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Abstract

Visi Indonesia 2030 yang ingin menempatkan Indonesia pada posisi ekonomi nomor lima
terbesar di dunia pada dasarnya tidak dapat terealisasi hanya dengan memperhatikan aspek-aspek
makro ekonomi semata. Penduduk baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan,
seharusnya menjadi titik sentral dalam semua simulasi dan estimasi yang disusun. Seharusnya
perhatian terhadap penduduk tidak hanya terkait pada besaran jumlahnya. Perubahan dalam
besaran penduduk juga diikuti oleh perubahan dalam berbagai dinamika kependudukan, yang
semuanya berdampak langsung terhadap target-target capaian makro ekonomi. Oleh karenanya,
diperlukan juga perencanaan dan tindak lanjut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan
dinamika kependudukan tersebut.
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I. LATAR BELAKANG

Kerangka dasar “Visi Indonesia 2030” yang secara resmi disampaikan oleh Yayasan
Indonesia Forum (YIF) di Istana Negara pada tanggal 22 Maret 2007, awalnya digagas dalam
Kongres XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (Manado, Juli 2006). Gagasan ini kemudian
berkembang ketika United Bank of Switzerland (UBS), Januari 2007 menerbitkan laporannya
dengan judul "Essential 2007". Di dalam laporan tersebut dinyatakan pada tahun 2025, Indonesia
akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa,
India, Jepang dan Brasilia. Selanjutnya, pada tahun 2050 (20 tahun kemudian) kekuatan ekonomi
akan bergeser dan menempatkan Indonesia menjadi lima besar dunia, setelah China, India,
Amerika Serikat, Uni Eropa. Pada urutan keenam dan ketujuh adalah Jepang dan Brazilia

Estimasi-estimasi yang dilakukan oleh UBS tersebut didasarkan pada potensi ekonomi,
faktor geografi, jumlah penduduk dan berbagai kecenderungan makro ekonomi lainnya. Namun
demikian, YIF melalui berbagai analisis dan prediksinya, memperkirakan pencapaian lima besar
dunia tersebut pada tahun 2030, atau 20 tahun lebih cepat dibandingkan estimasi UBS. Visi
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Indonesia 2030 yang ditetapkan YIF adalah menjadi ”Negara maju yang unggul dalam
pengelolaan kekayaan alam”, dengan ditopang empat pencapaian utama sebagai berikut:
1. Tahun 2030, Indonesia akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan

tingkat pendapatan per kapita sebesar US$ 18.000 per tahun. Berada di posisi setelah China,
India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

2. Tahun 2030, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk daftar 500 perusahaan besar dunia
(dalam daftar Fortune 500 Companies).

3. Adanya pengelolaan alam yang berkelanjutan
4. Terwujudnya kualitas hidup modern yang merata

Untuk mencapai Visi Indonesia 2030 tersebut, YIF kemudian menetapkan beberapa
asumsi dasar yang secara kuantitatif dan kualitatif harus terpenuhi. Asumsi-asumsi tersebut
secara terperinci adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 persen. Ada tiga tahapan yang bisa dicapai untuk

mencapai visi tersebut. Tahap pertama, yaitu tahap pembenahan (2007 – 2015) dengan
pertumbuhan berkisar antara 5% - 7% pertahun. Tahap kedua yaitu akselerasi (2015 – 2025)
dengan pertumbuhan sudah harus mencapai 9% - 11% pertahun Pertumbuhan dan kontribusi
sektor jasa harus melebihi sektor industri. Implementasi teknologi dalam perekonomian harus
sudah optimal. Tahap ketiga, yaitu tahap keberlanjutan (2025 – 2030) dengan pertumbuhan
berkisar 7% - 9% per tahun.

2. Laju inflasi 4,95 persen
3. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk diharapkan

akan terus menurun, sampai pada periode 2020 – 2030 menjadi hanya 0,9 % per tahun.
4. Dengan pertumbuhan penduduk tersebut, pada 2030, jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa.

Dari jumlah itu, 52 %-nya atau sekitar 150 juta jiwa merupakan angkatan kerja produktif.
Dengan angkatan kerja sebesar itu menjadikan sektor industri leluasa bergerak

5. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai US$ 5,1 triliun. Empat negara lain ialah
China ( US$ 28,2 triliun), Amerika Seikat (US$ 26,1 triliun), Uni Eropa (US$ 20,7 triliun)
dan India ( US$ 17,0 triliun).

