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KUP (Kartu Urban Projek) Solusi Mengatasi Rendahnya
Kualitas Anak Bangsa dalam Strategi Menghadapi Bonus
Demografi 2020-2030
Berdasarkan buku rencana pembangunan jangka menengah nasional 20152019 yang ditulis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun
2014, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati
“Bonus Demografi”,

yaitu

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

akibat

berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio
ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk
usia kerja.
Menurut Surya Chandra, anggota DPR Komisi IX, dalam Seminar masalah
kependudukan di Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jumlah
usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada tahun 2020-2030 akan mencapai 70
persen, sedangkan 30 persennya adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah
15 tahun dan diatas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif
mencapai sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta, sehingga bonus
demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi yang cukup besar.
Saat ini momen urbanisasi yang meningkat drastis adalah pada saat pasca
Lebaran seperti yang terjadi tahun 2015 kemarin. Untuk Jakarta, jumlah
pendatang baru pasca Lebaran diperkirakan dapat mencapai 68 ribu orang di
samping tujuannya ke kota-kota besar lainnya. Ada dua faktor utama terjadinya
urbanisasi, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik menjelaskan
mengenai ketersediaan fasilitas yang lengkap, peluang melanjutkan pendidikan
yang lebih besar, dan jenis lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan bervariasi.
Sedangkan faktor pendorongnya berupa lapangan pekerjaan yang terbatas,
kemiskinan, keterbatasan fasilitas umum, ekonomi, pendidikan, kesehatan,
keterbatasan lahan pertanian penduduk terutama di pulau jawa, dan kurangnya
sistem pembatasan jumlah urbanisasi ke kota yang memadai (Tjiptoherijanto
2007 ).

Adanya fenomena urbanisasi, telah menimbulkan berbagai masalah di kotakota tujuan, salah satunya Jakarta. Masalah tersebut antara lain meningkatnya
angka

kemiskinan,

peningkatan urban

crime,

peningkatan

kriminalitas,

peningkatan pemukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, pencemaran
lingkungan, dan menurunnya kualitas generasi muda karena kurangnya ilmu dan
gizi yang didapat sejak lahir terutama di daerah pedesaan tempat mereka tinggal
(Andiantara 2010). Pencemaran lingkungan merupakan salah satu dampak yang
sangat krusial akibat tingginya urbanisasi di kota (Tjiptoherijanto 1999). Akan
tetapi yang menjadi sorotan utama dalam kajian ini, adalah masalah menurunnya
kualitas anak bangsa terutama dipedesaan karena kurangnya pendidikan
(terlambat sekolah), gizi buruk, dan kehilangan kasih sayang ibu atau seorang
bapak karena ditinggal untuk bekerja (urbanisasi). Hal ini tentu menjadi tantangan
besar bagi Indonesia untuk mengatasi kondisi tersebut supaya bonus demografi
yang akan terjadi tidak menimbulkan dampak negatif atau hancurnya suatu negara
karena tidak bisa mengatasi masalah penduduknya terutama generasi mudanya
yang nantinya akan menjadi tiang perekonomian dalam membawa Indonesia ke
tempat yang lebih maju.
Pada tahun 2030 kelak, diperkirakan Indonesia akan membutuhkan
sebanyak 113 juta tenaga kerja terdidik yang dapat mengelola peluang pasar agar
berkembang di Indonesia seperti bidang jasa, pertanian, industri, pertambangan,
dan lainnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah penduduk Indonesia
yang berpendidikan tinggi hingga jenjang S3 masih terbilang rendah. Tidak
dipungkiri jika dalam beberapa program dan proyek, Indonesia masih
mengandalkan tenaga kerja asing. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bangsa
untuk mewujudkan percepatan pembangunan perekonomian. Karena itu, jika
bonus demografi ini tidak dipersiapkan dengan baik semenjak dini, perekonomian
Indonesia tentu akan tertinggal dan bahkan mengalami kehancuran.
Berdasarkan masalah di atas, penulis memberikan gagasan baru untuk
meminimalisasi peningkatan urbanisasi di Jakarta, yaitu dengan menciptakan
sebuah program yang berbasis sosial dan lingkungan dengan menggunakan sistem
kartu chip RFID (Radio Frequency Identification) dan alat sidik jari berkendali
mikrokontrorel DT51 MinSys yang bertujuan untuk menfiltrasi calon urban yang

akan masuk ke Jakarta dalam rangka mencapai tujuan bonus demografi yang
termanfaatkan secara baik yaitu KUP (Kartu Urban Projek).
KUP merupakan sejenis paspor sehat yang berbasis sosial dan
lingkungan

dengan

menggunakan

sistem

kartu

berkendali

chip

dan

mikrokontrorel yang bertujuan memfiltrasi calon urban yang akan masuk ke
Jakarta. Desain KUP dibuat seperti paspor elektronik dengan konsep seperti EKTP. Akan tetapi dalam rancangannya, penulis menggunakan komponen Chip
yang dilengkapi dengan alat pindai sidik jari berkendali mikrokontrorel. Secara
teknis, aplikasi paspor KUP ditujukan untuk membatasi jumlah masuk kaum
urban terutama yang berasal dari desa dan untuk memperbaiki kondisi
lingkungan.

