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3 Kotak Ajaib: SIKLUS  ANALISIS  DEMOGRAFI



Jumlah

1. Jumlah penduduk

2. Kepadatan penduduk



Komposisi

1. Komposisi Jenis Kelamin

2. Komposisi Usia

3. Komposisi Pendidikan

4. Komposisi Suku-Bangsa/ Agama/ Bahasa



Distribusi

1. Distribusi menurut Wilayah Administrasi: 

Negara, Pulau, Propinsi, Kabupaten, dst

2. Distribusi menurut Pekotaan-Pedesaan



Karakteristik Analisis Demografi

•Pendekatan yang multi-disiplin

•Kepekaan pada statistik

•Pemahaman konsep demografi

•Pemahaman siklus analisis demografi



3  TRANSISI  DEMOGRAFI:

Transisi Demografi Pertama,
Transisi Demografi Kedua,

Transisi Demografi Ketiga.



Transisi Demografi Pertama:
fertilitas, mortalitas,  mobilitas penduduk

• Dikenal dengan “Transisi Demografi”. Dari angka kelahiran dan kematian yang tinggi ke
angka kelahiran dan kematian yang rendah,  ditandai dengan replacement level. 
Biasanya dari TFR sekitar 6 dan angka harapan hidup sekitar 40 ke TFR sekitar 2,2 dan
angka harapan hidup sekitar 70.

• Transisi ini juga disebut dengan “Transisi Vital”, karena belum memasukkan “Transisi
Mobilitas Penduduk”

• Transisi mobilitas penduduk memperlihatkan perubahan pola mobilitas penduduk, dari
jangka pendek dan jarak pendek ke jangka panjang dan jarak yang jauh, dan kemudian
kembali ke jangka pendek lagi, walau mungkin masih jauh.

• Di Indonesia ada daerah yang telah menyelesaikan transisi ini, ada yang belum.



Transisi Demografi Kedua:
individualisasi, hak asasi, penuaan penduduk

• Terjadi di saat angka kelahiran dan kematian telah di bawah
replacement level. Angka kelahiran dapat berfluktuasi, di bawah
replacement level

• Aspirasi individu meningkat.  Tidak mudah untuk meng-”engineer” 
masyarakat. Kebutuhan akan pengakuan identitas dan hak individu
meningkat. Kebutuhan untuk demokrasi muncul. 

• Masalah penuaan penduduk, kekurangan tenaga kerja muda.

• Sebagian penduduk Indonesia telah masuk ke Transisi ini.



Transisi Demografi Ketiga:
suku-bangsa, agama, dan bahasa

• Mobilitas penduduk makin meningkat, entah jarak jauh atau jarak
dekat, “permanen” atau “tidak”

• Hal ini menimbulkan makin seringnya terjadi interaksi antara berbagai
kelompok masyarakat, termasuk berbagai kelompok suku-bangsa,  
agama, dan bahasa.

• Di transisi ini, komposisi penduduk menurut suku bangsa, agama, dan
bahasa dapat berubah dengan cepat, apalagi di tingkat administrasi
yang rendah, seperti kabupaten dan kecamatan

• Beberapa daerah di Indonesia telah mengalami hal ini.



3 Mega-Trend Demografi di Indonesia:

Jumlah Penduduk yang Terus Meningkat,
Penuaan Penduduk,

Perubahan Pola Mobilitas Penduduk



Jumlah Penduduk yang Terus Meningkat

• Demographic Momentum, bukan Peledakan Penduduk (Population Explosion). 
Terjadi sebagai “gema” dari angka kelahiran yang tinggi di masa lampau.

• Population explosion terjadi ketika angka kelahiran total masih sekitar 5 dan angka
harapan hidup masih sekitar 40

• Saat ini angka kelahiran Indonesia sudah mendekati replacement level dengan angka
harapan hidup di atas 70. Beberapa daerah bahkan sudah di bawah replacement level 
dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi.