6. Ekonomi harus dijalankan dengan berbasiskan keseimbangan pasar terbuka didukung
birokrasi yang efektif.

7. Perlu adanya pembangunan sumber daya alam, pembangunan manusia, peningkatan modal,
serta penguasaan teknologi yang berkualitas dan berkelanjutan.

8. Perekonomian nasional harus terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global.
Berbagai tanggapan berkembang setelah visi Indonesia 2030 dikemukakan, baik

tanggapan yang bersifat pro maupun kontra. Kelompok yang pro menyatakan, visi tersebut
mungkin untuk dicapai dengan persyaratan reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi



May 13, 2008    Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Page 3

sistem hukum, good governance yang ditunjang komitmen semua pihak serta adanya pemimpin
yang memiliki "a vision and strong leadership". Sebaliknya, pihak yang kontra, pesimis visi itu
akan terlaksana melihat kondisi riil ekonomi makro Indonesia yang tidak mendukung prediksi
yang dikemukakan. PDB Indonesia sekarang hanya US$ 364 miliar (versi IMF) atau US$ 287
miliar (versi Bank Dunia). Pendapatan per kapita juga hanya sekitar US$ 1.600 — kurang 10%
dari yang ingin dicapai dalam 23 tahun ke depan. Menurut catatan IMF, pendapatan perkapita
Indonesia berada di peringkat 115 dunia. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun
terakhir juga kurang dari 6% — dan sering berada di bawah rata-rata dunia.

Perdebatan-perdebatan tersebut pada dasarnya memerlukan upaya “duduk bersama”
untuk menemukan rumusan kondisi Indonesia ke depan yang lebih baik. Namun demikian,
terlepas dari perdebatan-perdebatan yang secara umum lebih mengarah pada asumsi ekonomi
makro, satu hal yang cukup krusial yang hampir terlupakan adalah asumsi yang dibangun
mengenai kondisi dan jumlah penduduk Indonesia.

Estimasi mengenai penduduk baik kondisi maupun jumlahnya menjadi krusial didasarkan
pada dua hal. Pertama, meskipun laju pertumbuhan ekonomi riil (PDB riil) bisa tercapai, tetapi
jika laju pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih tinggi dari yang diasumsikan, maka jumlah
penduduk akan lebih besar dari perkiraan. Hal ini menyebabkan pendapatan perkapita akan
berada di bawah dari yang diharapkan. Kedua, menyangkut pada kondisi dan kualitas penduduk
masa yang akan datang. Penduduk merupakan titik sentral pembangunan, baik sebagai pelaku
maupun penikmat pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, diperlukan penduduk dengan
sumberdaya manusia yang berkualitas. Penduduk yang besar dengan kualitas sumberdaya
manusia yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas ekonomi, dan tidak
tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Selanjutnya, sebagai penikmat
pembangunan, kondisi penduduk baik dilihat dari distribusi geografis maupun demografis, akan
mempengaruhi efisiensi penggunaan sumberdaya ekonomi suatu negara. Kondisi distribusi
geografis dan demografis yang tidak menguntungkan akan menyebabkan inefisiensi penggunaan
sumberdaya ekonomi dan akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang
diharapkan.

Tulisan ini akan mencoba menganalisis lebih mendalam mengenai asumsi pertumbuhan,
jumlah dan kondisi penduduk yang dibangun dalam visi Indonesia 2030 tersebut. Pembahasan
akan diawali dengan gambaran kondisi penduduk Indonesia masa yang akan datang kemudian,
dilanjutkan dengan tantangan kependudukan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang
serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengarahkan kondisi kependudukan ke arah
yang lebih menguntungkan untuk pencapaian target visi Indonesia 2030.
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II. GAMBARAN KONDISI PENDUDUK INDONESIA MASA DEPAN (PERIODE 2000 –
2030)

Untuk menggambarkan kondisi penduduk Indonesia pada masa yang akan datang,
pembahasan ini secara khusus dibatasi pada tiga aspek pokok yaitu jumlah dan laju
pertumbuhan, struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin dan sebaran penduduk secara
geografis.
2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada dasarnya, perkiraan jumlah penduduk dalam visi Indonesia 2030, sejalan dengan
proyeksi penduduk Indonesia 2000 – 2025 yang telah disusun oleh BPS. Dalam proyeksinya,
BPS memperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia sebesar 273,65 juta jiwa.
Selanjutnya, berdasarkan kecenderungan pertumbuhan yang terjadi, YIF memperkirakan jumlah
penduduk menjadi 285 juta jiwa pada tahun 2030.

