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PENDAHULUAN
Proyeksi

penduduk

merupakan

cara

penggambaran

jumlah

penduduk

berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang
bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi
memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di
masa yang akan datang. Di Indonesia, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.
25 Tahun 2004. Dengan kata lain, proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data
dan target penentuan kebijakan untuk pembangunan sektoral.
Perhitungan proyeksi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan dan
Kependudukan (PSKK) dilakukan dalam kurun waktu 2010-2035. Terdapat tiga alasan
utama proyeksi penduduk ini penting dilakukan. Pertama adalah dari segi akademis,
penyusunan proyeksi penduduk merupakan perdebatan ilmiah terkait asumsi dan
model proyeksi yang digunakan. Asumsi besaran angka fertilitas, mortalitas, dan
mobilitas tidak terlepas dari landasan teori dan fakta empiris dari data pendukung.
Selain itu, penentuan model proyeksi berikut software yang digunakan juga penuh
diskusi tersendiri. Perbedaan asumsi dan model proyeksi yang digunakan akan
menghasilkan menghasilkan angka yang berbeda. Kedua adalah dari sisi praktis, hasil
proyeksi penduduk ini akan memberikan alternatif selain dari proyeksi yang selama ini
dibuat oleh BPS.

Hal ini penting karena pembangunan yang berwawasan

kependudukan menempatkan penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan

sehingga membutuhkan sumber data lain sebagai pembanding yang independen yang
dapat meminimalkan bias kepentingan.

Ketiga adalah dari sisi kebijakan dan

perencanaan pembangunan, proyeksi lain selain dari BPS diperlukan sebagai bagian
dari dasar penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

TUJUAN
Penduduk dan proyeksinya merupakan gambaran yang peranannya dapat
digunakan sebagai penentuan kebijakan. Tujuan dari penyusunan proyeksi ini, antara
lain, adalah sebagai berikut.
1. menghitung jumlah penduduk Indonesia selama periode 2010-2035. Rentang
proyeksi tidak terlalu jauh untuk menghindari kesalahan dari asumsi dan
metode proyeksi. Proyeksi dengan jangka waktu yang lama akan jauh berbeda
dengan keadaan sebenarnya seiring dengan perubahan keadaan sosial, politik,
budaya, dan ekonomi yang berkembang cepat.
2. menyediakan data penduduk Indonesia pada periode 2010–2035 untuk
kepentingan

evaluasi

terhadap

dinamika

penduduk

dan

perencanaan

pembangunan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

METODE
Proyeksi adalah prediksi jumlah penduduk di masa depan yang sangat
bergantung terhadap kualitas data. Berkaitan dengan hal tersebut, maka aspek yang
perlu diperhatikan adalah metode prediksi, jumlah penduduk menurut umur, aspek
fertilitas, aspek mortalitas, dan aspek migrasi. Proyeksi dilakukan menggunakan
bantuan Program Spectrum. Data yang diperlukan adalah jumlah penduduk menurut
kelompok umur lima tahunan pada tahun dasar, angka harapan hidup, model life table
yang digunakan, nilai fertilitas total (TFR), nilai fertilitas menurut kelompok umur
(ASFR), nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) pada saat lahir, dan migrasi internasional.
Jumlah penduduk pada tahun dasar diperoleh dari publikasi data sensus yang
telah dievaluasi. Penduduk pada awal tahun ini akan diproyeksikan antara rentang
tahun 2010-2035 dengan memasukkan indikator lainnya. Data sex ratio saat lahir
diisikan konstan pada angka 105. Untuk indikator lainnya, dibutuhkan data periodik
sampai tahun 2035 sehingga penentuan asumsi dasar merupakan kunci pokok yang
memengaruhi perhitungan berikutnya. Penentuan asumsi akan sangat bergantung dari

tren data sebelumnya dan kebijakan yang akan diambil dalam penentuan target pada
tahun proyeksi terakhir.