• Saat ini jumlah penduduk yang besar justru menjadi kekuatan politik dan
ekonomi yang luar biasa. Indonesia akan menjadi salah satu global economic 
powerhouse. Antara lain karena jumlah penduduk yang besar, Indonesia kini makin di-
”lirik”, sekaligus ditakuti beberapa negara di dunia.



Namun, …..

• Kalau tidak hati hati, demographic momentum – yang lebih terkenal
dengan istilah demographic bonus atau demographic window of 
opportunity – dapat menjadi demographic disaster atau malapetaka
demografi

• Walau begitu, jangan kita terburu buru menyalahkan jumlah Penduduk 
yang besar bila ada masalah sosial dan ekonomi.

• Keruwetan lalu lintas di Jakarta bukan karena jumlah Penduduk yang 
banyak. Tokyo yang amat padat mempunyai lalu lintas yang jauh lebih
nyaman daripada Jakarta. 



Penduduk yang Menua

• Biasanya penuaan penduduk dikaitkan dengan angka kelahiran dan
kematian yang rendah.

• Namun, penuaan penduduk juga dapat disebabkan oleh migrasi
keluar dari penduduk usia muda.

• Beberapa daerah di Indonesia telah mengalami penuaan penduduk, 
baik karena angka kelahiran/ kematian yang rendah dan/ atau adanya
migrasi keluar dari daerah itu.

• Keadaan ini akan makin sering kita lihat di Indonesia



Penduduk yang Makin “Bergerak” (Mobile)

• Jarak makin tidak menjadi masalah. Orang Indonesia pergi ke tempat
yang lebih jauh dan lebih lama. 

• Namun, kini orang juga pergi lebih jauh termasuk luar negeri, tetapi
dapat dalam waktu yang singkat, yang dimungkinkan oleh
membaiknya alat transportasi.

• Orang Asing juga makin banyak ke Indonesia. Return Migration juga
akan meningkat.

• Orang Indonesia makin terintegrasi dengan sesamanya di Indonesia 
dan orang dari luar Indonesia.



BEBERAPA Isu Khusus
:

Angka Kelahiran yang Ideal?
Quality Contraceptive

Generasi “Penyet”
Disability

Care-givers
Pembiayaan Penduduk Rentan

Penduduk yang Makin “Wira-Wiri”



TFR yang “ideal”?

• Kita sering mendengar bahwa TFR kita stagnant selama satu dasa
warsa terakhir

• Lebih baik dikatakan stabil, yang tidak mempunyai konotasi baik atau
buruk.

• Kita tidak tahu, berapa TFR yang “ideal”, dan apakah ada TFR yang 
ideal, yang amat tergantung pada banyak kondisi ekonomi, sosial, 
politik, dan teknologi.

• Dengan TFR yang sudah mendekati replacement level, apalagi yang 
sudah di bawah replacement level, TFR jangan lagi digunakan sebagai
target keberhasilan pembangunan.



Tingkatkan Quality Contraceptive

• Pusatkan Program KB pada quality contraceptive.

• Pertama, Program KB perlu terus aktif memberitahukan
masyarakat bahwa mereka berhak dan dapat mengatur
kelahiran mereka, menentukan berapa anak yang mereka
miliki.

• Kedua, Program KB perlu terus meningkatkan persediaan alat
kontrasepsi yang murah, mudah didapat, aman, dan efektif.

• Indikator kemajuan adalah penurunan “unmet need” bukan
TFR.



Generasi Penyet

•Kita akan makin sering menemukan “generasi penyet”, 
yang harus mengurusi yang lebih tua dan yang lebih
muda, biasanya antara 40-60 tahun.

•Mereka masih mengurusi anak anaknya, walau anak
anak mereka sudah berusia 18 tahun ke atas. Di waktu
bersamaan, orangtua mereka atau paman/ bibi
mereka masih hidup, dan mereka harus mengurus
orangtua, paman atau bibi mereka.



