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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Kependudukan adalah studi antar bidang yang membahas 
pemahaman tentang kependudukan dalam kerangka pembangunan 

berkelanjutan, dikemas untuk Anda mahasiswa Program Studi S1 
Perencanaan Wilayah dan Kota Bidang Minat Pengelolaan Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan, FMIPA-UT dengan bobot 3 SKS. Cakupan 
pembahasan diawali dengan teori-teori mutakhir kependudukan, teori daya 
dukung wilayah, sumber dan kualitas data, pertumbuhan dan perubahan 
struktur penduduk, kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas kerja, 
kemiskinan dan kelaparan, proyeksi penduduk dan kebijakan kependudukan 
dalam upaya pelestarian pembangunan berkelanjutan. Agar pemahaman 
Anda lebih lengkap, maka disarankan agar Anda aktif membaca dan 
menelusuri referensi yang ada pada daftar pustaka untuk setiap modul serta 
referensi lain yang sekiranya relevan dengan analisis kependudukan. 

Setelah selesai mempelajari materi kuliah ini dengan baik, Anda 
diharapkan dapat memahami dan mampu mengaplikasikannya sehingga 
memiliki kompetensi-kompetensi khusus sebagai berikut. 
1. Mampu menjelaskan ruang lingkup dan perkembangan studi 

kependudukan. 
2. Mampu menjelaskan sumber data, cara mengevaluasi dan perapihan data 

kependudukan. 
3. Mampu menjelaskan cara pengukuran pertumbuhan dan perubahan 

struktur penduduk. 
4. Mampu menjelaskan faktor-faktor penentu pertumbuhan dan perubahan 

struktur penduduk. 
5. Mampu menjelaskan dan mengukur kesempatan kerja, pengangguran dan 

produktivitas kerja. 
6. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan pengukuran daya dukung 

lingkungan. 
7. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan berbagai metode proyeksi 

penduduk skala nasional, regional dan lokal atau wilayah sempit. 
8. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan pengukuran daya dukung 

lingkungan. 
9. Mampu menyusun perencanaan dan kebijakan kependudukan 

berkelanjutan. 
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Untuk mencapai tujuan di atas, materi mata kuliah kependudukan 
disusun ke dalam sembilan modul yang masing-masing terdiri dari 2 atau 3 
kegiatan belajar. 

Ada beberapa keuntungan yang akan Anda peroleh setelah mempelajari 
materi dalam mata kuliah ini, beberapa di antaranya adalah: 
1. Memahami konsep dan teori kependudukan sebagai dasar melakukan 

analisis. 
2. Mampu mengukur parameter kependudukan dari berbagai sumber data, 

melakukan evaluasi dan perapihan data yang ada. 
3. Memahami bahwa kependudukan merupakan masalah yang bersifat 

multidimensional dalam lingkup internasional, antar kawasan, nasional, 
regional dan lokal. Permasalahan kependudukan bersifat multiaspek. 

4. Penanganan masalah kependudukan dalam jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek seperti Program Aksi Tahunan yakni 
mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan 
pembangunan. 

5. Mampu menyusun wawasan ke depan di bidang kependudukan kaitannya 
dengan aspek lainnya yang lebih dikenal dengan perencanaan kebijakan 
pembangunan kependudukan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 
kualitas penduduk. 
 
Aspek kependudukan bersifat dinamik dan cepat berubah melampaui 

batas-batas negara dan kawasan. Oleh karena itu dalam mempelajari mata 
kuliah Kependudukan akan lebih baik apabila Anda mengikuti keadaan 
dinamika penduduk, membaca referensi mutakhir di perpustakaan, 
mengakses internet, media elektronik maupun media cetak harian tentang 
permasalahan kependudukan dan lingkungan. Membaca jurnal internasional 
maupun nasional menjadi suatu keharusan di samping membaca buku teks 
yang telah dipilih oleh tutor. Segera menghubungi tutor apabila ada materi 
yang kurang begitu jelas. 

