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Peran Sentral Pendidikan dan Kesehatan 

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Oleh karena itu 

pendidikan dan kesehatan memiliki peran sentral. Kesehatan merupakan inti dari kesejateraan, dan 

pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. 

Hubungan pendidikan dan kesehatan berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi, khususnya di 

negara dunia ketiga. 

Kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan 

yang vital sebagai fungsi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan 

kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. 

Pendidikan dan Kesehatan sebagai Investasi Gabungan dalam Pembangunan 

 Modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dari investasi dalam pendidikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat terhadap 

pembangunan ekonomi. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas 

investasi dalam pendidikan, sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya 

tingkat depresiasi modal pendidikan. Modal pendidikan yang lebih baik dapat meningktkan 

pengembalian atas investasi dalam kesehatan, karena banyak program kesehatan yang bergantung 

pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah . Tingkat kesehatan pribadi, melek huruf dan 

angka lamanya menempuh pendidikan juga dibutuhkan untuk membentuk dan melatih petugas 

pelayanan kesehatan.  

Investasi dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Pendekatan Modal Manusia 

Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, 

kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut 

ditingkatkan. Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk 

meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. 

 



Gambar di atas merepresentasikan skematis trade off dalam keputusan melanjutkan sekolah. 

Asumsi ini menganggap bahwa seseorang akan bekerja saat lulus sekolah sampai tidak mampu 

bekerja kembali. Lulusan SD diasumsikan bekerja pada umur 13 tahun sedangkan lulusan menengah 

atas akan bekerja pada umur 17 tahun. Jika seseorang memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke 

tingkat atas berarti dia mengorbankan waktu 4 tahun yang bisa saja dia pakai untuk bekerja. Perkiraan 

angka harapan hidup yang diambil adalah tingkat harapan hidup dunia saat ini yaitu 66 tahun. 

 

Tabel di atas mengindikasikan tingkat pengembalian sosial yang dihitung dengan cara mengurangi 

manfaatnya dengan sejumlah subsidi pemerintah dalam pendidikan, karena hal ini merupakan bagian 

investasi dari sudut pandang sosial. Tingkat pendidikan sosial dinilai lebih rendah karena hal ini tidak 

memperhitungkan eksternalitas yang disumbangkan oleh orang yang berpendidikan kepada orang 

lain. 

Buruh Anak-Anak 

Buruh anak-anak adalah fenomena yang meluas di negara berkembang. Apabila anak-anak 

berusia kurang dari 14 tahun terpaksa bekerja maka waktu mereka untuk bersekolah juga akan 

berkurang. Hal ini juga diperparah dengan kenyataan bahwa tingkat kesehatan buruh anak-anak lebih 

rendah dibandingkan tingkat kesehatan anak –anak yang tidak bekerja meskipun mereka sama-sama 

berasal dari keluarga miskin. Dan pada faktanya anak-anak tersebut bekerja pada situasi dan kondisi 

yang kejam serta eksploitatif. Meskipun demikian, tidak jelas bahwa larangan bekerja pada buruh 

anak-anak adalah hal yang paling tepat.  

Untuk melihat mengenai buruh anak kita akan melihat berdasarkan dua asumsi, yang pertama 

adalah melihat dari keluarga yang berkecukupan yang tidak menyuruh anaknya untuk bekerja 

sedangkan asumsi kedua adalah keluarga miskin yang anaknya harus ikut bekerja karena dengan 

bekerja maka kebutuhan gizi sedikit terpenuhi dengan berpenghasilan meskipun mereka harus 

merelakan diri untuk tidak bersekolah. 

 



Buruh anak-anak sebagai ekuilibrium yang buruk 

 

Kurva penawaran tenaga kerja dewasa AA’ adalah jumlah orang dewasa yang tidak terlatih. 

Jika upahnya turun sampai Wh maka sejumlah keluarga miskin akan lebih banyak meminta anaknya 

untuk bekerja. Jika upah terus turun, maka upah akan sampai pada titik Wl sehingga akan terjadi 

geseran sebesar S dan kurva penawaran bergeser pada garis TT’ yang merupaka kurva penawaran 

tenaga kerja agregat dari semua orang dewasa dan anak-anak.  

Terdapat empat pendekatan utama atas kebijakan mengenai buruh anak-anak yang berlaku, 

yaitu: 

a. Memandang buruh anak-anak sebagai cerminan dari kemiskinan dan merekomendasikan 

penekanan pada penanggulangan kemiskinan dan bukan penanganan masalah buruh 

anak-anak secara langsung. 

b. Menekankan strategi yang mengupayakan agar lebih banyak anak-anak yang bisa 

bersekolah, termasuk pembangunan sekolah-sekolah baru di kawasan pedesaan. 

c. Menganggap bahwa buruh anak-anak tidak bias dicegah, paling tidak dalam jangka 

pendek, dan lebih menekankan pada ukuran-ukuran yang meringankan seperti peraturan 

yang dapat mencegah penganiayaan anak dan memberikan berbagai pelayanan 

pendukung anak-anak yang bekerja. 

d. Mendukung pelarangan buruh anak-anak.  