Oleh karenanya, untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan pada masa depan
(periode 2000-2030) dan upaya-upaya yang harus dilakukan, paper ini akan menelusuri berbagai
asumsi yang dibangun dalam proyeksi disusun BPS dengan menambah estimasi untuk periode
2025 – 2030.

Diperkirakan selama periode 2000-2030, pertumbuhan rata-rata pertahun penduduk
Indonesia mengalami kecenderungan penurunan. Selama periode 2000-2005, penduduk
Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,37 persen per tahun, kemudian menjadi 0,93 persen
pertahun pada periode 2020-2025 dan 0,83 persen pertahun pada periode 2025 – 2030 (dengan
kata lain dekade akhir proyeksi yaitu 2020-2030, pertumbuhan penduduk menjadi 0,91 persen).
Selain itu, secara absolut pertambahan penduduk pertahun juga mengalami penurunan. Jika pada
periode 2000 – 2005 penduduk Indonesia bertambah 2,81 juta jiwa pertahun, menjadi 2,27 juta
jiwa pertahun pada periode 2025 – 2030.

Secara terperinci perkiraan pernduduk Indonesia selama tahun 2000 – 2030 diberikan
pada tabel berikut:
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Tabel 1. Perkiraan Penduduk Indonesia Tahun 2000 - 2030

Tahun Jumlah Penduduk
Pertambahan pertahun

(juta jiwa)
Pertumbuhan
pertahun (%)

2000 205.84

2005 219.90 2.81 1.37

2010 234.14 2.85 1.30

2015 248.18 2.81 1.20

2020 261.54 2.67 1.08

2025 273.65 2.42 0.93

2030 285.00 2.27 0.83

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025 dan asumsi YIF

Perkiraan penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut didasarkan pada asumsi-
asumsi perubahan yang akan terjadi pada parameter-parameter demografi yang mempengaruhi
perubahan penduduk yaitu kelahiran dan kematian (diasumsikan migrasi antar negara selama
periode proyeksi relatif kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk Indonesia).
Pada periode proyeksi diperkirakan tingkat kelahiran dan kematian akan turun secara bersamaan,
tetapi penurunan kelahiran lebih cepat daripada penurunan kematian.

Angka kelahiran yang ditunjukkan oleh CBR turun dari 20 per 1000 penduduk pada
2000-2005 menjadi 14,6 per 1000 penduduk pada periode 2025 - 2030, sedangkan angka
kematian yang ditunjukkan oleh CDR hanya mengalami penurunan dari sebesar 6,8 per 1000
penduduk periode 2000-2005 menjadi 6,5 perseribu penduduk pada periode 2025 – 2030.

Parameter-parameter demografi berupa kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas)
selama periode proyeksi diberikan pada tabel berikut:
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Tabel 2. Perkiraan Parameter Fertilitas dan Mortalitas Indonesia Periode Tahun 2000 –
2030

Parameter 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020-2025 2025 - 2030

Fertilitas

TFR 2.276 2.177 2.121 2.090 2.072 2.000

NRR 1.04 1.01 1.00 0.99 0.98 0.96

CBR 20.0 18.9 17.9 16.8 15.6 14.6

Jumlah
kelahiran
(000)

4255 4293.5 4304 4265 4176 4070

Mortalitas

IMR 36 28 23 18 15 9

Harapan hidup 67.8 69.8 71.5 72.8 73.6 75.5

CDR 6.8 6.4 6.2 6.3 6.7 6.5

Jumlah
kematian
(000)

1436 1441 1495 1608 1794 1820

Keterangan : TFR = Total Fertility Rate, NRR = Net Reproduction Rate, CBR = Crude Birth
Rate, IMR = Infant Mortality Rate, CDR = Crude Death Rate

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025 dan estimasi 2030 berdasarkan
kecenderungan 2000 - 2025

Terkait dengan angka kelahiran dan kematian ini, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan yaitu:
1. TFR diperkirakan akan mencapai 2,1 pada periode 2010-2015 dan 0,96. Angka TFR setara 2

ini menunjukkan bahwa sampai akhir periode melahirkannya, diharapkan wanita hanya akan
mempunyai 2 orang anak. Sedangkan angka NRR setara 1 berarti seorang ibu diganti secara
tepat oleh satu bayi wanita. Pada kondisi ini, Indonesia akan berada pada Penduduk Tumbuh
Seimbang (PTS)

2. Meskipun CDR turun dengan angka relatif kecil, tetapi IMR dan mengalami penurunan yang
pesat dari 36 perseribu kelahiran pada periode 2000-2005 menjadi 9 perseribu kelahiran pada
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periode 2025 – 2030. Bersamaan dengan itu, angka harapan hidup mengalami kenaikan 67,8
tahun menjadi 75,5 tahun.

