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KONDISI DAN TANTANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INDONESIA

DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Ahmad Soleh
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

ahmadsolehse81@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) 2015 diharapkan dapat mendorong
negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan daya saing mereka. Masing-masing
negara diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam merebut peluang dan menghadapi
tantangan termasuk Indonesia. Tujuan kajian ini untuk memberikan gambaran/kondisi dan
tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. Metode
pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada
kajian ini menggunakan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang
bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga negara maupun
yang didapat dari internet. Hasil dari kajian ini menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia
dalam penyediaan tenaga kerja di pasar terbuka di lingkungan ASEAN sehingga diharapkan
dapat mengurangi pengangguran. Tantangan yang dihadapi berupa masih rendahnya
kualitas sumber daya manusia, hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia relatif lebih rendah antar negara ASEAN. Tahun 2012, IPM
Indonesia 0,629 menempatkan posisi ke enam di kawasan ASEAN. Untuk itu perlu dilakukan
peningkatan kualitas SDM agar pelaku ekonomi Indonesia memiliki daya saing tinggi yang
dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan atau
daya beli masyarakat.

Kata Kunci: Kondisi, Tantangan, Sumber Daya Manusia, Asean Economic Community

ABSTRACT

The implementation of the Asean Economic Community (AEC) in 2015 is expected to encourage
countries in the region to improve their competitiveness. Each country is expected to prepare
themselves to take on the opportunities and challenges including Indonesia. The purpose of
this study to provide an overview/conditions and challenges of Human Resources (HR) of
Indonesia in the implementation of the AEC in 2015. Method used is descriptive analysis.
Data collection techniques in this study using the library research using secondary data
sourced from books, literature, journals, reports and official state institutions as well as
information obtained from the Internet. The results of this study suggest there is opportunities
for Indonesia in the supply of labor in the open market within ASEAN that is expected to
reduce unemployment. The challenges Indonesia in the form of the low quality of human
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resources, it is shown by the Human Development Index (HDI) Indonesia is relatively lower
among the ASEAN countries. In 2012, Indonesia HDI 0.629 sixth position in the ASEAN region.
It is necessary for improving the quality of human resources that Indonesian economic actors
have high competitiveness can be achieved by improving the quality of education, health
and income or purchasing power .

Keywords : Conditions, Challenges, Human Resources, ASEAN Economic Community

1. PENDAHULUAN

Asean Economic Community (AEC), telah disepakati oleh negara anggota ASEAN
dalam Bali Concord II tahun 2003. AEC merupakan salah satu tujuan integrasi ekonomi
regional pada tahun 2015. Asean Economic Community (AEC) merupakan agenda
bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai: 1) pasar
dan basis produksi tunggal, 2) kawasan ekonomi yang kompetitif, 3) wilayah
pengembangan ekonomi yang merata, dan 4) daerah sepenuhnya terintegrasi ke dalam
ekonomi global. Pada tahun 2015 memiliki masalah dan tantangan tersendiri bagi negara-
negara Asia Tenggara.

Sebagai konsep integrasi ekonomi ASEAN, Asean Economic Community (AEC)
akan menjadi babak baru dimulainya hubungan antarnegara ASEAN sebagai single
market dan single production base meliputi free trade area, penghilangan tarif
perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, serta
kemudahan arus keluar-masuk prosedur antarnegara ASEAN. Melalui Asean Economic
Community (AEC) ini juga, ASEAN akan mengukuhkan ekonomi yang berbasis
kesejahteraan. Untuk mencapai semuanya itu, Indonesia harus mulai menyiapkan
strategi agar mampu bersaing di pasar bebas dengan negara lain.

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimaanfaatkan. Namun
untuk mencapai semuanya itu dibutuhkan juga sumber daya manusia yang ahli dalam
bidang-bidang tertentu, meningkatkan pendidikan, dan memanfaatkan sumber daya
alam yang ada sebaik-baiknya sehingga meningkatkan pengelolaan produksi bahan
baku agar masyarakat Indonesia memiliki standar kesejahteraan ekonomi yang memadai.

Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) ini sebenarnya
merupakan salah satu negara yang produktif. Indonesia menduduki peringkat empat
dunia dengan jumlah penduduk sebesar 241.990.700 jiwa dengan jumlah angkatan
kerja  sebanyak 121,2 juta jiwa, sedangkan untuk kawasan Asean, Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang selanjutnya disusul oleh negara Filipina,
dan negara-negara Asean lainnya. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi peluang bagi
Indonesia jika tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara
lain. Untuk mewujudkan daya saing ekonomi nasional dalam perdagangan bebas,
diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan
mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi
oleh Indonesia adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terhadap negara
lain di lingkup dunia maupun kawasan ASEAN.
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan
untuk mengukur suatu pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, mesipun
tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)  dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari
pembangunan manusia (BPS, 2013). Laporan Pembangunan Manusia 2013 yang
dikeluarkan badan PBB untuk program pembangunan, UNDP baru-baru ini
memperlihatkan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang kuat dalam setiap
indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 40 tahun terakhir. Nilai IPM
Indonesia pada 2012 meningkat menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke
peringkat 121 dari peringkat 124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Diantara negara
ASEAN, Indonesia menempati urutan ke enam setelah negara Filipina sedangkan
peringkat pertama adalah negara Singapura memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dengan angka 0,895. Pembangunan manusia merupakan faktor penting dalam
meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang
berkualitas, pelaku ekonomi Indonesia diharapkan mampu bersaing dalam perdagangan
bebas dengan negara lain seperti antar negara ASEAN.

Argumentasi di atas menjadi dasar perumusan masalah dalam kajian ini yaitu
bagaimana kondisi dan tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam
menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015?. Sedangkan tujuan dalam
kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan tantangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia serta rekomendasi strategi bidang sumber daya manusia dalam menghadapi
Asean Economic Community (AEC) 2015.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis
yang menjelaskan dan menganalisis kondisi dan tantangan Sumber Daya Manusia
(SDM) Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Teknik
pengumpulan data pada kajian ini menggunakan studi kepustakaan yang menggunakan
data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi
lembaga-lembaga negara maupun yang didapat dari internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk dan Tenaga Kerja Indonesia

a. Keadaan Penduduk Indonesia
Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun

penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang besar akan
menambah jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara
ini menambah produksi. Namun akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada
pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan
ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk
(Sukirno, 2013).
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Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar
ke empat di tingkat dunia setelah negara Cina, India dan Amerika Serikat dan
peringkat pertama di tingkat ASEAN. Berdasar laporan yang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia Tahun 2013 berjumlah
241.990.700 jiwa. Trend pertumbuhan penduduk di Indonesia cenderung
mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung
terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan
dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga
memicu munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan.
Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya:

1.     Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan
produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan
penyediaan pangan, sandang, dan papan.

2.     Fenomena penyebaran penduduk tidak merata masih menjadi ciri demografi
Indonesia:
a. Pulau Jawa yang luas geografisnya 7 persen dihuni oleh 57 persen

penduduk
b. Pulau Sumatera yang luasnya 25 persen dihuni oleh 21 persen penduduk
c. Pulau Kalimantan yang luasnya 28 persen hanya dihuni oleh 6 persen

penduduk
d. Pulau Sulawesi yang luasnya 10 persen dihuni oleh 7 persen penduduk
e. Kepulauan lainnya (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) yang luasnya

30 persen dihuni oleh 8 persen penduduk.

Kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 124 jiwa per km2. Angka
tersebut menunjukkan bahwa keadaan dua kali lipat dibandingkan kepadatan tahun
1971, sekitar 40 tahun yang lalu, dimana saat itu masih 62 orang per km2. Sejalan
dengan penyebaran penduduknya, wilayah paling padat penduduknya adalah pulau
Jawa (1.055 jiwa per km2) dan provinsi paling padat adalah DKI Jakarta dan
Jawa Barat yakni masing-masing (14.440 jiwa per km2 dan 1.216 jiwa per km2)
sedangkan wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Maluku dan Papua
(12 jiwa per km2).

Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya
terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini
menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, sehingga
menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang
penduduknya
3.  Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume

pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada
kerawanan sosial.
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Selain kuantitas penduduk Indonesia yang tinggi, Indonesia juga mengalami
masalah kualitas sumber daya manusia diantaranya adalah masalah pendidikan.
Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat
pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju,
demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Rendahnya tingkat
pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat
untuk bersekolah yang rendah serta rendahnya pendapatan perkapita penduduk
di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap
pembangunan diantaranya adalah rendahnya penguasaan teknologi, sehingga harus
mendatangkan tenaga ahli dari negara lain. Keadaan ini sungguh ironis, di mana
keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi
kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan di negeri sendiri.

Tidak hanya faktor pendidikan, faktor kesehatan juga merupakan salah satu
indikator penentu kualitas sumber daya manusia dan hal ini juga masih menjadi
permasalahan di Indonesia. Tingkat kesehatan suatu negara umumnya dilihat dari
besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas
kesehatan. Rendahnya kualitas kesehatan diantaranya disebabkan oleh rendahnya
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, kurangnya sarana pelayanan kesehatan,
kurangnya ketersediaan air bersih, gizi yang rendah, penyakit menular serta
lingkungan yang tidak sehat.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, pemerintah hendaknya serius dalam
mengangani masalah kependudukan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang
tinggi diharapkan menjadi peluang dalam mensuplai tenaga kerja, namun kuantitas
yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas yang tinggi agar tenaga kerja Indonesia
mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain khususnya dalam perdagangan
bebas.

b. Angkatan Kerja, Penduduk Yang Bekerja dan Pengangguran
Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar

tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya
karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya
di pasar kerja. Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2011 sampai dengan
Februari 2013 menunjukkan adanya perbaikan yang menggambarkan dalam
peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan
penurunan tingkat pengangguran.
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Berdasar tabel 1 di atas, jumlah angkatan kerja di Indonesia cenderung
mengalami peningkatan. Pada Februari 2011 jumlah angkatan kerja Indonesia
berjumlah 119,4 juta orang dan pada Februari  2013 menjadi 121,1 juta orang
atau mengalami peningkatan 1,7 juta orang. Peningkatan angkatan kerja tersebut
seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun cenderung
mengalami peningkatan. Selain angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja juga
mengalami peningkatan 2,7 juta orang atau dari jumlah 111,3 juta orang pada
tahun 2011 meningkat menjadi 114 pada tahun 2013.

Berdasar laporan Badan Pusat Statistik (2013), penduduk usia 15 tahun ke
atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, struktur lapangan pekerjaan
dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tidak mengalami perubahan, dimana sektor
pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri secara berurutan
masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja Indonesia. Dari
jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2013, 39,96% bekerja disektor
pertanian, 24,81% bekerja disektor perdagangan, 17,53% bekerja disektor jasa
kemasyarakatan dan 14,76% bekerja disektor industri.

Jika dilihat dari penduduk yang bekerja menurut pendidikan, penyerapan
tenaga kerja dari tahun 2011-2013 masih didominasi oeh penduduk bekerja
berpendidikan rendah. Pada Februari 2013, penduduk yang bekerja dengan
pendidikan SD ke bawah 54,62 juta orang (47,97%), Sekolah Menengah Pertama
sebanyak 20,3 juta orang (17,80%). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan
tinggi hanya sebanyak 11,2 juta orang, mencakup 3,2 juta orang (2,82%)
berpendidikan diploma dan sebanyak 8,0 juta orang (6,96%) berpendidikan
universitas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja
Indonesia merupakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Tabel 1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama 2011-2013 (Juta Orang)

Jenis Kegiatan Utama
2011 2012 2013

Feb Agust Feb Agust Feb
1. Angkatan Kerja

Bekerja
Penganggur

119,4
111,3

8,1

117,3
109,6

7,7

120,4
112,8

7,6

118,0
110,8

7,2

121,1
114,0

7,1
2. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (%)
69,9 68,3 69,7 67,9 69,2

3. Tingkat pengangguran Terbuka
(%)

6,8 6,6 6,3 6,1 5,9

4. Pekerja Tidak Penuh 34,12 34,6 35,5 34,3 35,7
Setengan Penganggur 15,7 13,5 14,9 12,7 13,6
Paruh Waktu 18,5 21,1 20,7 21,5 22,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013.
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Dari tabel 1 menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran dari tahun
2011-2013. Pada tahun 2011 jumlah penganggur sebesar 8,1 juta orang dan pada
tahun 2013 menjadi 7,1 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 1 juta
orang. Namun tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi jika
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Di tingkat ASEAN, tiga negara
dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah negara Indonesia, Filipina dan
Myanmar.

