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ABSTRAK 

 
Penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda 

yaitu sebagai permintaan (demand) dan sebagai penawaran (supply). Sejalan 
dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga 
penghambat pembangunan ekonomi. Tujuan kajian ini untuk memberikan 
gambaran atas peluang dan tantangan pertumbuhan penduduk daerah (provinsi, 
pulau dan kawasan) dalam pembangunan ekonomi nasional. 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 
pertumbuhan penduduk daerah yang tinggi merupakan peluang dalam penyediaan 
tenaga kerja baik regional maupun nasional. Tantangan yang dihadapi 
menyangkut masalah kuantitas dan kualitas penduduk. Dalam upaya peningkatan 
pembangunan ekonomi, kebijakan kependudukan ditentukan pada upaya 
pengendalian pertumbuhan, distribusi serta peningkatan kualitas penduduk. 
Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas 
pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta fasilitas sosial. 

Kata Kunci: Peluang & Tantangan, Kependudukan, Pembangunan Ekonomi. 
 
 

ABSTRACT 
 
Population in the context of economic development has a dual role, namely as a demand 
and the supply. In line with the dual role, the population can be a bosters and also 
obstacle economic development. The purpose of this study to provide an overview of the 
opportunities and challenges of population growth in the region (province, island and 
region) in national economic development. 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 indicate areas of high 
population growth is in the provision of employment opportunities both regionally and 
nationally. The challenge facing the problem regarding the quantity and quality of the 
population. In an effort to increase economic development, population policy is 
determined in the effort to control the growth, distribution and improvement of 
population quality. improvement of population quality can be achieved by improving the 
quality of education, health, income, and social facilities. 
 
Keywords : Opportunities & Challenges, Population, Economic Development . 
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PENDAHULUAN 
Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka 

pembangunan nasional karena (1) Penduduk merupakan pusat dari seluruh 
kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan, (2) Keadaan dan 
kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah, (3) Dampak dinamika kependudukan akan terasa 
dalam jangka panjang, sehingga peran penting penduduk dalam pembangunan 
terabaikan. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari kontribusi 
sumber daya manusia di masing-masing region yang ada di wilayah Indonesia. 

  

Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap pembangunan 
yaitu berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan 
pembangunan baik regional maupun nasional sehingga penambahan tersebut 
memungkinkan Indonesia menambah produksi. Pertambahan produksi nasional 
harus didukung oleh tingginya produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan 
diantaranya melalui peningkatan pendidikan, latihan serta pengalaman kerja. 
Perkembangan penduduk yang pesat juga akan menyebabkan luasnya pasar dari 
barang-barang yang dihasilkan oleh sektor perusahaan dan hal ini menimbulkan 
dorongan kepada pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan 
ekonomi.  

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 
247.424.598 jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia cenderung mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,31 
persen atau mengalami pertambahan jumlah penduduk sebesar 3.208.614 jiwa 
dari tahun sebelumnya. 

Tantangan yang dihadapi terkait pesatnya pertumbuhan penduduk 
Indonesia diantaranya menyangkut masalah kuantitas dan kualitas penduduk. 
Jumlah penduduk yang tinggi 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 
yang tidak merata serta (3) Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak 
seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang 
berdampak pada kerawanan sosial. Tantangan lain adalah masalah kualitas 
sumber daya manusia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kualitas 
sumber daya manusia relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih 
relatif rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. 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.  
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Argumentasi di atas menunjukkan bahwa penduduk dalam konteks 
pembangunan ekonomi memiliki peran ganda yaitu sebagai permintaan (demand) 
dan sebagai penawaran (supply). Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk 
dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi. 
Hal tersebut menjadi dasar perumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana 
peluang dan tantangan pertumbuhan penduduk daerah dalam pembangunan 
ekonomi nasional?. Sedangkan tujuan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui 
peluang dan tantangan pertumbuhan penduduk daerah dalam pembangunan 
ekonomi nasional. 
  
