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SDM Unggul

Presiden RI mencanangkan Program Prioritas Pembangunan Nasional

yang bertumpu pada lima aspek, yaitu Pembangunan SDM, Infrastruk

tur, Penyederhanaan Regulasi,  Reformasi Birokrasi, dan Transformasi

Ekonomi. 

Mewujudkan SDM Unggul menjadi salah satu program prioritas anta-

ra lain karena pada tahun 2030-2040 Indonesia dipredikisi akan

mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia pro   -

duktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah pendu

duk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 ta

hun). 

Pada periode tersebut penduduk usia produktif di Indonesia dipredik

si mencapai 64 persen dari total penduduk yang diproyeksikan menc

apai 297 juta jiwa. Fenomena bonus demografi yang akan dialami In

donesia dalam waktu yang tidak lama lagi tersebut tentunya menjadi

tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia.



Jumlah Penduduk Saat Ini

Jumlah
Penduduk •269,6 juta jiwa

Penduduk Usia 0 – 17 Th •79,55 juta atau 30,01%

BPS, Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045

Ini berarti satu dari setiap tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak.



Indikator SDM Unggul

•Fisik

•Ruhani --- Berlandaskan iman takwa

•Mental emosi
Sehat

•Menguasai ilmu pengetahuan 

•Kreatif

•Penerapan dan pengembangan teknologi
Cerdas

•Produktif dan berdaya guna

•Berdaya saing

•Pewarisan
Mandiri



SDM Unggul akan dihasilkan dari keterpaduan hidup pada lingkup:

Keluarga

Lingkungan
Lembaga 

Pendidikan



Macam-macam “Sekolah”

▪ Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak

▪ Lembaga Pendidikan informal, non formal 

dan formal adalah “sekolah lanjutan” bagi

anak

▪ Lingkungan adalah “sekolah penunjang”    

bagi anak



Hambatan Pencapaian SDM Unggul- 1

Persoalan Keluarga

Kerentananan Kesehatan

• Tingginya Angka Kematian Ibu; 305 per 1000 kelahiran

• Tingginya AngkaKematian Bayi; 22 per 1000

• Tingginya Angka Kematian Balita’ 26 per 1000

• Tingginya angka stunting dan gizi buruk; Balita yang statusnya gizi buruk
dan kurang gizi masing-masing sebesar 3,9 dan 13,8 persen. Selain itu, seki-
tar 30,8 persen anak balita mengalami  stunting. 

• Tempat tinggal tidak layak; sampai 2018 terdapat 31,7 persen rumah tang-
ga Indonesia menempati rumah dengan luas kurang dari 50 m2. Bahkan, ter
dapat 4,45 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas kura
ng dari 20 m2

Angka Perceraian Tinggi

Data Statistik  tahun 2018 mencatat 419.268 pasangan bercerai dari sekitar 
2 juta pernikahan. Hal ini menyebabkan teganggunya pemenuhan kebu-
tuhan hak dasar anak



• Pernikahan Anak → 36,62 persen anak perempuan usia 10-17 tahun perna
h menikah pada usia 15 tahun atau kurang. Sebagian besar dilatarbelaka
ngi masalah ekonomi keluarga

• Paparan Pornografi-→ anak korban pornografi online. Ia menyebut 90 pe
rsen anak terpapar pornografi internet saat berusia 11 tahun, 1.022 anak m
enjadi korban pornografi online 2011-2014, 25 ribu aktivitas pornografi a-
nak di internet setiap harinya, dan 299.602 IP Indonesia memuat konten
pornografi anak via media sosial.

• Pekerja Anak → Menurut Unicef ada 2,3 juta pekerja anak usia 7-14 tahun
dan 2 juta pekerja anak usia 15-17 tahun, Total persentase anak usia 10-17 t
ahun yang bekerja pada tahun

2018 mencapai 7,05 persen. Lebih dari separuh anak usia 10-17 tahun yang b
ekerja ini berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 60,16 persen.

• Penelantaran Anak -→ sebanyak 6,95 persen balita dan sebanyak 1,60 per
sen anak usia 5 - 17 tahun terlantar. Pada kedua kategori usia tsb persenta
se anak terlantar di pedesaan     lebih besar dibandingkan di perkotaan.



