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BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi uraian tiga dimensi fundamental dalam penelitian ilmiah, 

yaitu ontologis
1
 (berkaitan dengan topik penelitian), argumentasi pemilihan topik, 

dan aksiologis
2
 (nilai manfaat sebuah penelitian ilmiah). Dimensi ontologis terkait 

dengan penggunaan perspektif dan prosedur analisis kebijakan publik, khususnya 

prosedur perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan terhadap upaya 

optimalisasi bonus demografi di Indonesia. Melalui dua prosedur tersebut, 

dihasilkan peta masalah yang menjadi kendala optimalisasi bonus demografi di 

Indonesia dan aksi-aksi kebijakan yang perlu diambil sebagai bentuk intervensi 

pemerintah terhadap masalah tersebut. 

Selanjunya, dimensi argumentasi pemilihan topik dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua aspek, yaitu relevansi terhadap bidang studi peneliti dan 

urgensi topik penelitian. Aspek relevansi topik terpenuhi karena arah dan domain 

penelitian ini berada  dalam ranah analisis kebijakan publik
3
, sesuai dengan 

bidang studi peneliti. Adapun urgensitas topik penelitian selanjutnya dijabarkan 

                                                           
1
 Jujun S. Suriasumantri (2007:33-35) menjelaskan bahwa landasan ontologis berkaitan dengan 

objek apa yang ditelaah. Selanjutnya dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas 

Jember (2011:3) dijelaskan bahwa “aspek ontologis meliputi objek yang akan dibicarakan dalam 

karya ilmiah. Objek kajian dapat berupa tema atau masalah yang akan dibahas.” 
2
 Jujun S. Suriasumantri (2007:227) menjelaskan bahwa “aksiologi: nilai kegunaan ilmu”.  

Selanjutnya dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:5) 

dijelaskan bahwa “aspek aksiologis berkaitan dengan manfaat atau nilai pemecahan masalah yang 

tersirat dalam judul atau tema kajian.” 
3
 Hal ini sesuai dengan Visi Program Magister Kebijakan Publik, Departemen Administrasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, yaitu “mewujudkan Program 

Magister Kebijakan Publik Sebagai centre of excellence dalam memecahkan masalah kebijakan 

publik dan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menganalisis dan 

menyusun aspek formulasi-implementasi dan evaluasi kebijakan serta mampu memecahkan 

masalah kebijakan publik secara professional” (dikutip dari Buku Pedoman Pendidikan Program 

Studi Magister Kebijakan Publik, Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga 2009/2010 halaman 1-2). 
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menjadi urgensitas empiris dan teoritis
4
. Urgensitas empiris merujuk pada derajat 

pentingnya topik penelitian karena menjadi permasalahan terkini yang 

fundamental bagi kehidupan manusia, baik bermasyarakat, berbangsa maupun 

bernegara. Sedangkan urgensitas teoritis berkaitan dengan derajat pentingnya 

topik penelitian karena keterbatasan teori dan penelitian terdahulu. Berdasarkan 

urgensitas tersebut, penelitian ini menawarkan dua sisi dimensi aksiologis yaitu 

manfaat praktis (terkait dengan urgensitas empiris) dan akademis (terkait dengan 

urgensitas teoritis). 

Uraian detail tentang dimensi ontologis dan argumentasi pemilihan topik 

diuraikan dalam rangkaian sub subbab di latar belakang, yang kemudian 

dikristalisasi menjadi subbab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun 

aspek aksiologis diuraikan dalam manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Museum Kesempatan yang Terabaikan: Urgensi Analisis Kebijakan 

Publik 

“Kemajuan negara tidak ditentukan kekayaan alamnya, tetapi oleh 

kebijakan publik yang benar dan tepat. Kebijakan publik yang benar dan tepat 

akan memajukan kota, kabupaten, provinsi dan memajukan negara. Kebijakan 

publik yang salah membuat arah prioritas pembangunan tidak jelas”
 5

. Pernyataan 

                                                           
4
 Disarikan dari Buku Panduan Penulisan dan Tatacara Penyelenggaraan Ujian Penulisan 

Proposal Tesis dan Penulisan Tesis, Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga 2009/2010, halaman 16 tentang penulisan latar belakang dalam 

sebuah tesis.  
5
 Pernyataan tersebut dikutip dari Harian Kompas Jumat 19 Desember 2014. Coba bandingkan 

dengan pernyataan Siagian (1985:1) yang menyatakan bahwa tegak rubuhnya suatu negara, maju 

mundurnya peradaban manusia serta timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di dunia tidak 

dikarenakan perang nuklir atau malapetaka akan tetapi akan tergantung pada baik buruknya 

administrasi yang dimiliki. Dalam hal ini, Siagian lebih menekankan pentingnya kualitas 

administrasi. Namun jika melihat pendapat Keban (2006:) yang mengemukakan bahwa kebijakan 
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tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 

pembukaan Musyawarah Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis 18 Desember 

2014. Jika konten dan momentum pernyataan presiden tersebut dianalisis, maka 

dapat diungkap adanya tiga pesan penting. Pertama, pernyataan tersebut 

mengingatkan segenap elemen bangsa agar tidak terlena dengan status Indonesia 

sebagai “supermarket”
6
 kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang luar biasa 

ini ada batasnya dan selama ini tidak dikelola secara maksimal, sehingga 

memberikan trickledown effect
7
 yang rendah bagi masyarakat, khusunya kelas 

menengah bawah. 

Kedua, pernyataan presiden tersebut menegaskan bahwa kualitas 

kebijakan publik menjadi faktor determinan utama bagi kemajuan suatu negara. 

Ketiga, pernyataan presiden tersebut menunjukkan adanya korelasi antara 

kebijakan publik dan arah prioritas pembangunan. Presiden Joko Widodo menilai 

selama ini ada yang salah dengan kebijakan publik di Indonesia
8
, hal ini 

menyebabkan arah prioritas pembangunan menjadi tidak jelas. Pernyataan 

Presiden Joko Widodo tersebut serupa dengan pandanngan Nugroho (2006:293) 

yang menyatakan “hanya negara bangsa yang mempunyai kebijakan-kebijakan 

publik unggul yang akan unggul dalam kehidupan global, baik dalam konteks 

                                                                                                                                                               
publik adalah dimensi dari administrasi publik, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat 

pernyataan Presiden Joko Widodo bersifat lebih spesifik/operasional. 
6
 Supermarket mungkin adalah istilah konotasi yang pantas digunakan untuk menggambarkan 

jumlah dan keanekaragaman kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. 
7
 Dalam kajian ekonomi pembangunan, khusunya perspektif tradisional, di mana pembangunan 

semata-mata dianggap fenomena ekonomi dan diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI, baik 

secara keseluruhan maupun perkapita, diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga 

menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain, yang pada akhirnya akan 

menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil 

pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang dikenal secara luas sebagai 

prinsip “efek penetesan ke bawah” (trickledown effect). Lihat Todaro dan Smith (2006:19-20). 
8
 Pernyataan Presiden Joko Widodo ini dikutip dalam artikel dan harian yang sama dengan 

pernyataan sebelumnya, yaitu Harian Kompas Jumat 19 Desember 2014 
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kompetisi maupun kooperasi
9
.” Melalui pandangan tersebut, Nugroho (2006:269) 

menganalogikan kebijakan publik sebagai “darwinisme sosial, yaitu semacam 

pemikiran bahwa kunci survival for the fittest dari setiap negara bangsa adalah ada 

tidaknya kebijakan publik yang unggul atau excellence”. Pandangan Nugroho 

tersebut semakin menunjukkan pentingnya kebijakan publik yang unggul bagi 

pembangunan suatu negara. 

Uraian di atas memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana 

menciptakan kebijakan publik yang unggul? Pertanyaan ini dijawab secara tegas 

oleh Nugroho (2006:293) yang menyatakan  

“kebijakan yang unggul hanya dapat dikembangkan melalui analisis 

kebijakan publik yang unggul pula. Artiya, analis kebijakan dan 

analisis kebijakan terlepas apakah ia menjadi „ancaman‟ atau 

„mitra‟
10

 bagi demokrasi, akan menjadi key success factor kemajuan 

setiap negara bangsa di masa depan”.  