KAJIAN PUSTAKA 
Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk 
 Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu 
tempat atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Konsep 
penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang 
yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau 
lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan 
menetap. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang 
menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu 
tertentu (BPS, 2013). 
 
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi 
 Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan 
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDB atau 
PNB Rill. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang 
diikuti oleh perubahan dalam aspek lain dalam perekonomian seperti 
perkembangan pendidikan, perkembangan kemahiran tenaga kerja, perbaikan 
teknologi dan kenaikan dalam taraf kemakmuran masyarakat. Pembangunan 
ekonomi hanya berlaku apabila pendapatan per kapita mengalami kenaikan secara 
berkepanjangan (Sukirno, 2011). 
 
Teori Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan 

1) 

Secara umum terdapat tiga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda 
yaitu: 

Kaum Nasionalis  

2) 

Mereka beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk akan menstimuli 
pembangunan ekonomi. Ide dasarnya adalah dengan penduduk yang banyak 
akan berakibat pada produktifitas yang tinggi dan kekuasaan yang tinggi pula. 
Inspirasi pendapat ini didasarkan juga atas pengalaman negara-negara Eropa 
pada zaman revolusi industri. Pada saat itu kenaikan produksi pertanian selalu 
diikuti oleh pertumbuhan penduduk. Argumentasinya adalah bahwa dengan 
penduduk yang banyak akan menyebabkan mereka untuk membuka lahan 
pertanian yang baru, membangun irigasi, membuat pupuk dan inovasi-inovasi 
yang lain yang berkaitan dengan revolusi pertanian. Akibatnya produksi 
pertanian akan naik dengan cepat. 
Kelompok Marxist  
Kelompok ini percaya bahwa tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk 
dan pembangunan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa semua masalah yang 
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berhubungan dengan kurangnya pembangunan ekonomi, seperti kemiskinan, 
kelaparan, dan masalah sosial lainnya, bukan karena pertumbuhan penduduk, 
tetapi semata-mata sebagai hasil dari ketidakbenaran dari institusi sosial 
maupun ekonomi di daerah yang bersangkutan. Menurut Marx, pemerintah di 
negara kapitalis akan mempertahankan pertumbuhan penduduk agar upah tetap 
rendah. Tetapi di dalam pemerintahan sosialis, hal tersebut tidak akan terjadi. 
Jadi, dalam hal ini letak persoalannya adalah apakah suatu negara itu kapitalis 
atau sosialis. 

3) Kelompok Neo-Malthusian 

 

Kelompok ini sejak awal menentang Marxist. Pada prinsipnya mereka 
mengikuti teori Malthus, dengan ide bahwa pertumbuhan penduduk apabila 
tidak dikontrol akan menghilangkan hasil-hasil yang diperoleh dari 
pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi 
akan mengakibatkan gagalnya pembangunan (Todaro, 1994). 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif 

analisis yang menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan pertumbuhan 
penduduk daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. 

 

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 DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan Penduduk Daerah dan Nasional 
 Berdasar dari hasil sensus penduduk tahun 1971 hingga tahun 2010, laju 
pertumbuhan penduduk Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 
1971-1980 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,31 persen per tahun, 
selanjutnya tahun 1980-1990 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 
sebesar 0,33 persen atau sebesar 1,98 persen per tahun dan tahun 1990-2000 serta 
tahun 2000-2010 pertumbuhan penduduk masing-masing sebesar 1,49 persen per 
tahun. 
 Pertumbuhan penduduk Indonesia tidak terlepas dari kontribusi 
pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah. Berdasar laporan Badan Pusat 
Statistik (BPS, 2013) tiga provinsi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 
tertinggi tahun 2000-2010 adalah provinsi Papua, Kepulauan Riau dan 
Kalimantan Timur yakni memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk masing-
masing sebesar 5,39 persen, 4,95 persen serta 3,81 persen per tahun. Sedangkan 
tiga provinsi dengan rata-rata pertumbuhan penduduk terendah adalah provinsi 
Jawa tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat yakni memiliki rata-rata 
pertumbuhan penduduk masing-masing sebesar 0,37 persen, 0,76 persen serta 
0,91 persen per tahun.  