International Labour Organization (2013) menyatakan bahwa tingkat
pengangguran hingga mencapai titik rendah yaitu 5,8 persen pada bulan Mei 2013
dan ini merupakan tingkat pengangguran terendah yang dicapai di Indonesia selama
satu dekade terakhir. Namun, krisis yang terjadi baru-baru ini membuat tingkat
pengangguran meningkat hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah
pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005.
Walaupun menunjukkan kenaikan dalam tingkat pengangguran, namun Indonesia
terus menunjukkan penurunan dalam hal setengah pengangguran dan juga
meningkatan dalam pekerjaan paruh waktu.

Indonesia saat ini berada dalam tahap pembangunan dengan memiliki
penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang dependen dan
lansia. Untuk mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan rasio ketergantungan
yang rendah ini, sangatlah penting bagi Pemerintah untuk memperluas investasi di
bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, khususnya karena pekerja
berpendidikan tinggi dapat memiliki upah lebih tinggi dan kesempatan kerja yang
lebih baik. Dalam hal ini, menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, pasar kerja Indonesia saat ini sedang mengalami ketidakcocokkan
keterampilan, yang tercermin pada defisit buruh terampil dan surplus buruh non
terampil yang dijumpai dalam data pencari kerja/lowongan kerja. Oleh karena itu,
pengangguran di Indonesia dikaitkan dengan persoalan struktural dan kurangnya
permintaan serta ketidakcocokan keterampilan. Kurangnya informasi pasar kerja
saat ini dan penyebaran proses perekrutan informal yang luas memperburuk masalah
ketidakcocokan keterampilan di semua ekonomi. Dengan ekonomi yang terus
menuju modernisasi dan transisi ke ekonomi berbasis informasi, permintaan akan
pekerja yang berpendidikan tinggi akan terus berkembang, sehingga menunjukkan
pentingnya pendidikan dan investasi di bidang keterampilan saat ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar
mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan
pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara
keseluruhan dibentuk melalui tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup
umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing
dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat
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direpresentasikan oleh angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan
oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; serta dimensi kehidupan
yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator
yang mempresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam
satu nilai tunggal, yaitu angka indeks pembangunan manusia (BPS, 2013).

Secara umum pembangunan manusia di Indonesia selama periode 1996-2012
mengalami peningkatan. Perkecualian terjadi pada periode 1996-1999 dimana terjadi
penurunan capaian pembangunan manusia. Hal ini tidak terlepas dengan situasi
perekonomian negara yang memburuk saat itu sebagai dampak krisis ekonomi Indonesia.
Sebelum krisis atau tahun 1996, IPM Indonesia mencapai angka 67,6. Angka ini lebih
tinggi dibandingkan IPM di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Combodia,
dan Myanmar. Namun sejak krisi ekonomi pertengahan tahun 1997, IPM Indonesia bergerak
turun  menjadi 64,3 pada tahun 1999. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi
perekonomian negara, nilai IPM berangsur mulai meningkat pada tahun 2002 yaitu 65,8
dan selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sebesar 73,29.
Perkembangan IPM Indonesia tahun 1996-2012 seperti ditunjukkan pada gambar 1.

a. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Provinsi Di
Indonesia

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian
pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan
di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPM provinsi. Selama periode tahun
1996-2012, IPM antar provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan.
Pengecualian pada tahun 1999, IPM seluruh provinsi di Indonesia mengalami
penurunan, hal tersebut disebabkan oleh adanya krisis ekonomi pada pertengahan
tahun 1997. Namun seiring dengan semakin membaiknya perekonomian negara,

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 1996-2012
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IPM masing-masing provinsi cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2012.
Untuk memudahkan pembahasan dalam kajian ini, analisis Indeks Pembangunan
Manusia antar provinsi menggunakan rata-rata IPM masing-masing provinsi dari
tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 selanjutnya membandingkan dengan rata-
rata IPM nasional (lihat gambar 2).