1. Penurunan IMR dan meningkatan angka harapan hidup pada dasarnya terkait dengan prediksi
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2.2. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong muda, walaupun dari hasil sensus

dan survei-survei yang lalu proporsi penduduk muda (0 – 14 tahun) tersebut menunjukkan
kecenderungan makin menurun. Oleh karenanya, diperkirakan susunan umur penduduk kedepan
juga akan menunjukkan pola yang sama. Asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan
kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk.
Proporsi penduduk berumur 0-14 tahun turun dari 30,7 persen pada tahun 2000 menjadi 21,27
persen pada tahun 2030.

Dalam kurun yang sama mereka yang dalam usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari
64,6 persen menjadi 69,8 persen dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 4,7 persen
menjadi 8,9 persen . Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan (dependency
ratio) turun dari 54,70 persen pada tahun 2000 menjadi 43,3 persen pada tahun 2030.
Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi
penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

Selanjutnya dari struktur jenis kelamin memperlihatkan bahwa penduduk perempuan
mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Lebih cepatnya pertumbuhan
penduduk perempuan disebabkan meningkatnya derajat kesehatan (yang secara teoritis akan
lebih menguntungkan perempuan dibandingkan laki-laki), sehingga angka kematian perempuan
menurun lebih pesat dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan proporsi
penduduk perempuan, dari 49,87 persen pada tahun 2000 menjadi 50,12 persen pada tahun 2003,
dan bersamaan dengan itu seks ratio mengalami penurunan dari 100,5 menjadi 99,5.

Perkiraan struktur umur dan jenis kelamin penduduk Indonesia diberikan pada tabel
berikut:
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Tabel 3. Perkiraan Struktur Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Indonesia Periode Tahun
2000 – 2030

Uraian 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Struktur Umur

% umur 0 - 14 30.7 28.3 26 25 23.9 22.8 21.3

% umur 15 - 64 64.6 66.7 68.6 69.1 69.1 68.7 69.8

% umur 65+ 4.7 5 5.4 5.9 7.0 8.5 8.9

Dependency Ratio 54.7 49.8 45.7 44.7 44.7 45.6 43.3

Struktur Jenis Kelamin 50.13 50.09 50.06 50.03 49.99 49.89 49.88

% penduduk laki-laki 50.13 50.09 50.06 50.03 49.99 49.89 49.88

% penduduk perempuan 49.87 49.91 49.94 49.97 50.01 50.11 50.12

Seks ratio 100.5 100.4 100.3 100.1 99.9 99.6 99.5

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025 dan estimasi 2030 berdasarkan
kecenderungan 2000 - 2025

2.3. Sebaran Geografis
Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak

merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal
luas pulau Jawa kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun
persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa diperkirakan akan terus menurun dari
sekitar 58.92 persen pada tahun 2000 menjadi 54,92 persen pada tahun 2030. Sebaliknya
persentase penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik
dari 21,02 persen menjadi 23,37 persen, Kalimantan naik dari 5,49 persen menjadi 6,66 persen
pada periode yang sama.

Meskipun demikian, penurunan dari proporsi penduduk Pulau Jawa belum memberikan
makna yang berarti terhadap kepadatan penduduknya. Penduduk Pulau Jawa diperkirakan masih
akan terus bertambah sebagai akibat pertambahan alami maupun perpindahan penduduk dari luar
Pulau Jawa. Oleh karenanya, tingkat kepadatan penduduk Pulau Jawa juga diperkirakan akan teta
meningkat bersama-sama dengan pulau-pulau lainnya. Kepadatan penduduk Pulau Jawa
meningkat dari 938 jiwa perkm2 pada tahun 2000 menjadi 1210 jiwa perkm2 pada tahun 2030.
Pada periode yang sama tingkat kepadatan penduduk Pulau Sumatera meningkat dari 97 jiwa
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perkm2 menjadi 149 jiwa perkm2, Pulau Kalimantan dari 22 jiwa perkm2 menjadi 37 jiwa
perkm2 dan Pulau Sulawesi dari 77 jiwa perkm2 menjadi 109 jiwa perkm2.

