menjadi
pedoman bagi pemerintah serta pihak pemangku kepentingan lainnya dalam
menyusun program, kebijakan atau layanan sebagai bentuk respon atas berbagai
macam kemungkinan di era bonus demografi Indonesia. Menghadapi kemungkinan
tersebut, maka penting bagi pemerintah untuk menyediakan suatu layanan yang
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mampu menjamin tersedianya sistem pendidikan yang terintegrasi dan mampu
memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.
Salah satu bentuk layanan sosial di bidang pendidikan yang disediakan oleh
pemerintah adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini mengadopsi Kartu
Jakarta Pintar (KJP) yang sudah diterapkan di Jakarta sejak 2013. Prinsip program
KIP tidak berbeda jauh dengan KJP, yaitu memberikan bantuan personal kepada
anak-anak dari golongan miskin agar tetap bersekolah tanpa mengalami hambatan
mengenai pakaian seragam, sepatu, tas, atau bahkan transportasi. Akan tetapi
karena

KIP

mencakup

seluruh

wilayah

Indonesia,

program ini

memiliki

kompleksitas yang lebih tinggi. Jika KJP hanya mencakup sekitar 332.465 murid
miskin, KIP mungkin bisa mencapai 5 juta jiwa (Tempo.co, 2014). Permasalahan
terbesar dalam KIP sebagai salah satu bentuk sistem layanan sosial terintegrasi ini
adalah penyediaan dana yang cukup besar dan distribusinya hingga ke pelosok
daerah Indonesia. Oleh karena itu kompleksitas tersebut harus mampu ditangani
oleh pemerintah Indonesia melalui komitmen yang kuat dari berbagai sektor
pembangunan

supaya

tercipta

sistem

pendidikan

yang

terintegasi,

non-

diskriminatif, dan mampu menyiapkan sumber daya berkualitas sebagai katalisator
pembangunan di era bonus demografi.

--o0o--
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