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EMERATAAN pembangunan baik antar kelompok maupun antar kawasan merupakan 

salah satu indikator keberhasilan dari suatu proses pembangunan. Kawasan Seberang 

Kota Jambi atau lebih dikenal dengan Sekoja merupakan bagian integral dan tidak 

terpisahkan dari Kota Jambi tetapi dalam proses pembangunan relatif jauh tertinggal 

dibanding kawasan lainnya.  

Sekoja sebagai kawasan dengan nilai sejarah tinggi karena merupakan cikal bakal 

berdirinya Kesultanan Melayu Jambi dan pusat perkembangan Islam Provinsi Jambi. 

Pada saat ini kawasan yang mayoritas penduduknya dalam keseharian masih 

memegang teguh nilai-nilai tradisi dan budaya Melayu Islam relatif cukup tertinggal 

secara sosial ekonomi dengan saudaranya di bagian lain wilayah Kota Jambi. Kekayaan 

seni dan budaya serta jejak sejarah peninggalan Islam yang masih terpelihara secara 

baik pada dasarnya merupakan potensi besar yang mampu menjadi penggerak utama 

dalam percepatan pembangunan kawasan. Arah pengembangan Sekoja sebagai 

Kawasan Cagar Budaya hanya menjadikan kawasan dan masyarakat sebagai objek 

untuk dikunjungi dan kurang memberi ruang bagi peningkatan partisipiasi masyarakat 

sebagai pelaku pembangunan. Pada masa datang dengan dukungan SDM yang 

berkompetensi diharapkan arah pengembangan tidak hanya parsial pada upaya 

pelestarian sejarah dan budaya tetapi juga diikuti dengan terbukanya peluang 

partisipasi berupa kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat kawasan Sekoja.  

Penjelasan diatas menjadi dasar bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi Jambi untuk menyusun sebuah kajian deskriptif tentang Program 

Akselerasi Pembangunan Kawasan Seberang Kota (Sekoja). Laporan ini yang 

dikembangkan dari analisis data sekunder dan berbagai sumber informasi lainnya 

belum merupakan suatu kajian detail dengan data kuantitatif yang lengkap, sehingga 

masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu masukan dari berbagai pihak berupa 

saran dan kritik demi perbaikan buku ini sangat diharapkan dan sebelumnya diucapkan 

terima kasih. 

 

Jambi,      Mei  2012 

Kepala, 

 

Ir.  H.  Ahmad. Fauzi,  MTP 
NIP.  19660329 199102 1 001 
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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

AKSELERASI PEMBANGUNAN KAWASAN SEBERANG KOTA JAMBI (SEKOJA) 

(Pendekatan MICE Ekowisata) 
 

Akselerasi pembangunan kawasan Seberang Kota Jambi (SEKOJA) ditujukan untuk 

mengurangi ketimpangan perkembangan kawasan Sekoja dengan kawasan lainnya di 

Kota Jambi dengan mendorong terciptanya integrasi pembangunan antar kawasan. 

Integrasi kawasan diharapkan mampu memberikan multiplier effect bagi 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat kawasan Sekoja serta membuka interaksi 

antara masyarakat Sekoja yang relatif homogen dengan kawasan Kota yang lebih 

heterogen. Pengembangan kawasan Sekoja sebagai salah satu wilayah cagar budaya 

membutuhkan suatu konsep pembangunan yang spesifik karena pembangunan 

kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi tetapi bagaimana 

pembangunan dapat dinikmati masyarakat setempat dan dengan kesejahteraan yang 

mereka peroleh kelestarian kawasan sebagai cagar budaya Melayu Islam dapat 

terjaga. Untuk itu dalam desain program pembangunan Sekoja digunakan 

pendekatan MICE Ekowisata yang merupakan gabungan 3 (tiga) konsep dasar 

pembangunan wilayah, yaitu; 

1. MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) industry adalah suatu 

industri jasa  yang menggabungkan antara perdagangan (trade), transportasi 

(transportation), pembiayaan (finance) dan perjalanan (travel). MICE Industri 

menjadi media promosi langsung kawasan wisata dengan mengarahkan berbagai 

kegiatan seperti pertemuan, seminar, konferensi, dan pameran pada kawasan 

Sekoja 

2. Wisata dan Cagar Budaya yaitu terciptanya interaksi positif yang saling 

menguntungkan “simbiosis mutualism” antara ekowisata dan upaya pelestarian 

budaya. Wisata budaya termasuk salah satu bentuk ekowisata berbasis potensi 

alam (nature based) seperti kebudayaan/peninggalan sejarah purbakala dan 

atraksi berbagai kebudayaan (Kusudianto, 1996) serta meliputi industri-industri 

klasik seperti kerajinan tangan, kuliner tradisonal dan cindera mata serta 

penginapan (Wahab, 1985). 

3. Pariwisata berbasis komunitas  (Community Based Tourism) yang menjelaskan 

bahwa basis pengembangan wisata adalah partisipasi aktif komunitas lokal 

sehingga mampu memberi dampak signifikan bagi perekonomian kawasan dan 

kesejahteraan komunitas lokal. 
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Secara ringkas proses integrasi antar komponen utama MICE Ekowisata dalam 

percepatan pembangunan kawasan Sekoja sebagai berikut: 

a. Berkembangnya MICE Industri akan meningkatkan jumlah kunjungan pada 

kawasan Sekoja baik untuk pertemuan, konferensi, workshop sampai pada 

perayaan atau perlombaan tertentu, Kunjungan para pelaku utama (panitia dan 

peserta) serta pengembira (penonton) merupakan kesempatan untuk promosi 

dan pemasaran objek wisata sejarah dan budaya yang ada pada kawasan Sekoja. 

Pengunjung yang tertarik dapat ditawarkan paket wisata sejarah dan budaya 

sehingga peluang kerja dan berusaha yang timbul bagi masyarakat setempat 

akan menjadi lebih besar. 

b. Pelestarian Cagar Budaya akan lebih optimal jika kekayaan sejarah dan budaya 

lokal juga dapat memberikan keuntungan finansial dan ekonomi bagi masyarakat 

sekitar. Peningkatan ketergantungan sosial ekonomi terhadap objek wisata 

sejarah dan budaya akan mendorong partisipasi masyarakat lokal untuk 

mempertahankan peninggalan sejarah dan budaya yang ada di sekitar mereka. 

Pada level tertentu pelestarian sejarah dan budaya dapat dilakukan secara 

mandiri oleh masyarakat karena hilangnya objek wisata sejarah dan budaya yang 

ada tidak hanya mengurangi kekayaan dan kekhasan mereka tetapi juga akan 

menyebabkan gangguan bagi ekonomi rumah tangga dan kawasan. 

c. Peningkatan kapasitas SDM terutama pada sektor industri seni dan jasa 

pariwisata memiliki tujuan ganda, yaitu 1) peningkatan kualitas SDM yang akan 

menjadi pelaku usaha atau entreprenuer dalam MICE Industri, 2) perubahan 

perilaku masyarakat terutama generasi muda untuk lebih mengembangkan 

potensi mereka dalam merebut peluang kerja dan usaha pada wilayah sendiri 

(mengurangi migrasi SDM lokal berkualitas dari kawasan Sekoja, dan 3) 

regenerasi skill dan keterampilan seni dan budaya lokal kepada generasi muda 

untuk kelestarian seni dan budaya lokal yang lebih berkelanjutan. 

Pengembangan pendidikan formal pada tingkat menengah (SMK) dan akademi 

(jalur profesional) akan melengkapi status kawasan Sekoja tidak hanya sebagai 

pusat pendidikan Islam (pesantren dan Mahad Islami) tetapi juga sebagai pusat 

pendidikan formal pada bidang seni dan pariwisata di Provinsi Jambi.  

Untuk mendukung pengembangan MICE Ekowisata Kawasan Sekoja maka 

dibutuhkan program dan/atau kegiatan seperti disajikan pada matrik berikut: 

  



Matrik Program Akselerasi Pembangunan Kawasan Sekoja Kota Jambi 

No Program/Kegiatan Tujuan Pembangunan.Pemanfaatan 
Tahun Anggaran 

Sumber Dana 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

A PROGRAM UTAMA/PRIORITAS MICE EKOWISATA 

1 Program Pengembangan MICE Industri Sebernag Kota Jambi  

 
a. Pembangunan Jembatan Pedistrian 

dan Jam Gedang 

- Integrasi antara kawasan Sekoja dan kawasan lainnya di Kota Jambi dan pintu 

masuk kawasan ekowisata budaya (Jembatan Pedistrian). 

- Menciptakan “brand image” kawasan Sekoja sebagai kawasan Melayu Islam (Jam 

Gedang) 

√     APBD Provinsi 

 
b. Pembangunan Gedung Konvensi 

(SEKOJA/JAMBI CONVENTION CENTER)   

- Meningkatkan kunjungan ke kawasan dan memperkenalkan kawasan Sekoja  

- Menyediakan tempat pelaksanaan berbagai kegiatan pada ruang tertutup seperti 

Konferensi, Pertemuan Bisnis, Seminar, Workshop  

- Pada saat tidak digunakan dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk acara 

perkawinan atau lainnya   

  √   

APBN  

(PPID Pariwisata 

atau APBN 

Kementerian 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

 

c. Pembangunan Areal/Lapangan 

Terbuka (SEKOJA/JAMBI EXPO AND 

EXHIBITION) 

- Meningkatkan kunjungan ke kawasan dan memperkenalkan kawasan Sekoja  

- Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pada ruang terbuka seperti pameran, 

eksibisi, konser seni dan musik, perayaan dan lainnya. 

- Pada saat tidak digunakan untuk event khusus berkumpulnya generasi muda 

dan kelompok masyarakat lainnya 

  √   

APBD Kota Jambi 

atau  

APBD Provinsi 

Jambi 

 
d. Pengembangan Sarana Transportasi 

Khusus Menuju Lokasi SCC dan SEE 

- Memudahkan peserta MICE dan wisatawan dari shelter (ujung) Jembatan 

Pedistrian menuju lokasi gedung konvensi dan/atau areal exhibition   
  √   

APBD Kota Jambi 

(Dishub atau 

Disparbud) 

 
e. Pembangunan Pasar Pusat 

Cinderamata dan Kerajinan  

- Menyediakan sarana promosi dan penjualan produk kerajinan tradisional sebagai 

cinderamata bagi peserta MICE  

- Menciptakan permintaan pasar (created demand) sebagai insentif bagi 

berkembangnya UKMK kerajinan lokal.  

   √  
APBD Kota Jambi 

(Disperindag) 
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No Program/Kegiatan Tujuan Pembangunan.Pemanfaatan 
Tahun Anggaran 

Sumber Dana 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
f. Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner 

Tradisional 

- Menyediakan lokasi bagi peserta MICE dan wisatawan untuk mengenal dan 

menikmati jajanan atau kuliner tradisional  

- Menciptakan permintaan pasar (created demand) sebagai insentif berkembangnya 

UKMK kuliner lokal. 

    √ 
APBD Kota Jambi 

(Disperindag) 

2 Program Pengembangan Infrastruktur Ekowisata Berbasis Komunitas Lokal  

 
a. Pengembangan Kampung Batik dan 

Kerajinan Khas Jambi  

- Menyediakan pusat informasi dan promosi batik dan kerajinan  

- Menyediakan sarana wisata budaya “Belajar Membatik” bagi wisatawan dan 

generasi muda. 

 √    PNPM Pariwisata  

 
b. Penataan dan Pengembangan 

Kampung Melayu Islam  

- Melestarikan keberadaan rumah adat Melayu Islam kawasan. 

- Menyediakan kesempatan usaha bagi pemilik rumah asli melalui penyewaan 

Homestay  

- Menyediakan objek wisata budaya bagi wisatawan untuk menikmati nuansa 

kehidupan Melayu Islam secara langsung (menginap) 

  √   PNPM Pariwisata  

 

c. Pembangunan Sanggar Seni dan 

Budaya Lokal serta Pusat Promosi 

Kerjainan Lokal 

- Menyediakan sarana pengembangan dan promosi seni dan budaya lokal dan 

objek wisata budaya bagi wisatawan 

- Menyediakan pusat informasi dan promosi kerajinan tradisional bagi peserta 

MICE dan wisatawan 

  √   

APBD Provinsi 

Jambi 

(Museum Negeri 

Jambi) 

 
d. Pembangunan Padepokan Pencak 

Silat Tradisional 

- Menyediakan pusat pelatihan mental dan melestaikan seni bela diri tradisional  

- Menyediakan wisata olah raga tradisional bagi remaja (anak sekolah) dari 

seluruh Provinsi Jambi 

  √   
APBD Kota Jambi 

(Dispora) 

 

e. Pembangunan Objek Wisata Perairan 

Sungai Batanghari (Man Made 

Tourism) 

- Menyediakan objek wisata perairan dalam bentuk permainan dan/atau 

menelusuri Sungai Batanghari menggunakan perahu Kajanglako (Tradisonal) 
 √    

APBD Kota Jambi 

(Dinas Pariwisata) 

 
f. Pengembangan “guest house” pada 

beberapa pondok pesantren 

- Menyediakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan yang ingin menikmati 

wisata sejarah dan agama atau wisata religius  
   √  PNPM Pariwisata 
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No Program/Kegiatan Tujuan Pembangunan.Pemanfaatan 
Tahun Anggaran 

Sumber Dana 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

- Memanfaatkan potensi atau meningkatkan partisipasi pondok pesantren dalam 

pengembangan wisata religius (Islam) 

 

g. Peningkatan akses jalan dan 

penataan objek wisata sejarah dan 

budaya Melayu Islam 

- Peningkatan akses menuju objek wisata peninggalan sejarah dan budaya pada 

kawasan Sekoja dan sekitarnya termasuk akses menuju kawasan Candi Muaro 

Jambi 

 √    
APBD Kota Jambi 

(Dinas PU) 

 
h. Penataan dan penghijauan sempadan 

sungai dan jalan 

- Meningkatkan nuansa alamiah kawasan ekowisata atau nilai estetika lingkungan 

wisata    

- Meningkatkan layanan jasa lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan 

bagi wisatawan yang mengunjungi objek wisata. 

 √    

APBD Provinsi 

Jambi (BLHD dan 

Dinas Kehutanan) 

3 Program Pengembangan SDM MICE Ekowisata  

 
a. Pengembangan SMK Seni dan 

Pariwisata (Pendidikan Vokasi) 

- Mempersiapkan SDM Lokal sebagai pelaksana dan pengisi berbagai kegiatan 

dalam MICE Ekowisata 

- Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan kerajinan spesifik wilayah 

Provinsi Jambi. 

  √   

APBN atau APBD 

Provinsi Jambi  

(Dinas Pendidikan) 

 

b. Pengembangan Akademi Komunitas 

(Pendidikan Jalur Profesional Bahasa, 

Seni dan Budaya)   

- Mempersiapkan SDM Lokal sebagai manajer dan perencana berbagai kegiatan 

dalam MICE Ekowisata 

- Menyediakan pendidikan vokasi lanjutan bagi lulusan SMK untuk penguasaan 

bahasa asing (Inggris, China dan Arab) 

    √ 

APBN atau APBD 

Provinsi Jambi  

(Dinas Pendidikan) 

 

c. Pengembangan SDM melalui program 

pendidikan informal (Pelatihan, 

Workshop, Magang dll) 

- Mendorong berkembangnya kuantitas dan kualitas wirausaha baru terkait dengan 

MICE Ekowisata  

- Meningkatkan kapasitas (kemampuan) SDM pengelola UMKM dalam menghasilkan 

produk kerajinan yang lebih inovatif dan variatif 

- Meningkatkan daya saing produk olahan tradisional yang memiliki kemampuan 

adaptif dengan selera konsumen. 