Tabel 4. Perkiraan Distribusi dan Kepadatan Penduduk Antar Pulau di Indonesia
Periode Tahun 2000 - 2030

P U L A U
TAHUN

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Distribusi (%)

Sumatera 21.02 21.46 21.88 22.30 22.71 23.14 23.37

Jawa 58.92 58.11 57.38 56.69 56.02 55.35 54.92

Bali dan Nusa Tenggara 5.33 5.39 5.43 5.45 5.46 5.48 5.51

Kalimantan 5.49 5.72 5.94 6.15 6.35 6.53 6.66

Sulawesi 7.23 7.28 7.31 7.34 7.37 7.40 7.42

Papua dan Maluku 2.00 2.03 2.06 2.08 2.09 2.10 2.12

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Kepadatan (jiwa/km2)

Sumatera 97 106 115 124 133 142 149

Jawa 938 988 1039 1088 1133 1171 1210

Bali dan Nusa Tenggara 154 166 178 190 200 210 220

Kalimantan 22 25 27 30 33 35 37

Sulawesi 77 83 88 94 99 104 109

Papua dan Maluku 8 9 9 10 11 11 12

Jumlah 111 118 126 133 141 147 153

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025 dan estimasi 2030 berdasarkan
kecenderungan 2000 - 2025
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III. TANTANGAN KE DEPAN DAN UPAYA MENGATASINYA

Berdasarkan pembahasan mengenai kondisi kependudukan Indonesia dimasa yang akan
datang, pada bagian ini akan dibahas beberapa tantangan utama yang akan dihadapi serta
berbagai upaya mengatasinya agar target jumlah penduduk pada Visi Indonesia 2030 dapat
tercapai.

3.1. Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) : Revitalisasi Program KB dan
Kesetaraan Gender

Untuk mendapatkan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa pada tahun 2030, dan
dengan jumlah penduduk saat ini, maka Indonesia harus mencapai penduduk tumbuh seimbang
(PTS) paling tidak pada periode 2010-2015. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya
menekan angka kelahiran dengan indikator capaian TFR setara 2,1 dan NRR setara 1.

Target TFR dan NNR sebesar tersebut pada dasarnya tidak terlalu sulit untuk dicapai
mengingat keberhasilan Indonesia pada masa lalu dalam penurunan angka kelahiran. Pada
periode 1966 – 1971 angka TFR sebesar 5,6 telah turun lebih separuhnya menjadi 2,3 pada
periode tahun 2000 - 2005.

Penurunan TFR tersebut terutama disebabkan oleh keberhasilan program keluarga
berencana dalam upaya meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi (prevalensi KB) pada
pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 1971, angka prevalensi kurang dari 5 persen meningkat
menjadi 26 persen pada tahun 1980, 48 persen pada tahun 1987, 57 persen tahun 1997 dan tahun
2002 sebesar 60 persen (BPS, 2003)

Namun demikian, kedepan akan terdapat tantangan yang cukup berat dalam menjamin
keberlangsungan program dan kelembagaan keluarga berencana ini. Salah satu masalah utama
adalah desentralisasi program KB.

Sejalan dengan esensi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Kepres No. 103/2001,
kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Konsekwensinya, BKKBN Pusat harus menyerahkan seluruh SDM, anggaran, perangkat keras,
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan di bidang KB kepada pemerintah kabupaten/kota.
Namun demikian, tanggapan dari kabupaten/kota tidak seperti yang diharapkan oleh semangat

dan tujuan otonomi itu sendiri. Otonomi daerah bahkan menjadi titik awal dari terpinggirkannya
program KB. Mekanisme operasional program KB yang telah dirancang BKKBN mengalami
perubahan fundamental ke arah yang menghambat keberlangsungan program KB. Bentuk
kelembagaan KB ditingkat daerah menjadi beragam, dan bahkan dijadikan satu atap (dilebur)
dengan dinas lain yang tidak ada hubungannya dengan kependudukan. Selain itu, perubahan lain
yang terjadi adalah adalah berkurangnya secara drastis jumlah petugas lapangan. Dalam empat
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tahun terakhir, petugas lapangan yang menyosialisasikan program KB berkurang sekitar 35
persen dari 26.000 pada tahun 2003 menjadi hanya 17.000 pada tahun 2007. (BKKBN, 2007)