 

Pendapat Nugroho di atas didukung oleh Dunn (2003:x) yang menyatakan “tujuan 

utama dari analisis kebijakan –untuk memperbaiki proses dan produk pembuatan 

kebijakan”. Dari pendapat Nogroho dan Dunn tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa analisis kebijakan publik merupakan aspek strategis yang perlu 

dikembangkan secara serius demi meningkatkan kualitas kebijakan publik, 

melalui produksi, kritik dan komunikasi pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan. Hal ini sesuai dengan definsi analisis kebijakan yang dikemukakan 

                                                           
9
 Globalisasi telah membawa perubahan dalam pola hubungan antarnegara khusunya dalam bidang 

perdagangan luar negeri. Akhir-akhir ini telah dibuka kran pasar bebas di beberapa region, 

misalnya di MEA di Asia Tenggara. Pasar bebas ini pada awalnya memang dibalut dengan 

kemasan kooperasi, namun, bagaimanapun hakikat pasar adalah kompetisi. Jadi, pasar bebas 

memiliki dua pola hubungan yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan (seperti dua sisi mata 

uang), yaitu korporasi dan kompetisi. 
10

 Dalam hal ini Nugroho menjelaskan tentang posisi analisis kebijakan yang sangat pelik dalam 

lingkingan demokrasi. Hal ini dikarenakan munculnya kekhawatiran para aktor politik dengan 

fungsi analisis kebijakan yang ditakutkan akan menggantikan proses politik dalam penyusunan 

kebijakan publik. Lihat Nugroho (2006) halaman 285. 
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oleh Dunn (2003:44), yaitu “suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan 

untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan 

tentang dan di dalam proses kebijakan”. 

Berkaitan dengan uraian di atas, alasan pertama dari penelitian ini adalah 

sebagai wujud apresiasi atas pemikiran bahwa analisis kebijakan publik 

merupakan aspek yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan 

publik di Indonesia. Terlebih lagi karena Indonesia baru saja memasuki kondisi 

penting dalam perjalanan kependudukannya, yaitu masa bonus demografi 

(demographic dividend). Bonus demografi ibarat “pedang bermata dua”
11

. Pada 

satu sisi akan menjadi window of opportunity karena dapat menciptakan peluang 

besar untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan untuk meraih 

kemajuan dan daya saing secara signifikan. Namun pada sisi yang lain akan 

menjadi door of disaster jika bonus demografi ini tidak mampu dioptimalisasi. 

Kuncinya adalah kemampuan pemerintah untuk bertindak antisipatif
12

 dengan 

mendesain kebijakan yang berkualitas.  

Bertindak antisipatif memiliki penekanan pada upaya analisis masa depan 

(learning by the future). Hal ini merupakan salah satu kunci kemajuan 

                                                           
11

 Istilah ini diungkapkan oleh Andrinof A. Chaniago dalam kapasitasnya sebagai Menteri 

Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Dikutip dari Koran Sindo dalam website PSKK UGM. http://cpps.or.id/content/bonus-

demografiibarat-pedang-bermata-dua 
12

 Mewujudkan pemerintahan yang antisipatif: mencegah daripada mengobati, adalah salah satu 

prinsip reinventing government yang digagas oleh Osborne dan Gaebler (1995). Osborne dan 

Gaebler (1995:249-252) mengungkapkan dasar pemikiran dari prinsip ini adalah bahwa perubahan 

datang dengan kecepatan yang menakutkan, ketidakpedulian akan masa depan merupakan 

kelemahan yang mematikan. Pemerintahan tradisional yang birokratis memusatkan pada 

penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Namun, ada saatnya ketika pemerintah kita harus lebih 

memusatkan pada pencegahan. Akan tetapi, Osborne dan Gaebler memandang sempit konsep 

antisipasi yang hanya terhadap masalah negatif di masa depan. Padahal, ada juga kondisi-kondisi 

positif/peluang berharga di masa mendatang (seperti bonus demografi) yang harus dimanfaatkan 

dengan maksimal oleh pemerintah dengan cara mempersiapkan sedini mungkin kebijakan-

kebijakan berkualitas. Kebijakan-kebijakan semacam inilah yang merupakan wujud pemerintahan 

antisipatif. 
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bangsa/negara di era sekarang ini, sebagaimana diungkapkan oleh Osborne dan 

Gaebler (1995:252) “dalam suatu masa bilamana perubahan datang dengan 

kecepatan yang menakutkan, ketidakpedulian akan masa depan merupakan 

kelemahan yang mematikan”. Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock yang 

dikutip Osborne dan Gaebler (1995:251) menyatakan  

“kapal negara kami seperti kapal samudera dengan segala 

kemewahan di atas dek tetapi tanpa radar, tanpa sistem navigasi, 

dan tanpa perawatan pencegahan di bawah. Bukannya 

mengantisipasi masalah dan peluang yang akan datang, kita malah 

sempoyongan dari satu krisis ke krisis lain. Sistem politik kita 

adalah buta terhadap masa depan”.  

 

Jika pendapat Alvin Toffler ini didialogkan dengan pendapat Samodra Wibawa 

(2011:1) yang menyatakan “setiap sistem politik membuat kebijakan publik. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa produk utama dari sistem dan proses politik adalah 

kebijakan publik”, maka dapat disimpulkan bahwa jika sistem politik yang ada 

“buta dan abai” akan masa depan, maka kebijakan publik yang dihasilkan tidak 

akan antisipative oriented. Dengan demikian, seringkali masalah menjadi tidak 

terantisipasi dan peluang berharga menjadi terbuang. 

Sayangnya, apa yang disampaikan oleh Osborne dan Gaebler serta Alvin 

Toffler di atas telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Beberapa kali Indonesia 

kehilangan kesempatan berharga untuk mendongkrak kemajuan. Bahkan Nugroho 

(2014:9) menyatakan “kegagalan Indoesia untuk memanfaatkan momentum, yang 

menjadikan Indonesia sebagai „museum kesempatan yang di sia-siakan‟ saya 

sebut sebagai krisis. Dan dalam pengamatan, pengalaman, dan penelitian yang 

selama ini, krisis di Indonesia selalu krisis kebijakan publik”. Kecenderungan ini, 

menjadikan alasan kedua dari urgensitas penelitian ini, yaitu sebagai “alarm” agar 
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Indonesia tidak lagi terjebak sebagai “museum kesempatan yang terabaikan” 

disaat kesempatan/momentum itu datang.  

Terdorong oleh dua alasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan kajian atas fenomena bonus demografi dengan perspektif analisis 

kebijakan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan informasi yang relevan
13

 bagi kebijakan optimalisasi 

bonus demografi di Indonesia. 

 

1.1.2 Bonus Demografi: Dampak Transisi Kependudukan di Indonesia 

Kajian demografi sejak lama telah menjadi salah satu fokus dalam studi 

ekonomi pembangunan
14

. Profil demografi dan upaya pembangunan dalam suatu 

negara memiliki hubungan yang bersifat timbal balik/resiprokal
15

. Artinya, pada 

satu sisi profil demografi menjadi determinant factor bagi upaya pembangunan
16

. 

Namun di sisi yang lain, pembangunan juga akan mengakibatkan perubahan profil 

demografi, seperti yang dijelaskan dalam teori transisi kependudukan. Transisi 

kependudukan adalah teori dalam kajian ekonomi demografi yang menjelaskan 

akibat pembangunan ekonomi terhadap dinamika pertumbuhan penduduk (angka 

kelahiran dan kematian)
17

. 