Asumsi Fertilitas
Asumsi fertilitas ditentukan oleh pola yang terjadi pada masa lalu. Untuk
indikator fertilitas, digunakan nilai TFR dan ASFR. Proyeksi ASFR untuk Program
Spectrum didapatkan dengan melihat pertumbuhan ASFR per kelompok umur pada
periode 2000-2010. Dengan asumsi pertumbuhan konstan, maka nilai ASFR dapat
diproyeksikan sampai 2035. Sementara itu, asumsi nilai TFR dilihat berdasarkan tren
perkembangan TFR dari tahun ke tahun berdasarkan data publikasi dari data Sensus
dan Supas.
Tabel 1 Nilai TFR Indonesia menurut BPS 1971-2010
Tahun

1971

BPS

5,6

1980
4,7

1990
3,3

1995
2,8

2000
2,3

2005
2,3

2010
2,4

Sumber: BPS 1971-2010

Perkembangan TFR berdasarkan data Sensus dan Supas mengalami dinamika
yang menarik dari nilai 5,61 pada 1971 turun sampai 2,41 pada 2010 (Tabel 1).
Berdasarkan nilai tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan TFR mengalami dinamika
perkembangan yang signifikan yang dapat dilihat dalam tiga kategori. Pertama, tahun
1971 sampai 1990 merupakan periode kelahiran turun cepat. Kedua, pada periode
1990 sampai 2005 pertumbuhan TFR mulai stabil dan ketiga, pada periode 2005-2010
pertumbuhan TFR mulai naik kembali (Gambar 1). Terdapat persoalan besar,
bagaimana mungkin pertumbuhan TFR akan diambil berdasarkan kategori ketiga? Ini
sama artinya dengan pernyataan bahwa tidak ada program terkait dengan penurunan
fertilitas pada periode 2000-2010. Untuk itu, skenario proyeksi TFR dari tahun 2010
sampai 2035 menggunakan skenario pertumbuhan stabil rendah pada periode 20002005. Nilai pertumbuhan TFR pada 2000-2005 sebesar -0,0069. Berdasarkan
pertumbuhan TFR yang dianggap konstan, maka didapatkan skenario nilai TFR sampai
2035 (Tabel 2).

Tabel 2 Proyeksi TFR Indonesia 2010-2035
Tahun

2010

Proyeksi

2015

2,41

2,33

2020

2025

2,25

2,17

2030
2,10

2035
2,03

Sumber: BPS dan UN 1971-2010

2005-2010
2000-2005

1995-2000
1971-1980
1990-1995

1990-1995

Asumsi
penurunan TFR

Gambar 1 Pertumbuhan TFR 1971-2010
Sumber: BPS 1971-2010

Asumsi Penurunan Mortalitas
Indikator untuk mengetahui tingkat mortalitas adalah angka kematian bayi
(AKB) dan angka harapan hidup (AHH). Untuk mengetahui keduanya, dapat dengan
melihat nilai level pada tabel kematian. Penentuan besarnya nilai Level of Mortality
(LOM) ini dapat dipilih dengan beberapa metode yang digunakan. Untuk negara
berkembang, pola mortalitas yang digunakan dan dianggap sesuai adalah pola
mortalitas model Coale Demeny West. Model ini disusun dengan basis data yang bersifat
umum sehingga dianggap memiliki keterwakilan pada sebagian besar negara di dunia.
Sementara itu, untuk menghitung proyeksi AHH digunakan data publikasi dari UN
World Population Prospect 2012 Revision, baik AHH untuk laki-laki maupun perempuan
dari tahun 2010-2035.

Asumsi Migrasi
Perpindahan atau migrasi merupakan komponen yang dianggap memiliki peran
kecil dalam memengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Namun proyeksi ini tetap
memperhitungkan migrasi internasional sebagai salah satu komponen data. Asumsi

yang digunakan adalah pola migrasi internasional tidak mengalami perubahan yang
signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini didasarkan pada kejadian migrasi yang hanya
terjadi karena kejadian luar biasa, seperti perang, bencana, atau ketidakstabilan politik.
Atas asumsi itulah, maka migrasi dianggap berpola konstan dalam waktu yang relatif
panjang sejak tahun 2010-2035. Oleh karena itu, nilai migrasi internasional
menggunakan nilai yang telah dihitung (default) oleh Program Spectrum.

