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A. GENERASI EMAS 

 

A1. Dinamika kependudukan Indonesia telah memberi “demography bonus”; 

yaitu struktur penduduk tertentu yang pada suatu saat akan didominasi oleh 

penduduk pada usia produktif dan memegang peran suatu negara. Disinilah 

Generasi Emas Indonesia akan muncul. 

 

A2.  Menurut data Badan Pusat Statistik 2011, jumlah penduduk Indonesia 2010 

usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Dalam data itu terlihat, 

jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak 

usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Nanti pada 2045, mereka yang 

usia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun 

berusia 45-54. Pada usia-usia itu mereka memegang peran di suatu negara. 

 

 

_____________________________________________________________ 

<*> Butir-butir pemikiran Seminar Nasional Merajut Generasi Emas Indonesia  

 Diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus (UMK) 

 Kudus: Auditorium UMK Gondangmanis, 15 September 2012 

A3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan bahwa 

tahun sekarang adalah tahun menanam (generasi emas) investasi, 

Maksudnya, pada tahun 2045 bertepatan dengan satu abad kemerdekaan 

Republik Indonesia (RI) maka anak-anak yang kita “siapkan” sejak sekarang 

akan menjadi manusia-manusia berkualitas yang akan memegang peran di 

negara kita Indonesia. 

 

 



 

 

B. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 

B1. Untuk menyambut hadirnya Generasi Emas Indonesia maka Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menggencarkan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). Demikian gencarnya PAUD maka muncullah 

terminologi Paudisasi; maksudnya suatu skenario besar untuk menyiapkan 

Generasi Emas Indonesia dengan menggencarkan PAUD. 

 

B2. Secara yuridis dasar penyelenggaraan PAUD adalah Pasal 28 UU Sisdiknas 

yang menyatakan pendidikan anak usia dini bisa dijalankan melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. 

 

B3. Pada dasarnya PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan 

dasar yaitu suatu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

B4. Di Indonesia, PAUD diselenggarakan pada anak usia 0 s/d 6 tahun 

dikarenakan pada usia 7 tahun sudah diwajibkan masuk pada pendidikan 

dasar, SD atau MI. Di beberapa negara, PAUD diselenggarakan pada anak 

usia 0 s/d 8 tahun dalam lingkup „Infant‟  (0 s/d 1 tahun), „Toddler‟ (2 s/d 3 

tahun), „Preschool/Kindergarten‟       (3 s/d 6 tahun) dan „Early Primary 

School‟ (6 s/d 8 tahun). 

 

B5. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia sangat tertinggal bila dibanding 

negara-negara maju pada umumnya, bahkan dengan negara tetangga. 

Menurut UNESCO (2001) PAUD di Indonesia baru menjangkau sekitar 20 

persen dari keseluruhan anak yang seharusnya mendapat pendidikan usia 

dini; di negara-negara miskin rata-rata sudah 24 persen, sedangkan di 

Malaysia dan Singapura sudah 89 persen. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani


 

 

 

B6. Di Eropa, Friederich Wilhelm August Fröbel (17-82-1852) 

menyelenggarakan PAUD pertama kali tahun 1837 dalam bentuk 

Kindergarten dengan rancangan kurikulum untuk memahamkan pada 

lingkungannya. Kurikulum yang dirancang Fröbel disampaikan dengan cara 

bermain seperti bermain lilin, meronce, menggunting kertas, bernyanyi, 

permainan, bahasa dan aritmetika. 

 

B7. Di Indonesia, Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) menyelenggarakan PAUD 

pertama kali tahun 1922 bersamaan berdirinya Perguruan Nasional 

Tamansiswa dlm bentuk Taman Indria dengan rancangan kurikulum untuk 

memahamkan anak pada lingkungannya. Kurikulum yang dirancang Ki 

Hadjar disampaikan dengan cara bermain (dolanan) seperti dolanan anak, 

tarian, nabuh gamelan, dsb. 

B8. Masa emas (golden age) terjadi pada anak berosia 0 s/d 5 tahun; sementara 

itu Ki Hadjar menyatakan masa peka (gevoelige periode) terjadi pada anak 

usia 0 s/d 7 tahun. Pada masa ini Sang Anak harus diberi pendidikan yang 

tepat. 

 

B9. Perkembangan PAUD di Indonesia sekarang ini berada dalam dua aliran; 

yaitu aliran formal dan aliran nonformal. Aliran formal sebagaimana anjuran 

Kemdikbud, sang anak hanya dibekali berbagai permainan tanpa diajari 

membaca, menulis dan berhitung (calistung). Aliran nonformal di samping 

membekali anak dengan aneka permainan juga diajari calistung.  

 

B10. Di luar kedua aliran tersebut; sekarang juga ada aliran turunannya, yaitu sang 

anak diajari calistung yang disampaikan dengan aneka permainan. 

Praktiknya mengajari anak membaca dengan cara bermain, mengajari anak 

menulis dengan cara bermain, dan mengajari anak berhitung dengan cara 

bermain. 

 



 

 

 

C. EMPAT ASPEK KEBERHASILAN 

 

C1. Agar supaya Generasi Emas Indonesia benar-benar terwujud maka PAUD 

harus benar-benar berhasil; baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 

Berhasil secara kuantitas artinya tingkat partisipasi PAUD mendekati angka 

100 persen. Berhasil secara kualitas artinya alumni PAUD benar-benar siap 

mengikuti pendidikan dasar yang berkualitas pula.  