                                                           
13

 Menghasilkan informasi yang relevan bagi kebijakan adalah tujuan utama dari analisis kebijakan 

publik (lihat Dunn 2003:44), oleh karena itu juga menjadi tujuan utama dalam penelitian ini.  
14

 Setidaknya, Jhingan (2007); Irawan dan Suparmoko (1991); Sanusi (2004) serta Todaro dan 

Smith (2006) memasukkan kajian kependudukan sebagai bab tersendiri. 
15

 Singarimbun dan Effendi (2006:53) menjelaskan bahwa hubungan timbale balik adalah 

hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. 
16

 Determinan factor di sini dapat berarti postif maupun negatif. Jhingan (2007); Irawan dan 

Suparmoko (1991); Sanusi (2004) serta Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa profil 

demografi suatu negara dapat menjadi modal maupun hambatan dalam pembangunan. Oleh karena 

itu, seperti di sampaikan dalam footnote sebelumnya, ahli-ahli tersebut memberikan perhatian 

khusus dalam pengelolaan kependudukan bagi upaya pembangunan.  
17

 Definisi ini disarikan dari uraiaan pendapat Jhingan (2007), Todaro dan Smith (2006), Rusli 

(2012), Mantra (2000), LD FEUI (2004) tentang transisi kependudukan. 
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Bogue (dalam Mantra, 2000:53-54) menjelaskan bahwa transisi 

kependudukan dalam suatu negara dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Pra-transisi (pre-transitional), yaitu tahapan yang yang 

dicirikan dengan kondisi negara yang dalam keadaan 

terbelakang sehingga tingkat kelahiran dan kematian sama-

sama tinggi. Tingginya angka kelahiran dikarenakan anak 

dianggap faktor produksi dan adanya anggapan banyak anak 

banyak rezeki serta masyarakat “buta” kontrasepsi. Angka 

kematian juga tinggi karena standar kesehatan sangat rendah. 

Akibatnya, pada tahap ini angka pertumbuhan penduduk alami 

sangat rendah (hampir mendekati nol). Tahapan ini ditunjukan 

dalam bagan di bawah, yaitu periode dari A ke B. 

2. Transisi (transitional), tahapan ini dibagi menjadi 3 subtahap, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Permulaan transisi (early transitional), dicirikan 

dengan meningkatnya standar kesehatan yang 

menurunkan angka kematian. Akan tetapi tingkat 

kelahiran tetap tinggi, bahkan kemungkinan meningkat 

karena adanya perbaikan kesehatan. Akibatnya, 

pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Subtahap ini 

ditunjukkan pada periode dari B ke C. 

b. Pertengahan transisi (mid transitional), dicirikan 

dengan tingkat kematian dan kelahiran sama-sama 

menurun. Penurunan angka kelahiran karena umumnya 

pemerintah menerapkan program pengendalian 

kelahiran (keluarga berencana). Namun tingkat 

kematian menurun lebih cepat dari tingkat kelahiran. 

Pertumbuhan penduduk mulai berkurang. Subtahap ini 

ditunjukkan pada peride dari C ke D. 

c. Akhir transisi (late transitional), dicirikan dengan 

tingkat kematian rendah dan tidak berubah atau 

menurun hanya sedikit. Sedangkan angka kelahiran 

antara sedang dan rendah, dan berfluktuasi atau 

menurun. Pertumbuhan penduduk terus berkurang. 

Subtahap ini ditunjukkan pada periode dari D ke E. 

3. Pasca-transisi (post-transitional), dicirikan oleh tingkat 

kematian dan kelahiran yang rendah. Tingkat kelahiran dan 

kematian mendekati keseimbangan. Artinya, pertumbuhan 

penduduk alami menjadi sangat rendah, bahkan mendekati nol. 

Rendahnya angka kematian disebabkan semakin majunya 

standar kesehatan, sedangkan rendahnya angka kelahiran 

karena telah berubahnya mindset masyarakat tentang anak. 

Masyarakat dalam perekonomian maju cenderung kawin 

terlambat dan menunda memiliki anak, serta jumlah anak yang 
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diinginkan dalam keluarga semakin sedikit. Tahap ini 

ditunjukkan pada periode dari E ke F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Model Transisi Kependudukan 

Sumber: Mantra (2000:54) 

 

Jhingan (2007:413) memberikan pandangan bahwa teori transisi 

kependudukan adalah teori yang paling unggul dalam kajian ekonomi demografi 

khususnya mengenai penjelasan tentang dinamika profil demografi dan 

hubungannya dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Meskipun teori 

transisi kependudukan didasarkan dalam pengalaman sejarah di negara-negara 

maju eropa, namun Jhingan menganggap teori ini ternyata juga dapat diterapkan 

untuk negara berkembang, bahkan negara terbelakang. Artinya, teori transisi 

kependudukan dapat diterapkan secara universal
18

, termasuk di Indonesia. 

                                                           
18

 Meskipun Jhingan menganggap teori transisi kependudukan sebagai teori yang dominan, unggul 

dan dapat diterapkan secara universal, namun beberapa ahli memberikan kritik pada teori ini. 

Menurut Yamin, dalam LD FEUI (2004) memberikan kritik tentang universalitas teori., 

A B C D E F 

Tingkat kelahiran 

Tingkat 

kematian 

Angka pertumbuhan 

penduduk 
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Perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia 

ditampilkan dalam tabel 1.1 di bawah ini. 

 

Tabel I.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia 

 

Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Orang) 

Tahun 

1930 1961 1971 1980 1990 2000 2010 

60,7 97,0 119,0 147,5 179,3 205,8 237,6 

Perkembangan Penduduk Indonesia (%) 

Periode 

1930-

1961 

1961-

1971 

1971-

1980 

1980-

1990 

1990-

2000 

2000-

2010 

 

1,5 2,1 2,3 2,0 1,4 1,5  
 

Sumber Data: Rusli (2012:34-35). 

 

Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa pada era 1930-1961, pertumbuhan 

penduduk Indonesia tergolong rendah. Jika didialogkan dengan teori transisi 

kependudukan, maka ini merupakan tahap pra-transisi. Selanjutnya, 

pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat tajam dari 1,5% menjadi 2,1% 

dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 2,3%. Peningkatan yang sangat tajam 

ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tahap permulaan transisi. 

Peningkatan angka pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan ini 

dikhawatirkan akan menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi
19

, untuk 

                                                                                                                                                               
pengalaman di Eropa Timur ternyata tidak sesuai dengan teori ini. Rusli (2012:8) juga memberi 

kritik pada sisi penurunan  kelahiran ternyata bukan semata-mata akibat 

industrialisasi/moderniasasi, namun ada banyak faktor lain misalnya kebudayaan setempat. Rusli 

juga memberikan kritik karena teori ini tidak memasukkan variabel migrasi penduduk Migrasi, 

walaupun pengaruhnya kecil, namun jg penting untuk dipertimbangkan.Namun, secara 

keseluruhan Rusli tetap memandang teori ini sebagai teori yang dominan dalam kajian ekonomi 

demografi.  
19

 Hal ini diungkapkan oleh Jhingan (2007), Todaro dan Smith (2006) bahwa pertumbuhan 

penduduk yang sangat tinggi akan menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi suatu 

negara. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA:  
PERUMUSAN MASALAH DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

KALVIN EDO WAHYUDI



11 
 

itu pemerintah orde baru
20

 memberikan perhatian khusus pada upaya pengurangan 

pertumbuhan penduduk melalui pengurangan angka kelahiran secara terencana 

dan berskala nasional. Upaya ini kemudian dikenal sebagai Program Keluarga 

Berencana (KB)
21

. 

Program KB mulai diberlakukan di Indonesia sejak dibentuknya Lembaga 

Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968 berdasarkan Inpres No. 

26/1968. Selanjutnya LKBN diubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970 melalui Keppres No. 8/1970. 

Selanjutnya, Program KB mempunyai target-target kantitatif penurunan fertilitas 

yang diupayakan dengan menggunakan berbagai strategi. Salah satu strategi yang 

digunakan adalah melaksanakan program KB secara bertahap. Adapun 

tahapannya antara lain sebagai berikut (dikutip dari Rusli, 2012:200-201). 

1. Tahap sebelum 1969/1970 

Pada tahap ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

keluarga berancana murni. 

2. Tahap jangka pendek (5-10 tahun) 

Pada tahap ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

integrasi pada aspek-aspek dibawah ini. 

 Integrasi KB dengan sektor kesehatan. 