Meskipun laju pertumbuhan penduduk Indonesia cenderung menurun, 
namun secara kuantitatif Indonesia  merupakan salah satu negara dengan populasi 
penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia cenderung meningkat. 
Hasil olah cepat sensus penduduk 2010 yang diselenggarakan pada bulan Mei 
2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Bila 
dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 yang berjumlah 
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206.264.595 jiwa, maka selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) penduduk 
Indonesia bertambah sekitar 31,37 juta jiwa atau meningkat dengan tingkat (laju) 
pertumbuhan per tahun sebesar 1,49 persen per tahun. Pada tahun 2013 jumlah 
penduduk Indonesia mencapai 

 

247.424.598 jiwa, dan menempatkan posisi 
Indonesia berada pada urutan ke empat di tingkat dunia setelah negara Cina, India 
dan Amerika Serikat serta posisi pertama antar negara ASEAN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1:  Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk Indonesia  
 Tahun 1971-2010 
 
Peluang Pertumbuhan Penduduk Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi 
Nasional 
 Pertumbuhan penduduk dapat menjadi pendorong atau peluang dalam 
pembangunan nasional diantaranya adalah: 
a) Dalam kegiatan ekonomi, penduduk berperan ganda yaitu berperan sebagai 

permintaan (demand) dan sebagai penawaran (Suplay).  
Pada sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen atau sumber 
permintaan potensial terhadap barang dan jasa. Pada sisi penawaran, penduduk 
bertindak selaku produsen barang dan jasa sebagai pemasok input tenaga kerja 
yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksi baik di tingkat regional, 
nasional maupun dalam pasar bebas.  
 
Penduduk dalam pembangunan ekonomi dapat berperan sebagai pendorong 
pembangunan karena penduduk sebagai sumber tenaga kerja atau sumber daya 
manusia, sangat menentukan dalam setiap kegiatan produksi. Jumlah penduduk 
yang besar dan disertai dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi 
merupakan modal dasar sumber daya manusia yang dapat memacu kegiatan 
produksi. Dorongan lain dari pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan 
ekonomi dapat dilihat dari sisi penawaran. Indonesia dengan jumlah penduduk 
yang sangat besar berarti sumber permintaan potensial akan barang dan jasa 
semakin besar. Sebagaimana kegiatan-kegiatan produktif berlangsung karena 
adanya permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. 
 
Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, permintaan akan barang 
seperti pangan, sandang maupun perumahan semakin meningkat. 
Meningkatnya permintaan akan barang tersebut pada gilirannya akan memacu 
usaha produktif lain untuk berkembang, kegiatan investasi meningkat yang 
berarti pula meningkatnya kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dengan 
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demikian, selama penduduk memiliki kemampuan untuk berproduksi dan 
menyerap hasil produksi yang dihasilkan penduduk akan menjadi faktor 
pendorong bagi perkembangan ekonomi suatu perekonomian baik di wilayah 
regional maupun nasional. Namun yang menjadi persoalan adalah sebagian 
besar fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang seperti halnya 
Indonesia, pertumbuhan penduduk tampaknya belum benar-benar menjadi 
faktor pendorong pembangunan ekonomi regional maupun nasional. Jumlah 
penduduk yang besar masih terkadang menjadi faktor penghambat 
pembangunan ekonomi, hal tersebut dicirikan dengan masih tingginya angka 
pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita, kualitas tenaga kerja yang 
relatif rendah serta keterbatasan modal. Dengan pemberlakuan otonomi daerah 
misalnya, penduduk daerah hendaknya lebih mampu mengoptimalkan sumber 
daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan seperti dengan pemanfaatan 
potensi lokal yang dimiliki dan dapat mengembangkan atau memasarkannya 
hingga di tingkat nasional maupun internasional. Pemberlakuan Asean 
Economic Community pada tahun 2015, hendaknya juga menjadi peluang bagi 
penduduk Indonesia yakni dalam mensuplai tenaga kerja di pasar bebas 
ASEAN. Namun sekali lagi hal tersebut harus didukung pula oleh keahlian 
atau keterampilan tenaga kerja Indonesia untuk mampu bersaing di pasar 
global. 
 

