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Pembangunan Berwawasan 

Kependudukan Menuju 

Indonesia Emas 2045 



Dua Konsep 

• Pembangunan berwawasan kependudukan 

– Sebagai suatu konsep 

– Sebagai suatu paradigma pembangunan 

• Indonesia Emas 2045 : berdaulat, maju, adil 
dan makmur 

– Sebagai visi dan cita-cita 

– 100 tahun merdeka  
Berkualitas dan 

produktif 



 

Pertanyaan : bagaimana pembangunan 
berwawasan kependudukan mampu menjadi 
pendekatan pembangunan untuk mencapai 

penduduk Indonesia yang berkualitas an 
produktif  



Pembangunan Berwawasan Kependudukan  

• Konsep People Centered Development (PCD) pertama kali 
disampaikan oleh David Korten (1984) dengan tiga nilai utama 
: justice; sustainability dan inclusiveness 

• Tahun 1987, David Korten menulis suatu artikel dalam jurnal 
World development yang mengusulkan PCD sebagai 
paradigma pembangunan 

• Tahun 1990 UNDP pertama kali mengeluarkan Human 
Development Report (HDR) dengan memasukkan HDI sebagai 
indikator output untuk PCD 

• Tahun 1992 (Earth Summit); 1994 (ICPD); dan 1995 (the 
summit of Social development) menegaskan pentingnya PCD. 



• Istilah pembangunan berwawasan kependudukan mulai dikenal 
pada awal tahun 1990an dengan pengertian yang sederhana : 
penduduk sebagai subyek maupun obyek pembangunan 

• Pada tahun 2012 BKKBN menerbitkan buku yang berjudul 
Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dengan 
mengajukan beberapa isu besar di dalamnya : 

– Penduduk sebagai titik sentral pembangunan 

– Pembangunan yang population responsive 

– Pembangunan yang population influencing 

– Pembangunan yang berkelanjutan 

– Pembangunan Sumber Daya Manusia 

– Pembangunan yang mensejahterakan dan pro rakyat 

– Pembangunan yang partisipatif 



Hubungan antara PBK dg konsep lain 

 
Sustainable 

development 
Human resources 

development 

Human 
development 

People centered 
development 

Kualitas manusia  



Pembangunan berwawasan kependudukan : 
pembangunan yang meletakkan penduduk 
sebagai fokus, baik sebagi subyek maupun 
obyek, dalam rangka memperluas pilihan 

untuk mencapai tujuan pembangunan, 
standar hidup layak, kesehatan prima, serta 
memiliki pendidikan dan atau ketrampilan, 

yang berkelanjutan. 

•   



PRINSIP  (UU No 52/2009, Pasal 3): 

 Kependudukan sbg titik sentral kegiatan pembangunan; 

 Pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam 
pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; 

 Pertisipasi semua pihak dan gotong royong; 

 Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sbg unit 
terkecil dlm masyarakat; 

 Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk 
setempat; 

 Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal;  

 Keadilan dan kesetaraan gender. 



Grand Design Pembangunan 
Kependudukan 

Perpres 153/2014, Pasal 1 

Grand Design Pembangunan Kependudukan 
yang selanjutnya disingkat GDPK adalah 
arahan kebijakan yang dituangkan dalam 

program lima tahunan Pembangunan 
Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan 

target pembangunan kependudukan.  



Pasal 3, ayat 1 : 

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah 
tercapainya kualitas penduduk yang tinggi 
sehingga mampu menjadi faktor penting 
dalam mencapai kemajuan bangsa.  



Pasal 4 : 

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:  

a. pengendalian kuantitas penduduk;  

b. peningkatan kualitas penduduk;  

c. pembangunan keluarga;  

d. penataan persebaran dan pengarahan 
mobilitas penduduk; dan  

e. penataan administrasi kependudukan. 



Kualitas penduduk 

 

 

Pengembangan sistim informasi data 
kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi 
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Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 



 Pengendalian kuantitas 

Peningkatan kualitas 

pembangunan keluarga 

 penataan persebaran dan 
pengarahan mobilitas pddk  

penataan administrasi 
kependudukan 

Administrasi Kependudukan yang tertib, 
akurat, dan  dapat dipercaya 

Keseimbangan persebaran penduduk yang 
serasi  dengan daya dukung alam dan daya 

tampung  lingkungan 

Keluarga Indonesia yang berketahanan, 
sejahtera,  sehat, maju, mandiri, dan 

harmoni 

Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan  
rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, 

berakhlak  mulia, dan memiliki etos kerja 
yang tinggi 

Penduduk tumbuh seimbang 

Strategi (pasal 4) Tujuan khusus (pasal 3 ayat 2) 



 

KEPENDUDUKAN PEMBANGUNAN 

PENDUDUK 
YANG  

BERKUALITAS,  
PRODUKTIF 

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 
(GDPK) DAN BONUS DEMOGRAFI 



Jawa Tengah 
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• Piramida Penduduk Kab. Klaten 



 



 



Tahun 
% Lansia Angka Ketergantungan 

Klaten Jawa Tengah Klaten Jawa Tengah 

2010 13,34 10,31 50,04 49,86 

2011 13,63 10,55 49,79 49,54 

2012 13,95 10,81 49,48 49,14 

2013 14,31 11,10 49,17 48,74 

2014 14,71 11,43 48,92 48,38 

2015 15,15 11,79 48,75 48,10 

2016 15,61 12,18 48,64 47,86 

2017 16,12 12,59 48,61 47,69 

2018 16,65 13,03 48,68 47,63 

2019 17,20 13,48 48,84 47,64 

2020 17,76 13,94 49,07 47,69 
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Persentase Lansia dan Angka Ketergantungan  
di Klaten dan Jawa Tengah, 2010-2020 

% Lansia Klaten

% Lansia Jawa Tengah

Angka Ketergantungan
Klaten

Angka Ketergantungan
Jawa Tengah

Aging proses di 
Klaten lebih 

cepat 
dibandingkan 
dengan Jawa 

Tengah 

1. Angka ketergantungan 
di Klaten lebih tinggi 

2. Windows of 
opportunity akan 
berakhir lebih cepat 



 
Investasi 

Perubahan struktur  umur 

Penurunan angka 
ketergantungan 

Produktivitas meningkat 

Saving Investasi 



 Investasi demografi 
(demographic investment) 

Perubahan struktur  umur 

Penurunan angka 
ketergantungan 

Produktivitas meningkat 

Saving Investasi 

Peningkatan Kualitas 
Penduduk 

Investasi modal manusia 
(human capital investment) 

Perluasan kesempatan 
kerja yang produktif 

ekonomi 



Isu strategis 

• Diperlukan komitmen untuk melakukan 
investasi demografi untuk mengubah struktur 
penduduk yang kondusif terhadap 
pembangunan  

• “Memanen” bonus demografi dengan 
melakukan investasi modal manusia (human 
capital investmet) 

• Kebijakan lansia (sosial, ekonomi, dan 
kesehatan) 
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