 Integrasi KB dengan rencana pembangunan nasional 

(dikaitkan dengan penurunan 50% fertilitas menjelang 

tahun 2000) 

 Integrasi KB dengan pembangunan desa (memberikan 

tanggung jawab kepada para kepala desa, pemimpin-

pemimpin desa formal dan informal, para akseptor dalam 

pelaksanaan program KB). 

3. Tahap jangka menengah (10-25 tahun) 

Pada tahap ini dilakukan integrasi program KB dengan bidang-

bidang diluar KB (beyond family planning). 

4. Tahap jangka panjang (lebih dari 25 tahun) 

Pada tahap ini diwujudkan keluarga berencana menjadi suatu 

cara hidup (way of life). 

                                                           
20

 Pemerintahan orde baru adalah istilah yang digunakan untuk sebutan periode pemerintahan 

Presiden Suharto (1967-1998). 
21

 Menurut Jhingan (2007:437), keluarga berencana adalah upaya pengurangan angka kelahiran 

secara terencana, agar pertumbuhan penduduk tidak membebani perekonomian dan pembangunan. 
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Program KB Indonesia di bawah pemerintahan orde baru sangat efektif 

dalam menekan angka pertumbuhan penduduk. Tabel I.1 menunjukkan 

pascaimplementasi program KB terjadi penurunan yang sangat signifikan (dari 

2,3% menjadi 1,4%). Kondisi ini menyebabkan Indonesia memasuki masa 

pertengahan transisi pada akhir 1990. Keberhasilan ini nampaknya disebabkan 

oleh pendekatan integrasi yang digunakan dalam program KB. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa program KB dilaksanakan secara bertahap dan 

terintegrasi dengan bidang lain. Pendekatan integrasi ini menyebabkan program 

KB di Indonesia menjelma menjadi sebuah kebijakan yang bersifat komprehensif. 

Komprehensivitas kebijakan nilah yang nampaknya menjadi faktor penyebab 

suksesnya program KB di Indonesia. Bahkan di dunia, Indonesia diakui sebagai 

salah satu negara implementor KB yang sukses, karena relatif sedikit negara-

negara di dunia yang mempunyai kebijakan kependudukan yang komprehensif. 

Perhatian pemerintah terhadap program KB pasca pergantian rezim dari 

orde baru ke orde reformasi cenderung berkurang, bahkan ibarat pingsan
22

 

dikarenakan kepala daerah kurang memperhatikan urusan kependudukan dan 

keluarga berencana, setelah urusan ini dilimpahkan ke daerah melalui otonomi. 

Akibatnya, terjadinya sedikit kenaikan pada angka pertumbuhan penduduk, yaitu 

dari 1,4 menjadi 1,5. Namun, dalam teori transisi kependudukan kondisi ini tetap 

memasukkan Indonesia pada era 2010an dalam periode akhir transisi. 

Perjalanan transisi kependudukan di Indonesia hingga mencapai periode 

akhir, ternyata menimbulkan perubahan yang signifikan pada komposisi/struktur 

                                                           
22

 Istilah program KB ibarat pingsan mengutip dari artikel pada laman website PSKK UGM. 

http://www.cpps.or.id/content/program-kb-di-daerah-ibarat-pingsan 
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umur penduduk
23

. Dalam hal ini, komposisi umur penduduk merupakan informasi 

penting yang mencerminkan rasio beban tanggungan (dependency ratio)
24

 suatu 

negara. Oleh karena itu, perubahan pada komposisi umur akan berdampak pula 

pada pergeseran rasio beban tanggungan. Adapun pergeseran komposisi penduduk 

dan rasio beban tanggungan (dependency ratio) di Indonesia ditunjukkan dan lam 

tabel dan gambar di bawah ini. 

 

Tabel I.2 Pergeseran Komposisi Umur Penduduk (%) dan Pergeseran Dependency 

Ratio (DR) 
 

Kelompok 

Umur 

1971 1980 1990 2000 2010* 2015* 

0-14 44 40,9 36,7 30,6 28,6 27,3 

15-64 53 55,8 59,5 64,8 66,5 67,3 

65+ 3 3,3 3,8 4,6 5,0 5,4 

DR 88,7 72,2 68,1 54,3 50,5 48,6 
 

Sumber data: Kasto dan Sembiring (dalam Mantra, 2000:91); *Proyeksi Penduduk 

Indonesia 2010-2035   

 

Tabel I.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1971 Indonesia berada 

pada masa permulaan transisi dengan angka pertumbuhan penduduk sangat 

tinggi yang ditunjukkan dengan persentase kelompok umur muda (0-14) mencapai 

44% dari jumlah penduduk. Kondisi ini mengakibatkan angka dependency ratio 

menjadi sangat tinggi, yaitu berada pada angka 88,7. Artinya, setiap 100 orang 

usia produktif menanggung 88,7 orang usia non produktif, yang didominasi oleh 

                                                           
23

 Rusli (2012:51) mennyatakan bahwa komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk 

yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama, 

salah satunya adalah komposisi umur. 
24

 PRB‟s (2011:4) mendefinisikan beban tanggungan/dependency ratio sebagai “the ratio of people 

in the “dependent” ages (those under age 15 and ages 65 and older) to those in the “economically 

productive” ages (15 to 64 years) in a population”. 
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kelompok umur muda
25

. Namun, pascaimplementasi program KB (pertengahan 

transisi) dengan segenap strategi yang digunakan
26

, persentase kelompok usia 

muda menjadi menurun signifikan secara bertahap, hingga tahun 2010 (akhir 

transisi) menjadi 28,6%. Persentase kelopok umur tua (65 tahun ke atas), walau 

terjadi peningkatan, namun angkanya sangat kecil. Dengan kondisi ini, maka 

dependency ratio Indonesia turun signifikan menjadi 50,5% pada tahun 2010. 

Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi pada 2015 angka dependency ratio menjadi 

48,6% .  

Terjadinya pergeseran komposisi umur penduduk diungkapkan pula oleh 

Sukamdi
27

 (2014) yang menyatakan bahwa “program keluarga berencana atau KB 

pada dekade yang lalu berhasil menekan angka kelahiran. Akibatnya, proporsi 

penduduk usia muda, yakni 0 sampai 14 tahun bisa ditekan, sementara kelompok 

usia produktif meningkat”
28

. Jika dirujukkan pada tabel 1.2 di atas, maka pendapat 

Sukamdi tentang semakin meningkatnya kelompok usia produktif menyebabkan 

rasio beban tanggungan/dependency ratio menjadi semakin rendah. Pandangan ini 

didukung oleh Rusli (2012:57) yang menyatakan  

“penduduk Indonesia yang tergolong berstruktur umur muda pada 

tahun 1971, telah berubah menjadi berstruktur umur intermediate 

pada 2000. Perubahan terus berlanjut, tetapi pada tahun 2010 belum 

mencapai struktur umur tua. Perubahan struktur penduduk yang 

mengakibatkan menurunya rasio beban tanggungan akan 

memberikan bonus demografi (demographic dividend atau 

demographic gift).” 

 

                                                           
25

 Kondisi ini adalah salah satu karakteristik negara berkembang dan menjadi penghambat dalam 

pembangunan ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2006:81-82) dan juga 

Jhingan (2007:20-22) 
26

 Seperti yang dijelaskan pada naskah ini pada halaman 8-9. 
27

 Sukamdi adalah peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. 
28

 Pernyataan Sukamdi ini dikutip dari http://www.cpps.or.id/content/seminar-investasi-kb-dan-

bonus-demografi-kabupaten-lumajang 
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Data pada tabel 1.2 dan  pendapat Sukamdi serta Rusli di atas 

menunjukkan bahwa transisi kependudukan di Indonesia yang terjadi selama 

kurang lebih 40 tahun telah menyebabkan pergeseran yang signifikan dalam 

komposisi umur penduduk. Kelompok umur muda yang pada awalnya cukup 

tinggi (mencapai 44%) berhasil turun signifikan (menjadi 28,6%) dan penurunan 

ini diiringi dengan melonjaknya usia produktif (15-64 tahun). Akibatnya, angka 

dependency ratio di Indonesia terus mengalami penurunan. Kondisi turunya angka 

dependency ratio ke tingkat yang sangat rendah inilah yang disebut Rusli sebagai 

bonus demografi/demographic dividend. Jadi bonus demografi adalah dampak 

dari adanya transisi kependudukan. 