b) Struktur penduduk muda. 
Piramida penduduk Indonesia tahun 2010 termasuk tipe expansive, dimana 
sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Bagian tengah 
piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing (gambar 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 
Gambar 2: Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2013 
 
Terdapat pendapat mengatakan bahwa kondisi ini merupakan keadaan yang 
kurang menguntungkan dalam pembangunan karena jika terdapat banyak 
kelompok umur tidak produktif (umur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 
tahun) maka besar beban yang harus ditanggung kelompok umur produktif 
(umur 15-64 tahun) dalam menghidupi kelompok umur tidak produktif juga 
semakin besar. Namun piramida tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk umur produktif lebih besar dari umur tidak produktif dan kondisi ini 
dapat menjadi peluang dalam penyediaan tenaga kerja produktif baik di tingkat 
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daerah maupun di tingkat nasional jika tenaga kerja dengan produktivitas dan 
daya saing tinggi.   
 

c) Beban ketergantungan penduduk Indonesia cenderung mengalami penurunan. 
Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak 
produktif (umur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) terhadap 
penduduk produktif (umur 15-64 tahun). Beban ketergantungan penduduk 
Indonesia masih tergolong tinggi, namun beban ketergantungan ini cenderung 
mengalami penurunan. Hasil sensus penduduk tahun 1971 menunjukkan angka 
ketergantungan penduduk 86,8, pada tahun 1980 turun menjadi 79,3, kemudian 
tahun 1990 turun menjadi 67,8, pada tahun 2000 turun kembali menjadi 53,8 
dan pada tahun 2010 sebesar 51,3 artinya setiap 100 orang umur produktif 
menanggung beban sekitar 51 orang tidak produktif. Dengan semakin 
rendahnya beban ketergantungan penduduk menunjukkan semakin sedikit 
jumlah penduduk yang tidak produktif atau semakin banyak jumlah penduduk 
umur produktif sebagai pelaku pembangunan baik di tingkat daerah maupun 
nasional.  

 
Tantangan Pertumbuhan Penduduk Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi 
Nasional 
 Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi 
merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan khususnya yang terjadi di 
negara-negara maju, namun seperti telah dijelaskan di atas, pertumbuhan 
penduduk di wilayah Indonesia juga dapat menjadi faktor peluang dalam 
pelaksanaan pembangunan. Namun tampaknya peluang tersebut belum sebanding 
dengan berbagai hambatan dan tantangan yang terjadi dari pertumbuhan 
penduduk yang tinggi. Beberapa permasalahan terkait kependudukan di wilayah 
Indonesia diantaranya adalah: 
1) Masalah Penduduk yang Bersifat Kuantitatif 

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi 
Meski trend pertumbuhan penduduk Indonesia cenderung menurun dari 
berbagai periode waktu yakni tahun 1971 hingga tahun 2010, jumlah 
penduduk Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Tingginya pertumbuhan 
penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi 
menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan 
pangan, sandang, dan papan serta berbagai fasilitas sosial yang dibutuhkan 
dalam masyarakat.  
 

