Terms of Reference
Indonesian Debate Competition

A. DASAR PEMIKIRAN
Indonesia sedang mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64
tahun) yang secara umum disebut sebagai “bonus demografi”. Data dari Badan Pusat
Statistik (2013: 28) menunjukan bahwa jumlah usia produktif Indonesia pada tahun 2015
mencapai 67,3 persen dari total jumlah penduduk sebesar 255,45 juta jiwa. Tren ini akan
mengalami puncak kenaikan pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif naik
menjadi 68,1 persen dari total 296,4 juta jiwa. Semakin meningkatnya proporsi penduduk
yang berusia 15-64 tahun, memperkuat persentase penduduk produktif. Dengan semakin
meningkatnya penduduk produktif artinya tingkat ketergantungan penduduk menurun.
Pada usia tersebut adalah masa-masa paling krusial dalam pembentukan kapasitas
masyarakat, untuk menghadapi dunia kerja, dan bersaing dalam ranah nasional maupun
internasional. Kesesuaian antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja menjadi
tantangan utama dalam menentukan prioritas pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu,
kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut menjadi salah satu kunci
keberhasilan untuk memanfaatkan bonus demografi.
Indonesia masih memiliki permasalahan dalam hal penyerapan tenaga

kerja,

kelayakan hidup pekerja, dan perluasan lapangan kerja. Struktur penyerapan tenaga kerja
di Indonesria masih didominasi pekerja di sektor informal. Data dari International Labour
Organisation (ILO) pada tahun 2012 menunjukan bahwa 63 persen atau 70 juta angkatan
kerja di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal tersebut (2013: 12). ILO
menyebut mereka sebagai “pekerja rentan”. Itu karena bekerja di sektor informal membuat
mereka tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan sosial, pendapatan yang tidak
menentu, relasi kerja yang longgar, dan pendapatan kerja yang cenderung rendah (2002:
4). Selain tingkat ketimpangan yang tinggi, daya saing yang dimiliki oleh Indonesia juga
masih rendah. Hal ini tercermin dari Global Talent Competitiveness Index dimana
Indonesia hanya berada di atas Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk daya saing di tingkat
ASEAN.

Bonus demografi dimaknai sebagai penduduk produktif yang merupakan sumber
daya potensial bagi negara dan menjadi engine of growth bagi perekonomian nasional.
Studi yang dilakukan Andre Mason (2005) menemukan bahwa keberhasilan bonus
demografi di berbagai negara sangat tergantung pada kebijakan pemerintahnya.
Keuntungan bonus demografi dapat diambil jika pertumbuhan lapangan kerja lebih cepat
dibandingkan dengan pertumbuhan pencari kerja. Manfaat dari bonus demografi tentu saja
tidak bisa didapatkan secara otomatis. Seperti tercantum dalam RPJMN (2015-2019), ada
tiga hal yang membuat bonus demografi mampu mendorong peningkatan ekonomi antara
lain: (1) Ketersediaan angkatan kerja; (2) Tabungan nasional; (3) Kualitas sumber
daya manusia. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk merespon perubahan struktur
penduduk tersebut agar mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.
Untuk merespon tantangan tersebut, Pemerintah telah menyusun berbagai
kebijakan strategis sebagai upaya memanfaatkan bonus demografi. Ada enam bidang
pembangunan yang menjadi perhatian termasuk berbagai upaya yang harus ditempuh.
Kebijakan strategis tersebut diambil dalam rangka mempersiapkan berbagai aspek mulai
dari kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan pekerjaan hingga sarana dan
prasarana yang mendukung, dan juga jaminan sosial bagi mereka. Pemanfaatan bonus
demografi tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di setiap wilayah.
Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih jeli dalam merespon dan mengidentifikasi berbagai
kebutuhan di daerahnya. Dibutuhkan analisis kebijakan yang lebih detail dari setiap
pemerintah daerah sehingga bonus demografi yang terjadi dapat berkontribusi pada
pembangunan nasional.
Berangkat dari hal tersebut, Youth Studies Centre (YouSure) dan (Institute of
Governance and Public Affairs) IGPA FISIPOL UGM mengadakan Indonesian Debate
Competition 2017 dengan tema “Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan Bagi
Pemuda”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum muda atas isu
bonus demografi sekaligus melibatkan mereka secara aktif untuk mengawal berbagai
agenda kebijakan yang akan menentukan masa depan mereka.