√ √ √ √ √ 

APBD Provinsi 

Jambi dan Kota 

Jambi  

(Dinas Terkait) 
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No Program/Kegiatan Tujuan Pembangunan.Pemanfaatan 
Tahun Anggaran 

Sumber Dana 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

 
d. Pengembangan jaringan kerjasama 

inovasi produk dengan wilayah lain 

- Mendorong terciptanya produk UKMK yang lebih variatif dan inovatif serta 

semakin berkembangnya produk ekonomi kreatif 
  √ √ √ 

APBD Kota Jambi 

(Disperindagkop) 

 
e. Pengembangan web-site promosi dan 

pemasaran produk lokal Sekoja 

- Memperkenalkan atau promosi produk tradisional kepada pihak lain melalui 

jaringan teknologi informasi 
  √   

Prmprov dan 

BUMN Telkom 

B PROGRAM PENDUKUNG MICE EKOWISATA (INFRASTRUKTUR KAWASAN)  

 
a. Peningkatan kualitas jalan penghu-

bung jembatan Batanghari I dan II 

- Meningkatkan aksesibilitas atau menyediakan pilihan alternatif bagi pengunjung 

untuk mencapai kawasan Sekoja dan aktivitas ekonomi  
√     

APBD Prov. Jambi 

(Dinas PU) 

 
b. Peningkatan kualitas jalan menuju 

kawasan Candi Muaro Jambi 

- Mendorong terciptanya integrasi wisata antar kawasan guna meningkatkan 

variasi layanan objek wisata  
 √    

APBD Kota Jambi 

(Dinas PU) 

 
c. Peningkatan kuantitas/kualitas jalan 

lingkungan antar desa/kelurahan  

- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju tempat usaha dan berbagai pusat 

aktivitas ekonomi lainnya 
 √ √ √ √ 

APBD Kota Jambi 

(Dinas PU) 

 
d. Peningkatan kapasitas dan jaringan 

energi listrik  

- Meningkatkan aksesibilitas dan jasa layanan energi listrik bagi rumah tangga 

dan dunia usaha pada kawasan Sekoja  
 √ √ √ √ 

PLN dan Dinas 

ESDM 

 
e. Peningkatan kapasitas dan jaringan 

layanan air bersih 

- Meningkatkan aksesibilitas dan jasa layanan air bersih bagi rumah tangga dan 

dunia usaha pada kawasan Sekoja  
 √ √ √ √ 

PDAM dan Dinas 

PU 

 
f. Pengembangan lembaga keuangan 

mikro (LKM) 

- Meningkatkan aksesibilitas permodalan bagi UKMK sektor pariwisata dan 

perdagangan  
 √ √ √ √ 

BPR, Bank 9 

Jambi dll  

 
g. Pengembangan kerjasama dengan 

asosiasi dunia usaha  

- Meningkatkan komitmen dunia usaha pada kawasan Kota Jambi untuk ikut 

berpartisipasi dalam percepatan pengembangan kawasan 
 √    

Pemprov Jambi/ 

Asosiasi Usaha 
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1.1. Latar Belakang 

Kawasan Seberang Kota yang merupakan bagian dari wilayah Kota Jambi 

mencakup 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Danau Teluk dan 

Pelayangan. Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan dengan luas masing-masing 

mencapai 15,70 km2 dan 15,29 km2 merupakan wilayah dengan kepadatan 

penduduk terjarang di Kota Jambi. Kepadatan penduduk masing-masing 

kecamatan di Seberang Kota adalah 769,36 dan 810,73 jiwa/km2 yang jauh di 

bawah rata-rata kepadatan penduduk Kota Jambi yang mencapai  2.175,83 

jiwa/km2. Kawasan yang terkenal sebagai pusat perkembangan budaya terutama 

Melayu Jambi, juga dikenal sebagai wilayah pusat perkembangan ilmu dan 

pengetahuan di Provinsi Jambi. Wilayah ini tidak hanya menjadi pemasok terbesar 

tokoh Budaya Melayu dan Agama Islam tetapi juga menghasilkan para cendikiawan 

yang memiliki peran besar baik sebagai pengusaha (swasta), birokrasi 

(pemerintahan) maupun tokoh masyarakat. Kontribusi sumberdaya manusia 

berkualitas dari kawasan ini telah banyak memberikan warna bagi perkembangan 

atau pembangunan sosial, ekonomi dan budaya Provinsi Jambi.  

Dukungan SDM berkualitas dari kawasan Seberang Kota ini ternyata tidak secara 

otomatis menjadikan kawasan ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan 

pembangunan wilayah Kota Jambi. Jika kita bagi wilayah administrasi Kota Jambi 

antara kawasan Kota dan Seberang Kota maka pada saat ini perkembangan sosial 

ekonomi kawasan Seberang Kota cukup jauh tertinggal di banding kawasan lain di 

Kota Jambi. Stagnasi atau perrlambatan pembangunan di Kawasan Seberang Kota 

telah menciptakan kesenjangan yang cukup lebar antara kedua kawasan yang 

hanya terpisahkan oleh Sungai Batanghari. Gap perkembangan antar wilayah akan 

semakin meningkat dalam jangka panjang jika dilakukan proses pembiaran, 

sehingga intervensi pemerintah untuk akselerasi (percepatan) sangat dibutuhkan. 

Intervensi melalui suntikan alokasi sumberdaya pembangunan yang lebih intensif 
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oleh Pemkot Jambi dengan dukungan Pemprov Jambi bertujuan menciptakan daya 

dorong yang lebih kuat bagi perkembangan kawasan.  

Akselerasi pembangunan kawasan Seberang Kota membutuhkan proses 

perencanaan terfokus dengan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk 

itu langkah awal dalam proses perencanaan adalah menentukan arah (orientasi) 

program akselerasi pembangunan yang tercermin dalam Visi dan Misi 

Pembangunan, dengan didasarkan pada karakteristik kawasan sebagai pusat 

perkembangan budaya Melayu dengan kehidupan masyarakat yang Islami. Posisi 

wilayah sangat strategis karena berbatasan langsung (batas alam Sungai 

Batanghari) dengan pusat pemerintahan dan pertumbuhan Provinsi Jambi serta 

sebagai jalur lintasan menuju kawasan timur Provinsi Jambi (Kabupaten Muaro 

Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat). Posisi strategis ini ditunjang dengan 

aksesibilitas wilayah melalui jalan darat maupun sungai yang sangat baik, 

termasuk pelabuhan Talang Bakung yang sampai saat ini masih menjadi 

pelabuhan utama perdagangan domestik dan internasional Provinsi Jambi.  

Secara ringkas untuk sementara dapat disimpulkan bahwa kawasan Seberang 

Kota sebagai wilayah pelestarian budaya Melayu Islam dan berperan sebagai 

penyangga karena posisinya sebagai hinterland bagi Kota Jambi. Untuk itu 

rancangan program akselerasi perlu didasarkan pada Visi sebagai berikut 

Seberang Kota Budaya sebagai Pusat Pelayanan Jasa, Pendidikan dan Pariwisata”. 

Salah satu wilayah yang dapat menjadi contoh adalah model pembangunan 

Jogyakarta yang berkembang dengan tetap mempertahankan kelestarian budaya 

lokal. Beberapa “best practice” yang dilakukan oleh kota ini dapat menjadi acuan 

dalam pengembangan kawasan Seberang Kota. Untuk itu dibutuhkan suatu kajian 

komprehensif guna mendesain rencana induk program percepatan pembangunan 

kawasan Seberang Kota, sehingga implementasi program percepatan lebih fokus 

dan terarah. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan informasi awal yang dapat menjadi 

pedoman dasar dalam penyusunan awal program percepatan pengembangan 

kawasan Seberang Kota Jambi.  

Tujuan umum kegiatan adalah untuk mendesain rencana induk program 

percepatan pembangunan kawasan Seberang Kota, sedangkan secara lebih terinci 

tujuan kegiatan adalah: 

a. Menentukan arah atau orientasi program percepatan pembangunan kawasan 

Seberang Kota sebagai kawasan pusat perkembangan Budaya Melayu Islam. 

b. Melakukan penataan ruang kawasan Seberang Kota tanpa mengabaikan 

kondisi aktual yang telah berkembang selama ini pada wilayah tersebut sebagai 

dasar dalam pengembangan model pembangunan kawasan.   

c. Menyusun rencana program akselerasi pembangunan kawasan Seberang Kota 

berdasarkan faktor kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan 

tantangan eksternal. 

d. Menyusun serangkaian rekomendasi kebijakan daerah yang dapat mendukung 

program akselerasi pembangunan kawasan Seberang Kota. 

1.3. Output yang Diharapkan 

Output yang diharapkan dari hasil kegiatan adalah tersedianya data dan informasi 

yang terkait dengan rencana akselerasi program pembangunan kawasan Seberang 

Kota yang mencakup data dan informasi tentang; 

a. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya kawasan serta 

tataruang dan pemanfaatan ruang kawasan yang telah berkembang saat ini 

(existing condition). 

b. Visi dan Misi sebagai fokus dan arah pembangunan kawasan Seberang Kota 

berdasarkan desain penataan dan pemanfaatan ruang kawasan pada masa 

akan datang 
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c. Model pembangunan kawasan dalam program akselerasi serta rencana 

strategis dan tahapan akselerasi pembangunan kawasan Seberang Kota. 

d. Instansi terkait dan divisi tugas dan wewenang serta pola kerjasama dan 

kolaborasi antar pihak program akselerasi pembangunan Seberang Kota. 

e. Daftar jenis dan kebutuhan sarana serta sumber pendanaan potensial serta 

dukungan kebijakan atau regulasi daerah dibutuhkan dalam program akselerasi 

pembangunan kawasan Seberang Kota. 
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2.1. Metode Kajian 

Studi kajian (desk study) berdasarkan pada data dan informasi serta dokumen 

kebijakan yang berkaitan kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja) yang mencakup 

sejarah, karakteristik masyarakat dan kondisi aktual serta tata hubungan dengan 

wilayah lain di Kota Jambi dan lainnya. Analisis pengembangan program 

didasarkan pada kebijakan pembangunan daerah (Provinsi dan Kota Jambi) serta 

arah pembangunan kawasan Sekoja sebagai suatu bagian wilayah yang 

terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan rencana pembangunan Kota Jambi.  

2.2. Ruang Lingkup Kajian 

Kajian dilakukan terhadap 2 (dua) kecamatan yang termasuk kawasan Sekoja 

yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan, dengan lingkup kegiatan antara 

lain: 

a. Penyusunan Visi dan Misi Program Akselerasi Pembangunan Kawasan Sekoja 

sesuai karakteristik daerah dan kondisi sosial, ekonomi dan  budaya 

masyarakat. 

b. Analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pembangunan kawasan 

Sekoja sebagai faktor penghambat dan pendukung rencana pembangunan. 

c. Penentuan tujuan spesifik yang akan dicapai dalam program akselerasi 

pembangunan kawasan Sekoja sesuai potensi daerah. 

d. Pemilihan model pembangunan berdasarkan berbagai alternatif strategis dalam 

akselerasi pembangunan kawasan Sekoja. 

e. Penyusunan skala prioritas program dalam program akselerasi (percepatan) 

pembangunan kawasan Sekoja.  
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2.3. Jenis dan Sumber Data 

Pengumpulan data dalam kajian adalah eksplorasi data sekunder baik kuantitaif 

maupun kualitatif dari berbagai sumber terkait antara lain: 

a. Data kuantitif  yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dari Badan 

Pusat Statistik seperti Kecamatan dalam Angka, Kota Jambi dalam Angka, 

Sensus Penduduk Kota Jambi. 

b. Data kualitatif yang mencakup sejarah dan perkembangan kawasan Sekoja 

yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi seperti media massa (cetak 

dan elektronik) serta laporan hasil kajian terkait dengan kawasan Sekoja. 

c. Data pendukung berupa arah dan kebijakan pembangunan Kota Jambi baik 

dari dokumen resmi pemerintah daerah terutama RPJP dan RPJM Kota Jambi 

serta berbagai berita dan informasi terkait dengan aktivitas pemerintah dan 

pendapat para tokoh lokal dan regional.  

2.4. Kerangka Kerja Kajian 

Penyusunan atau desain program akselerasi pembangunan kawasan Sekoja 

dilakukan bertahap yang secara ringkas disajikan pada Gambar 2.1: 

2.5. Jangka Waktu Pelaksanaan Kajian 

Kegiatan direncanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja yang 

dilaksanakan secara bertahap, yaitu: 

a. Tahapan Persiapan (30 hari kerja) 

Mencakup kegiatan koordinasi tim pelaksana, pengumpulan data dan 

informasi pendukung, penyusunan instrumen pengumpulan data dan 

persiapan survey lapangan. 

b. Tahapan Pelaksanaan (75 hari kerja) 

Mencakup kegiatan survey awal, diskusi kelompok terfokus (FGD), 

pengumpulan, tabulasi dan analisis data lapangan, study banding ke 

Jogyakarta, penyusunan draft laporan kegiatan.  
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c. Tahapan Pelaporan (15 hari kerja) 

Mencakup kegiatan ekspose hasil kegiatan (seminar), penyempurnaan 

laporan, penggandaan dan penyerahan laporan akhir kegiatan. 
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Kota Jambi sebagai kota istana terbentuk semenjak hadirnya kerajaan Melayu 

Jambi (abad XVIII), di pinggiran sungai Batanghari. Letak Kota Jambi secara 

geografis pada 10030‟2,98”–10040‟1,07” Lintang Selatan dan 103040‟1,67” - 

103040‟0,22” Bujur Timur  dengan ketinggian rata-rata 10 - 60 meter dpl. Seluruh 

batas batas wilayah Kota Jambi sebelah utara, barat, selatan dan timur berbatasan 

dengan Kabupaten Muaro Jambi atau dengan kata lain Kota Jambi ini dikelilingi 

oleh kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi disamping sebagai pusat kegiatan 

Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi, juga merupakan kawasan pusat perdagangan 

dan pelayanan jasa.  

Posisi geografis Kota Jambi sebagai penghubung lintas tengah dan timur Sumatera 

merupakan suatu keunggulan komparatif yang potensial untuk menjadikan 

kawasan ini sebagai jalur distribusi utama dan simpul perdagangan regional, 

Aksesibilitas Kota Jambi yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera dan posisi 

wilayah yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional Batam, Singapura 

dan Johor. Pada masa akan datang, daerah ini diproyeksikan sangat berpeluang 

memainkan peranan penting sebagai daerah pendukung utama (Main Hinterland) 

dalam kerjasama ekonomi regional IMS-GT (Indonesia, Malaysia and Singapore - 

Growth Triangle) 

3.1. Sejarah Penyebaran dan Peninggalan Islam di Kawasan Sekoja 

Kota Jambi memikik sebuah kawasan bernama Seberang Kota Jambi (Sekoja) 

dengan sejumlah rumah berusia lebih dari ratusan tahun bergaya campuran 

arsitektur Cina dan Melayu. Kawasan ini merupakan pusat perkampungan 

penduduk asli Arab Melayu Jambi dengan tradisi masyarakatnya yang unik, serta 

menjadi pusat industri kerajinan batik khas Jambi tepatnya di Kelurahan Modung 

Laut.   
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Dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, kerukunan ditujukan dari cara 

bertindak dan berperilaku, berupa hubungan antara seseorang terhadap saudara-

saudaranya, keluarga maupun masyarakat secara luas. Musyawarah merupakan 

cara yang dilakukan untuk menjaga kerukunan, begitu pula terhadap pemeliharaan 

nilai-nilai religius dan tatanan lingkungan. Upacara ritual berkembang dan masih 

dijunjung tinggi dikalangan masyarakat Melayu Jambi 

yang berdiam di suatu tempat, baik di desa maupun 

yang berada di kota. 

Pola permukiman Melayu Jambi terbentuk dengan 

adanya jalan besar, sungai, pohon-pohon, bambu, 

atau pohon kelapa sebagai batas. Lapangan dan 

mesjid sebagai tempat berkumpul masyarakat 

biasanya terdapat pada pusat desa, sedang masalah-

masalah yang timbul dalam masyarakat dibahas 

secara musyawarah. Bangunan rumah tua pada 

kawasan bersejarah ini merupakan peninggalan 

kerajaan Melayu Jambi dan juga tidak bisa dilepaskan 

dari sejarah panjang Islam di Provinsi Jambi karena 

menjadi pintu masuk dan pusat penyebaran agama Islam.  

Sepenggal sejarah tentang berkembangnya Melayu Islam diawali dengan 

berlabuhnya Gujerat di Selat Berhala dan mengislamkan etnis Melayu serta 

membangun pemerintahan baru dengan dasar Islam. Pemimpin yang bergelar 

Datuk Paduko Berhalo menikahi seorang putri 

Minangkabau bernama Putri Selaras Pinang Masak 

dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya 

kemudian menjadi datuk di sekitar kuala tersebut. 

Putra bungsu bergelar Orang Kayo Hitam menikahi 

Putri Mayang Mangurai (anak Temenggung Merah 

Mato) berniat meluaskan wilayah hingga ke 

pedalaman dan jika ada tuah akan membangun kerajaan baru.  

Perkampungan Arab 

Melayu Islam 

 

Rumah Batu Olak 

 

Makam Datuk Berhala 
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Temenggung Merah Mato memberi anak dan menantunya sepasang Angsa serta 

Perahu Kajang Lako dan berpesan agar menghiliri aliran Sungai Batanghari untuk 

mencari tempat guna mendirikan kerajaan baru. Tempat yang dipilih sebagai tapak 

kerajaan baru nanti haruslah tempat dimana 

sepasang Angsa tadi “mahu” naik ke tebing dan 

“mupur” di tempat tersebut selama dua hari dua 

malam. Setelah beberapa hari menghiliri Sungai 

Batanghari kedua Angsa naik ke darat di hilir 

Kampung Jam atau dulu bernama Kampung 

Tenadang. Sesuai amanah maka bersama pengikutnya Orang Kayo Hitam mulai 

membangun kerajaan baru dengan pusat pemerintahan disebut "Tanah Pilih” atau 

yang sekarang disebut Kota Jambi.  Jambi berasal dari kata „Jambe‟ dalam bahasa 

Jawa berarti „Pinang” sehingga kemungkinan besar saat Tanah Pilih dijadikan 

tapak pembangunan kerajaan baru, pepohonan pinang banyak tumbuh 

disepanjang aliran Sungai Batanghari. 

