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URGENSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PADA
GENERASI Z UNTUK INDONESIA MANDIRI
Saat ini Indonesia sedang dan akan menghadapi fenomena bonus demografi.
Dalam mengoptimalkan peluang bonus demografi, Indonesia perlu peran generasi
Z sebagai generasi perubahan. Generasi Z merupakan generasi digital yang apabila
tidak dibimbing dan diawasi dengan baik, generasi tersebut dapat menjadi generasi
pemalas. Hal tersebut tentunya akan menjadi hambatan Indonesia dalam
mengoptimalkan peluang bonus demografi. Upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan pengembangan pendidikan pada generasi Z melalui lima aspek strategis.
Kelima aspek tersebut harus saling bersinergi, karena tidak dapat berjalan sendiri.
Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pengajar, dan
orang tua, agar kelima aspek tersebut dapat bersinergi dan menunjang generasi Z
menjadi generasi perubahan demi mengoptimalkan peluang bonus demografi
menuju Indonesia mandiri.
BONUS DEMOGRAFI
Indonesia sedang dan akan menghadapi fenomena bonus demografi yang
akan terjadi kurang lebih 20 tahun ke depan. Menurut Ubaidi,1 bonus demografi
adalah keadaan dimana jumlah usia produktif lebih banyak daripada usia nonproduktif. Jika Indonesia berhasil mengoptimalkan peluang dari bonus demografi,
bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara hebat, dan memiliki stabilitas
nasional yang kuat. Namun apabila Indonesia tidak mampu memanfaatkan peluang
tersebut maka bonus demografi dapat menyebabkan berbagai masalah bagi bangsa
Indonesia, seperti pengangguran, memperbanyak pemukiman kumuh, menurunnya
angka produktivitas nasional hingga menimbulkan dampak terburuk, yaitu
meningkatnya angka kemiskinan. Agar Indonesia siap dalam menghadapi

persaingan global di tengah fenomena bonus demografi, salah satu cara yang dapat
dilakukan ialah melalui pengembangan pendidikan yang berorientasi meningkatkan
pola pikir kreatif dan inovatif.
GENERASI Z
Menyadari tantangan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia,
dalam hal ini penulis memilih generasi Z sebagai “agent of change” menuju
Indonesia mandiri. Generasi Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 19952010. Generasi Z adalah generasi digital yang fasih teknologi, dan generasi
multitasking. Generasi Z juga generasi yang selalu ingin tahu tentang hal baru, serta
merupakan generasi kreatif dan ekspresif. Hal tersebut menjadi keunggulan
generasi Z sebagai penggerak perubahan dalam mengoptimalkan peluang bonus
demografi dalam rangka mewujudkan Indonesia mandiri.
URGENSI PENDIDIKAN PADA GENERASI Z
Pengembangan pendidikan pada generasi Z menjadi sangat penting karena
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berproduktivitas tinggi,
berkeahlian dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global.
LIMA ASPEK STRATEGIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PADA
GENERASI Z
Menurut penulis, pengembangan pendidikan pada generasi Z untuk
menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam upaya menghadapi bonus
demografi, diperlukan lima aspek strategis.
Aspek pertama adalah pengembangan pendidikan berbasis pada masalah
(problem based learning). Penerapan metode pembelajaran berbasis masalah sudah
diterapkan pada kurikulum 2013.2 Menurut Kamdi,3 problem based learning (PBL)
adalah metode belajar yang melibatkan pelajar untuk memecahkan masalah melalui
tahap-tahap metode ilmiah sehingga mereka dapat mempelajari pengetahuan yang
berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk
memecahkan masalah.

Program ini berorientasi untuk mengubah paradigma belajar yang selama ini
berpusat pada pengajar menjadi belajar yang berpusat pada pelajar. Perubahan
paradigma belajar tersebut akan berdampak positif bagi pelajar generasi Z supaya
menjadi generasi yang aktif dan dapat bersosialisasi dengan baik. Hal itu menjadi
penting karena dalam mengoptimalkan peluang bonus demografi perlu adanya kerja
sama dalam pemanfaatan peluang yang ada.
Aspek kedua adalah pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi. Di era digital ini pembelajaran berbasis teknologi informasi
penting dilakukan, generasi Z juga merupakan generasi fasih teknologi. Oleh
karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran aplikatif dan inovatif.
Pemanfaatan teknologi dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif
dan efisien.
Salah satu contoh penerapan dari pengembangan pendidikan berbasis
teknologi informasi, yaitu diadakannya perpustakaan online di beberapa universitas
di Indonesia, salah satunya seperti di Universitas Indonesia.

