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1

posisi geografis

yang sangat

strategis

2
Sumberdaya alam yang terdiri atas

flora dan fauna 

3

Sumberdaya alam Indonesia berasal

dari pertanian, kehutanan, kelautan

dan perikanan, peternakan, 

perkebunan serta pertambangan dan

energi



Kebijakan Grand Design Pembangunan 

Kependudukan tahun 2011-2035

• Mempertimbangkan potensi dan permasalahan

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di Indonesia, 

terutama menyikapi masalah pertumbuhan penduduk

yang kurang terkendali dan permasalahan keluarga yang 

semakin rumit dan kompleks, maka disepakati di kalangan

instituti pemerintah untuk menyusun Grand Desain

Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2012-2035.

• Melalui GDPK ini diharapkan bahwa pembangunan 

keluarga dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten 

dengan komitemen baru antar lembaga pemerintah.
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Kebijakan Grand Design Pembangunan 

Kependudukan tahun 2011-2035

• GDPK yang dikomandani oleh Kementeriaan

Koordinator Kesejahteraan Rakyat-RI, selanjutnya

difokuskan pada Penyusunan Grand Design

Pembangunan Keluarga di Indonesia oleh Kementerian

Sosial-RI.

• Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang penangangan fakir miskin dan Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan

penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial-RI 

telah membuat tema sentral yaitu “Menuju Indonesia 

Sejahtera 2025” atau Indotera 2025
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Pengembangan Koridor Ekonomi

Indonesia
• Potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

Indonesia harus dioptimalkan sebaik mungkin untuk

mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara.

• Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia sangat

sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat

Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraannya.

• Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) diharapkan

menghasilkan dampak ekonomi yang sangat berarti

dan diproyeksikan dapat meningkatkan PRDB

(Produk Regional Domestik Bruto) sebesar sekitar 4

kali sampai dengan tahun 2030.



Rambu-rambu Pengembangan Koridor

Ekonomi Indonesia (KEI).
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Hal-hal yang HarusDihindari Hal-hal yang Harus Dilaksanakan

KEI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi

dan ekspor sumberdaya alam.

...namun lebih pada penciptaan nilai tambah.

KEI tidak diarahkan untuk menciptakan

konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu.

...namun lebih pada pembangunan ekonomi 

yang beragam dan inklusif.  Ini memungkin-kan 

semua wilayah di Indonesia untuk berkembang 

sesuai potensinya masing-masing.

KEI tidak menekankan pada pembangunan 

ekonomi yang dikendalikan oleh pusat.

...namun pada sinergi pembangunan sektoral 

dan daerah untuk menjaga keuntungan 

kompetitif nasional.

KEI tidak menekankan pembangunan 

transportasi darat saja.

...namun pada pembangunan transportasi 

yang seimbang antara darat, laut, dan udara.

KEI tidak menekankan pada pembangunan 

infrastruktur yang mengandalkan anggaran 

pemerintah semata.

...namun juga pembangunan infrastruktur yang 

menekankan kerjasama pemerintah dengan

swasta (KPS).



Pengembangan Koridor Ekonomi

Indonesia

KORIDOR 
1

• KE Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan
hasil bumi dan lumbung energi nasional.

KORIDOR 

2

• KE Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional.

KORIDOR
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• KE Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan
hasil tambang dan lumbung energi nasional.



Pengembangan Koridor Ekonomi

Indonesia

KORIDOR 
4

• KE Sulawesi-Maluku Utara sebagai pusat produksi dan
pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
nasional

KORIDOR 

5

• KE Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan
pendukung pangan nasional.

KORIDOR

6

• KE Papua-Maluku sebagai pengolahan sumberdaya alam
yang melimpah dan sumberdaya manusia yang sejahtera.



Koridor Ekonomi Sumatera 

• Sebagai "Sentra produksi dan pengolahan hasil

bumi dan lumbung energi nasional“

• Terdiri atas hubungan kota-kota seperti: Medan, 

Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, 

Jakarta.

• Koridor ini diestimasikan dapat meningkatkan PRDB 

sebesar sekitar 3,4 kali dari $139 milyar pada tahun

2010 ke $473 milyar pada tahun 2030 dengan laju

pertumbuhan koridor sebesar 6.3 

persendibandingkan estimasi baseline 4,5 persen.
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Koridor Ekonomi Sumatera 

• Fokus produksi:

a. Sektor 1: Memproduksi Minyak Kelapa Sawit/CPO 

yang difokuskan pada industri hulu melalui

peningkatan panen dan konversi mature 

plantation.

b. Sektor2:  Memproduksi Karet dengan cara

meningkatkan hasil panen dan memperluas

industri hilir.

c. Sektor 3: Memproduksi Batubara dengan cara

meningkatkan produksi pertambangan melalui

percepatan infrastruktur rel kereta api. 
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Koridor Ekonomi Sumatera 

