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Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia 

(Walhi) memandang 
masa pasca Pemilu 

atau enam bulan 
sebelum pergantian 

presiden- wapres 
terpilih, menjadi 

masa paling krusial 
dalam pengelolaan 
sumber daya alam.
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tor kehutanan sejak 2016.
Selain itu di akhir 2018 

lalu juga terjadi pelepas-

an kawasan hutan untuk 
perkebunan kelapa sawit 
kepada PT Hardaya Inti 

Plantations di Kabupaten 
Buol, Sulawesi Tengah, 
yang dinilainya sebagai 

preseden buruk bagi peme-
rintah saat ini.

“Pelepasan kawasan 

hutan ini dilakukan oleh 
Menteri Siti tak lama se-
telah penerbitan Inpres 

Penguatan SDM Mendesak Guna 
Siapkan  Generasi Emas 2045

Pemerintah Diminta Benahi 
Tata Kelola Pendidikan
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WALHI: WASPADA PENERBITAN IZIN 
DI MASA TRANSISI PEMERINTAHAN

Jakarta, HanTer -  Me-
nurut analisis Walhi, dari 
rezim ke rezim peme-
rintahan, masa transisi 
pemerintahan menjadi 
masa yang rawan bagi 
masa depan lingkungan 
hidup karena di masa ini, 
sejumlah perizinan peng-
gunaan lahan dan hutan 
diterbitkan.

“Masa transisi peme-
rintahan adalah masa yang 
rawan bagi masa depan 
lingkungan hidup karena 
sejumlah perizinan yang 
dikeluarkan pada masa 
transisi. Ada kelonggaran 
perhatian publik terha-
dap perizinan yang keluar 
pada masa-masa transisi,” 
kata Ketua Tim Adhoc 
Politik Walhi, Khalisah 
Khalid, di Jakarta, Selasa 
(21/5/2019).

Ia menyebut walau se-
cara statistik ada penurun-
an jumlah perizinan pada 
periode kepemimpinan 
Menteri Lingkungan Hi-
dup dan Kehutanan Siti 
Nurbaya, namun ada per-
tumbuhan perizinan sek-

Jakarta, HanTer - Men-
ristekdikti Mohamad Nasir 
mengatakan untuk me-
nyiapkan generasi emas 
Indonesia 2045, diperlukan 
penguatan sumber daya 
manusia dan peningkatan 
keterampilan serta kompe-
tensi agar mampu berdaya 
saing, menciptakan lapang-
an kerja, menjadi sumber 
tenaga kerja profesional 
dan mampu melahirkan 
berbagai inovasi dan tero-
bosan.

Dia mengatakan pen-
didikan vokasi menjadi 
penting untuk membekali 
mahasiswa dengan kemam-
puan dan keterampilan siap 
pakai bagi masa depan me-
reka. Dalam peningkatan 
keterampilan mahasiswa, 

maka pendidikan dengan 
praktik langsung di lapang-
an menjadi kunci.

Kemenristekdikti, ka-
tanya, menjalin kerja sama 
dengan berbagai pihak un-
tuk memberikan pelatihan 
dan pendidikan secara nya-
ta kepada mahasiswa untuk 
membekali mereka menjadi 
lulusan yang berkualitas. 

“Kalau keterampilan 
makin baik dan dia bisa 
diterima di industri karena 
dia praktik di industri di 
sana, itu berarti dia lulus 
siap untuk bekerja. Kalau 
sumber daya kita siap, un-
tuk itu di tahun 2045 tenaga 
kerja sudah siap,” ujarnya, 
Selasa (21/5/2019).

Menteri Nasir menu-
turkan bonus demografi 

Indonesia harus dipersiap-
kan dengan optimal agar 
menjadi generasi yang te-
rampil, cerdas, profesional 
dan berdaya saing sehing-
ga akan menjadi dampak 
positif bagi pertumbuhan 
ekonomi bangsa. Jika tidak 
dipersiapkan dan dimanfa-
atkan dengan baik, maka 
bonus demografi dengan 
jumlah manusia produktif 
yang lebih mendominasi 
akan menjadi beban bagi 
ekonomi bangsa.

Dia menuturkan per-
guruan tinggi juga harus 
mengajarkan mahasiswa 
tentang keterampilan-kete-
rampilan yang dibutuhkan 
ke depan sehingga ada mo-
difikasi pada kurikulum 
tentang kebutuhan industri 

dan kemampuan akademik 
agar lulusan perguruan 
tinggi siap masuk dunia 
kerja dan dunia usaha.

Perguruan tinggi juga 
memegang peranan untuk 
melatih mahasiswa untuk 
dua sasaran yakni menja-
dikan mereka sebagai pen-
cipta lapangan kerja atau 
pengusaha, atau menjadi 
pencari kerja profesional.

“Ini perlu ada suatu per-
ubahan-perubahan kuriku-
lum, laboratorium, sistem 
pembelajarannya harus 
diubah, pendekatan antara 
praktik dan teori harus kita 
imbangkan, ‘outcome’-nya 
(hasil) nanti pada kompe-
tensi,” tegasnya, dilansir 
Antara. 

