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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bonus demografi adalah peluang (window of oportunity) yang dinikmati 

suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang 

usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Di Indonesia 

fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang 

sejakbeberapa tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan 

menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya 

program-programpembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang. 

Keberhasilan program (KB) selama berpuluh tahun sebelumnya telah mampu 

menggeser penduduk berusia di bawah 15 tahun (anak anak dan remaja) yang 

awalnya besar di bagianbawah piramida penduduk Indonesia kependuduk berusia 

lebih tua (produktif 15-64 tahun). Struktur piramida yang menggembungdi tengah 

semacam inimenguntungkan, karena dengan demikian beban ketergantungan atau 

dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif kepada 

penduduk usia anakanak (di bawah 15 tahun) dan tua (di atas 64 tahun) menjadi 

lebih ringan (Noor Munawar,2016). 

Kemudian muncul parameter yang disebut rasio ketergantungan 

(dependency ratio), yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok 

usia produktif dan non produktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa 

banyak orang usia non produktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok 

usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, maka 
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negara tersebut makin berpeluang mendapatkan bonus demografi (Adioetomo, 

2014)  

Pemerintah telah merapkan beberapa kebijakan kependudukan seperti 

melaksanakan program keluarga berencana, pembatasan usia perkawinan, 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kebijakan kependudukan 

bedasarkan sifat biasanya dibagi menjadi dua yaitu kebijakan lansung dan tidak 

langsung. Kebijakan langsung merupakan bentuk kebijakan yang langsung 

mempengaruhi tiga variabel utama, kebijakan tidak lansung merupakan 

kebijakanya yang bersifat perantara. Contohnya memperluas kesempatan 

mendapatkan pendidikan. Di sisi lain bonus demografi membutuhkan ruang salah 

satunya adalah ruang pendidikan seperti TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA. 

Menyongsong bonus demografi memang perlu persiapan dan program yang 

matang. Pemerintah dihadapkan pada masalah-masalah yang menjadi perhatian 

semua elemen, termasuk masyarakat itu sendiri. Dari segi pendidikan, 

berdasarkan data statistik, persentase penduduk 7-15 tahun belum/tidak sekolah 

sebesar 1,79 persen dan tidak sekolah lagi 5,18 persen. Indikator Angka Melek 

Huruf (AMH) yaitu dapat membaca dan menulis bagi penduduk 5 tahun 

berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 37,95 persen dengan AMH 

penduduk 15 tahun ke atas 88,00 persen. Hal ini memberikan gambaran, bahwa 

setiap 100 penduduk 15 tahun ke atas masih ada 12 orang belum melek huruf. Jika 

dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu penduduk usia sekolah yang 

sedang bersekolah pada usia 13-15 tahun sebesar 87,13 persen, berarti masih 

12,87 persen yang tidak bersekolah (usia 16-18 tidak sekolah 45,54 persen dan 

usia 19-24 tidak sekolah 85,20 persen). 
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Jawa Tengah hampir menikmati bonus demografi yakni jumlah penduduk 

usia produktif 15-64 tahun hampir dua kali lipat dari kelompok umur tidak 

produktif  produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Dari 32,3 juta penduduk 

jawa tengah jika dirinci menurut kelompok umur, akan di peroleh angka pada 

kelompok umur 0-14 tahun terdapat 8.515.767 jiwa  (26,73%), kelompok umur 

15-64 tahun berjumlah 21. 543.349 jiwa (65,72%), dan kelompok umur 65 tahun 

ke atas berjumlah 2.323.541 jiwa (7,55%), data in menurut ikatan penelitian 

Kependudukan dan Keluarga Berencana indonesia (IPKKBI) Tahun 2011.  

Sedangkan dari 35 kabupaten di JawaTengah yang tertinggi ke empat beban 

dependency ratio adalah kabupaten banyumas yakni 53 yaitu setiap 100 orang 

penduduk produktif menanggung 53 penduduk tidak produktif. 

Pemusatan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Banyumas berada di 

kecamatan Purwokerto dengan jumlah penduduk 345.120 jiwa sedangkan jumlah 

penduduk di Purwokerto barat sebesar 59.210 jiwa. Berdasarkan data tersebut, 

maka dapat di prediksikan akan timbul berbagai masalah kependudukan di 

Purwokerto Barat pada  masa puncak bonus demografi  yang di perkirakan akan 

terjadi 15 tahun yang akan datang, sebagai salah satu contohnya adalah 

ketersediaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada pada 15 tahun 

yang akan datang tentu tidak akan sama pada saat ini, utuk itu kebutuhan akan 

fasilitas pendidikan hendak dapat diprediksikan sejak dini. Pertumbuhan 

penduduk pada tahun 2011 sampai 2016 selalalu mengalami peningkatan yaitu 

6.38% dan jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 52.403 jiwa sedangkan usia 

non produktif sebesar 20.397 jiwa dan usia produktif 32.006 jiwa, jadi Kecamatan 

Purwokerto Barat hampir menikmati bonus demografi di karenakan usia produktif 

hampir dua kali lipat dengan usia non produktif.  
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Prediksi ketersediaan fasilitas pendidikan dapat dilakukan dengan langkah 

melakukan perhitungan mengenai proyeksi penduduk dan proyeksi kebutuhan 

fasilitas pendidikan yang akan terjadi pada 15 tahun yang akan datang, 

selanjutnya hasil proyeksi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi implikasi 

kebutuhan ruang kelas pada fasilitas pendidikan yang akan dibutuhkan di 

Purwokerto Barat 15 tahun yang akan datang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dalam penelitian ini yang 

menjadi perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persebaran fasilitas pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kaak-

Kanak di Purwokerto Barat secara spasial (keruangan)? 

2. Bagaimana implikasi kebutuhan ruang fasilitas pendidikan Sekolah Dasar dan 

Taman Kaak-Kanak untuk 15 tahun mendatang di Purwokerto Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persebaran fasilitas pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kaak-

Kanak di Purwokerto Barat secara spasial (keruangan)? 

2.  Menghitung dan mendeskripsikan implikasi kebutuhan ruang fasilitas 

pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kaak-Kanak untuk 15 tahun mendatang 

di Purwokerto Barat? 

D. Manfaat Peneltian 

1. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan sekaligus pengalaman lapangan secara 

langsung serta mengetahui persebaran fasilitas pendidikan Sekolah  Dasar dan 

Taman Kaak-Kanak di Kecamatan Purwokerto  Barat dan mengetahui proyeksi 
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kebutuhan Pendidikan Dasar dan Taman Kaak-Kanak,  implikasi kebutuhan ruang 

kelas Sekolah  Dasar dan Taman Kaak-Kanak Pendidikan untuk 15 tahun 

mendatang di Purwokerto Barat 

2. Bagi pemerintah 

Sebagai acuan dalam membuat kebijakan kebijakan pembangunan ruang 

kelas pendidikan Sekolah  Dasar dan Taman Kaak-Kanak sehingga dapat 

mengetaui untuk 15 tahun mendatang di Purwokerto Barat 

3. Bagi masyarakat umum 

Sebagai informasi tetang pembangunan ruang kelas pendidikan Sekolah  

Dasar dan Taman Kanak-Kanak untuk 15 tahun mendatang di Purwokerto Barat. 
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