Hal ini selanjutnya berdampak pada pertumbuhan akseptor (pengguna) KB baru. Selama
empat tahun terakhir (2003 – 2007), pertumbuhan akseptor KB baru hanya berkisat antara 0,3
persen sampai 0,5 persen. BKKBN (BKKBN,2007) memprediksi jika pertumbuhan akseptor KB
baru berjalan stagnan (sekitar 0,5 persen) diperkirakan jumlah penduduk mencapai 355 juta jiwa
pada 2015. Bahkan jika pertumbuhan jumlah akseptor KB baru justru turun dari 0,5 persen,
penduduk Indonesia pada 2015 diperkirakan mencapai 367 juta jiwa. Ledakan penduduk ini
hanya dapat diatasi jika pertumbuhan akseptor baru di atas 1 persen pertahun. Ini disebabkan
jumlah generasi muda pada saat ini relatif banyak, yaitu sekitar 40 juta jiwa (sekitar 20 persen
dari jumlah penduduk Indonesia) Jumlah yang besar tersebut lebih mengkhawatikan karena
tingkat kesuburan jauh melebihi masa ‘baby boom’ di era 1960-1970-an.

Angka-angka prediksi yang dikemukakan tersebut tentunya jauh dari target yang
diinginkan dalam Visi Indonesia 2030. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya agar kondisi
ledakan penduduk tidak terjadi pada masa yang akan datang.

Upaya utama yang dapat dilakukan adalah melalui revitalisasi program KB. Revitalisasi
program KB diperlukan tidak hanya karena berubahnya lingkungan kebijakan dari sentralisasi ke
desentralisasi, tetapi juga karena relatif berkurangnya perhatian dunia internasional pterhadap
program KB pada saat ini dibandingkan pada era 1980-1990an. Revitalisasi tersebut mencakup
beberapa hal pokok sebagai berikut:
1. Revitalisasi untuk mensinergikan kembali kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam

program KB. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan terutama
dalam menetapkan arah kebijakan yang terkait dengan program KB. Selain itu, perlu
dilakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran pimpinan daerah terhadap persoalan-
persoalan dan ancaman-ancaman kependudukan kedepan yang dapat menghambat
pembangunan daerah khususnya dan nasional umumnya

3. Revitalisasi kelembagaan program KB daerah dengan mengembalikan peranan penting
BKKBN dalam pengendalian kelahiran. BKKBN di daerah sebagai suatu institusi hendaknya
tidak dilebur dengan instansi lainnya, sehingga institusi ini dapat bekerja secara optimal
sesuai dengan fungsinya. Selain itu, tenaga-tenaga terampil yang telah tersedia di BKKBN
daerah saat ini, yang telah terlanjut disimbiosiskan pada instansi-instansi lainnya, untuk
dikembalikan ke fungsi asalnya, sehingga perencanaan program KB dan pelaksanaan di
lapangan

4. Revitalisasi dalam pengadaan alat kontrasepsi secara gratis khususnya untuk keluarga
miskin. Dalam pengadaan alat kontrasepsi ini, peranan pemerintah pusat dalam penyediaan
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dan pemberian subsidi perlu ditingkatkan, terutama pada daerah-daerah dengan sumber
pembiayaan yang terbatas.

3.2. “Demographic Bonus” versus “Window of Opportunity”
Keberhasilan Program KB Nasional selama ini, menyebabkan bergesernya struktur umur

penduduk Indonesia ke arah yang menguntungkan bagi pembangunan. Proporsi penduduk usia
produktif (15 – 64) tahun meningkat diikuti oleh penurunan proporsi penduduk usia 0 – 14 tahun.
Hal ini menyebabkan angka ketergantungan (dependency ratio) menurun dari 54,7 pada tahun
2000 menjadi hanya 43,3 pada tahun 2030, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan
ekonomi yang pesat.

Fenomena turunnya angka ketergantungan yang disebabkan penurunan angka kelahiran
disebut sebagai “demographic bonus”. Namun demikian “demograhic bonus” ini baru benar-
benar merupakan bonus pembangunan apabila diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja
untuk menyerap jumlah penduduk produktif yang sangat besar tersebut. Kegagalan untuk
menjawab tantangan menyebabkan hilangnya peluang pembangunan (window of opportunity)
dan berpotensi memicu masalah yang lebih berat.

Persoalan ketenagakerjaan merupakan persoalan yang berat yang harus dihadapi
Indonesia. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,45
persen atau sebanyak 11,1 juta orang dari total angkatan kerja yang sebanyak 106,3 juta orang.
Tingkat pengangguran tertingi terjadi pada usia-usia muda (15 -24 tahun), dengan tingkat
pengangguran usia 15 – 19 tahun sebesar 37,09 persen dan 20 – 24 tahun sebesar 27,20 persen.
Selanjutnya dari sisi jenis kelamin, memperlihatkan tingkat pengangguran perempuan lebih 1,5

kali dibandingkan laki-laki . Tingkat pengangguran terbuka perempuan sebesar 13,72 persen
sedangkan laki-laki hanya 8,58 persen.