Gambar 1. Desain Miniatur KUP
Pelaksanaan sistem KUP terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh para
calon urban termasuk salah satunya pemberlakuan pajak lingkungan dan waktu
tinggal. Pengusaha diberi pajak sebesar 5 persen dari total pendapatannya,
buruh/karyawan 3 persen, kegiatan sosial/kependidikan 2,5 persen, orang yang
berkunjung dan bermalam (lebih dari 3 malam) sebesar 1 persen, dan orang yang
memiliki penghasilan menengah ke bawah diwajibkan berkontribusi melalui
pengabdian masyarakat serta menjamin kualitas keluarganya terutama yang
ditinggal di desa. Penarikan pajak lingkungan dan waktu tinggal bertujuan untuk
pembangunan lingkungan Jakarta yang lebih baik terutama untuk perbaikan
fasilitas umum yang rusak, perbaikan lingkungan perairan, pembangunan-lainnya
yang mengarah pada lingkungan, dan mengurangi jumlah kaum urban yang

tinggal di Jakarta agar mereka dapat mengembangkan desanya terutama dalam
meningkatkan potensi generasi muda di sana untuk mencapai bonus demografi
yang diharapkan.
KUP memiliki KEUNGGULAN yaitu menggunakan komponen Chip
RFID (Radio Frequency Identification) yang didukung dengan komponen
berkualitas berupa alat pindai sidik jari mikrokontrorel DT51 MinSys sehingga
keefektifan dan kualitas kerjanya lebih terjamin. Selain itu, KUP juga memiliki
keunggulan lain yaitu dapat dijadikan sebagai sistem pembatas urban yang ilegal
dan sebagai media pelaksanaan gerakan lingkungan sehat di Jakarta, sehingga
urban yang dinyatakan ilegal tidak bisa secara bebas tinggal dan bekerja di tempat
tujuannya.
Untuk mengimplementasikan program, peran pemerintah pusat dan sektorsektor yang terkait juga sangat diperlukan mulai dari koordinasi, implementasi,
hingga evaluasi di lapangan. Diharapkan dengan adanya Kartu Urban Projek ini
dapat mempermudah mengatasi kaum urban ilegal, memudahkan pemerintah
dalam proses identifikasi calon urban, meminimalisir kerusakan lingkungan di
Jakarta akibat dampak urbanisasi, dan membatasi serta mengurangi jumlah kaum
urban yang tinggal di Jakarta.
Selain itu, Pemerintah pusat

dan Pemerintah daerah juga perlu

mengintensifkan kembali berbagai program ekonomi yang dapat meningkatkan
pendapatan dan peningkatan usaha warga desa yang selama ini sulit atau tidak
dapat diakses masyarakat. Sehingga kaum urban yang kembali di daerahnya dapat
memperoleh pekerjaan secara tetap dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya
dengan baik.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Bagan Alur pembuatan KUP

Hole punching

Pick and pressure

Implanter

Spot welding

Printing

Laminating

Lampiran 2. Rangkaian Perangkat Keras Alat Sidik Jari

PC/APLIKASI
DISPLAY LCD
Elektrik
Strike
Door Lock

DRIVER

MIKROKONTROREL

Keypad 4 x 4

Sinyal
Online/Offline
Cara kerja perangkat keras alat sidik jari ini secara umum adalah sebagai
berikut :
a. PC / Aplikasi sebagai pemberi informasi yang berfungsi mengambil citra sidik
jari dan pembacaan KUP.
b. Mikrokontroler sebagai pengendali modul displai LCD, papan tekan 4x4,
pengendali kunci pintu elektrik (Driver Elektric Etrike Door Lock) dan
penanda yang dimasukkan pada pengantar muka berupa sinyal tinggi untuk
keadaan (online) atau rendah untuk keadaan (offline).
c. Papan tekan 4x4 sebagai masukanan yang berfungsi sebagai sistem keamanan
kedua jika PC atau Aplikasi dalam keadaan mati, hanya seorang pengelola
(administrator) yang berhak dan dapat merubah kode sandi untuk membuka
pengendali kunci pintu elektrik.
d. Penampil LCD (Liquid Crystal Display) adalah keluaran dari aktifitas kerja
yang berasal dari aplikasi maupun dari mikrokontroler.
e. Keadaan online atau offline berfungsi sebagai penanda keadaan listrik dalam
keadaan nyala atau padam. Penanda tersebut hanya berupa sinyal tinggi
(online) dan sinyal rendah (offline).
f. Pengendali yang terdiri dari rangkaian elekronik sebagai penguat tegangan, di
fungsikan sebagai pengerak pengendali kunci pintu elektrik.
g. Pengendali kunci pintu elektrik (Driver Elektric Srike Door Lock) adalah suatu
perangkat yang bertugas sebagai pengunci pintu.