b. Sebaran Penduduk yang Tidak Merata 
Kepadatan penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2013 sebagian 
besar masih terpusat di pulau Jawa. Kepadatan penduduk terbesar terletak 
di provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 14.992 jiwa/km2, diikuti Jawa Barat 
dan Banten masing-masing sebesar 1.280 jiwa/km2, dan 1.188 jiwa/km2. 
Disisi lain, provinsi Kalimantan Urata, Papua Barat dan Papua merupakan 
provinsi dengan kepadatan penduduk terendah sekitar 8 jiwa/km2, 9 
jiwa/km2, dan 10 jiwa/km2. Perbedaan ini menunjukkan disparitas 
kepadatan penduduk yang cukup tinggi antar provinsi di Indonesia.  
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Selanjutnya jika dilihat dari sebaran penduduk antar pulau di Indonesia, 
sebagian besar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa yaitu 140.823.131 
jiwa atau sekitar 56,92 dari total penduduk Indonesia tahun 2013. 
Kemudian diikuti oleh pulau Sumatera dengan penduduk sebesar 
53.299.156 jiwa atau sebesar 21,54 persen dari total penduduk Indonesia. 
Sementara pulau yang memiliki jumlah penduduk terendah terdapat di 
pulau Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk sebesar 6.917.100 jiwa 
atau sebesar 2,80 persen. 
 
Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di pulau 
Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman 
dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar pulau Jawa belum 
dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. 
Sebagian besar tanah di luar pulau Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada 
kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat 
tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan. Kepadatan 
penduduk yang tidak merata juga 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. Faktor-faktor yang menyebabkan 
tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara lain karena pulau Jawa 
merupakan pusat pemerintahan, merupakan pusat kegiatan ekonomi dan 
industri sehingga banyak tersedia lapangan pekerjaan, tersedia berbagai 
jenjang dan jenis pendidikan serta memiliki sarana komunikasi yang lebih 
lancar. 
 

c. Tingginya Angka Pengangguran 
Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan 
dan investasi. Karenanya pembentukan modal menjadi lambat dan 
kesempatan kerja kurang dan dengan demikian meningkatkan 
pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio 
ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar 
untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan 
menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Di tingkat ASEAN 
Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengangguran tertinggi yang 
selanjutnya diikuti oleh negara Filipina dan Myanmar.  Pada Februari 2013 
jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 
Indonesia mencapai 7.170.500 orang atau sebesar 5,92 persen. Daerah yang 
memberikan kontribusi tertinggi dari jumlah pengangguran nasional adalah 
provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi 
dengan jumlah pengangguran terrendah diantaranya adalah provinsi Papua 
Barat, Sulawesi Barat dan Bengkulu. Pengangguran sebagian besar 
terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal tersebut disebabkan 
oleh sebaran penduduk yang tidak merata atau sebagian besar penduduk 
berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). 
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2) Masalah Penduduk yang Bersifat Kualitatif  
Kualitas penduduk adalah mutu kehidupan penduduk pada suatu negara. 
beberapa faktor mutu kehidupan penduduk pada suatu negara yaitu meliputi 
tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan per kapita. 
a. Tingkat Pendidikan yang Rendah 

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. Penyerapan tenaga kerja Indonesia hingga Februari 2013 masih 
didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke 
bawah 54,6 juta orang (47,90 persen) dan sekolah menengah pertama 
sebanyak 20,3 juta orang (17,80 persen). Penduduk bekerja berpendidikan 
tinggi hanya sebanyak 11,2 juta orang mencakup 3,2 juta orang (2,82 
persen) berpendidikan diploma dan sebanyak 8,0 juta orang (6,96 persen) 
berpendidikan universitas.  
 
Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia diantaranya 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 daerah atau negeri sendiri. 
 

b. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah 
Peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia cenderung mengalami 
perbaikan, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan 
hidup. Tahun 2010 angka harapan hidup di atas usia 60 tahun mencapai 
20,7 juta orang kemudian naik menjadi 36 juta orang. Kenaikan tersebut 
diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai 71 juta orang pada tahun 
2050. Namun demikian Indonesia masih dihadapkan pada berbagai 
permasalahan kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terbatasnya 
sarana prasarana serta pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di 
Indonesia serta biaya pemeliharaan kesehatan yang masih tergolong tinggi. 
Rendahnya kualitas kesehatan penduduk diantarannya disebabkan oleh 
masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan penduduk terhadap 
kesehatan, rendahnya pendapatan yang mengakibatkan rendahnya daya beli 
masyarakat akan akses layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi dan 
kalori serta fasilitas layanan kesehatan yang masih relatif terbatas.     
 

c. Tingkat Kemakmuran yang Rendah 
Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis 
Kemiskinan) di Indonesia pada periode 2001-2013 cenderung mengalami 
penurunan. Pada tahun 2001 persentase penduduk miskin sebesar 18,40 
persen (37,9 juta jiwa) dan pada tahun 2013 menjadi 11,37 persen (28,07 
juta jiwa). Namun jumlah ini masih tergolong cukup tinggi. Tingginya 
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angka kemiskinan di Indonesia diantaranya disebabkan oleh rendahnya 
pendapatan masyarakat yang dapat mempengaruhi sektor lain seperti sektor 
pendidikan dan kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah, hendaknya 
mampu dioptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia juga dapat ditunjukkan 
dengan masih relatif rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia yang mencakup tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan sehat 
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. Menurut laporan UNDP, IPM Indonesia tahun 2012 
menempati peringkat 121 dari 189 negara dengan nilai IPM 0,629. Indeks 
Pembangunan Manusia Indonesia terhadap negara ASEAN relatif masih 
rendah. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, Indonesia menempati 
peringkat ke enam. Kesenjangan IPM juga terjadi di Indonesia, Kawasan Barat 
Indonesia (KBI) relatif lebih baik kondisinya jika dibanding dengan Kawasan 
Timur Indonesia (KTI).  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

a. Peluang dari pertumbuhan penduduk daerah dalam pembangunan ekonomi 
nasional diantarannya adalah bahwa dalam kegiatan ekonomi, penduduk 
memiliki peran ganda yaitu berperan sebagai permintaan (demand) dan sebagai 
penawaran (Suplay), Indonesia memiliki struktur penduduk muda dan usia 
produktif serta semakin menurunnya beban ketergantungan penduduk.  Namun, 
pertumbuhan penduduk tampaknya belum benar-benar menjadi faktor 
pendorong pembangunan ekonomi regional maupun nasional. Jumlah 
penduduk yang besar masih terkadang menjadi faktor penghambat 
pembangunan ekonomi, hal tersebut dicirikan dengan masih tingginya angka 
pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita, kualitas tenaga kerja yang 
relatif rendah serta keterbatasan modal.   

Berdasar pembahasan yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang dapat 
diambil dari kajian ini adalah: 

b. Tantangan dan berbagai permasalahan pertumbuhan penduduk di Indonesia 
menyangkut masalah penduduk yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. 
Permasalahan penduduk yang bersifat kuantitatif diantaranya adalah masalah 
jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebaran penduduk yang tidak 
merata serta tingginya angka pengangguran di Indonesia. Permasalahan 
penduduk yang bersifat kualitatif diantaranya adalah masih rendahnya kualitas 
pendidikan, kesehatan serta kemakmuran yang dicirikan dengan masih 
tingginya persentase penduduk miskin di Indonesia. Masih relatif rendahnya 
kualitas penduduk Indonesia juga ditunjukkan dengan masih relatif rendahnya 
nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.  
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Saran dan Implikasi Kebijakan  
Dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi, kebijakan 

kependudukan ditentukan pada upaya (1) penekanan jumlah penduduk, 
peningkatan angka harapan hidup, penurunan beban tanggungan penduduk, 
pemerataan pembangunan serta penyediaan lapangan pekerjaan di daerah-daerah, 
(2) peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan kualitas pendidikan, 
kesehatan, pendapatan serta fasilitas sosial.  
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