Dalam mempelajari mata kuliah Kependudukan, Anda diharapkan bahwa 
materinya antar bidang. Di awali pada Modul 1 tentang lingkup studi, teori-
teori mutakhir dan parameter dasar yang sering digunakan dalam analisis 
kependudukan. Pembahasan pada Modul 2 tentang sumber dan kualitas data 
kependudukan adalah penting untuk modul berikutnya. Analisis pertumbuhan 
dan perubahan struktur penduduk disajikan pada Modul 3. Modul 4 tentang 
faktor-faktor penentu perubahan penduduk, terutama parameternya 
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berhubungan dengan Modul 1 dan 3. Dengan demikian terdapat kaitan yang 
saling mendukung antara Modul 1, 2, 3 dan 4. Materi Modul 4 yakni 
fertilitas, mortalitas, migrasi dan urbanisasi berhubungan dengan jumlah, 
pertumbuhan dan struktur ketenagakerjaan. Pembahasan Modul 5 tentang 
penduduk dan kesempatan kerja, pengangguran dan produktivitas kerja 
berhubungan dengan kualitas penduduk. Pembahasan kualitas penduduk pada 
Modul 6 lebih menitikberatkan pada kualitas fisik. 

Analisis kependudukan pada saat ini dan kecenderungan ke masa 
mendatang dapat dilakukan dengan metode proyeksi dan estimasi dibahas 
pada Modul 7. Pemahaman yang baik materi yang ada pada Modul 2, 3 dan 4 
akan sangat membantu dalam menyusun proyeksi. Modul 8 membahas 
tentang daya dukung lingkungan dan ini berhubungan dengan kualitas 
penduduk seperti pembahasan pada Modul 6. Kemudian, Modul 9 membahas 
tentang perencanaan dan kebijakan kependudukan dengan mudah dipahami 
dari materi proyeksi dan perencanaan kebutuhan dasar. 

Modul kependudukan ini akan lebih menarik apabila Anda dapat 
mengamati dan mengaplikasikan di daerah masing-masing dengan 
mengunjungi badan/otoritas pengelola Sistem Informasi Kependudukan 
(SIK) seperti Departemen Dalam Negeri (Dirjen Atminduk), BPS, BKKBN, 
Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Instansi 
lainnya. Saat buku ini dipersiapkan telah disahkan Undang-undang 
Administrasi Kependudukan yang berwenang menangani pendataan 
kependudukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting 
agar Anda dapat mencari titik temu antara ketersediaan data dengan 
kebutuhan data kependudukan. Selain itu, kunjungan ke Perpustakaan 
Daerah, dan Perguruan Tinggi juga penting agar Anda dapat mengetahui 
fakta empiris yang sedang terjadi. Apabila kedua hal ini dapat dilakukan 
dengan baik akan mempermudah dalam mengerjakan latihan dan tes formatif. 
Pada akhirnya, Anda sendiri yang akan menentukan kemampuan untuk 
memahami serta menjelaskan materi Kependudukan melalui modul dan 
pokok bahasan yang tercermin pada kegiatan belajar dan latihan. 

Secara skematis materi Kependudukan ini disajikan dalam Peta 
Kompetensi mata kuliah Kependudukan di bawah ini. 
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Peta Kompetensi Kependudukan

Proyeksi Penduduk
(7)

Kualitas Penduduk
(6)

Penduduk dan
Tenaga Kerja (5)

Faktor Penentu
Pertumbuhan (4)

Pertumbuhan dan
Struktur (3)

Sumber dan
Kualitas Data    (2)

Lingkup Studi, Teori
dan Parameter       (1)

Perencanaan
dan Kebijakan (9)

Daya Dukung
Lingkungan (8)

Peta Kompetensi 
Kependudukan/PWKL4101/3 sks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat Belajar, Semoga Berhasil Baik 
 