• Kekerasan -→ Pada tahun 2013 Kementerian PPPA, Bappenas, BPS melakuk
an Survei Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. Hasil survei terhadap pere
mpuan dan laki-laki usia 18-24 tahun menemukan bahwa 6,40 persen laki-la
ki dan 6,30 persen perempuan mengalami kekerasan seksual sebelum um
ur 18 tahun. Prevalensi kekerasan fisik pada anak laki-laki sebesar 29,02 per
sen, dan pada anak perempuan 11,76 persen

• Perilaku Seks Meyimpang -→ Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013-
2015 menunjukkan adanya peningkatan persentase pada laki-laki usia 15-19 t
ahun yang pernah melakukan seks di luar perkawinan. 

• Keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilatas → Pada anak u
sia 2-17 tahun     sebanyak 1,11 persen mengalami disabilitas, dan persentase
terbesar pada jenis gangguan komunikasi sebesar 0,48 persen.



Hambatan Pencapaian SDM Unggul- 2

Persoalan Pendidikan

• Rata-rata lama bersekolah anak Indonesia -→ data 2019 rata-rata hanya b
ersekolah selama  8,75 tahun atau setara SMP

• Tingkat pendidikan penduduk Indonesia umumnya hanya mencapai pend
idikan menengah. Sekitar 1 dari 4 penduduk 15 tahun ke atas telah tamat 
SMA/sederajat, dan hanya sekitar 9 persen yang berhasil menyelesaikan
pendidikannya hingga     jenjang Perguruan Tinggi (PT). 

• Sarana Prasarana → Lebih dari 50 % ruang kelas pada setiap jenjang pen-
didikan dalam keadaan rusak. Begitu pula soal kecukupan perpustakaan. 
Pada jenjang      SMK misalnya, hanya 7 dari 10 sekolah yang dilengkapi de
ngan perpustakaan,      sedangkan pada jenjang SMA, setidaknya 8 dari 10 
sekolah telah memiliki  perpustakaan. Perbandingan terendah terdapat p
ada jenjang SD, di mana hanya 6 dari 10 SD yang memiliki fasilitas perpust
akaan di sekolah



• Kurikulum -→ istilah ganti menteri ganti kurikulum sedikit banyak mengg
anggu proses keberlanjutan program ajar

• Zonasi -→ Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan tidak semua wilayah 
dengan mudah menerapkan sistem zonasi ini

• Kualitas Guru → Persentase guru layak mengajar cenderung stagnan ber
kisar antara 80-90% dari keseluruhan guru di semua jenjang pendidikan ne
geri dan swasta

• Kemiskinan -→ Walaupun biaya di beberapa jenjang pendidikan sudah m
ulai ditiadakan, tapi kenyataannya pendidikan memang membutuhkan bia
ya ekstra seperti biaya seragam, buku, alat tulis dan berbagai penunjang l
ain. Biaya tersebut  berpengaruh terhadap proses pendidikan anggota ru
mah tangga ketika perekonomian  rumah tangga tersebut tersendat, sehi
ngga secara otomatis menghambat proses  pendidikan.

• Bullying → Survei dari Program for International Student Assessment (PI
SA)        tahun 2018 mengungkap fenomena bully (perundungan) siswa di I
ndonesia.        Disebutkan bahwa 41% siswa di Indonesia mengaku pernah 
di-bully, setidaknya    beberapa kali dalam sebulan.



Angka partisipasi sekolah penduduk usia 5-17 Tahun

•Bersekolah

83,62%

•Tidak atau
belum
bersekolah

12,69%

•Sudah
tidak
bersekolah

3,70%



Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No 20 tahun 2003 Pasal 3

Mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, krea-
tif, mandiri, dan menjadi warga ne

gara yang demokratis
serta bertanggungjawab

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL



Ketahanan keluarga adalah kondisi dina
mik suatu keluarga yang memiliki keulet-
an dan ketangguhan serta mengandung
kemampuan fisik-materiil dan psikis men-
tal spiritual guna hidup mandiri dan me-
ngembangkan diri dan keluarganya untuk
hidup harmonis dalam meningkatkan ke
sejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.



Tujuan Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga bertujuan untuk:

1. menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal ke
luarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar den
gan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan m
engedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, se
mangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengata
si permasalahan keluarga.

2. mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dala
m mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai r
eligius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter Anak bangsa ya
ng baik sebagai generasi penerus.

3. mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritua
l yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarak
at yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.

4. mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam m
ewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan 
nilai-nilai luhur bangsa.



Jalinan Kemitraan Ideal
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