• Infrastruktur kunci yang dibutuhkan:

a. Pelabuhan: Metro Medan, Dumai, 

Palembang.

b. Rel Kereta/ Jalan: 

c. Trans Sumatera (Rel kereta/Jalan), 

d. Termasuk rel kereta untuk CPO di Riau. 

e. Pembangkit Listrik di Sumatera:

f. Pembangkit Listrik di Sumatera untuk

menumbuhkan industri hilir .

g. Mine-mouth dan processing plant untuk

batubara di Sumatera Selatan.
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Koridor Ekonomi Jawa

• “Pendorong Industri dan Jasa Nasional" 

• Terdiri dari 4 hubungan kota-kotaJakarta, Bandung, 

Semarang dan Surabaya 

• Koridor ini diestimasikan dapat meningkatkan PRDB 

sebesar sekitar 4.2 kali dari $304 milyar pada tahun

2008 ke $1,282 milyar pada tahun 2030 dengan

estimasi laju pertumbuhan koridor 7,5 persen

dibandingkan estimasi baseline 5,8 persen.
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Koridor Ekonomi Jawa
• Fokus Sektor ber basis manufaktur yang luas: 

a. Memproduksi produk makanan dengan fokus

untuk memindahkan hambatan untuk

mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan

domestik.

b. Memproduksi tekstil dengan cara merebut

pasar domestik dari impor dan memperkuat

sebagai negara pilihan sumber produksi.

c. Memproduksi Industri alat angkut dengan

mengembangkan kapabilitas untuk nilai

tambah pengolahan yang lebih tinggi, 

menarik lebih banyak peralatan pengolahan

asli. 
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Koridor Ekonomi Jawa
• Infrastruktur kunci yang dibutuhkan pelabuhan: 

a. Jakarta, Semarang, Surabaya.

b. Ekspansi Pelabuhan di Jakarta.

• Rel kereta/ jalan: 

Trans Jawa (Jakarta-Cikampek-Bandung-

Semarang- Surabaya.

• Pembangkit listrik:

Pembangkit listrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
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Koridor Ekonomi Kalimantan 
• "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang 

dan Lumbung Energi Nasional"

• Terdiri dari 4 hubungan kota-kota Pontianak, 

Palangka Raya, Balikpapan dan Samarinda.

• Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB 

sebesar sekitar 2,6 kali dari $ 59 milyar pada tahun

2008 ke $ 152 milyar pada tahun 2030 dengan

estimasi laju pertumbuhan koridor sebesar 3,6 

persen dibandingkan estimasi baseline sebesar 5,8 

persen.
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Koridor Ekonomi Kalimantan 
• Fokus Sektor saat ini:

a. Migas dengan cara eksplorasi lebih banyak

untuk memastikan pertumbuhan produksi yang 

stabil.

b. Minyak kelapa sawit dengan cara

meningkatkan produksi panen, beralih ke

produk dengan nilai tambah tinggi dan produk

hilir. 

c. Batubara dengan cara meningkatkan produksi

dengan membangun infrastruktur yang dapat

mencapai tambang di pedalaman.
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Koridor Ekonomi Kalimantan 
• Industri berkelanjutan di masa depan:

a. Perikanan dengan cara memperluas industri akuakultur udang

b. Kayu dengan cara membangun industri hutan yang 

berkelanjutan dan memperluas ke produksi bernilai tambah

tinggi (kertas).

c. Karet dengan cara meningkatkan industri karet.

• Infrastruktur kunci yang dibutuhkan: 

a. Pelabuhan sungai dengan menyediakan fasilitas Barge Loading

Pelabuhan yang menghubungkan rel kereta api untuk

membawa batubara melalui sungai. 

b. Sungai Barito dan Mahakam, rel kereta api yang dibutuhkan

untuk membuat pertambangan batubara di pedalaman layak

secara ekonomi. 

c. Kalimantan Tengah jalan tol untuk mewujudkan konektivitas

yang lebih baik antara perkebunan kelapa sawit dan

pertambangan dapat meningkatkan produksi CPO; Kalimantan 

Tengah dan Barat.
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Koridor Ekonomi Sulawesi 
• ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, 

dan Perikanan Nasional''

• Terdiri dari 5 hubungan antar kota yaitu Manado, Gorontalo, 

Kendari, Mamuju dan Makassar 

• Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar

sekitar 4,4 kali dari $ 21 milyar pada tahun 2008 ke $ 94 milyar

pada tahun 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor

sebesar 7,7 persen dibandingkan estimasi baseline 6,0 persen.