Pada zaman dahulu telah terjadi Interaksi yang kuat antar budaya yang dibawa 

oleh para pedagang Arab, China, dan India. Sampai saat ini masih banyak 

ditemukan bangunan rumah tua dan masjid dengan relief Arab dan China, makam-

makam syekh, prasasti dan situs peninggalan sejarah lainnya yang terbuat dari 

kayu dan semen pada beberapa tempat seperti Kelurahan Arab Melayu dan Desa 

Pacinan. Bahkan daerah Olak Kemang sampai Arab Melayu sering juga disebut 

sebagai Kampung Pecinan Jambi.  

Salah satu bukti sejarah kawasan Sekoja sebagai 

pusat perkembangan Islam di Provinsi Jambi adalah 

keberadaan Masjid Ikhsaniyyah sebagai masjid 

tertua di Kota Jambi, Masjid yang lebih dikenal 

dengan nama Masjid Batu terletak di Olak Kemang, 

Kecamatan Danau Teluk ini didirikan tahun 1880 

oleh seorang habib bernama Sayyid Idrus bin Hasan 

Al-Jufri salah seorang sultan atau raja yang berkuasa pada dekade akhir abad ke-

19 dengan gelar Pangeran Wiro Kusumo. Tujuan pendirian Masjid Batu adalah 

Makam Orang Kayo Hitam 

 

Masjid Batu Ikhsaniyyah 
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untuk memenuhi fungsi tempat ibadah bagi masyarakat yang sudah fanatik 

keislamannya sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Sekitar tahun 

60-an, masjid yang diyakini keramat merupakan tempat penyelesaian sengketa 

seperti perselisihan kepemilikan tanah, tuduhan mencuri, dan orang yang 

bersumpah palsu akan mengalami bala.  

Perkembangan Islam mengalami kemajuan pesat pada awal abad ke-20 seiring 

dengan kemajuan pendidikan Islam di Jambi yang ditandai dengan berdirinya 4 

pesantren, yaitu Pesantren Nurul Iman, Saadad Daarain, Jauharain, dan Nurul 

Islam. Kesadaran keislaman yang semakin mengkristal dan semakin 

berkembangnya pesantren telah menjadikan kawasan 

Sekoja sebagai tempat yang banyak didatangi 

masyarakat dari berbagai daerah untuk belajar. Jumlah 

jamaah yang semakin meningkat menyebabkan masjid 

tidak mampu lagi menampung jamaah terutama pada 

Shalat Jumat, mendorong tokoh-tokoh setempat pada 

tahun 1936 bermufakat untuk memperbaharui masjid 

melalui pengumpulan Sedekah dan Infaq. Latar belakang Masjid Batu sebagai 

peninggalan Sultan Sayyid Idrus (Pangeran Wiro Kusumo) yang bernilai sejarah 

mendorong Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1937 

mengambil alih pembangunan masjid termasuk 

pendanaan. Hal ini menyebabkan awalnya para tokoh 

masyarakat hanya perlu izin karena dana sudah 

tersedia tetapi dengan tidak terpakainya dana 

akhirnya digunakan untuk pagar keliling masjid. 

Tokoh Islam yang sangat dikenal masyarakat 

Sekoja sebagai penyebar Agama Islam di Jambi adalah Sayid Husin Bin 

Ahmad Baragbah yang merupakan seorang ahli ilmu agama berasal dari 

Arab.  

Tokoh Islam yang dipercaya sebagai pembawa agama Islam pertama di Jambi 400 

tahun lalu adalah Datuk Sintai yang berasal dari China (Sintai merupakan bahasa 

China). Makam Datuk Sintai terdapat di Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan 

Makam Sayid Husin Bin 

Ahmad Baragbah 

 

Makam Datuk Sintai 

file:\\wiki\Salat_Jumat
file:\\wiki\Infaq
file:\\wiki\1937
file:\\wiki\Masjid
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Pelayangan dengan ukuran sekitar 1.5 x 3 meter dengan nisan pada awalnya 

terbuat dari kayu bulian yang sangat besar, tapi setelah dipugar pada 5 Desember 

2001 nisan diganti dengan semen. 

Peran kawasan Sekoja sebagai pusat penyebaran agama Islam terbukti dari 

keberadaan beberapa pesantren besar di Provinsi Jambi.  Berbicara tentang 

sejarah dan perkembangan pondok pesantren, maka tidak terlepas dari 

keberadaan Langgar Putih yang banyak mempengaruhi keberadaan pesantren di 

Jambi. Langgar Putih yang didirikan pada tahun 1868 

oleh Asy Syeh Khotib Mas‟ud berlokasi di Kelurahan Ulu 

Gedong. Pendirian langgar ini selain sebagai tempat 

peribadatan masyarakat Ulu Gedong dan masyarakat 

Seberang Kota Jambi, juga dijadikan sebagai sarana 

pendidikan Agama Islam. Setelah beliau wafat tahun 

1889 usaha beliau dilanjutkan oleh keponakannya 

sekaligus anak angkatnya yaitu Guru Haji Abdul Majid Jambi (waktu belajarnya di 

Mekkah seangkatan dengan Syekh Ahmad Khotib al-Minang Kabawi.  

Pada masa Guru Haji Abdul Majid Jambi dimulai berkembangnya pengajian Kitab 

Kuning di daerah Kesultanan Jambi. Pengajian berlangsung sampai tahun 1904 

sampai beliau harus hijrah ke Mekkah untuk menghindari penangkapan Belanda 

karena selain seorang Guru beliau juga penasehat Sulthan Thaha Syaifuddin. Pusat 

pendidikan Islam lain adalah Pondok Pesantren Nurul Iman yang merupakan hasil 

rintisan sebuah organisasi sosial bernama Perukunan “Tsamaratul Insan”. 

Organisasi ini didirikan berdasarkan izin Residen Negeri Jambi No. 1636 

sebagaimana tercantum dalam peraturan pendiriannya yang dibuat di Jambi pada 

tanggal 10 Nopember 1915 (bertepatan 1 Zulqa‟idah 1333) H. Maksud dan 

organsiasi ini sebagaimana tercantum  pada peraturan (akta) adalah untuk 

mempersatukan masyarakat Islam Jambi  dan mengkoordinir dalam masalah-

masalah sosial seperti kemalangan,  kematian, kesehatan, pendidikan dan 

sebagainya. 

Organisasi Tsamaratul Insan kemudian merintis berdirinya pesantren yang 

sekarang dikenal dengan Pesantren Nurul Imam dan 3 madrasah yaitu Sa‟adatud 

Langgar Putih Sekoja 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Khatib_Al-Minangkabawi
http://amalimuadz.blogspot.com/2011/12/pondok-pesantren-nurul-iman.html
http://amalimuadz.blogspot.com/2011/12/pondok-pesantren-nurul-iman.html
http://amalimuadz.blogspot.com/2011/12/pondok-pesantren-nurul-iman.html
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Darein di Kampung Tahtul Yaman, Nurul Islam di kampung Tanjung Pasir dan Al-

Jauharein Kampung Tanjung Johor.  Berdasarkan 

pemikiran ulama saat itu kemudian disusun program 

kerja untuk mendorong kesejahteraan masyarakat 

seberang dalam bentuk empat butir perencanaan yang 

tertulis pada dokumen  perukunan,  yaitu a) membuka 

perkebunan yang hasilnya dipergunakan untuk 

kelangsungan hidup organisasi, 2) mendirikan pesantren sebagai tempat 

mengajarkan ilmu pengetahuan agama, 3) memakmurkan masjid dan surau serta 

memelihara tanah pemakaman kaum Muslimin, dan 4) mengadakan tanah wakaf 

dan rumah sakit bagi kaum Muslimin, yang hasilnya dimanfaatkan bagi 

kepentingan perjuangan agama. 

Pada tahun 1915 Tsamaratul Insan mulai mewujudkan programnya, antara lain 

mendirikan Pesantren Buluh (dinamai “Buluh” karena bahan bangunan pesantren 

terbuat dan bambu atau buluh). Pada mulanya kegiatan pesantren ini baru dalam 

tahap mengajarkan baca-tulis huruf  al-Qur‟an kepada anak-anak setempat dan 

mendapat perhatian sangat besar sehingga banyak di antara penduduk yang 

mengirimkan anak mereka belajar ke pesantren. Perkembangan selanjutnya 

melalui gotong-royong dibangun gedung pesantren permanen sebagai pengganti 

Pesantren Buluh, yang dibeni nama Nurul Iman dan menjadi pesantren pertama di 

seluruh daerah Jambi pada masa itu. Pondok pesantren lain sebagai bukti sejarah 

Islam yang panjang adalah beberapa pesantren tertua di Jambi yang berada di 

kawasan Sekoja. Salah satunya adalah Ponpes As‟ad di Kelurahan Olak Kemang, 

Kecamatan Danau Teluk. Sejumlah ulama besar di Jambi dan belahan provinsi dan 

bahkan negara lainnya berasal dari daerah yang masih mempertahankan budaya 

Melayu Islam Provinsi Jambi dalam kehidupan sehari-hari ini. 

3.2. Kawasan Sekoja sebagai Bagian dari Kota Jambi  

Wujud Kota Jambi telah dibentuk oleh kebudayaan material dan spiritual dari 

berbagai etnik, strata sosial, ekonomi dan sistem pemerintahan pada masa lalu 

yang salah satunya terlihat dari pola dan bentuk pemukiman. Perkembangan dan 

Madrasah Nurul Iman 

http://amalimuadz.blogspot.com/2011/12/pondok-pesantren-nurul-iman.html
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pembentukan kota seringkali merupakan wujud dari ekpresi masyarakat yang 

hidup di dalamnya. Sejumlah kota seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial politik 

dan kondisi pemerintah atau pemerintahannya. Faktor lain yang potensial 

mendorong perubahan bentuk dan struktur suatu kota adalah interaksi kondisi 

lingkungan setempat (internal) dengan lingkungan luar (eksternal) seperti 

perkembangan penduduk akibat proses urbanisasi 

Secara administratif Kota Jambi dengan luas ± 205,38 km2 terdiri dari 8 

kecamatan dan 62 kelurahan terbelah dua oleh Sungai Batanghari.  Berdasarkan 

bentangan alam ini maka Kota Jambi dapat dikelompokkan atas 2 wilayah, yaitu a) 

kawasan kota yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Pasar Jambi, 

Telanai Pura, Jelutung, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Kota Baru, dan b) kawasan 

Seberang Kota Jambi atau sering disebut Sekoja yang terdiri dari 2 (dua) 

kecamatan yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Pada berbagai aspek 

kedua kawasan relatif sangat kontras, seperti kawasan Sekoja relatif homogen 

yang di dominasi oleh masyarakat Melayu Islam sedangkan kawasan Kota relatif 

heterogen dari berbagai etnis dan agama. Pada aspek ekonomi masyarakat Sekoja 

masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan penghasilan sedangkan 

masyarakat Kota didominasi sektor jasa dan perdagangan serta industri. Hal ini 

menyebabkan terjadinya gap (kesenjangan tingkat perkembangan  antara kedua 

kelompok kawasan.Wilayah administrasi Kota Jambi dan posisi kedua kecamatan 

kawasan Sekoja dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Berdasarkan sejarah, kawasan Sekoja terutama Kecamatan Danau Teluk dapat 

disebut sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Melayu dan penyebaran agama 

Islam. Gambaran historis menunjukkan bahwa kawasan Sekoja sebenarnya lebih 

dahulu berkembang dibanding wilayah lain, tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya terjadi hal sebaliknya. Pada saat sekarang perkembangan kawasan 

Sekoja relatif cukup jauh tertinggal dibanding dengan wilayah Kota Jambi lainnya. 

Fokus perkembangan kawasan sampai saat ini lebih terarah pada wilayah lainnya 

dan secara kasat mata dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Arah 

perkembangan Kota Jambi menuju kota modern dengan aktivitas ekonomi yang 

tinggi dan berlangsung cepat tidak diikuti oleh perkembangan kawasan Sekoja. 

Jika wilayah kecamatan lain telah berkembang menjadi kota modern, sebaliknya 

dua kecamatan di Sekoja masih seperti kota tradisional atau dengan kata lain jika 

ingin melihat Kota Jambi zaman dahulu lihatlah kawasan Sekoja. Pada kawasan ini 

sebagian besar masyarakat masih memegang adat dan budaya Melayu Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.   

Salah satu indikator ketertinggalan pembangunan antara kawasan Sekoja dengan 

kawasan lainnya di Kota Jambi adalah perkembangan sosio demografi. Kawasan 

Sekoja dengan luas mencapai ± 30,99 km2 atau sekitar 15,09% dari luas wilayah 
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Kota Jambi hanya dihuni oleh oleh 4,67% dari penduduk Kota Jambi (24.698 jiwa) 

atau 3,78% dari total RT di Kota Jambi (4.793 RT(). Artinya kawasan Sekoja 

termasuk pada kategori kawasan dengan penduduk yang jarang (< 1.000 

jiwa/km2) dengan laju pertumbuhan rendah yaitu 0,56%/tahun seperti disajikan 

pada Gambar 3.2.  

 

Kecamatan Kota Baru memiliki jumlah penduduk tertinggi diikuti dengan 

Kecamatan Jambi Selatan dengan jumlah penduduk paling terendah adalah 

Kecamatan Danau Teluk. Rataan kepadatan penduduk Kota Jambi  tergolong 

sedang yaitu 2.576 jiwa/km2  dengan penyebaran yang kurang merata antar 

kawasan dimana kecamtan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan 

Jelutung yaitu 7.593 jiwa/km2 sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah 

adalah Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan yaitu masing-masing 752 dan 

843 jiwa/km2. 

Berdasarkan kepada kepadatan penduduk ini dapat diindikasikan bahwa kedua 

kecamatan di kawasan Sekoja berkembang lebih lambat dibanding dengan wilayah 

lainnya. Perkembangan wilayah di Kota Jambi lebih mengarah ke wilayah 

Kecamatan Kota Baru dimana dengan laju pertumbuhan mencapai 5,28%/tahun 

pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk 2010 jumlah penduduk 
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kecamatan ini telah mencapai 137.856 jiwa atau yang tertinggi di Kota Jambi. 

Indikator sosio-demografi lain disamping tingkat kepadatan penduduk yang dapat 

mengindikasikan perkembangan sosial ekonomi kawasan Sekoja yang lebih 

rendah adalah rataan jumlah anggota keluarga, laju pertumbuhan penduduk dan 

rasio jenis kelamin seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  Indikator Demografi Kawasan Seberang Kota Jambi (Kecamatan 

Danau Teluk dan Pelayangan) 

No Uraian 
Kecamatan 

Sekoja Kota Jambi 
Danau Teluk Pela-yangan 

1 Luas Wilayah (km2) 15,70 15,29 30,99 205,38 

2 Jumlah Penduduk 11.803 12.895 24.698 529.118 

 
a. Laki 5.868 6.640 12.508 266.596 

 
b. Wanita 5.935 6.255 12.190 262.522 

3 Jumlah RT 2.310 2.483 4.793 126.829 

4 Indikator Demografi 
    

 
a. Pertumbuhan (%/tahun) 0,30 0,82 0,56 2,40 

 
b. Sex Ratio (%) 98,87 106,16 102,61 101,55 

 
c. Kepadatan (jiwa/km2) 751,78 843,36 796,97 2.576,29 

 
d. Rataan Ang. RT (jiwa) 5,11 5,19 5,15 4,17 

Sumber: Sensus Penduduk BPS Kota Jambi, 2011 

 

Rataan jumlah anggota rumah tangga yang lebih tinggi dibanding rata-rata Kota 

Jambi mengindikasikan adanya tingkat kelahiran yang lebih tinggi, tetapi laju 

pertumbuhan penduduk kedua kecamatan jauh di bawah laju pertumbuhan 

penduduk Kota Jambi. Tingkat kelahiran yang tinggi ternyata tidak diikuti dengan 

laju pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga berada di bawah laju 

pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Jambi. Perkembangan sosio-demografi ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk yang lambat diperkirakan tidak 

semata-mata disebabkan tingginya tingkat kematian dan rendahnya umur harapan 

hidup masyarakat Sekoja tetapi lebih disebabkan terjadinya migrasi keluar 

(emigrasi) sebagian penduduk baik untuk alasan sosial seperti pendidikan maupun 

ekonomi seperti mencari pekerjaan.  

