
MASALAH-MASALAH 
KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Sbg negara berkembang, Indonesia tdk luput dr
masalah2 kependudukan. Secara garis besar
masalah pokok di bidang kependudukan 

1.Jumlah penduduk yg besar dgn laju
pertumbuhan penduduk yg relatif masih tinggi.

2.penyebaran penduduk yang tidak merata.

3.Struktur umum muda

4.Kualitas penduduk masih harus ditingkatkan.



1.Jumlah & laju pertumbuhan
penduduk.

• Indonesia t’msk negara yg berpenduduk besar, 
dibanding dgn negara berkembang lainnya. Menempati
urutan ke lima setelah Amerika serikat dan Rusia.

• Dari sensus penduduk thn 2000, jlh penduduk
indonesia  206,2 juta jiwa. Naik dibanding dgn thn
1990  178,5 jt jiwa

• Laju pertumbuhan penduduk

• Pertumbuhan penduduk selisih antara jlh kelahiran
& kematian, ditambah selisih antara penduduk yg
masuk (imigrasi) & yg keluar (emigrasi)



Pertumbuhan pddk : ( Lahir - Mati ) + ( Migrasi –
Emigrasi )

• Pertumbuhan pddk krn perpindahan di Indonesia 
tdk begitu berpengaruh, krn jlhnya kecil, shg
pertumbuhan pddk terutama b’dasar selisih
antara kelahiran dan kematian (pertumbuhan
alamiah).

Pertumbuhan pddk :  ( Lahir - Mati ) 

• Laju p’tumbuhan pddk per tahun sdh m’alami
penurunan, dari 1,98% pd thn 1980-1990 
menjadi 1,49% thn 1990-2000, tetapi angka ini
relatif msh tinggi.





• Hal ini disebabkan krn keberhasilan program 
KB serta tkt kematian turun lebih rendah
akibat kemajuan dibidang kesehatan dlm
usaha pencegahan peny & penemuan obat2an 



Upaya pemerintah : program KB dan program 
transmigrasi

• Laju pertumbuhan pddk yang tinggi jika tdj
seimbang dgn pertumbuhan ekonomi
dampak & beban berat bg pddk spt pangan, 
perumahan, kesehatan, lapangan kerja dll.



2.Penyebaran penduduk yang tidak
merata

• penyebaran pddk di Indonesia sgt tdk merata antara
satu pulau dgn pulau lainnya penduduk kita
mengelompok di pulau Jawa & Madura  kelebihan
penduduk.

• Dari sensus thn 2000, 58,9% penduduk tinggal di pulau
jawa yg luasnya hanya 7% dr wilayah Indonesia, 
sedangkan pulau kalimantan dihuni 5,5% penduduk
dengan luas wilayah 28%

• Masalah lainnya ketidakseimbangan jumlah
penduduk daerah kota dengan desa.

• Selain itu laju pertumbuhan penduduk di kota lebih
cepat.



 Disebabkan adanya perpindahan penduduk
dari desa ke kota yang relatif besar.

 masalah

• Meningkatnya jumlah pengangguran

• Pemukiman kumuh

• Masalah sosial ekonomi lainnya



3.Struktur umur muda



Mis : menurut sensus thn 2000 : jlh pddk usia 0-14 thn  29,7%, 
yg pd tahun 2010-2020 akan memasuki usia reproduksi.

• Gambaran lain : perbandingan antara jlh pddk usia produktif
(15-64 thn) dgn jlh pddk yg tdk produktif (0-14 thn) dan  65 
tahun.



Menghasilkan angka beban ketergantungan

Angka Ketergantungan

Penduduk usia 0-14 thn + usia  65 thn x 100%

Penduduk usia 15-64 thn

Di Indonesia Jumlah penduduk:

• usia 0-14 thn : 60,5 juta jiwa

• usia  65 thn : 9,4 juta jiwa

• Usia 15-64 thn : 133,5 juta jiwa, sehingga angka
ketergantungannya adalah :

60,5 juta jiwa + 9,4 juta jiwa x 100% = 52,4%

133,5 juta jiwa



Tiap 100 org tenaga produktif harus menanggung kebutuhan 
53 org tidak produktif.



Besarnya jumlah penduduk usia muda
membawa dampak :



4.Dampak laju pertumbuhan
penduduk yang cepat :

1.Pendidikan
• Jumlah anak yg memerlukan tempat disekolah setiap tahun

bertambah 8,5%. Masalah pendidikan yg timbul :
- Daya tampung sekolah tdk seimbang dgn minat sekolah
- Tidak seimbang antara perbandingan jlh usia sekolah dgn
penduduk yg bersekolah.
- Yg melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sgt
sedikit

2.Pelayanan Kesehatan
• Kebutuhan pelayanan kesh akan meningkat, berarti

diperlukan peningkatan jlh tenaga medis & fasilitas kesh.



• Menurut standar, 1 dokter melayani 100 org, 
sdgkan Indonesia 1 dokter untuk 13.000 orang.

3.Kehidupan sosial ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia msh
relatif rendah, selain itu pendapatan perkapita
juga masih rendah.

4.Lingkungan Hidup
• Perkembangan pddk m’merlukan penambahan

persediaan sandang & pangan yg diambil dr
sumber alam, jika pengelolaannya tdk baik akan
mengganggu keseimbangan alam banjir, erosi
dll.



5.Masalah lapangan kerja

• Pertambahan pddk juga m’merlukan lapangan
kerja. Thn 1971, untuk setiap 4 org yg b’henti
kerja, telah menanti 14 org yg menggantikan.

• Bila kesempatan kerja tdk disediakan kan tjd
pengangguran dgn segala akibat negatifnya di
masyarakat.



Pemecahan masalah kependudukan di Idonesia :

• menurunkan tingkat kelahiran  upaya
program Keluarga Berencana

• Meratakan penyebaran penduduk 
Transmigrasi

• Secara bertahap memberikan pengetahuan
tentang kependudukan & Keluarga Berencana, 
agar sikap penerimaan terhadap “keluarga
besar” di ubah menjadi “keluarga kecil” 
menuju “NKKBS”