 

1.1.3 Bonus Demografi: Peluang Berharga Bagi Upaya Pembangunan di 

Indonesia 

Seperti yang dijelaskan oleh Rusli sebelumnya bahwa bonus demografi 

adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan struktur penduduk yang 

mengakibatkan menurunya rasio beban tanggungan. Rofiq (2014:84) 

menggunakan bahasa yang lebih sederhana dalam menggambarkan bonus 

demografi dengan menyebutnya sebagai istilah “ledakan penduduk usia 

produktif”
29

. Definisi yang lebih detail diungkapkan oleh Armida S. Alisjahbana
30

 

yang menyatakan “kalau angka ketergantungan  sudah berada di bawah 50, 

sebenarnya kita sudah bisa dikatakan dikatakan menikmati bonus demografi”. 

                                                           
29

 Hal ini tentu sangat berbeda sekali dengan kondisi sekitar tahun 1971 (lihat tabel 1.1 dan 1.2) di 

mana pada tahun itu yang terjadi adalah ledakan penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai imbas 

dari “baby booming”. 
30

 Armida S. Alisjahbana menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menteri 

Perencanaa Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam 

acara penjaringan aspirasi terkait RPJMN 2015-2019. Pernyataan Alisjahbana tersebut dikutip dari 

Harian Kompas Selasa, 4 Maret 2014. 
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Data dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 yang dirilis oleh BPS 

menunjukkan bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Indonesia telah 

berada di bawah angka 50 pada tahun 2012, seperti yang ditunjukkan tabel I.3. 

 

Tabel I.3 Dinamika Komposisi Penduduk dan Dependency Ratio di Indonesia  

2010-2035 
 

Komposisi 

Umur (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-14 28,6 28,3 28,1 27,8 27,6 27,3 27,1 26,8 26,6 

15-64 66,5 66,6 66,8 67,0 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6 

65+ 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 

DR 50,5 50,1 49,6 49,3 48,9 48,6 48,4 48,1 47,9 

Komposisi 

Umur (%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0-14 26,3 26,1 25,8 25,5 25,2 24,9 24,6 24,2 23,9 

15-64 67,7 67,7 67,8 67,8 67,8 57,9 67,9 68,0 68,0 

65+ 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 

DR 47,8 47,7 47,6 47,5 47,4 47,3 47,2 47,1 47,0 

Komposisi 

Umur (%) 

2028 2029 2030 2031 2032 3033 3034 3035  

0-14 23,5 23,2 22,9 22,6 22,3 22,0 21,8 21,5 

15-64 68,1 68,1 68,1 68,1 68,0 68,0 68,0 67,9 

65+ 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 10,0 10,3 10,6 

DR 46,9 46,9 46,9 46,9 47,0 47,0 47,2 47,3 
 

Sumber data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Halaman 59-60 

 

Tabel I.3 menunjukkan bahwa pada 2012 angka dependency ratio telah 

berada di bawah 50 (lebih tepatnya 49,6), artinya Indonesia telah memasuki masa 

bonus demografi sejak tahun 2012. Pada tahun-tahun selanjutnya angka 

dependency ratio terus mengalami penuruanan akibat menurunnya persentase 

penduduk usia muda (0-14 tahun) dan semakin meningkatnya persentase 

penduduk usia produktif (15-64 tahun). Puncak bonus demografi diperkirakan 

terjadi selama 4 tahun, yaitu pada 2028-2031 di mana angka dependency ratio 

berada pada titik terendah (46,9). Setelah titik terendah ini, angka dependency 
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ratio kembali merangkak naik mulai tahun 2032 sebagai dampak meningkatnya 

penduduk usia tua (65 tahun ke atas), artinya Indonesia mulai memasuki masa 

aging/penuaan penduduk. 

Masa bonus demografi atau ledakan penduduk usia produktif adalah modal 

yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan meningkatkan kemajuan 

bangsa dan negara. Hal ini diungkapkan oleh Sri Moertiningsih Adioetomo
31

 

(dalam Rusli, 2012:57) yang menyatakan “bonus demografi adalah keuntungan 

ekonomi yang diperoleh akibat menurunnya rasio beban tanggungan”. 

Keuntungan ekonomi yang dimaksud oleh Adioetomo ini kemudian dijelaskan 

oleh Rofiq (2014:85) yang menyatakan “ada banyak keuntungan ketika proporsi 

penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Jumlah 

penduduk yang menjadi tanggungan akan lebih sedikit, sehingga diharapkan 

terjadi kenaikan tabungan dari pendapatan golongan penduduk usia produktif”. 

Jika mencermati pendapat Rofiq, maka dapat dipahami bahwa bonus demografi 

akan menyebabkan kenaikan tabungan sebagai efek dari rendahnya dependency 

ratio. Kenaikan tabungan akan memperbesar nilai akumulasi modal dalam suatu 

negara. Berkaitan dengan hal ini, Todaro dan Smith (2006:118) menyebutkan 

adanya tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting bagi 

setiap masyarakat, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan 

kerja, serta kemajuan tekonologi. Jika pendapat Rofiq dan Todaro-Smith 

dianalisis, maka bonus demografi mendorong peningkatan dua komponen 

terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal dan angkatan 

                                                           
31

 Lihat Sri Moertiningsih Adioetomo, Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan Antara 

Pertambahan penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi, Warta Demografi Tahun 35, No. 2. 2005. 
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kerja. Artinya, bonus demografi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dengan lebih cepat. 

Bukti nyata pemanfaatan bonus demografi untuk mendongkrak kemajuan  

dan pertumbuhan telah dialami oleh beberapa negara. Bahkan, beberapa ahli
32

 

mengungkapkan bahwa bonus demografi adalah faktor kunci negera-negara Asia 

Timur (khusunya Cina, Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan) dalam 

menciptakan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mampu menjadi 

East Asian miracle. Dalam hal ini, Armida S. Alisjahbana (2014) juga 

menyatakan “berdasarkan studi Bank Dunia, bonus demografi berkontribusi 

sekitar 30 persen dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Timur”
 33

. Inilah 

yang menjadi dasar pentingnya optimalisasi bonus demografi bagi pembangunan, 

khusunya bidang ekonomi di Indonesia. Optimalisasi bonus demografi diharapkan 

mampu meningkatkan dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Tajuddin Noor Effendi (2014) 

“pemanfaatan bonus demografi itu dapat meniru yang dilakukan oleh Jepang dan 

Korea yang mampu mendongkrak perekonomiannya hingga dua digit”
34

. 

Optimalisasi bonus demografi menjadi kian penting mengingat adanya 

beberapa peluang eksternal. Pertama, dalam skala regional, dibukanya kran pasar 

bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Indonesia memiliki peluang besar 

                                                           
32

 Lihat Bloom, Canning, Sevilla (2003); Anderson, Sooreea, Gokcek, Jimenez (2014). 
33

 Armida S. Alisjahbana menyatakan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS). Pernyataan ini dikutip dari Website PSKK UGM. 

http://www.cpps.or.id/content/unggul-jumlah-penduduk-jadi-andalan-ri-hadapi-pasar-bebas 
34

 Tajuddin Noor Effendi adalah pakar kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Pernyataan tersebut dikutip dari Website PSKK UGM. http://www.cpps.or.id/content/pakar-

indonesia-harus-segera-optimalkan-bonus-demografi 
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dalam menghadapi persaingan pasar bebas tersebut dengan memanfaatkan bonus 

demografi. Dalam hal ini, Armida S. Alisjahbana (2014)
35

 menyatakan  

“penduduk Indonesia diproyeksikan pada 2015 mencapai 255,5 juta 

jiwa atau 43 persen dari total penduduk ASEAN. Selain itu, 38 

persen dari 100 usia produktif di ASEAN adalah penduduk 

Indonesia… Artinya, Indonesia mempunyai potensi pemasok 

tenaga kerja, terutama di negara-negara yang usia produktif kecil 

seperti Singapura dan Thailand”. 