B. DESKRIPSI KEGIATAN
Kegiatan ini terdiri dari rangkaian kegiatan berikut:
1. Kompetisi Debat Nasional dengan tema: “Bonus Demografi: Peluang dan
Tantangan Bagi Pemuda”. Kompetisi ini diawali dengan mengumpulkan esai yang
akan diseleksi untuk menjadi kandidat debater. Esai ditulis oleh tim yang terdiri
dari 3 (orang) dari sekolah yang sama.
2. Talkshow dengan tema: “Mewujudkan Pemuda Berdaya Dalam Kompetisi Tenaga
Kerja”.
3. Lomba supporter dari sekolah yang berpartisipasi dalam Indonesia Debate
Competition.
4. Lomba Foto Tematik yang bertemakan Bonus Demografi. Lomba Foto Tematik
terbuka untuk umum.
5. Lomba Foto Wefie pada saat menonton live streaming selama kompetisi
berlangsung.

C. TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Menguji pemahaman pemuda mengenai isu bonus demografi
2. Meningkatkan kesadaran pemuda Indonesia sebagai bagian dari fenomena bonus
demografi
3. Melahirkan ide dan pemikiran baru yang solutif untuk merespon munculnya
fenomena bonus demografi.

D. PESERTA
Peserta Kompetisi Debat Nasional, yaitu siswa/siswi SMA atau sederajat se-Indonesia.

E. TIMELINE KEGIATAN
Berikut timeline kegiatan Indonesia Debate Competition.
Tanggal

Agenda

7 Maret-5 April 2017 Pengumpulan esai oleh kandidat tim debat*
6-14 April 2017

Penjurian esai

15 April 2017

Pengumuman 16 tim finalis esai

16-30 April 2017

Registrasi Finalis**

11 Mei 2017

Technical Meeting Indonesian Debate Competiton

12-14 Mei 2017

Pelaksanaan Lomba Debat

*Pendaftaran tanpa biaya, cukup mengumpulkan naskah esai.
**16 tim finalis esai wajib melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp 500.000,- per tim.
(sudah termasuk akomodasi 4D3N, seminar kepemudaan, ekskursi, dan city tour)

F. KETENTUAN PESERTA
Tahap Seleksi Esai
1. Peserta adalah siswa/siswi SMA atau sederajat se-Indonesia
2. Peserta bersifat tim yang terdiri dari 3 (tiga) siswa dari sekolah yang sama.
3. Setiap tim wajib mengikuti tahap seleksi berupa penulisan esai. Ketentuan penulisan esai
dan formulir pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Demography Forum 2017
(demographyforum.fisipol.ugm.ac.id).
4. Naskah esai dan scan formulir pendaftaran dikirimkan ke e-mail dfidc2017@gmail.com
dengan format subject: ID2017_Asal Sekolah_Judul Esai.
5. Seluruh berkas pendaftaran paling lambat diterima oleh pihak panitia pada tanggal 5 April
2017 pukul 23.59 WIB.

Tahap Final
1. Peserta adalah siswa/siswi SMA atau sederajat se-Indonesia yang telah mengikuti tahap
seleksi dan dinyatakan lolos oleh panitia.
2. Peserta bersifat tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari sekolah yang sama.
3. Peserta yang masuk ke dalam peringkat 16 besar wajib membayar biaya pendaftaran
sebesar Rp 500.000,- per tim sebagai biaya akomodasi selama kegiatan melalui bank yang
ditunjuk panitia dan mengirimkan bukti pembayaran via pos atau via e-mail.

4. Peserta melampirkan berkas pendaftaran yang terdiri dari photo copy Kartu Pelajar, foto
3x4, surat delegasi (surat pengantar dari sekolah), bukti pembayaran, dan scan formulir
pendaftaran.
5. Seluruh berkas pendaftaran dan persyaratan administrasi dikirimkan ke e-mail
dfidc2017@gmail.com dengan format subject: IDC2017_Asal Sekolah_Debat.
6. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran kemudian membatalkan keikutsertaannya,
maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan.

G. HADIAH
Juara I

: Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 + Tropi dan Sertifikat

Juara II

: Uang tunai sebesar Rp 3.000.000 + Tropi dan Sertifikat

Juara III

: Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 + Tropi dan Sertifikat

Best Speaker : Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 + Tropi dan Sertifikat

H. CONTACT PERSON
Umam

: 081228003372 (sms)

Miera

: 085817487684 (sms)

Facebook : @demographyforumugm
Instagram : @demographyforumugm
OA Line : @demographyforumugm
E-mail

: dfidc2017@gmail.com

I. PENUTUP
Demikianlah TOR Peserta Indonesia Debate Competition ini disusun. Besar
harapan kami sebagai Panitia agar gagasan yang tertuang dalam TOR ini dapat
direalisasikan sebagaimana yang diagendakan. Oleh karena itu, kami mengharap dukungan
dari semua pihak untuk mewujudkannya. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak, kami
mengucapkan terima kasih.

