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1. Sebagaimana fenomena di banyak negara berkembang, penduduk berusia muda 

adalah menjadi bagian terbesar  terbesar dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. 

Data tahun 2000 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-30 tahun berjumlah 44,58 

persen. Penduduk usia ini ada tiga kemungkinan: Pertama sedang belajar di 

pendidikan tingkat atas (SMU/SMK) dan perguruan tinggi, kedua telah memasuki 

dunia kerja, ketiga sekolahnya terhenti dan menganggur. Karena itu penduduk usia 

ini membutuhkan dua lahan besar yaitu sarana pendidikan SMU-SMK dan 

perguruan tinggi, serta lapangan kerja.   

 

Jumlah penduduk kelompok usia 60 tahun ke atas hanya 7,5 persen. Ini berkait 

dengan masih rendahnya usia harapan hidup bangsa Indonesia. Bandingkan 

dengan Singapura yang mencapai 30 persen. Jepang sedikit lebih rendah . Ini 

terjadi pertama karena usia harapan hidup mereka lebih panjang, sementara 

jumlah angka kelahiran menurun drastis. Di Singapura atau negara-negara maju 

yang lain, orang-orang muda cenderung memperlambat usia perkwainan, atau 

tidak kawin sama sekali, dan kalau kawin pun malas punya anak. Umumnya 

kesepakatan pasangan suami-isteri untuk tidak punya anak itu menjadi bagian dari 

perjanjian pernikahan. Kalau Indonesia kampanye dua anak cukup, di RRC satu 

anak cukup, pemerintah Singapura sekarang sedang kapanye “banyak anak banyak 

rezeki” karena mendapat subsidi pemerintah.  

 

Dari sisi ketenaga kerjaan, selama tahun 2000-2002 menunjukkan bahwa setiap 

satu persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa membuka  sekitar 300 ribu 

kesempatan kerja. Padahal sekarang ini jumlah penganggur diperkirakan mencapai 

45 juta jiwa. Kalau ingin membuat semua mendapat pekerjaan maka pertumbuhan 

ekonomi Indonesia harus mencapai di atas 150% persen. Padahal hal itu sangat 

tidak mungkin. Karena untuk bisa mencapai tingkat pertumbuhan 6 persen saja 

beratnya bukan main. 

 



2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi ada yang  bersifat 

nasional dan internasional. Yang nasional misalnya kebijakan otonomi, 

desentralisasi, demokratisasi, dengan berbagai dampak positif dan negatifnya. 

Sedang yang internasional adalah konflik multi-polar, ekonomi pasar bebas, 

revolusi informasi, penggunaan bahan-bahan baku sintetis dlb.  

 

Dari semua faktor itu hambatan yang bersifat herarkhis maupun yang  spasial 

semakin kecil. Bola dunia semakin terasa kecil akibat teknologi informasi dan 

transportasi. Dan ini membuat apapun produk yang semula hanya memiliki nilai 

komoditas lokal ataupun domestik bisa menjadi komoditas internasional. Tapi 

untuk bisa menerobos hingga ke sana tidak mudah. Oleh sebab itu suatu daerah 

harus bisa memperkuat posisi tawarnya dan bisa mengoptimalkan potensinya 

untuk bisa dikelola secara efisien demi kemajuan daerahnya.  

   

Di sini peranan perguruan tinggi daerah menjadi sangat strategis sebagai lembaga 

Think Tank, begitu juga peran para alumninya. Apabila perguruan tinggi ini bisa 

memainkan peranan, didukung oleh kepala daerah yang visioner dan aparat yang 

bersih memiliki dedikasi tinggi, daerah semacam ini akan leading dalam kompetisi 

dengan daerah lain bahkan bisa menjadi bagian dari komunitas ekonomi dunia.   

             

                                                                   Tuban, 10 Mei 2005 

 

                                                                    Muhadjir Effendy 