 

Kedua beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tengah 

memasuki masa aging, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan 

daya saing produknya. Rofiq (2014:90) mengungkapkan bahwa  

“kondisi bonus demografi di Indonesia merupakan peluang penting 

di tengah turunnya produktivitas negara maju yang sudah masuk 

„aging society‟ atau perubahan populasi akibat banyaknya usia 

lanjut. Di Amerika, usia lanjut mencapai 20 persen, di Eropa sekitar 

15 persen. Bahkan, di China juga sedang menuju aging society 

karena program satu keluarga satu anak”
36

.  

 

Pengaruh aging society terhadap perekonomian China dan peluang Indonesia, 

diungkapkan oleh Gustav Papanek, Raden Pardede dan Suhasil Nazarra (2014)
37

 

yang menyatakan, 

“Indonesia akan tumbuh sesuai potensinya jika pemerintahan baru 

hasil Pemilu 2014 mampu memanfaatkan peluang emas di dalam 

dan luar Indonesia. Potensi yang dimaksud adalah pertumbuhan 

ekonomi di atas 10 persen melalui industri manufaktur padat karya 

dan pada saat yang sama meningkatkan 40 persen penduduk 

Indonesia yang masih masuk kategori miskin dengan memberi 

lapangan kerja di sektor formal… Peluang itu datang dari luar. 

                                                           
35

 Dikutip dari Okezone dalam website PSKK UGM. http://www.cpps.or.id/content/unggul-

jumlah-penduduk-jadi-andalan-ri-hadapi-pasar-bebas 
36

 Jepang bahkan bukan hanya masa aging, tapi telah memasuki masa depopulasi. Artinya, 

komposisi penduduk jepang telah cenderung usia tua, dan telah mengalami penurunan jumlah 

populasi. Lihat artikel dalam website PSKK UGM, http://cpps.or.id/content/di-jepang-orang-

orangan-sawah-lebih-banyak-dari-manusia 
37

 Gustav Papanek adalah guru besar ekonomi (emeritus) Universitas Boston, Raden Pardede dari 

Creco Institute, dan Suhasil Nazarra adalah Profesor dari Universitas Indonesia. Dikutip dari 

http://www.cpps.or.id/content/tajuk-rencana-kompas-manfaatkan-peluang-emas 
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ekonomi China tumbuh melalui kebijakan yang konsisten 

membangun indusitri manufaktur padat karya untuk menyerap 

tenaga kerja dengan berbagai tingkat keterampilan. Ketika upah 

pekerja semakin mahal dan bonus demografi menurun, daya saing 

produk ekspor China berkurang. Peluang emas tersebut harus 

direbut Indonesia saat ini juga karena peluang itu pun diincar 

negara lain dengan situasi mirip Indonesia, seperti Banglades dan 

India. Pada saat yang sama Indonesia juga menikmati bonus 

demografi sejak 2012.” 

 

Pernyataan dan temuan di atas, menunjukkan bahwa kondisi bonus demografi 

yang selama ini menjadi lokomotif pertumbuhan sangat tinggi di China telah 

menurun yang berakibat pada menurunnya daya saing produknya. Hal ini tentu 

menjadi peluang bagi Indonesia yang justru baru memasuki masa bonus 

demografi. Namun Indonesia juga perlu bersaing dalam merebut peluang tersebut 

karena beberapa negara juga sedang memasuki masa bonus demografi. Kedua 

peluang tersebut makin memperkuat argumentasi bahwa optimalisasi bonus 

demografi menjadi isu strategis bagi Indonesia. Indonesia akan mampu keluar dari 

midlle income trap/jebakan pendapatan kelas menengah
38

, bahkan menjadi salah 

satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia jika mampu mengoptimalisasi 

bonus demografi. Artinya, bonus demografi adalah window of opportunity bagi 

kemajuan Indonesia. Melalui optimalisasi bonus demografi, maka salah satu 

tujuan negara yaitu “memajukan kesejahteraan umum‟ akan dengan mudah 

dicapai di masa mendatang.  

 

 

 

                                                           
38

 Rofiq (2014:81) menyatakan bahwa “middle-income trap merujuk pada situasi ekonomi suatu 

negara yang mandek setelah mengalami sukses mencetak pertumbuhan pesat. Saat ekonomi 

terhambat, peningkatan standar hidup justru terhenti. Padahal, warganya belum mencapai tingkat 

kemakmuran seperti yang dinikmati warga negara maju”. 
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1.1.4 Tantangan dalam Optimalisasi Bonus Demografi 

Kegagalan dalam optimalisasi bonus demografi, merupakan ancaman yang 

serius di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Fasli Jalal
39

 (2014) yang 

menyatakan jika Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi, dikhawatirkan 

akan “terjebak menjadi negara berkembang berpenghasilan menengah (midlle 

income trap). Bahkan lebih parah, bila Indonesia gagal memanfaatkan bonus 

demografi, peluang Indonesia untuk mengatasi ketertinggalan dari negara lain 

kian berat”. Peringatan dari Fasli Jalal ini memang perlu diperhatikan, hal ini 

dikarenakan setelah puncak bonus demografi (tahun 2032) angka dependency 

ratio kembali naik karena meningkatnya jumlah penduduk usia tua (lihat kembali 

tabel I.3). Dengan demikian, Indonesia mulai memasuki masa aging
40

. 

Meningkatnya penduduk tua pascabonus demografi disebut “utang demografi”. 

Oleh karena itu, jika bonus demografi yang terjadi sekarang ini tidak 

dioptimalisasi, maka Indonesia akan mengalami kesulitan saat memasuki masa 

utang demografi tersebut. 

Namun, kondisi riil justru menunjukkan bahwa perhatian pemerintah 

terhadap aspek-aspek mendasar dalam optimalisasi bonus demografi ternyata 

belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut. 

a. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) sebagai 

indikator kualitas SDM suatu negara menunjukkan bahwa pada tahun 

2014, Indonesia berada pada peringkat 111 dari 182 negara. Sementara 

di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 6 dari 10 negara. 

                                                           
39

 Fasli Jalal adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pernyataan 

tersebut dikutip dari Website PSKK UGM. http://www.cpps.or.id/content/perlu-kualitas-sdm-

untuk-nikmati-bonus-demografi 
40

 Sebelumnya telah dijelaskan bahwa masa aging berdampak pada perlambatan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara seperti yang dialami oleh China dan Jepang. 
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Posisi Indonesia masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei 

dan Singapura
41

. Data ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia 

masih tergolong rendah, bahkan untuk wilayah ASEAN sekalipun. Hal 

ini tentu saja akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia di kancah 

kompetisi dunia, di mana persaingan tersebut akan sangat ditentukan 

oleh kualitas SDM masing-masing negara. 

b. Pada tahun 2013, persentase penduduk yang bekerja menurut tingkat 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Indonesia antara lain: SD tidak 

tamat 18,94%; tamat SD 28,96%; tamat SMP 17,79%; tamat SMA 

24,51% dan tamat perguruan tinggi 9,80%
42

. Dari data ini, dapat 

diketahui bahwa mayoritas (65,69%) pekerja Indonesia hanya 

mendapatkan pendidikan 9 tahun ke bawah. Artinya, kualitas pekerja 

Indonesia masih tergolong rendah. 

c. Pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja indonesia mencapai 121,19 

juta jiwa. Namun, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 

7,17 juta jiwa. Sedangkan jumlah pekerja paruh waktu mencapai 35,71 

juta jiwa. Adapun penduduk setengah penganggur mencapai 13,56 juta 

jiwa
43

. Data ini menunjukkan bahwa 5,91% dari angkatan kerja 

Indonesia tidak produktif, dan 40,65% kurang produktif. 

d. Dari sisi pengendalian pertumbuhan penduduk juga bermasalah. Hal ini 

diungkapkan oleh Mayling Oey-Gardiner (2014) yang mengungkapkan 

bahwa hasil sensus penduduk 2010 mengejutkan, karena hasil SP 2010 

                                                           
41

 Sumber data: Rofiq (2014:86) 
42

 Sumber data: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia yang 

diterbitkan oleh BPS RI. Halaman 24. 
43

 Sumber data: Ibid. Halaman 23. 
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menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. 