Gambaran ini diperkuat dengan rasio jenis kelamin (sex-ratio) < 100% khususnya 

di Kecamatan Danau Teluk yang menunjukkan jumlah pria lebih sedikit dibanding 

dengan wanita. Sebagian pria kelompok usia kerja terutama yang telah 
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menyelesaikan pendidikan dari wilayah ini lebih suka untuk mendapatkan 

kesempatan kerja dan berusaha di luar wilayah Sekoja. Perilaku ini terkait dengan 

relatif sedikitnya kesempatan yang bisa diperoleh di kawasan ini sebagai implikasi 

dari perkembangan ekonomi wilayah yang lambat. Proses migrasi tenaga kerja 

terutama tenaga kerja terdidik dari kawasan Sekoja tidak hanya memperlambat 

laju pertumbuhan penduduk tetapi juga menyebabkan semakin tertinggalnya 

pembangunan kawasan Sekoja dibanding wilayah Kota Jambi lainnya. Kondisi ini 

jika dibiarkan secara terus menerus maka dalam jangka panjang kawasan Sekoja 

akan semakin tertinggal dibanding wilayah lainnya. Hal ini menjadi dasar pemikiran 

pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kota Jambi untuk mengembangkan 

alternatif program pembangunan untuk mendorong perkembangan kawasan 

Sekoja agar tidak semakin jauh tertinggal dibanding wilayah lainnya di Kota Jambi.  

3.3. Gambaran Umum Kawasan Sekoja Saat Sekarang 

Masyarakat Sekoja pada umumnya merupakan penganut agama Islam yang taat 

dan hidup dalam suasana agamis, mesjid dan agama memegang peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat, dan pendidikan agama sangat ditekankan pada 

generasi muda. Pada kawasan ini telah berdiri pondok pesantren yang telah 

dikenal yaitu Pesantren Nurul Iman (Ulu Gedong) dan As‟ad (Olak Kemang) di 

Kecamatan Danau Teluk. Kebiasaan hidup suku Melayu Jambi adalah 

berkelompok berdasarkan kekerabatan teritorial masih mewarnai kehidupan 

organisasi sosial, politik dan kebudayaan. Hal ini menyebabkan pada umumnya 

pola pemukiman Suku Melayu Jambi dicirikan dengan  pemukiman dengan rumah 

secara mengelompok yang berada di antara jalan raya atau jalan setapak, tetapi 

ada juga yang letaknya tidak beraturan.  

Pola permukiman Melayu Jambi terbentuk dengan adanya jalan besar, sungai, 

pohon-pohon, bambu, atau pohon kelapa sebagai batas kelurahan. Pada zaman 

dahulu konsentrasi pemukiman masyarakat Melayu Jambi tersebar luas pada 

beberapa kawasan di Kota Jambi, tetapi seiring dengan perkembangan sosial 

ekonomi Kota Jambi mulai mengalami perubahan.  Pada kawasan yang dulunya 

merupakan konsentrasi permukiman suku Melayu Jambi, kini sebagian telah 
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berganti dengan etnis yang mempunyai tingkat ekonomi lebih baik. Kelompok suku 

Melayu Jambi semakin terdesak ke daerah pinggiran kota sebagai area 

pengembangan kota maupun bukan (wilayah yang letaknya agar terisolir/terpencil).  

Tipologi bangunan suku Melayu Jambi, umumnya sudah berubah walaupun masih 

memiliki beberapa kesamaan bangunan atau langgam secara keseluruhan. Ciri-ciri 

umum yang mudah terlihat antara lain bangunan yang terdiri dari satu lantai, 

pemakaian bahan sederhana dan mudah diperoleh (bahan lokal), seperti dinding 

papan dan atap seng namun sudah ada pula yang terbuat dari batu bata atau 

campuran beton tumbuk. Sebagian besar bangunan rumah tinggal tidak dilengkapi 

dengan teras sebagai ruang transisi (ruang peralihan), dan bukaan-bukaan yang 

dibuat umumnya tanpa perencanaan yang baik dan kurang mempertimbangkan 

faktor kesehatan. Penduduk mendirikan rumah secara mengelompok yang berada 

di antara jalan raya atau jalan setapak, tetapi sebagian letaknya tidak beraturan. 

Pola permukiman Melayu Jambi terbentuk dengan adanya jalan besar, sungai, 

pohon-pohon, bambu, atau pohon kelapa sebagai batas kelurahan. 

Pada aspek ekonomi, mata pencaharian masyarakat suku Melayu Jambi umumnya 

adalah sektor non-pertanian dan lebih mengandalkan sektor jasa. Kebiasaan hidup 

berkelompok berdasarkan kekerabatan teritorial masih mewarnai kehidupan 

organisasi sosial, politik dan kebudayaan. Kegiatan budaya yang masih sering 

dilakukan dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu dalam 

bentuk upacara kematian dan perkawinan. Pada kehidupan masyarakat, nafas 

Islam masih tergolong dominan yang ditandai dengan keberadaan 

masjid/musholla sebagai tempat kegiatan peribadatan, sekaligus pengikat antar 

unit-unit hunian. Lapangan dan mesjid sebagai tempat berkumpul masyarakat 

biasanya terdapat pada pusat desa, sedang masalah-masalah yang timbul dalam 

masyarakat dibahas secara musyawarah. 

3.3.1. Kecamatan Danau Teluk 

Kecamatan Danau Teluk merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pinggir 

sungai Batanghari dengan luas ± 15,70 km2 atau sekitar 7,64% dari luas Kota 

Jambi. Batas-batas administratif kecamatan ini adalah a) sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, b) sebelah Timur 
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berbatasan dengan Kecamatan Pelayangan kota Jambi, 

c) sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai 

Batanghari dan d) sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Secara 

administratif Kecamatan Danau Teluk terdiri dari 5 

(lima)  kelurahan dengan sebaran luas wilayah, jumlah penduduk dan rumah 

tangga seperti disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2.  Sebaran Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Pada 

Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Danau Teluk 

No Kelurahan 
Luas  Penduduk Rumah Tangga 

Km2 % tase % tase Jiwa/km2 % tase JAK 

1 Pasir Panjang 3.76 23.95 10.24 377 8.74 4.29 

2 Tanjung Raden 2.68 17.07 22.50 1,163 22.99 3.58 

3 Tanjung Pasir 3.34 21.27 14.96 621 13.22 4.14 

4 Olak Kemang 3.52 22.42 32.03 1,261 33.12 3.54 

5 Ulo Gedong 2.40 15.29 20.27 1,171 21.93 3.38 

 
Jumlah 15.70 100.00 100.00 

 
100.00 

 
Sumber: Kecamatan Danau Teluk dalam Angka (2010) 

Sebaran wilayah adminstrasi pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Danau 

Teluk relatif merata dengan wilayah terluas Kelurahan Pasir Panjang. Pada aspek 

sosio-demografi Kelurahan Pasir Panjang memiliki jumlah dan tingkat kepadatan 

penduduk paling rendah dan rataan jumlah anggota rumah tangga terbesar. Tiga 

wilayah kelurahan yaitu Olak Kemang, Uko Gedong dan Tanjng Raden  tergolong 

dalam kategori wilayah dengan kepadatan penduduk relatif rendah, sedangkan 

Kelurahan Pasir Panjang dan Tanjung Pasir tergolong wilayah dengan kepadatan 

penduduk sangat rendah. Secara umum sebaran penduduk antar wilayah 

kelurahan di Kecamatan Danau Teluk relatif cukup merata meskipun terjadi 

sebaran jumlah rumah tangga antar kelurahan yang sedikit timpang terutama 

antara Kelurahan Olak Kemang dan Pasir Panjang.  

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Danau teluk relatif sangat rendah dan lebih 

dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk alami yaitu akibat kelahiran 

dan kematian. Pada tahun 2010 tercatat jumlah kelahiran 172 jiwa dan kematian 

45 jiwa (bertambah 127 jiwa) sehingga diperkirakan pertumbuhan penduduk alami 
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0,92% dan  sekaligus menunjukkan laju pertumbuhan penduduk kecamatan 

karena tidak tercatat adanya migrasi penduduk baik masuk maupun keluar. Angka 

pertumbuhan penduduk yang rendah ini 

diduga menjadi faktor penyebab bentuk 

piramida penduduk mendekati bentuk guci 

terbalik seperti disajikan pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 

Piramida Penduduk Kecamatan Danau Teluk 

 

Bentuk piramida penduduk Kecamatan 

Danau Teluk tersebut akan berimplikasi 

rendahnya angka beban ketergantungan 

(dependency ratio) yang menunjukkan 

tingkat ketergantungan terhadap penduduk 

usia non-kerja yang terdiri dari anak (< 15 tahun) dan tua (> 60 tahun) terhadap 

penduduk usia kerja (15 – 60 tahun). Laju pertumbuhan penduduk alami yang 

rendah menyebabkan proporsi penduduk yang belum memasuki umur kerja relatif 

kecil sehingga angka beban ketergantungan anak (ABA) juga akan rendah, seperti 

disajikan pada Gambar 3.4. Angka beban ketergantungan total (Dependency Ratio) 

di bawah 50% mengindikasikan bahwa 

setiap 2 (dua) orang penduduk usia 

kerja (PUK) menanggung tidak sampai 

satu orang penduduk usia non-kerja 

baik anak maupun orang tua.  

Gambar 3.4. 

Angka Beban Ketergantungan Kecamatan 

Danau Teluk 

 

Porsi penduduk yang termasuk usia 

kerja (15 – 60 tahun) di Kecamatan 

Danau Teluk mencapai 67,27%. Kondisi 

ini bagi perekonomian wilayah terutama 
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pendukung (positif) tetapi masih sangat tergantung pada angka partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) dan porsi angkatan kerja yang berkerja atau tdak berkerja.  

Penduduk Kecamatan Danau Teluk mengandalkan sektor non-pertanian sebagai 

sumber utama pendapatan rumah 

tangga terutama sektor jasa seperti 

transportasi dan perdagangan seperti 

disajikan pada Gambar 3.5.  

 

Gambar 3.5. 

Komposisi Jenis Pekerjaan Utama Penduduk 

Kecamatan Danau Teluk 

 

Hal ini terkait dengan sejarah panjang 

wilayah Sekoja sebagai kawasan 

perdagangan dan kondisi sumberdaya 

lahan yang kurang mendukung 

berkembangnya usaha budidaya 

tanaman baik dari aspek ketersediaan 

maupun kualitas (kesuburan) serta status kawasan yang sebagai daerah rawan 

bencana banjir tahunan terutama akibat luapan Sungai Batanghari 

Komposisi jenis pekerjaan dengan mayoritas sektor jasa memiliki dua sisi yaitu 

rendahnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam baik 

sumberdaya lahan maupun sumberdaya air (sungai) atau sumberdaya lahan tidak 

mendukung berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas. Sumberdaya ikan 

Sungai Batanghari yang semakin menurun menyebabkan tidak banyak masyarakat 

yang menjadi nelayan karena tidak dapat menjadi andalan sumber pendapatan, 

Sebagaimana sektor primer (pertanian), sektor sekunder (industri pengolahan) juga 

tidak berkembang kecuali untuk industri kerajinan skala usaha kecil sampai 

menengah. Jenis kerajian yang berkembang pada wilayah ini adalah kerajinan batik 

dan berbagai kerajinan tangan lainnya, tetapi memiliki prospek untuk berkembang 

pada masa akan datang meskipun masih bersifat tradisional.  

Pada tahun 2010 di Kecamatan Danau Teluk 9.347 Ha lahan pertanan yang 

sebagian besar (90,76%) merupakan lahan perkebunan (8.483 Ha)  dan lahan 
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sawah (545 Ha) serta tegalan (319 Ha). Sebagian besar lahan perkebunan 

terdapat di Kelurahan Olak Kemang (3,631 Ha) dan Kelurahan Tanjung Raden 

(2.620 Ha), sedangkan lahan sawah terdapat pada 3 dari 5 kelurahan yaitu 

Kelurahan Pasir Panjang (220 Ha),  Olak Kemang (200 Ha) dan Ulu Gedong (125 

Ha). Sektor pertanian lain yang lain adalah budidaya ikan dengan jumlah keramba 

sekitar 1.206 ekor yang mampu menghasilkan 207 ton ikan nila, 25 ton ikan patin 

dan 12 ton jenis ikan lainnya. Populasi ternak terutama ternak ruminansia besar 

yaitu sapi (140 ekor) dan kerbau (13 ekor) serta ternak kambing 108 ekor. Jenis 

ternak lain adalah ternak unggas seperti ayam kampung (2.337 ekor), itik (724 

ekor) dan angsa (140 ekor).   

3.3.2. Kecamatan Pelayangan 

Kecamatan Pelayangan sebagiamana Kecamatan Danau Teluk merupakan 

kawasan yang terletak di pinggir Sungai Batanghari dengan luas ± 15,29 km2 atau 

7,44% dari total wilayah Kota Jambi. Batas-batas 

administratif kecamatan ini adalah a) sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Muaro Sebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, b) sebelah Timur berbatasan 

dengan Kecamatan Pelayangan kota Jambi, c) sebelah 

Selatan berbatasan dengan Sungai Batanghari dan d) sebelah Barat berbatasan 

dengan Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Secara administratif Kecamatan 

Pelayangan terdiri dari 6 (enam)  kelurahan dengan sebaran luas wilayah, jumlah 

penduduk dan rumah tangga seperti disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4.  Sebaran Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Pada 

Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Pelayangan 

No Kelurahan 
Luas  Penduduk Rumah Tangga 

Km2 % tase % tase Jiwa/km2 % tase JAK 

1 Tengah 2.31 15.11 7.99 433 7.71 4.02 

2 Jelmu 2.30 15.04 4.71 256 5.30 3.44 

3 Mudung Laut 2.23 14.58 15.19 852 15.89 3.70 

4 Arab Melayu 1.15 7.52 25.06 2,726 27.13 3.58 

5 Tahtul Yaman 2.71 17.72 27.13 1,252 24.53 4.28 

6 Tanjung Johor 4.59 30.02 19.92 543 19.45 3.97 

 
Jumlah 15.29 100.00 100.00 

 
100.00 

 
Sumber: Kecamatan Danau Teluk dalam Angka (2010) 
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Kelurahan Tanjung Johor merupakan wilayah kelurahan terluas di Kecamatan 

Pelayangan tetapi tidak diikuti dengan jumlah penduduk yang besar. Kelurahan 

Arab Melayu meskipun proporsi luas wilayah paling rendah tetap merupakan 

wilayah dengan penduduk paling padat yaitu 2.726 jiwa/km2 yang didiami oleh 

lebih seperempat dari total penduduk kecamatan. Kelurahan lain dengan 

penduduk yang relatif besar dan kepadatan cukup tinggi dibanding kelurahan lain 

adalah Kelurahan Tahtul Yaman, sedangkan 4 kelurahan lain yaitu Jelmu, Tengah, 

Tanjung Johor dan Mudung Laut termasuk wilayah perkotaan dengan kepadatan 

penduduk relatif sangat rendah terutama Kelurahan Jelmu. Kepadatan penduduk 

yang cukup tinggi di Kelurahan Tahtul Yaman diperkirakan akibat rataan jumlah 

anggota rumah tangga yang cukup tinggi dan bahkan tertinggi) dibanding 

kelurahan lainnya.  

Sabagaimana Kecamatan Danau Teluk, 

bentuk piramida penduduk Kecamatan 

Pelayangan juga mendekati bentuk guci 

(Gambar 3.6).  

 

Gambar 3.6. 

Piramida Penduduk Kecamatan Pelayangan 
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(emigran) 75 jiwa. Angka tersebut menunjukkan terjadi pertumbuhan penduduk 

alami positif (0,72%) dan pertumbuhan penduduk akibat migran negatif (-0,13%), 

sehingga secara total laju pertumbuhan penduduk 0,59%. Tingginya jumlah 

penduduk keluar wilayah secara umumnya karena alasan melanjutkan sekolah dan 

alasan ekonomi (mendapatkan pekerjaan).  
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Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur juga dapat mengindikasikan 

beban ketergantungan penduduk usia kerja (PUK) Kecamatan Pelayangan seperti 

disajikan pada Gambar 3.7. 

Gambar 3.7. 

Angka Beban Ketergantungan Kecamatan 

Pelayangan 

 

Tidak jauh berbeda dengan Kecamatan 

Danau Teluk, maka angka beban 

ketergantungan total relatif kecil (< 50%) 

yang mengindikasikan bahwa setiap 2 

orang penduduk usia kerja (15 – 60 

tahun) menanggung seorang penduduk 

non-usia kerja baik anak maupun orang 

tua. Angka laju kelahiran yang rendah dan 

perubahan akibat migrasi yang kecil 

menyebabkan angka beban kelahiran anak (ABT) rendah. Angka beban 

ketrgantungan (DR) kelompok perempuan yang lebih tinggi diduga akibat proses 

migrasi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki dan diduga karena 

alasan perkawinan (ikut suami).  

