
   

 

SIARAN PERS 

SEMINAR NASIONAL PP AISYIYAH – YAICI  

Melihat Keseriusan Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi 2045 

 

Hasil kajian demografi dan perhitungan proyeksi penduduk memperkirakan Indonesia akan mengalami 

bonus demografi pada tahun 2025 – 2030, dan mencapai puncaknya pada tahun 2045. 

 

Jakarta, 26 Februari 2020 - Bonus demografi ditandai dengan meningkatkan proporsi penduduk usia 

kerja. Diperkirakan, pada tahun 2045 ada sebanyak  70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia 

berusia produktif (usia 15 - 64 tahun). Sisanya sebanyak 30 persen adalah penduduk tidak produktif (usia 

dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun). Dengan jumlah usia produktif mencapai 70 persen, maka beban 

tanggungan dari penduduk usia produktif menurun atau menjadi rendah, yakni antara 0,4 - 0,5 persen. 

Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40-50 penduduk non produktif. 

 

Persoalannya adalah, anak-anak dan remaja yang berusia belia saat ini menyimpan potensi penyakit ya 

yang dapat mengganggu diusia produktifnya nanti. Berdasarkan data yang dirilis oleh Double Burden of 

Diseases & WHO NCD Country Profile pada 2014, menunjukkan bahwa angka kematian karena PTM 

meningkat drastis. Jika pada tahun 1990 angka kematian akibat PTM baru mencapai 58%, pada 2014 

angka tersebut naik menjadi 71%. 

 

Sementara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi 

penyakit tidak menular dibandingkan Riskesdas 2013. Prevalensi diabetes mellitus misalnya naik 

dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen. Tak hanya itu, tingkat obesitas pada remaja juga meningkat 

signifikan. Disisi lain, stunting dan gizi buruk pun masih menjadi ancaman di berbagai daerah di 

Indonesia.  

 

Pemerintah sendiri telah menyiapkan 5 strategi dalam menurunkan dan mencegah stunting. Salah 

satunya adalah melalui  kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Lewat agenda ini 

pemerintah berharap akan timbul kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk 

mencegah stunting. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan penangulangan dan pencegahan 

stunting di Indonesia. 

 

Sayangnya, kampanye dan sosialisasi tersebut tidak merata di terima oleh masyarakat Indonesia. 

Keterbatasan media informasi hingga promosi produk makanan dan minuman dari produsen yang 

begitu masif mengakibatkan kampanye-kampanye kesehatan kurang bergaung.  Seperti yang terjadi 

pada produk kental manis.  

 

Ketua YAICI Arif Hidayat menjelaskan, produk kental manis nyaris seabad diiklankan sebagai minuman 

susu yang telah mengakibatkan kesalahan persepsi pada masyarakat. Masyarakat beranggapan produk 

yang mengandung gula 54% tersebut dapat diberikan kepada bayi dan balita sebagai minuman susu. 

Puncaknya adalah saat temuan balita menderita gizi buruk akibat mengkonsumsi susu kental manis di 

Kendari dan Batam, dan salah satunya meninggal dunia.  

“Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan PerBPOM No 31 

Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada Oktober 2018, yang telah mengatur mengenai label dan 

iklannya. Sayangnya, pengawasan terhadap penerapan di lapangan masih belum optimal,” ujar Arif 

Hidayat.  



Arif menyebutkan, kampanye atau penjualan offline yang dilakukan oleh SPG produk kental manis serta 

penempatan produk di supermarket masih kerap dicampurkan dengan produk susu anak lainnya. “Hal-

hal seperti ini yang perlu peran pengawasan dari masyarakat. Regulasinya sudah ada, namun sayang 

sekali penerapan di lapangan tidak tepat. Sehingga edukasi atau kampanye kesehatan yang digaungkan 

pemerintah juga akan rancu dimata masyarakat. Karena itulah kami meminta kesadaran produsen dan 

peran sertanya mengedukasi masyarakat dengan cara jujur dalam berjualan,” jelas Arif.  

Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Chairunnisa, mengungkapkan kehkawatirannya akan bonus 

demografi apabila pemerintah masih abai terhadap persoalan kental manis. “Pemerintah seolah-olah 

hanya berkewajiban mengeluarkan regulasi, namun impelementasinya tidak efektif. Jangan sampai, 

akibat kelalaian hari ini, kita menghadapi bonus demografi yang menjadi beban bagi negara nanti, 

karena ancaman diabetes ataupun obesitas yang mengganggu usia produktif,” jelas Chairunnisa.  