• Fokus sektor adalah:

a. Tanaman pangan dengan cara meningkatkan

produktivitas yang menjamin ketahanan pangan

nasional.

b. Perkebunan  dengan cara beralih ke produk dengan

nilai tambah yang lebih tinggi.
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Koridor Ekonomi Sulawesi 
• 'Infrastruktur kunci yang dibutuhkan: 

a. Irigasi dengan mempertimbangkan kebutuhan

peningkatan panen pertanian pangan dan

perkebunan; Sulawesi Selatan. 

b. Fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan untuk

penanganan yang lebih baik bagi produk

industri pertanian; Pelabuhan Makassar, Bitung, 

Kendari. 

c. Suplai listrik yang merupakan kebutuhan kunci

untuk pemrosesan nikel; Sulawesi Tenggara.
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Koridor Ekonomi Bali-Nusa 

Tenggara 
• ''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan

Nasional”

• Terdiri dari 3 hubungan kota-kota Denpasar, Mataram dan

Surabaya

• Koridor ini diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar

sekitar 4,3 kali dari $ 18 milyar pada tahun 2008 ke $ 76 

milyar pada tahun 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan

koridor sebesar 7,6 persen dibandingkan estimasi baseline

5,6 persen.

• Fokus Sektor:

a. Pariwisata dengan meningkatkan jumlah kunjungan

turis maupun pengeluaran pariwisata. 

Memanfaatkan Bali sebagai gerbang untuk

mempromosikan kunjungan ke daerah tujuan

wisata lain.
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Koridor Ekonomi Bali-Nusa 

Tenggara 

• Infrastruktur kunci yang dibutuhkan: 

a. Bandara: Ekspansi Ngurah Rai, pembangunan

bandara internasional baru di Bali.

b. Pelabuhan: Terminal cruise Tanah Ampo / 

Benoa.

c. Jalan: Trans-Bali toll road, akses Sarangan –

Tanjung Benoa.

d. Energi: Pembangkit listrik di Bali.
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Koridor Ekonomi Papua-Maluku 

• "Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah

dan Sumberdaya Manusia yang Sejahtera“

• Terdiri dari 5 hubungan kota-kota Sorong, 

Manokwari, Wamena, Jayapura dan Merauke .

• Koridor ini diestimasikan dapat meningkatkan PRDB 

sebesar 6,3 kali dari $ 13 milyar pada tahun 2008 ke

$ 83 milyar pada tahun 2030 dengan estimasi laju

pertumbuhan koridor sebesar 9,6 persen

dibandingkan estimasi baseline sebesar 7,0 persen.
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Koridor Ekonomi Papua-Maluku 

• Fokus sektor:

a. Pertambangan (terutama tembaga dan emas) 

dengan mendorong eksplorasi lokasi tambang

baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong

"forward integration" dengan melalui kegiatan

produksi hilir.

b. Pertanian dan Perkebunan dengan

meningkatkan produksi melalui Merauke

Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)  dan

menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
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Koridor Ekonomi Papua-Maluku 

• Infrastruktur kunci yang dibutuhkan :

a. Jalan-jalan Trans-Papua dan jalan akses

Merauke.

b. Pelabuhan-pelabuhan di Jayapura dan

Merauke.

c. Energi: Mengembangkan PLTA Urumka untuk

mengurangi ketergantungan pembangkit listrik

BBM.
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Periode Kesempatan Emas

Indonesia 
• Istilah “Bonus Demografi” mempunyai arti tentang peluang

yang memberikan keuntungan ekonomis karena

penurunan dependency ratio atau penurunan proporsi

penduduk muda sehingga mengurangi besarnya biaya

investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, dan persiapan

agar penduduk usia produktif pada tahun-tahun

terjadinya bonus demografi benar-benar siap. Namun, 

perlu diingat bahwa the window of opportunity tersebut

hanya akan terjadi apabila ‘asumsi’ penurunan tingkat

fertilitas sebesar 1,86 per perempuan dan mortalitas bayi

sebesar 18,9 per 1000 kelahiran pada tahun 2030 dapat

tercapai.
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Periode Kesempatan Emas

Indonesia 
• Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, maka

penurunan fertilitas berakibat pada peningkatan GNP per 

kapita (pada jangka waktu lama). Hal ini akan meningkatkan

kesejahteraan ke tingkat yang lebih tinggi. 

• Peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan tabungan

penduduk dan investasi sumberdaya manusia. Untuk

mencapai kondisi bonus demografi selama 10 tahun (2020-

2030) tersebut persyaratan utama adalah Total fertility Rate

(TFR) dapat dicapai 2,1 per perempuan pada tahun 2015 

dengan cara peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB 

pada fasilitas pelayanan kesehatan. 
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Periode Kesempatan Emas

Indonesia 

• Indonesia mempunyai kesempatan emas dalam

membangun bangsa dan negara mulai persiapan

pada tahun 2010 hingga tahun 2020 sampai 2030. 

• Diharapkan pada tahun 2030 akan dicapai

optimalisasi bonus demografi dan akhirnya dapat

merealisaikan proyeksi Product Domestic Bruto

(PDB) sampai dengan tahun 2050 yang membawa

kesejahteraan bagi Bangsa dan Negara Indonesia. 
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