Pada sapek sosial ekonomi umumnya 

penduduk di Kecamatan Pelayangan 

berkerja pada sektor non-pertanian yaitu 

sektor jasa terutama jasa perdagangan 

dan transportasi (Gambar 3.8). 

 

Gambar 3.8 

Komposisi Jenis Pekerjaan Utama Penduduk 

Kecamatan Pelayangan 

 

Dominasi jenis pekerjaan utama sebagai 

pedagang menunjukkan bahwa mereka 

memiliki bakat sebagai saudagar 

(pedagang) dan hal ini tidak terlepas dari 

-

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Laki-laki Perempuan Total

A
ng

ka
 K

et
er

ga
nt

un
ga

n 
(%

)

Jenis Kelamin

Anak (ABA)
Orang tua (ABT)
Dependency Ratio (DR)

9,78 

0,31 

0,46 

0,15 

7,08 

37,57 

17,71 

3,46 

1,17 

6,91 

15,40 

- 10 20 30 40 

Petani

Buruh Tani

Nelayan

Pengusaha

Buruh Bangunan

Pedagang

Jasa Transportasi

Tukang/Kerajinan

Pensiun

PNS

Lainnya



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                             BAB III Hal 38 

sejarah dimana nenek moyang penduduk Melayu Jambi adalah para pedagang 

terutama keturunan Arab. Posisi wilayah sebagai jalur lintas perdagangan sungai 

menyebabkan jenis pekerjaan ini menjadi pekerjaan turun temurun dan hal ini juga 

menjadi salah satu penyebab proses migrasi penduduk yang cukup tinggi. 

Komposisi jenis pekerjaan utama ini juga terindikasi dengan ketersediaan sarana 

ekonomi di Kecamatan Pelayangan dan berdasarkan data tahun 2010 terdapat 1 

pasar dan 285 toko/warung.  

Pada wilayah Kecamatan Pelayangan juga berkembang sekor sekunder atau 

Industri yang terdiri dari 125 industri baik skala mrkor, kecil, dan menengah 

(UMKM) dan industri besar yaitu industri pengolahan getah karet yang terdiri dari 1 

unit di Kelurahan Arab Melayu dan 2 unit di Kelurahan Tanjung Johor. Keberadaan 

industri besar ini tidak signifikan menyerap tenaga kerja lokal jika dilihat dari 

struktur pekerjaan utama penduduk. Artinya, tidak banyak dampak positif yang 

dapat diterima masyarakat dari industri yang ada karena rekruitmen tenaga kerja 

lokal relatif sangat kecil. Pada sisi lain proporsi penduduk yang berkerja pada 

sektor primer terutama pertanian baik sebagai petani pemilik dan penggarap 

maupun petani penggarap (buruh tani) relatif sangat kecil. Kondisi geografis dan 

ancaman banjir tahunan serta produktivitas lahan yang rendah mendorong 

penduduk untuk bekerja pada sektor yang tidak terkait sumberdaya lahan. Pada 

sisi lain ketersediaan sumberdaya lahan semakin berkurang (terbatas) seiring 

dengan pertumbuhan penduduk.  

Berdasarkan struktur jenis pekerjaan masyarakat ini maka dapat diambil 

kesimpulan sementara bahwa program percepatan pembangunan dengan fokus 

pengembangan wilayah pada sektor pertanian dan industri tidak akan memberi 

dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Pilihan pada sektor jasa 

sebagai fokus pengembangan wilayah akan lebih efektif tetapi tetap  didukung oleh 

sektor pertanian dan industri kecil. Fokus pengembangan pada sektor jasa 

diharapkan dapat menciptakan permintaan (created demand) bagi sektor primer 

dan sekunder sehingga secara bersama-sama menjadi faktor pendorong signifikan 

dalam percepatan pembangunan kawasan Sekoja. 
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Arah pembangunan kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja) yang dibatasi Sungai 

Batanghari pertama kali dicetuskan atas inisiatif Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin 

yaitu sebagai kawasan cagar budaya.   Kawasan Sekoja memiliki nilai estetika, 

sejarah dan budaya masyarakat Jambi dengan adanya berbagai peninggalan 

sejarah dan budaya masa lampau yang memerlukan perhatian khusus untuk 

dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya. Hal yang senada disampaikan 

Gubernur Jambi  Hasan Basri Agus usai meletakan batu pertama pembangunan 

Kampus Ma‟had Aly bahwa beliau mendukung dan akan berupaya mewujudkan 

kawasan Sekoja ini sebagai pusat kajian Islam Provinsi Jambi. Selain kampus juga 

akan dibangun perpustakaan Islam dan Jam Gadang serta bantuan untuk 

memajukan pondok-pondok pesantren yang ada pada kawasan Sekoja.  

Kawasan Sekoja dengan Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk 

menjadi perkampungan penduduk asli Arab Melayu Jambi, serta pusat kerajinan 

batik khas Jambi yang terdapat di Kelurahan Modung Laut. Sampai saat ini masih 

banyak ditemukan bangunan-bangunan rumah tua dan masjid dengan relief Arab 

dan China, makam-makam syekh, prasasti dan situs peninggalan sejarah lainnya di 

Sekoja terbuat dari kayu dan semen. Pada sisi lain beberapa kegiatan atau 

perayaan budaya lokal masih tetap dipertahankan oleh masyarakat. Salah satu 

contohnya adalah perayaan Haul ke-108 Habib Idrus Bin Hasan Al-Jufri yang juga 

bergelar Pangeran Wiro Kusumo, salah satu ulama besar Islam Jambi, Haul sendiri 

mempunyai arti rembuk tahunan sebagai wujud untuk mengenang jasa para 

ulama, serta wadah menimba ilmu pengetahuan, menghidupkan nuansa Islam di 

Jambi dan sebagai cara atau bentuk meneladani serta mencontoh kebiasaan para 

ulama Islam serta sekaligus untuk menjadikan Sekoja sebagai pusat wisata religi 

Jambi sekaligus 

Seluruh peninggalan bersejarah dan kekayaan khasanah budaya yang masih 

mempertahankan kearifan lokal mengindikasikan bahwa kawasan Sekoja potensial 

untuk dikembangkan sebagai wilayah tujuan wisata budaya tidak hanya Kota Jambi 
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tetapi juga Provinsi Jambi. Potensi kawasan diharapkan mampu dimanfaatkan 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat, sehingga setiap dinas dan instansi terkait harus bersinergi. Misalnya 

pengembangan kerajinan rakyat menjadi tugas Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Pembangunan fisik jalan untuk mendukung sektor kepariwisataan 

menjadi tanggungjawab Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), 

dan promosi objek wisata dan budaya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, serta pelestarian benda-benda cagar budaya dikelola BP3 Jambi.  

4.1. Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Kawasan Sekoja 

Visi dan Misi Percepatan Pembangunan Kawasan Sekoja dikembangkan 

berdasarkan pada 3 (tiga) kondisi berikut;  

a. Kondisi historis (Histories Condition) kawasan Sekoja sebagai pusat Budaya 

Melayu Jambi dan pusat penyebaran Agama Islam sehingga banyak ditemui 

berbagai peninggalan sejarah yang potensial untuk dikembangkan sebagai 

objek ekowisata budaya dan sejarah.  

b. Kondisi eksisting (Existing Condition) kawasan Sekoja sebagai kawasan 

sepesifik dengan karakteristik khusus sebagai satu-satunya kawasan di Kota 

Jambi yang dihuni etnis mayoritas Melayu Jambi yang dalam kehidupan sehari-

harinya masih mempertahankan tradisi dan memegang kuat ajaran Islam. 

c. Kondisi yang diharapkan (Expected Condition) dimana arah atau orientasi 

pengembangan kawasan Sekoja sebagai kawasan Cagar Budaya.  

Berdasarkan pada ketiga kondisi tersebut di atas, maka Visi Program Akselerasi 

Pembangunan Kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja) adalah: 

“SEKOJA PUSAT JASA EKOWISATA SEJARAH DAN BUDAYA MELAYU ISLAM JAMBI”  

Untuk mencapai “visi” tersebut maka dilaksanakan melalui langkah-langkah 

operasional dalam bentuk “misi” sebagai berikut: 

a. Menata dan mengembangkan potensi ekowisata budaya dan sejarah sebagai 

bagian dari upaya pelestarian Budaya Melayu Islam. 



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB IV Hal 41 

b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) lokal dalam merebut 

peluang kerja dan berusaha terkait sektor ekowisata. 

c. Mendorong berkembangnya industri jasa pendukung yang mampu 

meningkatkan kunjungan wisatawan lokal sampai mancanegara . 

d. Mengembangkan sektor jasa industri ekowisata sebagai sektor basis program 

percepatan pembangunan kawasan Sekoja. 

Berdasarkan pada visi dan misi tersebut diatas maka pengembangan kawasan 

Sekoja sebagai cagar budaya perlu dilakukan seiring dengan upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat setempat. Artinya, pengembangan kawasan yang diarahkan 

pada pelestarian sejarah dan budaya diharapkan tidak mengabaikan ekonomi 

masyarakat yang dapat menyebabkan kawasan Sekoja semakin tertinggal 

dibanding dengan kawasan lainnya di Kota Jambi.  

4.2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Kawasan Sekoja 

Interaksi antara lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor 

pendudkung dalam percepatan pembangunan kawasan Sekoja dengan faktor 

pendukung internal disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1.  Faktor Lingkungan Internal Pendukung Pengembangan Ekowisata 

Kawasan Sekoja  

No Faktor Pendukung Internal 

1 
Kawasan Sekoja dikenal sebagai pusat penyebaran dan perkembangan Islam Provinsi Jambi 

memiliki berbagai kekayaan objek wisata sejarah Islam  

2 
Kawasan Sekoja dahulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Melayu memiliki 

kekayaan seni dan budaya yang masih bertahan sampai saat ini 

3 
Kawasan Sekoja saat ini memiliki keunikan dengan etnik mayoritas Melayu Jambi yang masih 

mempertahankan nilai-nilai Islam dalam bermasyarakat. 

4 
Pada kawasan Sekoja tersebar berbagai variasi produk tradisional baik berupa kuliner 

maupun kerajinan skala rumah tangga. 

5 
Pada kawasan Sekoja terdapat pusat kerajinan batik khas Jambi yang menjadi tujuan 

wisatawan nasional dan dunia untuk belajar seni membatik. 

6 
Kapasitas SDM kawasan Sekoja rata-rata relatif lebih baik karena sudah dikenal sebagai 

pusat pelayanan pendidikan terutama pendidikan Islam 

7 
Posisi strategis kawasan Sekoja sebagai jalur lintasan menuju berbagai kota lain di Provinsi 

Jambi seperti Sengeti, Tungkal dan Muaro Sabak. 

8 
Kawasan Sekoja memiliki aksesibilitas terdekat kawasan situs Candi Muaro Jambi sehingga 

juga potensial untuk pengembangan wisata religius Budha. 
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No Faktor Pendukung Internal 

9 
Pada kawasan Sekoja terdapat pusat kerajinan batik khas Jambi yang telah dikenal secara 

nasional dan bahkan internasional. 

10 

Tingkat aksesibilitas kawasan Sekoja terhadap Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan 

aktivitas ekonomi relatif tinggi baik jalur darat (Jembatan Batanghari I dan II) maupun jalur 

sungai (perahu).  

11 

Interaksi masyarakat Melayu dengan etnis lain sudah berlangsung lama terutama melalui 

sektor perdagangan termasuk etnis Tionghoa (non-muslim) yang ditandai dengan adanya 

Kampung Pecinan.   

12 

Sektor pertanian utama kawasan Sekoja adalah tanaman pangan (padi, holtikultura, 

perikanan, buah-buahan lokal seperti duku dan durian) menjadi jaminan supplai bahan baku 

kuliner lokal spesifik kawasan. 

 

Faktor pendukung dari luar (eksternal) baik pada tingkat lokal, regional maupun 

nasional dalam program percepatan pembangunan Kawasan Sekoja disajikan 

pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2.  Faktor Lingkungan Eksternal Pendukung Pengembangan Ekowisata 

Kawasan Sekoja  

No Faktor Pendukung Internal 

1 
Pertumbuhan ekonomi seiring peningkatan pendapatan/aktivitas masyarakat akan semakin 

mendorong peningkatan kebutuhan sarana rekreasi dan wisata 

2 
Komitmen bersama pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam percepatan pembangunan 

kawasan Sekoja guna mengurangi ketimpangan antar wilayah. 

3 
Pembangunan Jembatan Predisterian dan Menara Jam membuka peluang berkembangnya 

sektor jasa termasuk wisata pada kawasan Sekoja 

4 
Jembatan Prediterian juga menjadi suatu bentuk integrasi pembangunan kawasan Sekoja 

dan kawasan lainnya di Kota Jambi 

5 
Perubahan preferensi wisatawan untuk kembali ke alam (back to nature) menjadikan 

ekowisata sejarah budaya menjadi sektor potensial 

6 
Mulai tahun 2010 pembangunan pariwisata nasional fokus pada upaya pengembangan MICE 

(Meeting, Incentives, Conference and Event) 

7 
Pengembangan pendidikan menengah dan tinggi pada masa akan datang berorientasi pada 

pengembangan pendidikan vokasi (siap kerja dan berusaha). 

8 
Perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi kreatif yang ditandai dengan 

pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

 

Pada sisi lain, disamping lingkungan internal dan eksternal yang menjadi faktor 

pendukung percepatan pembangunan kawasan Sekoja juga terdapat faktor 
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penghambat baik internal maupun eksternal. Faktor penghambat dari dalam 

kawasan sendiri (internal) dalam program percepatan pembangunan kawasan 

Sekoja disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3.  Lingkungan Internal Faktor Penghambat Pengembangan Ekowisata 

Kawasan Sekoja  

No Faktor Penghambat (Kendala) Internal 

1 
Posisi geografis kawasan Sekoja sepanjang DAS Batanghari menyebabkan kawasan ini 

tergolong wilayah rawan bencana terutama banjir 

2 

Lahan pada kawasan Sekoja terbatas dan sering tergenang tergantung ketinggian 

permukaan Sungai Batanghari menyebabkan pertanian tidak dapat dijadikan sebagai 

andalan percepatan pembangunan kawasan. 

3 
Struktur tanah sebagai lahan basah menyebabkan pengembangan gedung permanen 

membutuhkan biaya investasi yang lebih besar. 

4 
Pemukiman masyarakat yang berkelompok akan memperkecil peluang mendapatkan lahan 

sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat teknis 

5 
Pengadaan lahan untuk kepentingan pengembangan terkendala struktur tanah, ancaman 

banjir dan pemukiman penduduk . 

6 
Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha mendorong terjadinya migrasi keluar tenaga 

kerja (SDM) terdidik dari kawasan Sekoja. 

7 
Ketaatan masyarakat Melayu terhadap budaya dan agama sering disalah artikan pihak luar 

bahwa mereka sulit menerima proses pembaharuan. 

8 
Pemukiman tradisional didominasi oleh kayu sehingga akan mengalami kendala dalam 

penataan rumah tradisional untuk dijadikan homestay. 

0 
Objek wisata sejarah dan budaya Melayu Islam terletak berjauhan dan sebagian memiliki 

tingkat aksesibilitas rendah. 

10 
Pengaruh budaya eksternal telah menyebabkan sebagian generasi muda kawasan Sekoja 

secara perlahan mulai meninggalkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-harinya. 

11 

Sebagian besar generasi muda sudah mulai tidak tertarik untuk mendalami kekayaan 

sejarah seni dan budaya lokal karena  tidak diarahkan untuk mampu menjamin kehidupan 

masa depan mereka. 

 

Faktor penghambat lebih terkait pada faktor kondisi sumberdaya alam dan 

manusia sebagai modal utama pembangunan dimana kondisi lahan yang berada 

disepanjang aliran Sungai Batanghari rawan banjir dan struktur tanah menjadi 

kendala untuk pengembangan kawasan sebagai kawasan agribisnis (pertanian) 

karena produktivitas lahan rendah atau industri manufaktur karena akan 

menyebabkan SDM lokal akan kalah bersaing dengan para pendatang (tenaga 

kerja migran) dan struktur tanah tidak mendukung untuk pembangunan gedung 

(bangunan) maupun pabrik dengan kapasitas besar. Kendala internal juga diikuti 

dengan adanya kendala ekternal yang ada dilingkungan sekitar dan memiliki 

pengaruh besar terhadap Kawasan Sekoja seperti disajikan pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4.  Lingkungan Eksternal Faktor Penghambat Pengembangan Ekowisata 

Kawasan Sekoja.  

No Faktor Penghambat (Kendala) Eksternal 

1 
Kerusakan lingkungan terutama wilayah hulu Sungai Batanghari akibat pembabatan hutan 

meningkatkan ancaman banjir.  