C2. Di luar keberhasilan PAUD maka keberhasilan pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi di Indonesia untuk mengakomodasi alumni 

PAUD yang sekarang dan mendatang pun harus berhasil pula. Tidak ada 

gunanya pendidikan pada anak usia dini berhasil kalau pendidikan 

lanjutannya, baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi tidak berhasil 

alias gagal. 

 

C3. Syarat berhasilnya pendidikan, baik PAUD maupun pendidikan lanjutannya, 

setidaknya meliputi empat aspek; masing-masing adalah isi, materi atau 

substansi pendidikannya, pendidik atau guru dan dosennya, metode 

pembelajaran dan pendidikannya, serta dukungan lingkungan pendidikannya. 

 

C4. Isi, materi atau substansi pendidikan tercermin dalam kurikulum di sekolah 

dan madrasah. Pergantian kurikulum sebenarnya merupakan hal yang biasa; 

yang menjadi persoalan sebenarnya adalah bagaimana kurikulum yang 

disusun itu pada satu sisi mampu memberikan bekal pengetahuan, ilmu dan 

teknologi kepada anak didik; dan di sisi lain mampu menanamkan sikap dan 

karakter baik bagi anak didik. 

 

C5. Ki Hadjar menyatakan pentingnya Teori Keseimbangan dalam memberi 

bekal kepada anak didik; yaitu keseimbangan antara bekal keterampilan 

hidup atau kemampuan (ability) di satu sisi dengan bekal sikap hidup atau 

personalitas (personality) di sisi lain. Sang Anak harus diupayakan menjadi 



 

 

anak yang cerdas dan terampil sekaligus berbudi pekerti luhur. Dalam 

Bahasa Jawa menjadi anak yang pinter, bener dan pener. 

C6. Pendidik merupakan unsur penting bagi berhasilnya pendidikan. Dikotomi 

ekstreemnya: kurikulum yang bagus kalau dijalankan oleh guru atau dosen 

yang tidak bagus tidak membawa keberhasilan pendidikan; sebaliknya tanpa 

kurikulum sekali pun kalau guru dan dosennya bagus akan membawa 

keberhasilan pendidikan. 

 

C7. Ki Hadjar menyatakan seorang guru harus memiliki kemampuan 

(bekwaamheid) dan kewenangan (befoegdheid) yang memadai. Ia juga harus 

memiliki jiwa among dalam pengertian sanggup memberi asuhan setiap 

waktu diperlukan Sang Anak. Seorang guru tidak saja bisa memberikan 

teladan tetapi harus sanggup menjadi teladan bagi Sang Anak; oleh 

karenanya dilarang keras seorang guru melanggar Tri Pantangan (harta, 

tahta dan wanita).  

 

C8. Metode pembelajaran harus dilakukan secara tepat sesuai dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ada materi pendidikan tertentu yang harus 

disampaikan dengan metode konvensional seperti ceramah, tausiyah, dsb; 

tetapi ada materi pendidikan tertentu yang menuntut disampaikan dengan 

metode modern seperti teleconference, internet browsing, dan sebagainya. 

 

C9. Ki Hadjar menyatakan anak didik harus dibiasakan menjalani Trina yang 

terdiri dari niteni, nirokake lan nambahi. Pada sisi yang lain dalam 

pembelajaran bisa diterapkan Teori Tutwuri Handayani secara proporsional. 

Pada siswa muda (usia dini) lebih dominan handayani, pada siswa dewasa 

(mahasiswa) lebih dominan tutwuri. 

C10. Di luar komponen satuan pendidikan, orang tua anak didik, masyarakat dan 

pemerintah perlu dikoordinasi secara profesional untuk membawa kemajuan 

pendidikan khususnya di tingkat satuan pendidikan bersangkutan. Itulah 



 

 

sebabnya sekarang digencarkan Komite Sekolah untuk membantu 

tercapainya cita-cita kemajuan pendidikan di tingkat sekolah. 

 

C11. Ki Hadjar menyatakan dalam Teori Trisentra Pendidikan bahwa  untuk 

mencapai kemajuan pendidikan perlu adanya koordinasi di antara tiga pusat 

pendidikan; masing-masing adalah keluarga, perguruan, dan masyarakat. 

Idealnya Sang Anak mendapatkan pendidikan di dalam keluarga, di sekolah 

atau madrasah, serta di masyarakat seperti pelatihan dan kursus yang 

memadai agar pengembangan dirinya bisa optimal. 

 

 

D. KESIMPULAN 

 

  Generasi Emas Indonesia harus dipersiapkan dari sekarang dengan 

memberikan pendidikan yang tepat pada pendidikan anak usia dini serta pendidikan 

lanjutannya. Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara sangat cocok diaplikasi untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. 

 

 

_____________________________________________________________ 
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PERAN PERGURUAN TINGGI  

MENYIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA 

Dr. Sukiman, M.Pd. 

 

A. Pendahuluan 

 “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” adalah tema peringatan Hardiknas 2012, 

misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, dan pada 2045 

tema dan misi tersebut diupayakan menjadi kenyataan.Digencarkannyapendidikan 

anak usia dini dengan gerakan PAUD-isasi, peningkatan kualitas PAUD, dan 

pendidikan dasar berkualitas dan merata (Pikiran-Rakyat, 2012), merupakan upaya 