Hal tersebut sebagai bukti tindak upaya untuk mendorong berbagai pihak
dalam meningkatkan literasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
Aspek ketiga adalah pengembangan pendidikan karakter. Perkembangan
teknologi yang tak terbatas dan kecenderungan generasi Z yang terbiasa
menggunakan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap mental mereka.
Oleh sebab itu, pengembangan pendidikan karakter perlu dilakukan, salah
satunya dengan cara membuat suatu sistem pendidikan yang mengintegrasikan
butir-butir nilai pendidikan karakter di setiap mata pelajaran dan harus diikuti oleh
sikap interaktif pengajar untuk berkomunikasi pada siswa yang sulit
mengaplikasikan pengajaran tersebut. Selain cara di atas, dapat juga menggunakan
“rolemodel” sebagai metode pendidikan karakter yang cukup efektif bagi generasi
Z.
Lembaga pendidikan juga harus membuat sebuah aturan yang bersifat
mengikat dan wajib ditaati, agar generasi Z menjadi terbiasa mematuhi tata tertib
yang berlaku. Selain itu, peran terbesar pendidikan karakter berasal dari orang tua.
Orang tua dari generasi Z harus lebih proaktif dalam mengembangkan karakter
putra-putrinya dengan disertai peran sebagai media “control” dalam pergaulan
anaknya, dan harus menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak usia dini. Selain
itu, program cinta tanah air sangat penting dilakukan agar generasi Z mempunyai
jiwa nasionalis tinggi dan mau berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan mengatakan bahwa
pendidikan karakter sangat penting karena merupakan cikal bakal dari revolusi

mental. Dengan revolusi mental tersebut, maka dapat mendorong perubahan sikap,
mental dan perilaku ke arah yang lebih baik.4
Aspek keempat adalah pengembangan pendidikan keterampilan. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya bahwa generasi Z merupakan generasi yang kreatif dan
ekspresif. Oleh sebab itu, Pengembangan pendidikan keterampilan bagi generasi Z
penting dilakukan sebagai wadah kreativitas mereka untuk meningkatkan keahlian
dalam bidang yang ditekuni. Keterampilan tersebut dapat berupa keterampilan
menggunakan teknologi informasi, keterampilan kejuruan (kesenian, tata boga, tata
busana, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, dan olahraga), keterampilan
berkomunikasi, serta keterampilan wirausaha.

Apabila keterampilan tersebut dikembangkan pada generasi Z, bukan tidak
mungkin mereka dapat menjadi pengusaha muda kreatif yang meningkatkan jumlah
lapangan pekerjaan di Indonesia, serta meningkatkan sektor ekonomi kreatif,
tentunya hal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri
secara ekonomi.
Aspek kelima, yaitu pengembangan kualitas pendidikan. Keempat aspek
yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya
kualitas pendidikan yang baik. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh BBC
Indonesia,5 pada tahun 2015 kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat
ke-69 dari 76 negara versi Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD). Kualitas pendidikan yang rendah juga dapat dilihat dari
kualitas tenaga pengajarnya. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Jawa Pos,6
Dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya 192 orang dari 1,6 juta guru yang

berhasil memperoleh nilai di atas 90, sementara nilai rata-rata UKG hanya 56,
rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pengajar akan sangat berpengaruh
terhadap kualitas didik siswa-siswinya. Selain itu, sarana dan prasarana di beberapa
sekolah yang belum menunjang akan menjadi penghambat dalam proses ajar
mengajar ke depannya.
Upaya memperbaikinya bisa dengan cara melakukan perbaikan sistem
pendidikan. Selain itu, pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan kualitas
tenaga pengajarnya, setiap tenaga pengajar harus memiliki sertifikasi kompetensi,
serta perlu pendidikan dan pelatihan secara berkala. Pemerintah harus membuat
sistem penilaian untuk mengukur kinerja guru secara berkala dan menjamin
kesejahteraan guru agar motivasi mereka menjadi tenaga pengajar berkualitas
meningkat serta menyediakan perbaikan sarana dan prasarana demi menunjang
proses belajar-mengajar sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi
generasi Z. Apabila kualitas pendidikan di Indonesia dapat menunjang proses
belajar generasi Z, bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi penggerak perubahan
untuk Indonesia mandiri.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa generasi Z dapat menjadi agen
perubahan dalam mengoptimalkan peluang bonus demografi di Indonesia. Upaya
yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan pendidikan pada generasi Z
melalui lima aspek strategis, yaitu pengembangan pendidikan berbasis pada
masalah, pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
pengembangan pendidikan karakter, pengembangan pendidikan keterampilan, dan
pengembangan kualitas pendidikan.
Dalam mewujudkan hal tersebut harus ada peran dari berbagai pihak terkait,
seperti pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga pengajar serta orang tua agar aspek
tersebut saling bersinergi dan dapat terlaksana secara optimal.
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