Selain tingkat pengangguran terbuka, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia adalah
masih tingginya tingginya tingkat setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran
mengacu pada kurang termanfaatkannya angkatan kerja yang berstatus bekerja, yang dalam hal
ini dilihat dari jumlah jam kerja. Seseorang dikategorikan setengah pengangguran jika jam kerja
seminggu yang lalu kurang dari 36 jam peminggu.

Data tahun 2006 memperlihatkan tingkat setengah pengangguran di Indonesia adalah
sebesar 31,44 persen. Ini berarti hampir sepertiga dari total penduduk bekerja di Indonesia
kurang termanfaatkan secara produktif (dilihat dari jam kerja).

Tingkat setengah pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang lebih besar untuk
perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, dari sisi umur memperlihatkan tingkat setengah
pengangguran relatif tinggi pada umur muda (15 – 19 tahun) dan umur-umur tua (50 tahun ke
atas).
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Secara terperinci, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran menurut umur dan
jenis kelamin di Indonesia diberikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Pengangguran dan Setengah Pengangguran Menurut Umur dan Jenis
Kelamin di Indonesia Periode Tahun 2006

Umur
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat setengah pengangguran (%)

Lk Pr Lk+Pr Lk Pr Lk+Pr

15 - 19 33.85 41.58 37.09 43.26 39.22 41.68

20 - 24 24.75 30.88 27.20 25.89 33.13 28.64

25 - 29 9.96 15.28 11.90 19.69 39.77 26.76

30 - 34 4.36 8.85 5.92 18.81 40.96 26.26

35 - 39 2.23 5.65 3.41 18.41 43.42 26.78

40 - 44 1.91 3.73 2.58 19.50 44.70 28.68

45 - 49 2.08 3.28 2.51 22.20 47.26 31.04

50 - 54 2.20 3.03 2.48 26.60 49.52 34.33

55 - 59 2.21 3.67 2.71 31.92 53.83 39.34

60+ 3.16 9.14 5.17 46.02 57.56 49.75

Jumlah 8.58 13.72 10.45 24.82 43.73 31.44

Sumber : Beberapa Indikator Penting Sosial Ekonomi Indonesia Edisi Juli 2006, BPS
Selanjutnya, berdasarkan karakteristik lapangan usaha dari penduduk yang bekerja, dapat

dikemukakan bahwa kesempatan kerja yang tersedia masih bertumpu pada sektor pertanian. Data
tahun 2006 menunjukkan dari total jumlah penduduk bekerja, 44,47 persen berada pada lapangan
usaha pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,50 persen dan sektor industri 12,16
persen.

Sebagaimana diketahui, sektor pertanian adalah sektor dengan produktivitas rendah
dengan banyak tenaga kerja yang berstatus setengah pengangguran. Dalam rangka percepatan
pertumbuhan ekonomi kedepan, sektor pertanian tidak dapat diandalkan sebagai sektor penyerap
pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk
mengembangkan kesempatan kerja ke sektor-sektor di luar pertanian.

Dalam rangka pengembangan kesempatan kerja ke luar sektor pertanian (terutama pada
sektor industri dan jasa) diperlukan upaya peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur
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yang mampu mendorong tumbuhnya investasi. Namun demikian, dalam peningkatan investasi
dan pembangunan infrastruktur ini, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek distribusi
kewilayahan. Investasi dan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara merata pada
wilayah-wilayah Indonesia (tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa), sehingga akan dapat
mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan berkembangnya
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa ini selain menguntungkan dari sisi
penggalian potensi wilayah, juga berdampak pada redistribusi penduduk dari Pulau Jawa ke luar
Jawa.

Gambaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha diberikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu Lalu Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2006

Lapangan Usaha Jumlah (jiwa) %

Pertanian 42323190 44.47

Pertambangan 947097 1.00

Industri 11578141 12.16

Listrik,Gas dan Air 207102 0.22

Bangunan 4373950 4.60

Perdagangan 18555057 19.50

Angkutan,Pergudangan dan Komunikasi 5467308 5.74

Keuangan dan Jasa 1153292 1.21

Jasa kemasyarakatan 10571965 11.11

Jumlah 95177102 100.00

Sumber : Beberapa Indikator Penting Sosial Ekonomi Indonesia Edisi Juli 2006, BPS

