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uku ini terdiri atas 7 modul. Modul-modul
ini , disiapkan bagi mahasiswa yang akan
melakukan Kuliah Kerja Nyala atau biasa

disingkat KKN. Tujuan buku ini adalah memberikan
wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa peserta
KKN mengenai isu-isu kependudukan dan keluarga.
Selanjutnya, para mahasiswa peserta KKN diharapkan
dapat membagi pengalaman dan keterampilan tersebut
kepada masyarakat di tempat-tempat di mana KKN
dilakukan.
Format penulisan isi buku senga.ja ditulis dalam
bentuk tanya jawab untuk memudahkan mahasiswa
dalam diskusi dengan masyarakat. Namun, tentu
saja mahasiswa dapat menggunakan isi buku-buku
ini secara lebih kreatif dengan cara-cara yang lebih
mudah dan ramah bagi masyarakat yang dihadapi.

Latar belakang perlu nya pendid i ka n kepend udu ka n
bagi masyarakat

lsu-isu kependudukan dan keluarga sangat penting
untuk disampaikan kepada masyarakat karena:
1. Jumlah penduduk lndonesia sudah sangat besar.

Jumlah penduduk besar yang tidak dikelola
dengan baik dapat menyebabkan kehancuran
bangsa dan negara.
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Dampak yang disebabkan oleh dinamika
kependudukan bersifat jangka panjang. Bila
lndonesia tidak sungguh-sungguh melaksanakan
program Keluarga Berencana (KB) maka kondisi
sosial dan ekonomi lndonesia akan semakin
buru k.

Pengelolaan kependudukan merupaan salah satu
faktgr kunci menuju pembangunan berkelanjutan
yaitu pembangunan yang tidak saja bermanfaat
bagi generasi saat ini namun juga generasi
mendatang.

Bentuk penyampaian informasi untuk dilakukan
oleh mahasiswa

Mahasiswa dapat menyampaikan informasi mengenai
isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga ini
dengan berbagai cara seperti:
. penyuluhan
. diskusi
. tanya jawab
. pendampingan
. dll

Maksud dan tuiuan kegiatan KKN

Kegiatan mahasiswa melalui program KKN ini
bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi
kependudukan lndonesia saat ini dan di masa
mendatang serta pentingnya datia kependudukan.
Di samping itu, juga untuk membantu keluarga dan
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masyarakat agar dapat mengembangkan berbagai -
potensa yang mereka miliki secara optimal untuk
kepentingan mereka sendiri maupun lingkungan yang
lebih luas

Pentingnya memberikan gambaran mengenai -kondisi kependudukan tndonesia

Pentingnya memberikan gambaran mengenai
kependudukan lndonesia saat ini dan di masa "
mendatang adalah :

. Karena perubahan kondisi penduduk akan
berdampak pada kehidupan kita semua saat -
ini dan generasi mendatang, kehidupan umat
manusia dan lingkungan bumi dimana kita hidup. _. Dengan mengetahui kondisi penduduk, kita bisa
mempersiapkan hidup kita secara lebih baik, kita
bisa memberi makna hidup yang lebih baik kepada ._
keluarga, masyarakat, Iingkungan, dan dunia.

. Masing-masing kita bisa berperan untuk membuat
dunia yang lebih baik dan menghindari dunia dari -kehancuran.

. Masing-masing kita bisa berperan agar generasi
mendatang lebih baik dari generasi saat ini, bukan -lebih buruk.

. Pemerintah dapai memanfaatkan data
kependudukan untuk perencanaan pembangunan -dan masing-masing kita akan memperoleh hak
berdasarkan data kependudukan yang ada.

. Keluarga adalah wahana terdepan dan sangat --
potensial untuk mendukung lndonesia menjadi
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bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Dengan
membangun keluarga agar menjadi keluarga
yang berketahanan dan sejahtera tentu saja
akan berdampak positif terhadap pembangunan
bangsa.

lsu yang akan dlbahas selama KKN

Ada 7 isri yang akan disampaikan dalam penyuluhan/
diskusi/ pendampingan oleh mahasiswa selama KKN,
yaitu :

1. Dinamika Penduduk lndonesia. Mencakup
perkembangan jumlah penduduk lndonesia saat
ini dan masa mendatang. Apa implikasi dinamika
penduduk tersebut terhadap bumi? Terhadap
kebutuhan dan persediaan air, pangan, dan
energi? Faktor apa saja yang menyababkan
perkembangan tersebut?

Selain itu hal yang akan dibahas adalah
bagaimana masing-masing kita dapat berperan
agar pertambahan jumlah penduduk itu tidak
menghancurkan peradaban manusia dan
bumi, salah satunya melalui program KB. Di
samping itu juga akan dibahas bagaimana peran
pentingnya data kependudukan bagi perencanaan
pembangunan dan juga kepentingan penduduk
dan keluarga itu sendiri.

2. lsu seputar keluarga berencana yang selain
bermanfaat bagi pengaturan pertumbuhan
penduduk, juga untuk meningkatkan kesehatan
ibu dan anak.
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3. lsu tentang tumbuh kembang dan pola asuh agar 
.-

anak usia 0 - 9 tahun dapat tumbuh menjadi
pribadi yang berkarakter dan berkualitas.

4. Gambaran kelompok usia muda yang disebut
"orang muda" (10 - 24 tahun) di lndonesia. Satu
dari empat penduduk dunia dan juga lndonesia -adalah orang muda. Di lndonesia jumlah orang
muda saat ini sekitar 55 juta orang. Kelompok
ini sangat penting dalam kehidupan dunia dan .-
bangsa.

Kelompok ini adalah pemilik masa depan dunia
dan bangsa. Kelompok ini banyak membawa -*
perubahan apakah itu kearah yang lebih baik atau
ke arah yang lebih buruk dari perjalanan suatu
bangsa.

5. Tantangan kehidupan kelompok usia produktif
(15 - 64 tahun) di lndonesia. Bagaimana
menyiapkan penduduk muda agar menjadi -
sumber daya yang produktif dan berguna bagi
bangsa dan peradaban umat manusia.

6. Penduduk lanjut usia di lndonesia, yaitu mereka
yang berusia 60 tahun ke atas. Mengapa ini perlu
didiskusikan? Karena jumlahnya akan semakin 

-banyak, kita semua akan menuju ke sana, kita
harus mempersiapkan diri sedini mungkin sejak
masa muda dengan baik agar kita menjadi orang _
tua yang sehat dan sejahtera.

Menjadi orang tua yang sehat dan sejahtera
artinya klta tidak akan merepotkan diri kita sendiri, ..--

keluarga, masyarakat dan juga negara. Malah
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sebaliknya walaupun kita sudah tua masih bisa
berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara.

7. Pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga
dan peran apa yang dapat diberikan mahasiswa
KKN untuk membantu keluarga menumbuhkan
kesadaran, keinginan, dan minat mereka untuk
menggeluti kegiatan ekonomi produktif di
keluarga.
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