Disability

•Capability deprivation terdiri dari kemiskinan dan
disability. Kita sudah banyak bicara kemiskinan, tetapi
baru mulai bicara disability.

•Disability bukan hanya pada lansia, tetapi juga yang 
masih muda. Mengurangi dan mencegah disability 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
juga produktifivitas masyarakat. 



Care Giver

• Kebutuhan untuk care-giver makin meningkat. Bukan hanya
untuk lansia, tetapi juga yang muda

• Diperlukan keahlian khusus sebagai care-giver. Anggota
rumah tangga juga perlu tahu bagaimana merawat anggota
rumah tangga yang lain.

• Dapat menjadi industri yang menggiurkan, dengan segala
minus dan plusnya.



Pembiayaan Penduduk Rentan

• Mencakup yang lansia dan yang bukan lansia

• Penduduk rentan:
• Penduduk yang mengalami capability deprivation,  tidak

mempunyai kemampuan untuk bekerja mendapatkan uang

• Perlu dikembangkan sistem perlindungan sosial yang 
berkelanjutan dan adil



Makin “Wira Wiri”

• Sering pergi, jarang menetap di suatu tempat. Di rumah pun 
tidak lama. Ini lah pola yang makin sering terlihat dan akan
makin banyak terjadi di Indonesia di masa depan

• Merantau sudah akan makin jarang, karena komunikasi yang 
makin baik dan transportasi yang makin baik dan murah.

• Dengan transpsortasi yang baik dan murah, orang tak perlu
lagi pergi dalam waktu yang lama, orang tak perlu lagi
merantau.

• Orang akan cenderung “Wira Wiri”, dengan segala
implikasinya.



Peningkatan Tenaga Kerja Asing

• Jumlah dan persentase tenaga asing akan meningkat, baik di tingkat
atas, menengah mau pun bawah

• Mereka dapat bekerja secara resmi atau tidak resmi

• Mereka tidak terpusat di Jakarta, tetapi menyebar ke berbagai
wilayah Indonesia, bahkan daerah pedesaan



Perubahan Komposisi Suku-Bangsa

• Perubahan yang cepat dalam komposisi suku-bangsa, pemeluk
agama, dan pengguna bahasa di tingkat kabupaten atau kecamatan
dapat menimbulkan konflik sosial dan politik

• Penanganan yang baik dapat menjadikan interaksi berbagai suku
bangsa, agama, dan bahasa sebagai modal pembangunan.



BEBERAPA ISU KHUSUS
KETENAGAKERJAAN SAAT INI
Demokratisasi: Indonesia dan Dunia

Sampai kapan kita mengirim tenaga kerja tidak terdidik ke Negara 
lain? Sampai kapan supply akan tersedia?

Bagaimana supply and demand tenaga kerja di dalam negeri?

Bagaimana peran serikat pekerja, para pengusaha, dan politisi?

Upah minimal

Jaringan perlindungan sosial

Perlukah ada usia pension?



TANTANGAN UNTUK DEMOGRAFER

Lakukan analisis fertilitas, mortalitas, dan mobilitas
penduduk secara bersamaan. Lihat saling kait mengait di 
antara 3 variable ini.

Komposisi Penduduk:
Menurut usia-jenis kelamin, wilayah,  pendidikan,

Menurut suku bangsa, agama, dan bahasa

Proyeksi Penduduk: termasuk ketenagakerjaan, serta
implikasi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.



PENUTUP: 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Data dan analisis demografi serta proyeksi Penduduk makin
dibutuhkan, karena setiap pelaksanaan pembangunan
berkaitan dengan penduduk, sebagai konsumen dan
produsen pembangunan.

Kita perlu menyiapkan proyeksi penduduk yang lebih rinci,
dengan metode yang makin baik.

Membuat proyeksi penduduk juga merupakan cara terbaik
untuk mempelajari demografi secara menyeluruh
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TERIMA KASIH BANYAK