Angka ini melebihi proyeksi penduduk berdasarkan SP 2000 yang 

diperkirakan sebesar 234,1 juta jiwa. Bahkan jauh melebihi proyeksi 

PBB pada tahun 2008 yang banyak dipakai ketika membahas bonus 

demografi, yaitu sebesar 232,5 juta jiwa. Berdasarkan data ini, Gardiner 

mengungkapkan bawah perbedaan antara hasil SP dan proyeksi 

mengakibatkan pembebanan terhadap usaha pembanguanan. Menurut 

Gardiner, jumlah penduduk Indonesia yang melebihi proyeksi yang 

telah dilakukan, merupakan wujud meredupnya kejayaan BKKBN 

sebagai motor pengendali pertumbuhan penduduk di Indonesia
44

. Jika 

pertumbuhan penduduk di Indonesia kembali meningkat, maka bonus 

demografi akan hilang karena dependency ratio menjadi meningkat. 

e. Persebaran penduduk di Indonesia juga masih belum merata. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel 1.4 di bawah ini 
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 Mayling Oey-Gardiner adalah Demograf, Anggota KIS-AIPI dan Guru Besar FEUI. Pernyataan 

ini dikutip dari website PSKK UGM. http://www.cpps.or.id/content/Kelalaian-yang -mahal-oleh-

Mayling-Oey-Gardiner. 
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Tabel I.4 Kepadatan Penduduk dan Dependency Ratio Antar Wilayah di 

Indonesia 

 

Wilayah 
Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

Dependency 

Ratio 

Sumatera 105,0 55 

Jawa Bali 1039,1 48 

Nusa Tenggara 136,5 64 

Kalimantan 25,3 51 

Sulawesi 92,0 58 

Maluku 32,6 65 

Papua 8,6 56 

Indonesia 124,0 *50,5 

 

Sumber data: Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012. *Proyeksi 

Penduduk Indonesia 2010-2035. 

 

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa persebaran penduduk di 

Indonesia sangat tidak merata. Penduduk Indonesia terlalu 

tersentralisasi di wilayah Jawa Bali, dan sangat timpang di daerah lain. 

Fakta yang sangat penting untuk dicermati adalah ternyata, angka 

dependency ratio di Indonesia juga tidak merata. Angka dependency 

ratio Jawa Bali sangat rendah, yaitu mencapai 48. Namun di daerah 

lain, angka dependency ratio justru sangat tinggi. Misalnya Nusa 

Tenggara dan Maluku yang mencapai lebih dari 60. Fakta ini 

mengindikasikan adanya urbanisasi yang masif menuju wilayah Jawa 

Bali pada kelompok usia produktif dari wilayah lain. Hal ini 

mengakibatkan dari sisi kewilayahan, Jawa Bali lebih dahulu memasuki 

masa bonus demografi, bahkan dibandingkan angka nasional. Data ini 

menunjukkan bahwa persebaran penduduk yang sangat tidak merata 

dan cenderung tersentralisasi justru menjadi ancaman bagi optimalisasi 
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bonus demografi, karena bonus demografi ternyata hanya dinikmati 

penduduk di wilayah Jawa Bali dan tidak diwilayah lain. 

 

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa aspek-aspek 

mendasar dalam optimalisasi bonus demografi di Indonesia masih belum 

diperhatikan secara maksimal. Akibatnya, bonus demografi sebagai window of 

opportunity bagi pembangunan dan kemajuan bangsa masih jauh dari harapan. 

Indiktornya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru 

kian melemah dalam kurun 5 tahun terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Suryamin 

(2015) yang menyatakan “ekonomi Indonesia pada 2010 tercatat tumbuh 6,38 

persen, 2011 6,17 persen, 2012 6,03 persen. Sedangkan tahun 2013, ekonomi 

Indonesia tumbuh 5,58 persen, dan tahun 2014 menjadi 5,02 persen”
45

. Data 

melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir 

menunjukkan bahwa bonus demografi yang telah terjadi sejak tahun 2012, tidak 

memberikan pengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di 

Indonesia sebagaimana diharapkan secara teoritis. Permasalahan-permasalahan 

tersebut mengindikasikan kebijakan pemerintah selama ini tidak atau kurang tepat 

dalam optimalisasi bonus demografi di Indonesia. 

 

1.1.5 Urgensi Perumusan Masalah dalam Formulasi Kebijakan 

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada indikasi kebijakan 

pemerintah selama ini tidak atau kurang tepat dalam optimalisasi bonus demografi 

                                                           
45

 Suryamin adalah Kepala Badan Pusat Statistik BPS. Pernyataan Suryamin ini dikutip dari 

website berita republika.co.id. Lihat 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/05/njaf9y-bps-pertumbuhan-ekonomi-

2014-502-persen-menurun-sejak-2010 
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di Indonesia, maka berkaitan dengan hal itu Ackoff
46

 (dikutip oleh Dunn, 

2003:209) menjelaskan bahwa  

“keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan 

penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita 

lebih sering gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang 

salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah 

yang tepat”.  

 

Pendapat Ackoff tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kesalahan dalam 

formulasi kebijakan publik adalah karena kegagalan dalam menemukan masalah 

yang tepat untuk dipecahkan. Oleh karena itu, tahap perumusan masalah memiliki 

nilai yang sangat penting. Ketepatan dalam perumusan masalah sangat 

menentukan kualitas kebijakan publik yang disusun. Untuk itu, Dunn (2003:20-

21) menempatkan perumusan (definisi)
47

 masalah sebagai prosedur pertama 

dalam analisis kebijakan publik. Bahkan, Dunn (2003:x) menyatakan bahwa 

“proses definisi masalah berada pada berada pada pusat analisis kebijakan”
48

. 

Pentingnya perumusan masalah dalam mencari dan memformulasikan masalah 

kebijakan yang benar juga digambarkan oleh Nugroho (2006:196). Nugroho 

menggambarkan bahwa masalah kebijakan adalah awal bagi tahap formulasi 

kebijakan selanjutnya seperti pengembangan alternatif, pemilihan alternatif, 

rencana implementasi, sampai penutup. Berikut digambarkan susunan struktur 

analisis kebijakan dalam gambar I.2. 

 

                                                           
46

 Russel L. Ackoff, Redesigning the Future: A System Approach to Societal Problems (1974) 
47

 Dunn (2003:226) menjabarkan bahwa perumusan masalah memiliki empat fase, yaitu pencarian 

masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Dari fase-fase 

tersebut dapat terlihat bahwa definisi masalah adalah salah satu tahapan dari proses perumusan 

masalah. 
48

 Dunn (2003) mengungkapkan pada bagian pengantar, bahwa analisis kebijakan publik dalam 

bukunya didesain sebagai analisis kebijakan yang berpusat pada masalah. Artinya, Dunn 

menempatkan perumusan masalah sebagai aspek paling penting dalam analisis kebijakan publik. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA:  
PERUMUSAN MASALAH DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

KALVIN EDO WAHYUDI



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 Susunan Analisis Kebijakan 

Sumber: Nugroho (2006:196) 

 

Dari pandangan Ackoff, Dunn dan Nugroho di atas dapat disimpulkan bahwa 

kualitas perumusan masalah memiliki hubungan positif terhadap kualitas 

kebijakan publik yang dihasilkan. 

Selanjutnya, Dunn (2003:226-228) dan Subarsono (2009:29-30)
49

 

menjelaskan tentang fase/tahapan dalam perumusan masalah yang dapat 

digambarkan di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Dalam hal ini, sebenarnya Subarsono banyak mengutip Dunn (2003), namun dia mengolahnya 

dengan kata-kata yang lebih sederhana sekaligus memperjelas apa yang diuraikan oleh Dunn. 