HASIL PROYEKSI
Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua
puluh lima tahun mendatang terus meningkat, yaitu dari 238,5 juta pada 2010 menjadi
304,9 juta pada 2035 (Gambar 2). Jumlah tersebut lebih banyak daripada proyeksi UN
(303,3 juta) dan lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang dilakukan Bappenas, BPS,
dan UNFPA (305,6 juta). Hal itu tentu saja berkaitan dengan metode yang dipilih.
Berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode
2010-2035, tampak kecenderungan yang terus menurun. Dalam periode 2010-2015
dan 2030-2035 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,3 persen menjadi 0,7 persen
per tahun. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan penurunan pertumbuhan penduduk
yang diproyeksikan oleh Bappenas-BPS-UNFPA dan UN. Pertumbuhan penduduk ratarata per tahun menurut proyeksi dari Bappenas-BPS-UNFPA turun dari 1,3 persen
menjadi 0,6 persen dalam periode yang sama. Sementara itu, pertumbuhan penduduk
rata-rata pertahun menurut proyeksi dari UN turun dari 1,2 persen menjadi 0,7 persen
(Tabel 3).
Tabel 3 Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2010-2035
Proyeksi
PSKK
Bappenas-BPSUNFPA
UN

2010-2015
0,013
0,014
0,012

Sumber: BPS dan UN 1971-2010

Asumsi Pertumbuhan Penduduk
2015-2020 2020-2025
2025-2030
0,011
0,010
0,008
0,012
0,010

0,010
0,009

0,008
0,008

2030-2035
0,007
0,006
0,007

2010

2010
238.518,8
238.518,8
240.676,5

2015
254.375,4
255.461,7
255.708,8

2015

2020
269.144,6
271.066,4
269.413,5

2020

2025
282.634,6
284.829,0
282.011,4

2025

2030
294.621,9
296.405,1
293.482,5

2030

2035

2035
Sumber
304.902,0 Versi PSKK
305.652,4 Versi Bappenas-BPS-UNFPA
303.382,4 Versi UN

Gambar 2 Proyeksi Penduduk 2010-2035
Selain jumlah penduduk, aspek penting yang perlu dilihat adalah beban
ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk produktif dengan usia
nonproduktif. Ini yang kemudian disebut juga sebagai rasio ketergantungan. Nilai rasio
ketergantungan adalah indikator kasar keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.
Semakin rendah angka beban ketergantungan berarti penduduk di usia produktif
semakin tinggi. Hal ini dijadikan indikator potensi ekonomi yang mungkin tercipta yang
juga disebut sebagai jendela peluang (windows of opportunity). Jendela peluang
tersebut, dari sisi kependudukan, disebut pula dengan bonus demografi, yaitu potensi
ekonomi dari suatu negara ketika angka beban ketergantungan berada pada titik
rendah.
Angka beban ketergantungan di Indonesia berdasarkan hasil proyeksi penduduk
menghasilkan tiga pola. Pertama, turun secara nyata mulai 2010 sampai sekitar 2020,
dari angka 50 menjadi 47. Pada periode ini Indonesia secara ekonomi berpotensi
mendekati gerbang kejayaan. Kedua, stabil pada angka terendah mulai tahun 2020

sampai 2030, yaitu pada angka beban ketergantungan 47. Ini adalah angka beban
ketergantungan terendah yang akan dicapai di Indonesia dan dapat bertahan sekitar
sepuluh tahun. Pada periode ini Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju dan
jaya yang sering diidamkan sebagai negara yang sejahtera (welfare state) gemah ripah
loh jinawi. Perlu disadari ini adalah peluang, yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan
oleh banyak pihak, yang akan terwujud apabila kondisinya kondusif. Persiapan yang
salah akan membuang peluang sehingga yang sedianya peluang kemajuan justru
menjadi bencana (demographic disaster). Ketiga, pola kembali naik, yakni mulai tahun
2030 angka beban ketergantungan menjadi naik seiring dengan meningkatnya
penduduk lansia di Indonesia. Hal penting yang perlu diantisipasi adalah program
terkait dengan lansia. Persoalan yang muncul setelah 2030 di Indonesia adalah cara
pengelolaan lansia.