 Sammy

Survei: Pola Pengasuhan Anak 
di Indonesia Memprihatinkan

Jakarta, HanTer - Ke-
tua Umum Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) 
Unifah Rosyidi mengata-
kan pemerintahan baru 
bisa membenahi tata kelola 
pendidikan yang ada di 
Tanah Air.

“Kami ucapkan selamat 
kepada Presiden Jokowi 
yang terpilih kembali untuk 
periode kedua dan kami juga 
mengucapkan terimakasih 
kepada Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) yang telah 
sukses menyelenggarakan 
pemilu dengan baik,” ujar 
Unifah di Jakarta, Selasa 
(21/5/2019).

Dia menambahkan ke 
depan perlunya perbaikan 
ekosistem tata kelola pen-
didikan agar berkeadilan 
antara pusat dan daerah. 

Unifah memberi contoh 
Bantuan Operasional Seko-
lah (BOS) yang sering telat 
akibatnya banyak sekolah 
kesulitan untuk membayar 
listrik dan operasional se-
kolah. Bahkan terkadang se-
kolah terpaksa mengutang 
karena BOS nya yang telat.

“Begitu kalau di suatu 
daerah, belum selesai la-
porannya maka sekolah lain 
belum bisa menerimanya. 
Untuk itu, kami minta agar 
pemerintahan yang baru yak-
ni Jokowi-KH Ma’ruf mem-
perbaikinya,”tambah dia.

Selain itu juga pembagi-
an kewenangan pendidikan 
dasar dan menengah, yang 
menurutnya perlu dievalu-
asi kembali karena menim-
bulkan pemisahan tanggung 
jawab antardaerah. Padahal 

seharusnya pendidikan me-
rupakan tanggung jawab 
bersama dan tidak saling 
melempar tanggung jawab.

“Tentang guru juga per-
lu dievaluasi, kajian bagai-
mana kualitas guru mening-
kat, tunjangan prestasi tepat 
waktu dan bagaimana peran 
pusat lebih banyak lagi,” 

papar dia.
Dengan adanya ekosis-

tem tata keloa pendidikan 
yang baik maka akan tercip-
ta pendidika bermutu dan 
guru bisa menjadi manajer 
pembelajaran yang memiliki 
karakter pembelajar sepan-
jang hayat. 

 Ant
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Jakarta, HanTer - Ke-
menterian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlin-
dungan Anak (KPPPA) me-
nilai kondisi pengasuhan 
anak di Indonesia masih 
sangat memprihatinkan, 
terlihat dari Survei Sosial 
Ekonomi Nasional 2015 

yang menemukan 10 persen 
balita mendapatkan penga-
suhan yang tidak layak.

“Masih banyak anak 
yang mengalami penga-
suhan yang tidak optimal 
dari para orang tua atau 
pengasuh,” kata Deputi 
Bidang Tumbuh Kembang 
Anak Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Lenny 
N Rosalin di Jakarta, Selasa 
(21/5/2019).

Lenny mengatakan 
orang tua dan pengasuh 
memiliki kewajiban dan 
tanggung jawab untuk 
mengasuh, memelihara, 
mendidik, melindungi, me-
numbuhkembangkan bakat 
sesuai minat, mencegah 
perkawinan usia anak, bah-
kan memberikan pendidik-

an karakter kepada anak.
Menurut Lenny, hal 

itu sesuai dengan perintah 
Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang 
sudah dua kali mengalami 
perubahan.

Lenny mengatakan ke-
hadiran negara sangat di-
butuhkan untuk menjawab 
persoalan pengasuhan anak 
yang masih belum banyak 
diatur dalam regulasi na-
sional yang komprehensif 
dan terukur. “Hal itu un-
tuk mengantarkan anak 
Indonesia mendapatkan 
pengasuhan yang optimal 
berbasis hak anak anak 
menuju Indonesia Layak 
Anak 2030 dan Indonesia 
Emas 2045,” katanya. 

 Danial
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Nomor 8  Tahun 2018 
tentang Penundaan dan 
Evaluasi Perizinan Perke-
bunan Kelapa Sawit serta 
Peningkatan Produktivitas 
Perkebunan Kelapa Sa-
wit,” katanya.

Ia menambahkan, ke-
rawanan lainnya dapat 
dilihat dari perizinan sek-
tor kehutanan untuk HPH 
seluas 2.156.605 hektar 
dan HTI 815.505 hektar. 
“Dua jenis perizinan itu 
penyumbang luasan paling 
besar pada masa transisi 
(pemerintahan),” katanya.

Pihaknya pun menye-
salkan dengan visi misi 
Presiden Jokowi yang ingin 
menyederhanakan peri-
zinan untuk menggenjot 
investasi. “Kondisi ini di-
perparah dengan semangat 
presiden yang hendak me-
nyederhanakan perizinan, 
bahkan menghapus skema 
perizinan guna membe-
rikan ‘karpet merah’ bagi 
investasi,” katanya.

Pihaknya pun meminta 
Presiden Joko Widodo un-
tuk lebih ketat mengawasi 
dan tidak meneruskan 
tren penerbitan izin be-
sar-besaran untuk kepen-
tingan bisnis pada masa 
transisi pemerintahan.  

 Arbi