Pendahuluan 

Masalah Kebijakan 

Alternatif Kebijakan 

Alternatif Terpilih 

Rencana Implementasi 

Penutup 
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Gambar I.3 Fase/Tahap Perumusan Masalah 

Sumber: Dunn (2003:228) 

 

Gambar I.3 di atas menjelaskan bahwa perumusan masalah merupakan suatu 

proses yang memiliki beberapa fase/tahap, yaitu pencarian masalah, pendefinisian 

masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Fase/tahap ini dilakukan 

untuk menghasilkan informasi berkaitan dengan masalah kebijakan. Proses 

perumusan masalah diawali dengan munculnya fenomena yang menjadi situasi 

masalah. Situasi masalah adalah serangkaian situasi yang menimbulkan rasa 

ketidakpuasan dan terasa ada yang sesuatu yang salah. Setelah muncul situasi 

masalah, para analis kebijakan akan melakukan tahap pencarian masalah, dan 

dihasilkan meta masalah, atau masalah yang belum tertata rapi. Berbekal meta 

masalah, para analis kebijakan akan melakukan pendefinisian masalah dalam 

istilah paling umum dan mendasar, dan dihasilkan masalah substantif. 

Akhirnya
50

, masalah substantif akan dispesifikasi menjadi masalah formal, 

                                                           
50

 Jika merujuk pada gambar I.3 yang bersifat sirkuler, maka istilah “akhirnya” ini adalah relatif. 

Karena bisa saja terjadi perputaran kembali menjadi situasi masalah dan terus berlanjut 

Meta 

Masalah 

Masalah  

Formal 

Situasi 

Masalah 

Masalah 

Substantif 

Pencarian masalah Pendefinisian masalah 

Spesifikasi masalah Pengenalan masalah 
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melalui tahap spesifikasi masalah. Fase/tahapan dalam proses perumusan masalah 

ini bertujuan agar masalah yang dihasilkan benar-benar akurat. Dengan demikian, 

proses perumusan masalah bermaksud untuk menghindari kesalahan mayoritas 

pembuat kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Ackoff sebelumnya. 

Jika teori tentang fase/tahapan perumusan masalah didialogkan dengan 

uraian sub subbab 1.1.4 tentang tantangan dalam optimalisasi bonus demografi di 

Indonesia, maka permasalahan dalam sub subbab 1.1.4 merupakan situasi 

masalah. Untuk itu, peneliti memandang pentingnya melakukan penelitian 

untuk menghasilkan peta masalah yang lebih mendalam (istilah ini 

digunakan untuk menberikan wadah konseptual tahap meta masalah, 

masalah substantif dan masalah formal). Selanjutnya, peta masalah tersebut 

akan dijadikan acuan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang 

bermanfaat dalam upaya optimalisasi bonus demografi di Indonesia. 

Topik di atas dipilih karena telah memenuhi tiga aspek mendasar dalam 

pemilihan topik penelitian seperti yang disampaikan dalam pengantar subbab latar 

belakang, yaitu relevansi terhadap bidang studi, urgensitas empiris, dan urgensitas 

teoritis. Dari aspek relvansi, topik penelitian ini berada dalam ranah analisis 

kebijakan publik yang sesuai dengan bidang studi yang ditekuni penulis. 

Selanjutnya, dari aspek urgensitas empiris, topik penelitian ini (fenomena bonus 

demografi) merupakan fenomena aktual yang memiliki pengaruh tinggi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga hasil 

penelitian ini dimungkinkan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi optimalisasi bonus demografi di Indonesia. Sedangkan dari aspek 

                                                                                                                                                               
sebagaimana siklus pada gambar I.3. Namun dalam penjelasan Dunn dan Subarsono ini adalah 

informasi masalah yang terakhir. 
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urgensitas teoritis, teori dan studi terdahulu yang berkaian dengan topik penelitian 

ini (khususnya kajian bonus demografi dari perspektif analisis kebijakan publik) 

masih minim (lebih jelasnya diuraikan dalam Bab Tinjauan Pustaka), sehingga 

hasil penelitian ini dimungkinkan untuk memberikan sumbangan teoritis. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Masalah peneltian merupakan hulu dari penelitian dan merupakan wujud 

kristalisasi dari uraian latar belakang. Dalam hal ini, Kasiram (2008:60) 

mendefinisikan masalah penelitian sebagai  

“pertanyaan yang muncul dalam pikiran peneliti tentang sesuatu 

gejala atau bagian dari gejala yang belum diketahui jawabannya. 

Dalam penelitian, kata masalah tidak berarti sesuatu yang harus 

dipecahkan, tetapi adalah suatu pertanyaan yang ingin diketahui 

jawabannya. Sedangkan usaha untuk memecahkan atau 

menyelesaikan masalah itu termasuk implikasi dari penelitian itu.”  

 

Seperti yang diuraikan dalam latar belakang, peneliti berkeinginan untuk 

memperdalam informasi tentang masalah kebijakan dan memformulasikan 

rekomendasi kebijakan dalam optimalisasi bonus demografi di Indonesia. Oleh 

karena itu, masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. bagaimana peta masalah yang menjadi kendala dalam optimalisasi 

bonus demografi di Indonesia?; 

2. rekomendasi kebijakan apa yang dapat diformulasikan dalam 

optimalisasi bonus demografi di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini adalah representasi dari analisis kebijakan publik. Seperti 

yang dikemukakan Dunn (2003:44), tujuan umumnya adalah untuk menciptakan, 

secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam 

proses kebijakan
51

. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menciptakan dan menilai pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, khususnya 

optimalisasi bonus demografi di Indonesia. 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah mengeksplorasi beragam 

kendala dan permasalahan dalam optimalisasi bonus demografi, sehingga dapat 

dirumuskan suatu peta masalah (yang mencakup meta masalah, masalah 

substantif, dan masalah formal) terkait optimaliasi bonus demografi di Indonesia, 

beserta rekomendasi penyelesaianya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Seperti yang dijelaskan dalam Pengantar Bab Pendahuluan, manfaat 

penelitian merupakan representasi dari salah satu pilar penelitian ilmiah, yaitu 

dimensi aksiologis atau nilai manfaat sebuah penelitian ilmiah. Untuk itu, (seperti 

yang dijelaskan dalam pengantar Bab Pendahuluan dan ujung uraian sub bab latar 

belakang), penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

a. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini mampu memetakan masalah 

yang menjadi kendala dalam optimalisasi bonus demografi di 

                                                           
51

 Bandingkan dengan Neuman (2011:43) menyatakan bahwa “kita dpat menggolongkan tujuan 

penelitian menjadi tiga kelompok: menyelidiki topik baru (exploratory research), menjelaskan 

fenomena sosial (descriptive research), atau menerangkan alasan terjadinya suatu hal (exploratory 

research). Penelitian bisa memiliki banyak tujuan (misalnya untuk menyelidiki dan menjelaskan), 

tetapi satu tujuan biasanya dominan”. merujuk pada pendapat Neuman dan masalah penelitian, 

maka tujuan penelitian ini adalah exploratory. 
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Indonesia dan memberikan sumbangan berupa rekomendasi kebijakan. 

Jadi, peta masalah dan rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan 

mampu memberikan sumbangan praktis dalam upaya optimalisasi 

bonus demografi di Indonesia, agar kebijakan yang diambil tidak 

memecahkan masalah yang salah. 

 

b. Manfaat Akademis. Hasil penelitian ini memberikan pengembangan 

teoritis dan metodologis dalam ranah analisis kebijakan publik, 

utamanya terkait dengan optimalisasi bonus demografi. Pertama, 

dalam ranah teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori 

optimalisasi bonus demografi selama ini perlu ada pengembangan jika 

akan diimplementasikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ada 

karaktersitik yang berbeda antara Indonesia dengan negara asal teori 

tersebut. Sehingga penelitian ini mampu memberikan pengembangan 

atas teori optimalisasi bonus demografi. Kedua, dari sisi metodologis, 

penelitian ini menawarkan desain pengumpulan data yang relatif baru 

atau jarang digunakan dalam analisis kebijakan. Selain itu, penelitian 

ini juga menwarkan sintesa dari dua teknik analisis data, yaitu 

interactive model dengan  pendekatan liniar dan hirarkis. 
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