Gambar 3 Proyeksi Rasio Ketergantungan Indonesia 2010-2035
Sumber: BPS, UN

Hasil proyeksi penduduk yang juga dapat dicermati terkait dengan perencanaan
sektoral adalah jumlah penduduk usia anak, usia remaja, usia produktif, dan usia lansia.
Program pembangunan yang relevan dengan hasil tersebut adalah sektor pendidikan,
tenaga kerja, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Ketenagakerjaan
merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan kependudukan. Berdasarkan
proyeksinya, jumlah angkatan kerja secara absolut dan relatif senantiasa bertambah
dari tahun ke tahun pada kurun waktu 2010-2035. Bahkan jika dibandingkan dengan

proyeksi lainnya, yaitu proyeksi versi Bappenas-BPS-UNFPA dan proyeksi versi UN,
jumlah relatif dan absolut angkatan kerja pada kurun 2010-2035 tidak banyak berbeda
(Gambar 4).
Angkatan kerja, yakni penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun), yang
terdiri dari bekerja dan pencari kerja cenderung meningkat pesat. Jumlah angkatan
kerja tahun 2035 mencapai 67,3 persen dari total jumlah penduduk yang berarti
potensi sumber daya manusia berlimpah. Masalahnya adalah jika kebanyakan dari
mereka berstatus pencari kerja atau penganggur. Jumlah penganggur dan/atau
setengah penganggur yang berlebih tentu akan menjadi bencana bagi pembangunan.
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Gambar 4 Proyeksi Angkatan Kerja Indonesia 2010-2035
Sumber: BPS, UN

Hal lain yang juga menarik dari hasil proyeksi adalah penduduk lansia.
Kelompok usia pasca produktif, yakni lansia yang berumur 65+, menjadi penting karena
lansia dapat menjadi potensi atau beban dalam siklus kehidupan manusia secara
keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, lansia berperan dalam pertumbuhan ekonomi,
tabungan, investasi, konsumsi barang/jasa, ketenagakerjaan, pajak, dan kegiatan
ekonomi lainnya. Dalam aspek sosial, lansia masuk dalam komposisi keluarga,
kebutuhan perumahan, migrasi, dan pemenuhan pelayanan kesehatan. Dalam bidang

politik, lansia berperan dalam pemilihan umum suatu negara. Hasil proyeksi
menunjukkan bahwa jumlah lansia yang berumur 65+ akan berlipat 100 persen pada
2035 dibandingkan dengan 2010. Pada 2010 tercatat jumlah persentase lansia sebesar
4,9 persen (11.878.236 jiwa) dan menjadi 10,8 persen (32.112.361) pada 2035
(Gambar 5).

Gambar 5 Proyeksi Lansia 65+ Indonesia 2010-2035
Sumber: BPS, UN

PENUTUP
Hasil proyeksi penduduk Indonesia ini dapat memberikan sumber data lain sebagai
pembanding dari proyeksi lain yang telah dibuat oleh BPS. Secara umum jumlah
penduduk hasil proyeksi hampir sama, dengan perbedaan kurang dari satu juta di akhir
proyeksi apabila dibandingkan dengan hasil proyeksi BPS dan UN. Namun apabila
dilihat secara detail, akan tampak perbedaannya, misalnya jika dilihat berdasarkan
angkatan kerja dan lansia.
Berdasarkan jumlahnya, penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun
mendatang terus meningkat, yaitu dari 238,5 juta pada 2010 menjadi 304,9 juta pada
2035. Jumlah yang demikian besar menimbulkan potensi dan tantangan dalam

pembangunan. Potensi didapatkan jika penduduk yang demikian besar memiliki
kualitas yang tinggi. Sementara itu, jumlah penduduk yang besar menimbulkan
ancaman jika tidak mampu dikelola sehingga hanya menjadi beban bagi pembangunan.
Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan yang signifikan pada periode 2010-2035.
Pada periode 25 tahun akan terjadi penambahan sekitar 50 juta angkatan kerja baru,
yang berarti 2 juta angkatan kerja tiap tahun. Terkait dengan peningkatan angkatan
kerja ini, potensi bonus demografi di Indonesia akan terjadi mulai 2020 sampai 2030,
yaitu ketika angka beban ketergantungan berada pada posisi terendah (47). Saat itulah
Indonesia berpotensi menjadi negara sejahtera (Welfare State) yang gemah ripah loh
jinawi. Di sisi lain, ada persoalan serius yang perlu diantisipasi, yaitu lansia. Penduduk
lansia akan meningkat 100 persen dari 2010 sampai 2035, dari sebesar 4,9 persen
(11.878.236 jiwa) menjadi 10,8 persen (32.112.361 jiwa) pada 2035.