Kesenjangan Gender: Wanita danPendidikan 

Kesenjangan pendidikan antar gender ( educational gender gap) paling banyak ditemukan di 

Negara-negara termiskin dan secara regional terdapat di Timut tengah dan Africa Utara. Perempuan 



muda menerima pendidikan yang kurang dibanding laki-laki di hampir setiap negara berkembang. 

Diskriminasi pendidikan terhadap kaum wanita menghambat pembanguna ekonomi dan memperburuk 

ketimpangan sosial. Mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan sangat penting, karena : 

a. Tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan perempuan lebih tinggi dari laki-

laki di negara berkembang. 

b. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya dilahan 

pertanian dan dipabrik,  tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan 

yang lebih lambat, fertilitas yang rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak. 

c. Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang berpendidikan memiliki 

dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas di banyak generasi yang akan 

dating. 

d. Perbaikan peran dan status wanita ini mempunyai dampak signifikan untuk  memutus 

lingkaran setan kemiskinansertapendidikan yang tidak memadai. 

Biaya dan manfaat sosial pendidikan versus biaya dan manfaat individual 

 

Sistem Pendidikan Dan Pembangunan 

Distribusi pendidikan dapat dilihat dari kurva lorenz untuk distribusi pendidikan yang 

menggambarkan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan. 



 

Sistem Pendidikan dan Pembangunan 

Pendidikan memiliki korelasi yang positif dengan tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka semakin tinggi tingkat pendapatan. Hubungan ini menyebabkan ketimpangan dalam 

pendapatan. Pendidikan lanjutan seperti yang didapatkan di unversitas nyatanya di negara 

berkembang penawaran akan pendidikan tingkat lanjut ini belum dapat mengimbangi permintaannya. 

Akibatnya banyak lulusan sekokah menengah: tidak dapat melanjutkan studinya di tingkat lanjutan 

baik karena masalah biaya maupun karena keterbatasan fasilitas pendidikan. Pendidikan lanjutan 

memiliki korelasi tertinggi dengan tingkat pendapatan yaitu diantara 300% sampai dengan 800%.  

Bagi masyarakat yang kurang mampu, mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai 

menengah memiliki trade off lebih besar dibandingkan dengan pesert didik yang memiliki latar 

belakang pendapat yang besar. Hal ini dapat dilihat dari segi opportunity cost maupun finansial. Bagi 

peserta didik yang kurang mampu sekolah maka hanya membantu orang tua mencari uang, fasilitas 

yang mereka dapatkan juga kurang memadai, terlebih lagi kualitas pengajaran yang biasanya timpang 

dari peserta didik dengan latar belakang pendapatan tinggi menyebabkan hasil yang didapatkan dari 

bersekolah tidak signifikan pengaruhnya pada tingkat pendapatan masyarakt miskin. Akhirnya banyak 

masyarakat miskin yang putus sekolah di tingkat pendidikn dasar. 

Sistem kesehatan dan Pembangunan 

Pengukuran dan distribusi tingkat kesehatan bisa dilakukan berdasarkan indikator kematian 

bayi maupun angka harapan hidup. Indikator ini sebagian besar dipakai sebagai perkiraan. Selain itu, 

pertimbangan yang lain adalah mengenai beban penyakit, negara berkembang cenderung menghadapi 



beban penyakit yang lebih banyak dibandingkan negara maju seperti penyakit menular, AIDS, 

malaria, dan parasit. Perlu diperhatikan bahwa kesehatan dan gizi memang mempengaruhi 

kesempatan kerja, produktivitas, serta upah diantara kaum miskin.  

Peran pemerintah yang efektif seharusnya mencakup tiga alasan sebagai berikut: 

1. Kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan karena masyarakat sering 

kali kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. 

2. Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mungkin 

mereka bisa saja mengabaikan eksternalitas. 

3. Pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta 

pengembangan dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang. 

Kebijakan untuk Kesehatan, Pendidikan, dan Penghasilan 

Program Pendidikan, Kesehatan, dan Gizi yang dikeluarkan Meksiko sebagai contohnya yang 

dikenal dengan PROGRESA mencakup: 

1. Transfer uang tunai untuk memperbaiki gizi anak-anak, 

2. Pemberian suplemen gizi bagi anak di bawah usia 2 tahun 

3. Pemantuan pertumbuhan anak 

4. Partisipasi dalam pertemuan rutin tentang pendidikan kesehatan 

Selain itu, juga ada strategfi lain seperti mengaitkan system kredit kecil yang sangat sukses, misalnya 

dengan bank pedesaan dan program LSM, intervensi adanya kuliah mengenai kesehatan dan aktivis 

yang diberikan oleh dinas kesehatan terkait.  

 Strategi yang terpadu sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan dan keterampilan bisnis, 

selain meningkatkan pendapatan, di masa depan ada harapan besar untuk melihat dunia ketiga yang 

sehat, terdidik, dan produktif. 