2 
Penurunan kualitas air Sungai Batanghari akibat pengembangan industri sepanjang hulu DAS 

Batanghari 

3 
Kebijakan pembangunan Kota Jambi yang masih belum banyak berpihak kepada upaya 

pengembangan kawasan Sekoja. 

4 
Kapasitas fiskal pemerintah Kota Jambi yang sangat terbatas sehingga alokasi anggaran 

pembangunan tidak dapat fokus pada kawasan Sekoja. 

5 
Minat dunia usaha (swasta) yang masih sangat rendah untuk investasi baik pada sektor 

industri manufaktur dan jasa pada kawasan Sekoja. 

6 
Perkembangan kawasan Kota Jambi menjadi faktor penarik utama migrasi keluar tenaga 

kerja terdidik kawasan Sekoja terutama untuk alasan mencari kerja dan berusaha. 

7 
Kurangnya variasi pendidikan formal terutama yang berbasis keunggulan lokal menjadi faktor 

pendorong orang tua dan anak usia sekolah untuk menuntut ilmu di luar kawasan Sekoja.  

8 

Pembangunan Jembatan Peresditerian ditengah laju aktivitas ekonomi Provinsi Jambi yang 

tinggi berpotensi meningkatkan permintaan lahan pemukiman dan usaha pada kawasan 

Sekoja. 

9 
Daya saing etnis pendatang dalam merebut peluang usaha bidang ekonomi yang relatif lebih 

tinggi berpotensi semakin terdesaknya masyarakat Melayu Islam kawasan Sekoja. 

Berdasarkan faktor lingkungan internal dan eksternal baik yang menjadi faktor 

pendukung maupun penghambat maka percepatan pembangunan Kawasan 

Sekoja harus dilakukan dengan strategi khusus sehingga tujuan khusus sebagai 

berikut sesuai dengan visi dan misi kawasan dapat tercapai, yaitu;   

a. Mengembangkan ekonomi Kawasan Sekoja guna meminimalisir ketimpangan 

pembangunan dengan kawasan lain dalam Kota Jambi atau distribusi 

pembangunan yang lebih merata. 

b. Mengembangkan Kawasan Sekoja sebagai kawasan cagar budaya dengan tetap 

pempertahankan kelestarian seni, budaya dan sejarah kawasan sebagai pusat 

sejarah Melayu Islam Provinsi Jambi. 

c. Membangun dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang dapat diakses 

secara aktif oleh masyarakat guna memberdayakan ekonomi masyarakat lokal.  
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4.3. Dilema dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Sekoja 

Pada aspek geografi secara umum kawasan Sekoja memiliki potensi besar untuk 

berkembang mengikuti perkembangan wilayah lain di Kota Jambi. Posisi wilayah 

yang sangat strategis karena merupakan bagian dari ibukota Provinsi dan Kota 

Jambi, juga menjadi jalur lintasan menuju beberapa ibukota kabupaten seperti 

Sengeti (Kabupaten Muaro Jambi), Tungkal (Tanjab Barat) dan Sabak (Tanjab 

Timur). Akses wilayah terhadap beberapa kota relatif sangat bagus dan bahkan 

tidak hanya melalui jalur darat tetapi juga jalur sungai. Masyarakat Sekoja untuk 

menuju pusat jasa dan perdagangan di Provinsi Jambi cukup menggunakan jasa 

penyeberangan sungai disamping menggunakan jalan darat dari sisi barat 

(Jembatan Batanghari I) dan timur (Jembatan Batanghari II) seperti ilustrasi pada 

Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1.  

Aksesibilitas Kawasan Sekoja 

 

Percepatan pembangunan Kawasan 

Sekoja bukan merupakan pekerjaan 

yang mudah karena tidak cukup hanya 

memperhatikan potensi sumberdaya 

alam dan manusia tetapi juga sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat. Berpedoman pada pengalaman pembangunan 

kawasan Kota telah mendorong timbulnya kesadaran bahwa pembangunan telah 

menghilangkan sendi-sendi adat istiadat dan kebudayaan lokal, dan menyebabkan 

terpinggirkannya penduduk asli akibat kalah bersaing dengan para pendatang,  

Penduduk Melayu Jambi yang dulunya merupakan kelompok mayoritas lambat laun 

mulai meninggalkan kawasan Kota Jambi dan lebih memilih untuk bermukim pada 

wilayah pinggiran (sub-urban) Kota Jambi termasuk pada Kawasan Sekoja.  

Percepatan pembangunan Kawasan Sekoja dengan fokus pada sektor pertanian 

juga sulit dilakukan karena kondisi geografis kawasan yang merupakan wilayah 

DAS Batanghari sehingga rawan terhadap bencana terutama banjir akibat luapan 

Sungai Batanghari. Sektor agribisnis (agroindustri) juga sulit untuk dijadikan fokus 
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pengembangan wilayah meskipun sebagai wilayah sub-urban Kawasan Sekoja 

memiliki potensi sebagai pemasok utama kebutuhan masyarakat Kota Jambi dan 

mayoritas masyarakat saat sekarang masih menjadikan sektor pertanian sebagi 

sumber pendapatan utama baik tanaman pangan, perkebunan rakyat, perikanan 

maupun peternakan. Peran sektor pertanian dalam percepatan pembangunan 

Kawasan Sekoja sebaiknya hanya sebagai sektor pendukung. Hal yang sama juga 

untuk fokus pengembangan sektor primer lainnya berupa pertambangan mineral, 

gas dan minyak sulit diandalkan karena Kawasan Sekoja tidak memiliki potensi 

sumberdaya mineral sebagaimana kawasan atau wilayah lain. 

Fokus pembangunan pada sektor industri besar juga tidak mendukung baik akibat 

struktur lahan yang tidak mendukung untuk pembangunan bangunan skala besar 

maupun ancaman banjir tahunan maupun ketidaksiapan SDM untuk bersaing 

dalam industri besar dan kekuatiran terpinggirkan kembali penduduk lokal dari 

Kawasan Sekoja akan semakin meningkat. Sebagai contoh industri pengolahan 

karet yang ada di Kecamatan Pelayangan lebih dominan menggunakan tenaga 

kerja migran dibanding tenaga kerja lokal serta dikuatrkan dapat menjadi sumber 

kerusakan lingkungan alam dan sosial budaya.  

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas dan sesuai dengan arah 

pengembangan Kawasan Sekoja sebagai kawasan Cagar Budaya, maka 

pengembangan sektor industri dan jasa dapat menjadi pilihan prioritas dalam 

pencepatan pembangunan kawasan.  Sektor jasa yang akan dikembangkan 

disesuaikan dengan potensi lokal yang ada, dengan syarat sebagai berikut: 

a. Perkembangan industri dan jasa dapat diakses oleh masyarakat lokal atau 

dengan kata lain mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat lokal yang 

lebih tinggi dan meminimalisir semakin terpingirkannya masyarakat lokal. 

b. Perkembangan industri dan jasa sekaligus dapat diintegrasikan dengan 

pembangunan Kota Jambi secara menyeluruh atau sesuai dengan visi dan misi 

pembangunan Kota Jambi dan arah pengembangan Kawasan Sekoja. 
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c. Perkembangan industri dan jasa sekaligus dapat dintegrasikan dengan upaya 

pelestarian adat istiadat dan budaya Melayu Islam, sehingga kakayaan sejarah 

dan budaya Kawasan Sekoja dapat dioptimalkan untuk mendapatkan . 

d. Perkembangan industri dan jasa yang berbasis pada kekayaan dan potensi  

lokal akan dapat mendorong percepatan pembangunan kawasan yang 

berkelanjutan.  

4.4. Strategi Umum Pengembangan Kawasan Sekoja 

Strategi yang dapat dikembangkan berdasarkan kondisi internal dan eksternal 

kawasan adalah menggunakan kekuatan (potensi) yang ada guna merebut peluang 

yang terjadi pada lingkungan eksternal baik pada tingkat lokal, regional maupun 

nasional. Strategi ini dalam analisis SWOT disebut dengan SO Strategic atau 

Agresive Strategic. Kekuatan utama yang dimiliki Kawasan Sekoja adalah  

a) Kawasan Sekoja sebagai pusat sejarah perkembangan dan cagar budaya 

budaya Melayu Islam.  

b) Posisi geografis kawasan yang strategis (dekat dengan pusat pelayanan publik 

dan aktivitas ekonomi Provinsi Jambi),  

c) Aksesibiltas terhadap kawasan dari pusat Kota Jambi yang bervariasi dengan 3 

(tiga) jembatan utama (Jembatan Batanghari I dan II serta Jembatan 

Pedisterian).  

Pada sisi lain peluang eksternal utama yang dapat dimanfaatkan dalam 

percepatan pembangunan Kawasan Sekoja adalah   

a) Pada tingkat lokal, pesatnya perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi 

menyebabkan sektor jasa seperti perhotelan dan restoran mengalami 

pertumbuhan pesat guna memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis dari 

berbagai kawasan. 

b) Pada tingkat regional, Provinsi Jambi mulai menjadi pusat perhatian untuk 

berbagai aktivitas pertemuan (meeting) dan pelaksanaan kegiatan (event) 
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kawasan regional dan nasional baik sektor publik (pemerintahan) maupun 

sektor swasta (bisnis dan asosiasi dunia usaha).   

c) Pada tingkat nasional dan internasional, adanya trend perubahan preferensi 

konsumen untuk lebih menyukai pariwisata alam atau ekowisata (back to 

nature) termasuk wisata budaya, sejarah dan agama. 

Strategi yang dikembangkan merupakan keseimbangan antara tujuan 

pembangunan sosialekonomi dan upaya perlindungan terhadap budaya lokal dan 

estetika lingkungan. Melalui model keseimbangan dalam percepatan 

pembangunan ini, maka masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai 

aktivitas ekonomi wilayah dan tidak menjadi kelompok yang terpinggrkan. Dampak 

negatif akibat tekanan persaingan terhadap masyarakat lokal dapat diminimalisir 

sehingga masyarakat Kawasan Sekoja tetap dapat bertahan dan berkembang 

mengiringi kecepatan laju perkembangan sosial ekonomi kawasan. 
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Pengembangan suatu kawasan sebagai salah satu wilayah tujuan wisata utama 

tidak akan efektif jika dilakukan dengan pendekatan parsial sehingga 

membutuhkan dukungan sektor inovatif lainnya. Berdasarkan tujuan strategis 

program percepatan pembangunan kawasan Sekoja yang lebih menekankan pada 

peningkatan aktivitas ekonomi kawasan dengan tetap bersandar pada upaya 

pelestarian budaya Melayu Islam yang tumbuh dan sudah berkembang dalam 

masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa program percepatan 

pembangunan kawasan Sekoja mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Peningkatan aktivitas ekonomi kawasan melalui pengembangan sektor jasa 

ekowisata budaya berbasis kerakyatan. 

2. Peningkatan aktivitas ekonomi kawasan tanpa mengabaikan upaya 

pelestarian sejarah dan budaya Melayu Islam. 

3. Peningkatan aktivitas ekonomi kawasan sebagai upaya untuk percepatan 

pembangunan kawasan Sekoja. 

Komponen rencana strategis percepatan pembangunan kawasan Sekoja 

mengandung prinsip-prinsip dasar pembangunan wisata rakyat dan pelestarian 

budaya serta bagaimana semua pihak berkerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama dalam konsep MICE (Meeting, Incentive, Conference and Events) yang 

mengacu pada jenis wisata tertentu di mana kelompok besar menyusun rencana 

umum masa depan guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan kepada hal 

tersebut terdapat 3 (tiga) konsep dasar dalam program percepatan pembangunan 

kawasan Sekoja seperti disajikan pada Gambar 5.1. 
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Konsep dasar percepatan pembangunan kawasan Sekoja merupakan gabungan 

dari 3 konsep dasar yaitu  

a. Wisata dan Cagar Budaya menjelaskan interaksi positif yang saling 

menguntungkan “simbiosis mutualism” antara ekowisata dan upaya pelestarian 

budaya. 

b. Pariwisata berbasisi komunitas (Community Based Tourism) yang menjelaskan 

bahwa basis pengembangan wisata adalah partisipasi aktif komunitas lokal 

sehingga mampu memberi dampak signifikan bagi perekonomian kawasan dan 

kesejahteraan komunitas lokal. 

c. MICE Industri sebagai media promosi secara langsung kawasan wisata dengan 

mengarahkan berbagai kegiatan seperti pertemuan, seminar, konferensi, dan 

pameran pada kawasan tujuan wisata  

5.1. Konsep Dasar Wisata dan Cagar Budaya 

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, 

“MICE” EKOWISATA 

SEJARAH DAN BUDAYA 

EKOWISATA 

DAN CAGAR 

BUDAYA 

PARIWISATA  

BERBASIS 

KOMUNITAS 

MICE 

INDUSTRI 

Gambar 5.1. 

Konsep Dasar Program Percepatan Pembangunan Kawasan Sekoja 
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peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya (Wahab, 1985). John Naisbitt dalam bukunya Global 

Paradox menyatakatkan bahwa pariwisata dikategorikan sebagai industri terbesar 

dunia (the world's largest industry) dimana sekitar 8 % ekspor barang dan jasa 

umumnya berasal dari pariwisata. Pada kawasan Asia Tenggara berdasarkan WTO, 

sektor pariwisata menyumbang devisa 10 – 12% dari GDP dan menyerap 7 - 8 % 

tenaga kerja (Etyanto, 2005).  

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, 

dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, 

alam dan ilmu (Kodyat, 1983). Pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk 

sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di 

mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama 

tinggal di tempat-tempat tujuan itu (Burkart dan Medlik, 1987). 

Di tengah masih kuatnya arus pariwisata massal (masss toursm) yang lebih bersifat 

artifisal dan cenderung menawarkan kepuasan ragawi, muncul kecenderungan 

pariwisata alternatif yang menawarkan ketenangan dan kesejukan jiwa (Nugroho, 

2001). Jenis wisata alternatif dipandang lebih menyandarkan pada minat khusus 

dengan mengutamakan persinggungan penduduk dan budaya lokal. Dengan wisata 

alternatif misi persahabatan, perdamaian dan pemahaman cross culture dapat 

langsung tersampaikan. Wisata minat khusus pada dasarnya adalah suatu bentuk 

perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki 

minat atau tujuan khusus mengenai sesuatu jenis obyek atau kegiatan yang dapat 

ditemui dan dilakukan di daerah tujuan wisata tersebut (Martin, 1990). 

Wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi dan akan memiliki nilai khusus jika 

dilengkapi dengan berbagai bentuk atraksi kesenian upacara-upacara adat dan 

nilai luhur yang terkandung dalam suatu sebuah karya manusia masa lampau. 

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar 

penyangga utama kelangsungan hidup suatu masyarakat yang tidak boleh 

tercemar oleh budaya asing dan bahkan harus ditingkatkan kualitasnya sehingga 

dapat memberikan kenangan mengesankan bagi wisatawan yang berkunjung. 
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Wisata budaya termasuk salah satu bentuk ekowisata berbasis potensi alam 

(nature based) seperti kebudayaan/peninggalan sejarah purbakala dan atraksi 

berbagai kebudayaan (Kusudianto, 1996).  

Salah satu definisi ekowisata menjelaskan bahwa ekowisata merupakan upaya 

sebagai berikut: 

a) Peningkatan proteksi terhadap kawasan alamiah melalui peningkatan benefit 

ekonomi komunitas lokal, organisasi dan pengelola kawasan konservasi 

budaya,  

b) Peningkatan kepedulian komunitas lokal dan pengunjung terhadap aset-aset 

sosial budaya,  

c) Perlindungan keanekaragaman budaya, dan pengakuan terhadap hak 

indogenous dan tradisional pada areal suitable pembangunan ekowisata.  

Pada situasi pembangunan  normal pariwisata dapat digunakan sebagai alat 

efektif dalam memberantas kemiskinan dan memberikan kontribusi bagi perbaikan 

(redevelopment) berbagai kegagalan pembangunan perdesaan dan perkotaan. 

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan pariwisata sering 

memberikan “benefit” bagi kelestarian budaya dan alam melalui program 

peningkatan alokasi sumberdaya publik yang tidak hanya signifikan mempengaruhi 

sosial ekonomi tetapi mampu melindungi warisan budaya (Carney, 1998). Untuk itu 

maka desain perencanaan pariwisata membutuhkan kehati-hatian dengan tetap 

memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.  