3.3. Meningkatnya Proporsi Penduduk Lansia dan Tantangan Pembiayaan Kesehatan
Meskipun dihadapkan dengan bonus demografi berupa berkurangnya proporsi penduduk

usia 0 – 14 tahun dan meningkatkan penduduk usia produktif (15 – 64), sebagai akibat
meningkatnya derajat kesehatan, pada masa yang akan datang Indonesia akan dihadapkan pada
persoalan meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yaitu mereka yang
berumur 65 tahun ke atas. Pada tahun 2000, proporsi penduduk lansia baru 4,7 persen meningkat
hampir dua kali lipatnya pada tahun 2030 menjadi 8,9 persen.
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Lansia merupakan kelompok penduduk yang mempunyai resiko tinggi untuk sering sakit
dan menderita sakit kronis, serta mengalami ketidakmampuan. Hal-hal tersebut membutuhkan
pengobatan medis dan perawatan yang intensif, dengan biaya dan teknologi perawatan yang
relative mahal. Banyaknya penduduk lansia dengan derajat kesehatan yang rendah akan
menyebabkan berkurangnya porsi pembiayaan pembangunan yang seharusnya untuk sector-
sektor produktif ke perawatan kesehatan lansia. Hal ini pada tahap selanjutnya akan menghambat
percepatan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjamin pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
target yang diharapkan, maka kedepan perlu dilakukan berbagai upaya yang menjamin agar
lansia tetap sehat dan mampu produktif. Orientasi pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat
dasar (seperti Puskesmas dan Posyandu) yang selama ini hanya pada pelayanan kesehatan ibu
dan anak serta pelayanan kesehatan umum lainnya, harus ditingkatkan kea rah pelayanan lansia.
Posyandu Lansia sebagai salah satu alternative perlu dikembangkan selain pengembangan
Posyandu yang selama ini berorientasi melayani ibu dan anak.

3.4. Ketimpangan Sebaran Penduduk
Persoalan ketimpangan sebaran penduduk Jawa – Luar Jawa pada masa yang akan datang

masih menjadi persoalan yang akan dihadapi Indonesia. Meskipun proporsi penduduk Pulau
Jawa sudah menunjukkan penurunan dari 58,92 persen pada tahun 2000 menjadi 54,92 persen
pada tahun 2030, namun demikian penurunan tersebut masih relatif lambat. Hal ini menyebabkan
tingkat kepadatan penduduk Pulau Jawa masih terus bertambah dari 938 jiwa perkm2 pada tahun
2000 menjadi 1210 jiwa perkm2 pada tahun 2030.

Ketimpangan sebaran penduduk berdampak pada inefisiensi dalam pembangunan
terutama pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah yang jarang penduduknya. Sebaliknya,
pada daerah-daerah dengan kepadatan tinggi, berbagai persoalan juga terjadi yang dapat
menghambat pembangunan baik persoalan-persoalan ekonomi, politik maupun sosial lainnya.

Pada dasarnya, keinginan individu untuk melakukan mobilitas termasuk bermigrasi
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Atas dasar itu maka perbedaan aktivitas
ekonomi dan perbedaan peluang untuk memperoleh pendapatan dan kesempatan kerja
merupakan sebab utama ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia, khususnya antara pulau
Jawa dan luar Jawa.

Menimbang pemikiran di atas, maka upaya yang perlu dilakukan adalah pengembangan
wilayah-wilayah sehingga antar daerah tidak terdapat perbedaan yang besar, yang pada akhirnya
akan membuat perpindahan penduduk tidak terjadi secara besar-besaran dan persebaran
penduduk menjadi merata. Dalam pengembangan wilayah tersebut, Indonesia perlu menyusun
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secara cermat masterplan pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang ada
pada masing-masing wilayah.

IV. PENUTUP

Visi Indonesia 2030 yang ingin menempatkan Indonesia pada posisi ekonomi nomor lima
terbesar di dunia pada dasarnya tidak dapat terealisasi hanya dengan memperhatikan aspek-aspek
makro ekonomi semata. Penduduk baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan,
seharusnya menjadi titik sentral dalam semua simulasi dan estimasi yang disusun. Dalam
konteks ini juga, seharusnya perhatian terhadap penduduk tidak hanya terkait pada besaran
jumlahnya. Sebagaimana yang terlihat dari pembahasan sebelumnya, perubahan dalam besaran
penduduk juga diikuti oleh perubahan dalam berbagai dinamika kependudukan, yang semuanya
berdampak langsung terhadap target-target capaian makro ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan
juga perencanaan dan tindak lanjut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dinamika
kependudukan tersebut.

.
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