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BAB VII   

PENUTUP 
 
 

Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek 

kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan 

keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang 

dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan 

faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam 

pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan 

kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat 

tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk 

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang 

seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan 

memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan 

masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan 

bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan 

berkelanjutan. 

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu terus 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pembangunan di di 

wilayah ini. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 jumlah 

penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.040.207 jiwa dan tahun 

2010, meningkat menjadi sebanyak 1.679.163 jiwa atau rata-rata tumbuh 

setiap tahunnya sebesar 4,91 persen. Diperkirakan pada tahun 2020 

jumlah penduduk meningkat menjadi sebanyak 2.382.020 jiwa atau 

tumbuh setiap tahunnya sebesar 3,56 persen. 
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Dalam pembangunan penduduk Provinsi Kepulauan Riau kedepan 

maka peningkatan Sumberdaya Manusia harus menjadi prioritas supaya 

nantinya memiliki pelaku-pelaku pembangunan yang handal terutama 

ditujukan bagi generasi muda saat ini dan juga generasi yang akan 

datang. Sumberdaya Manusia yang meningkat diharapkan dapat 

mengembangkan kegiatan ekonomi, dimana produksi keluarga dapat 

menjadi produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh. Strategi dan 

Kebijakan Kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu 

upaya untuk menangani perkembangan kependudukan Provinsi Riau 

yang terus meningkat. Sehingga mampu mewujudkan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran 

penduduk dengan lingkungan hidup. 

Dalam upaya mewujudkan penduduk Provinsi Kepulauan Riau 

yang sejahtera adil dan makmur, maka strategi, kebijakan dan sasaran 

serta program pembangunan kependudukan Provinsi Kepulauan Riau 

harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Dalam rangka 

menjamin terwujudnya pembangunan kependudukan yang berkelanjutan 

dan konsisten, maka pembangunan kependudukan dilaksanakan secara 

bertahap berdasarkan skala prioritas. Tahapan tersebut dimulai dari 

penertiban data administrasi kependudukan yang dilanjutkan pada tahap 

berikutnya dengan menekankan pada upaya pemanfaatan data 

kependudukan untuk mengintegrasikan sistem data base kependudukan 

di segala bidang. Sehingga pada akhir periode pembangunan jangka 

panjang pembangunan pendudukan di Provinsi Kepulauan Riau mampu 

mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, 

kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya 

tampung lingkungan yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat 

untuk lebih maju, dan mandiri. 

  