Menurut Ashley et al, (2000) perencanaan dibutuhkan agar ekowisata mampu 

memberikan dampak positif bagi kehidupan, dan dalam memaksimalkan manfaat 

butuh persepsi yang sama apakah masyarakat benar-benar perlu dan ingin 

(prioritas kehidupan mereka) dan apakah pariwisata menjadi opsi yang mereka 

pilih untuk memperbaiki kehidupan mereka karena memiliki dampak langsung 

atau tidak langsung. Untuk itu konsep perencanaan pariwisata harus mampu 

secara langsung memberi, menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga 

mambawa dampak terhadap masyarakat setempat. 
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Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik 

seperti kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan, transportasi secara 

ekonomi juga dipandang sebagai industri (Wahab, 1985). Usaha pengembangan 

pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan 

merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta 

kesejahteraan masyarakat dan negara (Yoet, 1983). Pariwisata menyentuh 

berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, 

dan lingkungan dan sebagai suatu industri pariwisata tidak hanya terkait pada 

atraksi wisata tetapi terkait dengan industri lain seperti perhotelan, restoran, 

angkutan (darat, laut, dan udara) dan produk-produk industri lainnya. 

5.2. Konsep Dasar Pariwisata Berbasis Komunitas 

Menurut REST (1997), secara terminologis pelibatan partisipasi masyarakat dalam 

proyek pengembangan pariwisata dengan sebutan bervariasi seperti Community-

Based Tourism (CBT), Community-Based Ecotourism (CBET), Agrotourism, Eco and 

Adventure Tourism dan Homestay. CBT didefinisikan sebagai pariwisata yang 

menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan dan dikelola serta dimiliki 

oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan 

meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara 

hidup masyarakat lokal (local way of life). 

CBT (Community-Based Tourism) merupakan model pengembangan pariwisata 

yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai 

kebutuhan masyarakat atau sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih 

bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. CBT bukanlah 

bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profit bagi investor tetapi lebih 

terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan 

(environmental resources). Konsep CBT lahir dari strategi pengembangan 

masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat 

kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut;  

a) Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki 

masyarakat,  
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b) Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek,  

c) Mempromosikan kebanggaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup 

serta menjamin sustainabitas lingkungan  

d) Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik dan membantu 

mengembangkan cross-cultural learning, serta menghormati perbedaan kultural 

dan kemanusian,  

e) Distribusi keuntungan secara adil dengan kotribusi tertentu bagi pendapatan 

masyarakat.  

Ketertarikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pariwisata berawal pada awal 

1970-an dengan kampanye forum bersama pemimpin masyarakat, konstituen, 

perancang pariwisata di Amerika Serikat (Gunn, 1972). Konsep pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat pertama kali dipopulerkan oleh Murphy (1985) 

yang berpendapat, bahwa kalangan pelaku industri pariwisata harus melibatkan 

masyarakat lokal, sebagai bagian dari produk turism termasuk dalam pengambilan 

keputusan karena masyarakat lokal yang harus menanggung dampak kumulatif 

dari perkembangan wisata.  

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata lebih 

sesuai menggunakan model kolaborasi (collaboration) dibanding kerjasama 

(cooperation), dimana kolaborasi merupakan sebuah proses pembuatan 

keputusan bersama diantara stakeholders otonom dari domain inter-organisasi 

untuk memecahkan problem-problem atau memanage isu berkaitan dengan 

pariwisata (Getz dan Jamal, 1994). Proses kolaborasi disini meliputi 4 komponen 

yaitu a) Problem Setting dengan mengidentifikasi stakeholders kunci dan isu-isu, b) 

Direction Setting dengan berbagi interpretasi kolaboratif, mengapresiasi tujuan 

umum, dan c) strukturisasi dan implementasi, serta d) institusionalisasi 

(melembagakan) pariwisata. 

Sejak tahun 2004 di Indonesia program pengembangan pariwisata 

memprioritaskan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antar 

pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata 

melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka 
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pengembangan community-bassed tourism (CBT), memperluas dan 

mengembangkan pasar pariwisata serta mempertahankan, mengoptimalkan 

peranan pariwisata yang berdasarkan pada konsep kehidupan berkesinambungan 

(Kemenbudpar RI, 2001). 

5.3. Konsep Dasar MICE Industri 

MICE Industri didefinsikan sebagai suatu industri jasa yang mengkombinasikan 

antara perdagangan, transportasi, pembiayaan dan perjalanan (travel). Akronim 

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) sering tidak konsisten 

karena sebagian pihak menyebut E sebagai akronim Events dan C sebagai akronim 

Conventions sehingga akronim MICE dapat juga menjadi Meetings, Conventions, 

Incentives and Events. Selanjutnya definsi MICE mengacu pada publikasi IAPCO 

(International Association of Professional Congress Organizers) dalam buku yang 

berjudul "Meetings Industry Terminology", mencakup;  

1) Meeting secara umum mengindikasikan kedatangan sejumlah individu secara 

bersama-sama pada suatu tenpat untuk membahas suatu aktivitas tertentu 

seperti pertemuan tahunan (annual general meetings), pertemuaan komite 

(commitee meetings) dan lain-lain.  

2) Incentive yaitu event pertemuan yang menjadi bagian dari suatu program yang 

ditawarkan kepada para partisipan dalam kegiatan penghargaan tertentu.  

3) Conference,  yaitu pertemuan para partisipan yang dirancang untuk 

membahas (discussion), pencarian fakta (fact-finding), pemecahan masalah 

(problem solving) dan konsultasi (consultation). Dibanding dengan kongres 

suatu konferensi relatif memiliki skala lebih kecil dan lebih selektif serta 

cenderung ditujukan sebagai fasilitas pertukaran informasi (exchange of 

information). Istilah "conference" tidak memiliki konotasi khusus seperti 

frekuensi yang terkait dengan batasan waktu. Secara umum konferensi 

dilaksanakan dalam durasi terbatas untuk tujuan tertentu, dan  

4) Event adalah pertunjukan produk dan jasa tertentu seperti pameran barang 

produksi lokal, olah raga dan pertunjukkan seni budaya. 



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB V Hal 8 

Komponen-komponen MICE sudah dipahami secara baik kecuali komponen 

“incentive”. Incentive (insentif) umumnya dipahami sebagai bentuk penghargaan 

kepada karyawan oleh perusahaan atau lembaga tertentu untuk suatu capaian 

yang melebihi target (targets met or exceeded) atau penyelesaian dengan baik 

suatu pekerjaan dalam waktu lebih singkat (a job well done). Berbeda dengan 

komponen MICE lainnya, Incentive pada umumnya diberikan pada bidang 

pertunjukan (entertainment) dan bukan ditujukan untuk bidang pendidikan atau 

profesional. MICE pada umumnya terdiri dari suatu rangkaian agenda terencana 

yang fokus pada tema tertentu seperti hobby, profesi atau topik pendidikan.   

Industi MICE telah berkembang di Eropa dan Amerika lebih dari satu abad yang 

dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut: 

a. “Three Highs” yaitu potensi pertumbuhan tinggi (high growth potential), nilai 

tambah tinggi (high added-values), dan memberikan benefit tinggi (highly 

beneficial innovations) 

b. “Three Larges” yaitu output lebih besar (large output), peluang kerja lebih 

besar (large opportunities for employment), dan gabungan indutri lebih besar 

(large industry associations) 

c.  “Three Advantages yaitu keunggulan sumberdaya manusia lebih tinggi 

dibanding industri (advantage over other industries in human resources), ilmu 

pengetahuan dan teknologi (technological know-how), dan penggunaan asset 

lebih efisien (the efficient utilization of assets).  

Berdasarkan data statistik yang diliris oleh ICCA (International Congress and 

Convention Association) menunjukkan bahwa total 400,000 konferensi dan 

eksibisi di seluruh dunia dilaksanakan setiap tahun menghabiskan dana sebesar 

US$ 280 Milyar. Selanjutnya menurut UFI (The Global Association of the Exhibition 

Industry) menyatakan bahwa setiap tahun nilai output MICE industry sudah 

mencapai US$ 1.16 trilion (termasuk US$ 400 Milyar untuk konferensi and US$ 

760 Milyar untuk eksebisi). MICE kelihatan memberikan manfaat ekonomi yang 

maha besar untuk negara dan kota yang menjadi tuan rumah penyelenggara.  



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB V Hal 9 

Laporan “World Map of Exhibition Venues UFI” bulan Oktober 2007 bahwa selama 

tahun 2006 tercatat 1,062 total gedung ekhibisi di seluruh dunia dengan ruang 

indoor exhibisi lebih dari 5,000m2, berate bahwa diperkirakan 27.6 juta m2 total 

ruang indoor utama yang terdpat di Europe, America Utara, dan Asia. Secara lebih 

spesifik, kapasitas gedung exhibisi di U.S., Jerman, Cina, Italia, dan Perancis 

mencapai 58% dari kapasitas seluruh dunia. Total biaya  konstruksi selama 

periode 2007-2010 diperkirakan minimal US$ 18.7 Trilyun untuk pembangunan 

dan perluasan. Pada tahun 2010 di dunia terdapat 1,104 gedung exhibisi dengan 

lebih 5,000 m2 merupakan ruang indoor, dengan ketersediaan total sekitar 31.1 

juta m2 ruang indoor ekshibisi.  

Menurut ICCA (2011) terdapat 8 pola baru dalam perkembangan Meeting Industry 

kawasan Asia, yaitu 1) China akan memimpin (China will lead the pack), 2) tercipta 

aliansi antar negara (creation of alliances), 3) Biro konvensi dengan model baru 

(new models of convention bureau), 4) Nuansa alam hijau adalah raja (Green is 

King), 5) Perkembangan model infrastruktur (infrastructure development) seperti 

pulau terapung (Floating island) di Korea, 6) Negara-negara Asia akan bersaing 

langsung (Face-to-Face an Asian Thing), 7) kekuatan event regional (Strong 

Regional Events) dan fokus pada riset dan informasi (Focus on Research and 

information). Selama periode 2006 - 2010 untuk seluruh pasar Asia diperkirakan 

penyewaan ruang  pertemuan terjual bertumbuh 33,10% dari 11,58 juta m2 tahun 

2006 menjadi 15,41 juta m2 tahun 2010 dengan porsi dan pertumbuhan terbesar 

pada China (Tabel 5.1). 

Dominasi RRC terlihat dari share (55,26%) dan pertumbuhan (52,97%) penyewaan 

ruangan pertemuan dan bahkan jauh lebih dominan dibanding Jepang yang 

mengalami pertumbuhan negatif (-11.31%) sehingga tahun 2010 share hanya 

12,51%. Perkembangan meeting industri ini belum dimanfaatkan oleh Indonesia 

dan diduga akibat masih rendahnya daya saing dimana share penjualan ruang 

pada tahun 2010 hanya mencapai 1,09% dan bahkan mengalami pertumbuhan 

negatif selama periode 2006 – 2010 sebesar 1,03%. 
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Tabel 5.1. Perkembangan Penyewaan Ruangan Pertemuan Kawasan Perdagangan 

Bebas Asia 2006 - 2010 

No Negara 
Penyewaan Ruangan (m2) Proporsi (%) Growth 

(%) 2006 2010 2006 2010 

1 India 431.500 763.750 3,73 4,95 77,00 

2 RRC 5.568.250 8.517.500 48,08 55,26 52,97 

3 Korsel 528.000 802.750 4,56 5,21 52,04 

4 Taiwan 409.750 552.000 3,54 3,58 34,72 

5 Vietnam 109.000 141.500 0,94 0,92 29,82 

6 Australia 410.250 528.000 3,54 3,43 28,70 

7 Singapura 201.500 250.000 1,74 1,62 24,07 

8 Thailand 380.500 432.500 3,29 2,81 13,67 

9 Philipina 114.000 128.250 0,98 0,83 12,50 

10 Hongkong 776.250 870.000 6,70 5,64 12,08 

11 Pakistan 61.500 66.750 0,53 0,43 8,54 

12 Malaysia 246.000 265.000 2,12 1,72 7,72 

13 Indonesia 168.500 167.750 1,46 1,09 -1,03 

14 Jepang 2.174.250 1.928.250 18,78 12,51 -11,31 

 Total  11.580.290 15.414.000   33,11 

Sumber: BSC Research dan Analysis 

Hal yang sama juga terjadi pada berbagai event atau pameran produk industri 

dimana periode 2009 – 2010 total penerimaan pada kawasan perdagangan bebas 

Asia tumbuh sekitar 6% dengan rataan penerimaan tahunan mencapai US$ 3,55 

Milyar pertahun. Penerimaaan ini diestimasi dari total penggunaaan ruang events 

oleh 20 industri terkemuka yang mencapai luas lebih dari 15,5 juta m2. Estimasi 

trend dan laju pertumbuhan pasar ruang pameran (Exhibitions Market of Space 

Growth) pada kawasan Asia dari tahun 2011 sampai 2012 disajikan pada Gambar 

5.2.  

 

Gambar  5.2. 

Trend dan Laju Pertumbuhan Pasar Eksibisi Kawasan Asia 
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Pada tahun 2010 industri wisata Indonesia fokus pada sektor MICE dan saat ini 

menduduki peringkat 33 dalam MICE Industri di kawasan Asia Pasifik dan Timur 

Tengah. MICE Industri di Indonesia merupakan suatu pasar potensial untuk 

menggaet wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Untuk itu pemerintah 

berusaha mendorong perkembangan MICE Industri di Indonesia seperti dinyatakan 

dalam kesempatan wawancara dengan Direktur MICE Industri Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata (Nia Niscaya) pada tanggal 6 Maret 2006. Menurut Nia 

(2008) bahwa pengembangan MICE 2010 sangat prospektif karena trend 

perkembangan “meeting industry” dunia tetap positif dengan banyaknya aktivitas 

termasuk dalam bidang kesehatan  (ICCA - International Congress and Convention 

Association).  

Trend dari event MICE domestik  juga menunjukkan kemajuan tidak hanya oleh 

masyarakat bisnis, asosiasi dan pendidikan tetapi juga pemerintah dan partai 

politik baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini juga terlihat dengan 

semakin meningkatnya permintaan dukungan berbagai pihak kepada 

Kemenbudpar mulai dari penawaran aktivitas, promosi, delegate boosting, site visit 

dan pengayaan program selama event MICE. Langkah-langkah strategis yang 

dilakukan Kemenbudpar salah satunya adalah melalui pendekatan Co-Marketing 

dengan para pelaku industri seperti Garuda, AMEX, Rajamice, dan lainnya.  

Pendekatan kepada komunitas akan dilakukan untuk mendukung implementasi 

aktivitas yang diselenggarakan oleh berbagai komuditas seperti komunitas media, 

rohani atau spritual (terutama India), etnik (terutama China) dan lain lain, termasuk 

dengan memanfaatkan tokoh terkemuka/figur publik sebagai 'Duta Besar' untuk 

promosi MICE pariwisata. Sepuluh (10) wilayah utama pengembangan MICE di 

Indonesia karena potensial sebagai tuan rumah dalam berbagai kegiatan skala 

berbeda. adalah Bali, Jakarta, Surabaya, Medan, Bukit Tinggi (Padang), Yogyakarta, 

Solo, Batam, Makassar dan Manado.  
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Rencana strategis dalam program percepatan pembangunan kawasan Sekoja yang 

sesuai dengan arah dan orientasi pengembangan kawasan sebagai cagar budaya 

adalah pengembangan MICE Industri berbasis sektor pariwisata. Pengembangan 

model MICE Industri ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan benefit ekonomi 

berupa peningkatan aktivitas ekonomi kawasan yang diikuti dengan peningkatan 

aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan sekaligus juga 

untuk mempertahankan kekayaan khasanah budaya Melayu Islam. Pergerakan 

ekonomi yang tinggi diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat untuk memperoleh peluang usaha dan berkerja tanpa harus 

meninggalkan tradisi budaya Melayu Islam yang menjadi ciri khas kawasan Sekoja.    

Komitmen pemerintah daerah (Provinsi dan Kota Jambi) dalam mendorong 

akselerasi pembangunan kawasan Sekoja ditandai dengan integrasi kawasan 

Seberang Kota Jambi dan Kawasan Kota Jambi. Pembangunan kawasan Sekoja 

dikembangkan sebagai bagian integral dari rencana pembangunan Kota Jambi 

dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan sebagai Cagar Budaya Melayu Jambi 

dengan nilai-nilai kehidupan yang Islami. Integrasi kawasan ditujukan agar tercipta 

interaksi sosial dan ekonomi yang lebih intensif antar warga masyarakat kedua 

kawasan. Melalui interaksi ini diharapkan arah pengembangan sosial ekonomi juga 

menyentuh kawasan Sekoja dan tidak hanya pada wilayah kecamatan tertentu 

tetapi juga wilayah 2 kecamatan di seberang kota. Rencana pembangunan yang 

sudah di desain dan dianggarkan serta segera diimplementasikan dalam 

pengembangan Kawasan Sekoja sebagai wilayah tujuan ekowisata sejarah dan 

budaya antara lain: 

a. Pembangunan Jembatan Gantung Pedestrian diatas alur Sungai Batanghari  

yang akan menghubungkan kawasan Kota dengan Seberang Kota Jambi. 