Dari gambar 2 terlihat adanya kesenjangan IPM antar provinsi di Indonesia.
Rata-rata IPM nasional periode tahun 1996-2012 adalah 69,8. Terdapat enam
belas provinsi memiliki rata-rata IPM di atas rata-rata nasional. Lima provinsi
dengan rata-rata IPM di atas rata-rata nasional berturut-turut adalah provinsi DKI
Jakarta (76,4), Sulawesi Utara (73,9), Kepulauan Riau (73,9), Yogyakarta (73,7)
dan provinsi Riau (73,5). Selanjutnya terdapat tujuh belas provinsi memiliki rata-
rata IPM di bawah rata-rata nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan
provinsi dengan rata-rata IPM terendah yakni 62,1. Empat provinsi dengan rata-
rata IPM terendah lainnya berturut-turut adalah provinsi Papua (62,7), Nusa
Tenggara Timur (64,5), Kalimantan Barat (66,6) dan Provinsi Papua Barat (67,5)

Selain kesenjangan IPM antar provinsi, kesenjangan juga terlihat antar kawasan
di Indonesia yakni Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia
(KTI). Dari tujuh belas provinsi dengan rata-rata IPM di bawah nasional, tiga
belas provinsi diantaranya merupakan provinsi yang berada di Kawasan Timur
Indonesia sedangkan empat diantaranya merupakan provinsi yang berada di
Kawasan Barat Indonesia. Sedangkan provinsi dengan rata-rata di atas nasional
sebagian besar merupakan provinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia yakni

Gambar 2. Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi
Tahun 1996-2012
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berjumlah tiga belas provinsi sedangkan tiga diantaranya merupakan provinsi yang
berada di Kawasan Timur Indonesia yaitu provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan
Timur dan Kalimantan Tengah. Dari fenomena ini menunjukkan pembangunan
manusia di Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik jika dibanding dengan
Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh banyak faktor
diantaranya adalah kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita
masyarakat.

b. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Negara ASEAN

Tuntutan pasar global adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan
dalam memenangkan  persaingan di pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan yang
dihadapi Indonesia adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia relatif
terhadap negara ASEAN lainnya, yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Menurut laporan UNDP, IPM Indonesia tahun 2012 menempati
peringkat 121 dengan nilai IPM 0,629. Posisi ini meningkat jika dibanding dengan
tahun 2010 dan 2011. Tahun 2010, Indonesia menempati peringkat 125 (0,620)
dan pada tahun 2011 menempati posisi 124 (0,624).

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terhadap negara ASEAN relatif masih
rendah. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, Indonesia menempati
peringkat ke enam. Singapura merupakan negara dengan IPM tertinggi dengan
nilai 0,895. Selanjutnya Brunai Darussalam (0,855), Malaysia (0,769), Thailand
(0,690), Filipina (0,654). Sedangkan empat negara lain dengan IPM lebih rendah
dari Indonesia berturut-turut adalah negara Vietnam (0,617), Kamboja (0,543),
Laos (0,543) dan Myanmar (0,498).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian kondisi dan tantangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC)
2015 adalah:

a.  Pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) 2015 menjadikan peluang
dan tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Peningkatan angkatan kerja
Indonesia seiring dengan trend pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin
meningkat dan hal ini merupakan salah satu peluang bagi Indonesia dalam
mensuplai tenaga kerja di lingkungan ASEAN dan diharapkan mampu mengurangi
tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi.

b.  Tingginya kuantitas tenaga kerja Indonesia belum diiringi dengan kualitas sumber
daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif rendah terhadap
negara ASEAN Lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan
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suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia
di suatu wilayah. Tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
dengan nilai 0,629 dan menempatkan posisi ke enam antar negara ASEAN.

c.  Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing  pelaku ekonomi Indonesia di pasar
bebas, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan
kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan atau daya beli masyarakat.
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