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Jumlah Penduduk

Pertumbuhan Penduduk
( LAOS, FILIPHINA, MALAYSIA, BRUNAI, KAMBOJA, SINGAPURA, THAILAND , INA)



Jumlah Penduduk
( China, India, Amerika, Ina)

Cina dan India adalah dua negara yang jumlah penduduknya terbesar, 

bukan hanya di Asia tetapi juga di dunia dan sudah berusaha menekan 

laju pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk di negara-

negara Afrika dan Timur Tengah umumnya masih sangat tinggi dan 

berada di atas Indonesia serta negara Amerika Serikat, Eropa dan Rusia 

umumnya sangat kecil. 



Spreading of population doesn't flatten, 

very solid in Java - very rare in Kalimantan 

and Irian

Provinsi

Province

Penduduk (Juta) / Population (Million)

1930 1961 1971 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1. Jawa dan 

Madura 
41.7 63.0 76.1 91.3 99.9 107.6 114.7 121.3 128.5

2. 

Sumatera 
8.2 15.7 20.8 28.0 32.6 36.5 40.8 42.5 46.0

3. 

Kalimantan 
2.2 4.1 5.2 6.7 7.7 9.1 10.5 11.3 12.1

4. Sulawesi 4.2 7.1 8.5 10.4 11.6 12.5 13.7 14.9 15.8

5. Pulau 

lainnya 
4.6 7.1 8.6 11.1 12.3 13.7 15.0 15.1 16.5

6. Total 60.9 97.0 119.2 147.5 164.1 179.4 194.8 205.1 218.9

Distribution of Population by Island, 1930-2005

Sumber : BPS, 2009
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Distribution of Population by Island Map, 1930-2005



Population pyramid still very wide, group of 

balita and adolescent still very big

Kelompok umur

Laki-laki

Male

Perempuan

Female

Total

Total

0-4 9,983,140 9,608,600 19,591,740

5-9 11,370,615 10,739,089 22,109,704

10-14 11,238,221 10,614,026 21,852,247

15-19 10,370,890 9,958,783 20,329,673

20-24 9,754,543 10,150,607 19,905,150

25-29 9,271,546 9,821,617 19,093,163

30-34 8,709,370 9,054,955 17,764,325

35-39 8,344,025 8,428,967 16,772,992

40-44 7,401,933 7,347,511 14,749,444

45-49 6,418,712 6,190,218 12,608,930

50-54 5,266,079 4,851,176 10,117,255

55-59 3,813,793 3,563,361 7,377,154

60-64 2,800,974 2,918,499 5,719,473

65-69 1,990,762 2,192,385 4,183,147

70-74 1,470,205 1,570,199 3,040,404

75+ 1,408,711 1,462,776 2,871,487

Total 109,613,519 108,472,769 218,086,288

Sumber : BPS, 2009



Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin 

secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk 

piramida penduduk. Piramida penduduk adalah cara 

penyajian lain dari struktur umur penduduk. Dasar 

piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, 

dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan 

menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan 

penduduk perempuan menurut umur.

Consept of population pyramid

Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok 

umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah 

perkembangan penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan penduduk masa 

yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, 

kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat ini akan 

menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang.



Indonesia telah mengalami perubahan bentuk piramida 

yang disebabkan oleh penurunan kelahiran dan 

penurunan kematian bayi beberapa dekade yang lalu. 

Dalam hal ini dapat diidentifikasi 3 macam bentuk 

piramida penduduk secara umum, yaitu: 

1. Piramida penduduk yang mempunyai dasar lebar 

menunjukkan terjadinya kelahiran yang tinggi diwaktu-

waktu yang lalu. 

2. Piramida penduduk yang berbentuk kerucut 

menunjukkan kelahiran besar di waktu yang lalu tetapi 

kematian bayi yang tinggi menyebabkan proporsi 

penduduk yang dapat hidup terus keusia dewasa dan 

menjadi tua lebih sedkit. 

3. Piramida penduduk dengan badan gemuk dan dasar 

yang sama atau lebih kecil dan dengan ujung atas yang 

membesar menunjukkan bahwa beberapa waktu yang lalu 

telah terjadi jumlah kelahiran yang cukup besar, tetapi 

tingkat kematian bayi menurun sehingga jumlah bayi yang 

lahir dan tetap hidup mencapai usia dewasa lebih banyak 

dari jumlah sebelumnya



very Big labor force, development of  available employment ill 

assorted with number of additions of labor force every year.

Definisi

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia

kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang 

lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu

sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang 

tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk

dalam kelompok angkatan kerja. (Sensus Penduduk 2000, hal : xxi). 

Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah

mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan

atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan

atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu

dan tidak boleh terputus. (Sensus Penduduk 2000, hal : xxi). 



Distribution economic activity still have not flattened, still be 

concentration of in Jakarta and big towns in Java

Kegiatan ekonomi masyarakat baik di desa dan di kota dapat dibagi menjadi tiga macam

atau jenis, yakni :

1. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan produk

barang atau jasa. 

2. Kegiatan Distribusi

Kegiatan distribusi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang menyalurkan produk

barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen dengan berbagai teknik dan cara.

3. Kegiatan Konsumsi

Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan

suatu produk barang atau jasa yang diprosuksi atau dibuat oleh produsen. 



Development of infrastructure still be lag; has not got 

serious attention



Health index still be low; Mortality Ms. and Baby 

Mortality still high

Angka kematian ibu dan anak (AKIA) di Indonesia saat ini tinggal 

32 kasus per 1.000 kelahiran. Jumlah itu menurun drastis 

dibandingkan pada tahun 1960-an yang mencapai 140 kasus tiap 

1.000 kelahiran. Penurunan itu merupakan dampak positif dari 

proses pembangunan yang dijalankan pemerintah selama ini. 

(sumber : Cakrawala, April 2009)