Rencana pembangunan jembatan yang diperkirakan menghabiskan data 
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sekitar Rp. 85,987 Milyar melalui APBD Provinsi 

Jambi 2012 selama 2 (dua) tahun ini akan dimulai 

pertengahan tahun 2012. Pembangunan jembatan 

dengan teknologi tinggi ini akan ditopang oleh dua 

tiang besar yang dipancang pada tengah Sungai 

Batanghari yang berarus deras. 

b. Pada Kawasan Seberang Kota juga direncanakan akan dibangun Menara Jam” 

yang berfungsi sebagai penunjuk waktu sholat bagi masyarakat. Lokasi 

pembangunan direncanakan pada lahan milik Pemprov Jambi seluas 48 

tumbuk (4.800 m2) dan akan menjadi ikon kawasan Sekoja sebagai kawasan 

Melayu Islam diharapkan selesai pada tahun 2012 atau sebelum 

pembangunan Jembatan Pedestrian.  

c. Sarana wisata air berupa pengadaan Perahu “Ketek” 

Kajang Lako yang dapat digunakan wisatawan untuk 

pesiar sepanjang Sungai Batanghari. Perahu ini akan 

bersandar di wilayah Sekoja sehingga sebelum naik wisatawan harus melewati 

jembatan gantung pedistrian.   

Integrasi kawasan melalui rencana pembangunan diatas diharapkan mampu 

memberikan multiplier effect bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat 

kawasan Sekoja serta membuka interaksi antara masyarakat Sekoja yang relatif 

homogen dengan kawasan Kota yang lebih heterogen. Rencana pembangunan ini 

masih sebagai langkah awal karena dampak positif diperkirakan masih bersifat 

terbatas dan hanya dirasakan masyarakat terlibat langsung terutama yang 

terdekat dengan lokasi pembangunan. Keterbatasan luasan manfaat ini menjadi 

dasar pertimbangan bahwa masih dibutuhkan program lanjutan dan salah satunya 

adalah pengembangan MICE Ekowisata pada kawasan Sekoja dengan lebih 

membuka akses ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian 

kawasan Sekoja sebagai Cagar Budaya. 
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6.1. Komponen “MICE” Ekowisata Kawasan Sekoja 

Pengembangan MICE ekowisata dalam rangka akselerasi pembangunan kawasan 

Sekoja mencakup 3 (tiga) komponen utama yang terintegrasi satu sama lain yaitu;  

a) Pengembangan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Events) Industri,  

b) Pelestarian  tradisi dan budaya lokal pada kawasan Cagar Budaya Melayu 

Islam Provinsi Jambi, dan  

c) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pendukung utama 

perkembangan industri jasa pariwisata yang dapat memberikan dampak 

positif bagi ekonomi kawasan.   

Integrasi ketiga komponen yang menjadi pembentuk MICE Ekowisata diharapkan 

mampu memberikan nilai tambah tidak hanya bagi perkembangan kawasan tetapi 

juga perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta upaya 

pelestarian budaya setempat, seperti disajikan pada Gambar 6.1. 
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Gambar 6.1. 

Komponen Utama Pengembangan MICE Wisata Kawasan Sekoja 
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Secara ringkas proses integrasi antar komponen utama MICE Ekowisata dalam 

percepatan pembangunan kawasan Sekoja sebagai berikut: 

d. Berkembangnya MICE Industri akan meningkatkan jumlah kunjungan pada 

kawasan Sekoja baik untuk pertemuan, konferensi, workshop sampai pada 

perayaan atau perlombaan tertentu, Kunjungan para pelaku utama (panitia 

dan peserta) serta pengembira (penonton) merupakan kesempatan untuk 

promosi dan pemasaran objek wisata sejarah dan budaya yang ada pada 

kawasan Sekoja. Pengunjung yang tertarik dapat ditawarkan paket wisata 

sejarah dan budaya sehingga peluang kerja dan berusaha yang timbul bagi 

masyarakat setempat akan menjadi lebih besar. 

e. Pelestarian Cagar Budaya akan lebih optimal jika kekayaan sejarah dan 

budaya lokal juga dapat memberikan keuntungan finansial dan ekonomi bagi 

masyarakat sekitar. Peningkatan ketergantungan sosial ekonomi terhadap 

objek wisata sejarah dan budaya akan mendorong partisipasi masyarakat lokal 

untuk mempertahankan peninggalan sejarah dan budaya yang ada di sekitar 

mereka. Pada level tertentu pelestarian sejarah dan budaya dapat dilakukan 

secara mandiri oleh masyarakat karena hilangnya objek wisata sejarah dan 

budaya yang ada tidak hanya mengurangi kekayaan dan kekhasan mereka 

tetapi juga akan menyebabkan gangguan bagi ekonomi rumah tangga dan 

kawasan. 

f. Peningkatan kapasitas SDM terutama pada sektor industri seni dan jasa 

pariwisata memiliki tujuan ganda, yaitu 1) peningkatan kualitas SDM yang 

akan menjadi pelaku usaha atau entreprenuer dalam MICE Industri, 2) 

perubahan perilaku masyarakat terutama generasi muda untuk lebih 

mengembangkan potensi mereka dalam merebut peluang kerja dan usaha 

pada wilayah sendiri (mengurangi migrasi SDM lokal berkualitas dari kawasan 

Sekoja, dan 3) regenerasi skill dan keterampilan seni dan budaya lokal kepada 

generasi muda untuk kelestarian seni dan budaya lokal yang lebih 

berkelanjutan. Pengembangan pendidikan formal pada tingkat menengah 

(SMK) dan akademi (jalur profesional) akan melengkapi status kawasan 

Sekoja tidak hanya sebagai pusat pendidikan Islam (pesantren dan Mahad 
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Islami) tetapi juga sebagai pusat pendidikan formal pada bidang seni dan 

pariwisata di Provinsi Jambi.  

6.2. Program Pengembangan MICE Ekowisata Kawasan Sekoja 

Sesuai dengan unsur MICE Ekowisata maka program utama dalam pengembangan 

kawasan Sekoja terdiri dari program pengembangan insfrastruktur MICE Industri,  

infrastruktur wisata sejarah dan budaya dan program pengembangan SDM.  

6.2.1. Program Pengembangan Infrastruktur MICE Industri 

Pengembangan MICE Industri sesuai dengan komponen dalam MICE itu sendiri 

yaitu infrastruktur untuk pelaksanaan Meeting, Incentives, Conference and Events. 

Meeting (pertemuan) dilaksanakan pada ruang terbatas karena hanya melibatkan 

peserta, sedangkan Conference (konferensi) dan Incentives (pemberiaan 

penghargaan) membutuhkan ruang besar karena melibatkan pihak lain sebagai 

undangan atau pengembira. Perbedaan jumlah pelaku ketiga komponen MICE 

dapat diatasi melalui penataan ruang gedung sehingga dapat dilaksanakan pada 

tempat yang sama. Untuk itu, infrastruktur utama yang dibutuhkan dan perlu 

dibangung pemerintah pada kawasan Sekoja adalah gedung pusat konvensi yang 

menjadi lokasi pelaksanaan ketiga komponen MICE tersebut. Pemberiaan nama 

gedung disesuaikan dengan fungsi gedung seperti Jambi Convension Center (JCC) 

atau secara lebih spesifik dengan nama Sekoja Convention Center (SCC). Pemilihan 

nama gedung merupakan upaya menciptakan image sekaligus sebagai bentuk 

promosi yang menunjukkan pusat kegiatan berbagai pertemuan.  

Komponen terakhir MICE yaitu events (perayaan) dilaksanakan dengan pola sedikit 

berbeda ketiga komponen MICE sebelumnya. Event biasanya akan lebih efektif 

dilaksanakan pada ruang terbuka seperti gasibu dan lapangan terbuka tetapi tidak 

menutup kemungkinan dilaksanakan pada ruangan setengah tertutup. 

Pelaksanaan events akan lebih efektif pada ruang terbuka karena bersifat umum 

dimana tidak hanya dihadiri oleh pihak terkait langsung (panitia dan peserta) tetapi 

juga akan dihadiri oleh pihak yang tidak terkait langsung seperti penonton dari 

masyarakat umum. Infrastuktur utama yang perlu disediakan untuk pelaksanaan 

berbagai events akan lebih efektif dikembangkan berdekatan dengan gedung 
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konvensi atau pada infrastrktur yang sudah ada seperti di sekitar rencana lokasi 

pembangunan Jam Gadang. Infrastruktur dibutuhkan serta kegiatan potensial 

dalam MICE Industri program percepatan pembangunan kawasan Sekoja disajikan 

pada Gambar 6.2. 

 

Gambar 6.2 menjelaskan integrasi pembangunan antar kawasan dimana aktivitas 

MICE dilaksanakan di Sekoja sedangkan akomodasi partisipan seperti penginapan 

(hotel, wisma, losmen) tetap di kawasan Kota Jambi.  Proses integrasi kawasan ini 

akan efektif apabila pemerintah daerah mampu mendorong perubahan kebijakan 

bagi pelaku usaha jasa untuk mulai mengalihkan pelaksanaan aktivitas terkait 

MICE ke kawasan Sekoja. Langkah pertama tentunya dari pemerintah daerah 

sendiri untuk mulai mengalihkan sebagian kegiatan terkait ke kawasan Sekoja dan 

dilanjutkan dengan himbauan moral kepada dunia usaha termasuk pemberiaan 

insentif bagi dunia usaha yang bersedia berpartisipasi. Salah satu contoh insentif 

sederhana adalah penyediaan sarana transportasi wisata dari hotel ke lokasi 

pelaksanaan MICE atau seperti penyediaan kereta wisata dari kawasan Jam 
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Gambar 6.2. 

Pengembangan MICE Industri Kawasan Sekoja 



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB VI Hal 7 

Gadang ke lokasi pelaksanaan MICE secara gratis. Intensif transportasi wisata 

seperti ini sedikitnya memiliki beberapa keuntungan antara lain;  

a. Bagi panitia atau event organizer pelaksana kegiatan terkait MICE dapat 

mengurangi biaya tambahan akibat kegiatan diluar lokasi usaha mereka (hotel). 

b. Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai upaya pengenalan dan 

promosi Jembatan Perisdian dan Jam Gadang sebagai salah satu ikon Provinsi 

Jambi. 

c. Bagi kawasan Sekoja sebagai kawasan tujuan wisata sejarah dan budaya hal ini 

dapat menjadi salah satu sarana promosi dan pemasaran wisata yang efektif. 

Pada hari-hari biasa jika gedung JCC atau SCC tidak digunakan untuk kegiatan 

resmi terkait MICE maka dapat digunakan untuk kegiatan insidental oleh 

masyarakat umum seperti untuk acara perkawinan, selamatan dan kegiatan 

lainnya. Pada masa akan datang dengan berkembangnya MICE industri pada 

kawasan Sekoja maka berbagai investasi swasta untuk pengadaan sarana dan 

prasarana utama dan pendukung terkait MICE industri akan berkembang dengan 

sendirinya.  

Pengembangan MICE Industri akan memberikan efek ganda (multiflier effect) bagi 

perkembangan sosial ekonomi kawasan Sekoja terutama terkait dengan samakin 

terbukanya kesempatan kerja dan berusaha seperti disajikan pada Gambar 6.3. 

Jika kita tarik kebelakang (backward linkages) maka perkembangan jasa 

perdagangan cinderamata atau handicraft tradisional akan menciptakan 

permintaan terhadap produk industri kerajinan termasuk batik dan budidaya 

pertanian terutama perikanan). Perkembangan jasa seni pertunjukkan seperti seni 

tari dan jasa pemandu wisata jika ditarik ke depan (forward linkages), maka 

perkembangan sektor jasa ini merupakan bagian dari pelestarian seni, budaya dan 

sejarah kawasan Sekoja. 



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB VI Hal 8 

 

6.2.2. Program Pengembangan Ekowisata Sejarah dan Budaya 

Pengembangan kawasan Sekoja sebagai daerah tujuan ekosiwa budaya menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari pengembangan MICE industri. Kedua sektor jasa ini 

apabila didesain secara baik akan memberikan dampak signifikan bagi 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan sektor jasa ekowisata 

akan lebih signifikan dengan adanya berbagai kegiatan komponen MICE dan 

sebaliknya ekowisata dapat menjadi pelengkap dalam kegiatan komponen MICE. 

Berdasarkan kepada hal tesebut maka wisatawan sasaran potensial bagi kawasan 

Sekoja dapat dikelompokkan atas 2 (dua), yaitu: 

a. Wisatawan yang khusus datang untuk wisata yaitu wisatawan yang sengaja 

datang baik secara mandiri maupun melalui program paket wisata yang dikelola 

secara profesional oleh berbagai biro jasa perjalanan wisata. Tujuan 

kedatangan kelompok wisatawan ini semata-mata untuk mengunjungi berbagai 

objek wisata yang ada di kawasan Sekoja. Sebagian kelompok wisatawan ini 
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Gambar 6.3. 
Dampak MICE Industri Sekoja Terhadap Kesempatan Kerja dan Usaha 
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lebih tertarik untuk menginap langsung di kawasan Sekoja sehingga akan 

potensial mendorong permintaan “guest house” dan akan lebih efektif jika 

langsung disediakan oleh masyarakat setempat. Rumah bercorak tradisional 

yang banyak tersebar pada pusat-pusat pemukiman Melayu Islam.      

b. Wisatawan partisipan MICE industri yaitu wisatawan yang tujuan utama 

kedatangannya adalah mengikuti kegiatan MICE tetapi memanfaatkan waktu 

luangnya (sebelum dan sesudah mengikuti aktivitas MICE) untuk mengunjungi 

objek ekowisata sejarah dan budaya pada kawasan Sekoja.  

Kegiatan dalam berbagai komponen MICE dapat didesain menjadi satu paket 

dengan program pengembangan ekowisata. Para pelaku utama MICE perlu 

didorong untuk menjadikan kegiatan kunjungan ke objek ekowisata sebagai bagian 

tidak terpisahkan dari MICE itu sendiri seperti menjadikan kunjungan ekowisata 

sebagai bagian dari acara (terjadual). Pola wisata dan karakteristik konsumen 

ekowisata dengan partisipan MICE industri secara ringkas disajikan pada Gambar 

6.4. 
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Gambar 6.4. 
Sasaran dan Karakteristik Wisatawan Ekowisata Kawasan Sekoja 



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB VI Hal 10 

Jenis ekowisata yang dapat ditawarkan sesuai dengan potensi kawasan Sekoja 

sebagai pusat perkembangan budaya Melayu Islam Jambi dan karakteristik 

sumberdaya alam kawasan Sekoja. Sesuai dengan perkembangan preferesi 

konsumen wisata (turis) yang datang secara berkelompok dan ingin tinggal dalam 

waktu lebih lama maka promosi dan penawaran paket-paket wisata sangat 

diperlukan. Jenis-jenis paket ekowisata potensial yang dapat dikembangkan pada 

Kawasan Sekoja secara ringkas disajikan pada Gambar 6.5. 

 

Berdasarkan pada Gambar 6.5 maka paket ekowisata yang potensial 

dikembangkan atau dapat ditawarkan adalah; 

a. Paket wisata religus merupakan rangkaian kunjungan wisatawan ke objek-objek 

wisata peninggalan sejarah Islam seperti makam, mesjid atau langgar tua 

bersejarah dengan pusat kegiatan pada beberapa pesantren yang tersebar 

pada kawasan Sekoja. Pada paket wisata ini pesantren menjadi sentra 
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Gambar 6.5. 
Paket Ekowisata Potensial pada Kawasan Sekoja 
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pengembangan antara lain menyediakan akomodasi termasuk rumah tamu 

“guest house” yang menjadi tempat bermukim sementara para wisatawan yang 

menginap.  

b. Paket wisata budaya merupakan rangkaian kunjungan wisatawan ke objek-

objek wisata peninggalan kerajaan Melayu, kuliner (makanan), seni dan 

kerajinan lokal (tradisional) masyarakat Melayu Jambi.  Pada paket wisata ini 

para wisatawan datang dan menginap cenderung memilih interaksi langsung 

dengan etnis lokal (Melayu) sehingga kebutuhan akomodasi dapat dipenuhi 

melalui pengembangan ruang tamu khusus pada rumah-rumah tradisional pada 

wilayah pusat pemukiman masyarakat Melayu (traditional guest house).  

c. Paket wisata sejarah dan budaya merupakan gabungan antara wisata budaya 

Melayu dan sejarah Islam dengan sasaran kunjungan pada objek-objek wisata 

peninggalan budaya kerajaan Melayu dan jejak penyebaran  agama Islam.  

d. Paket wisata tantangan perairan merupakan gabungan olahraga dan rekreasi 

perairan yang ditawarkan kepada para wisatawan seperti olah raga perairan 

danau dan sungai, dan perjalanan wisata menelusuri Sungai Batanghari 

menggunakan Perahu Kajang Lako (perahu tradisional Jambi) guna menikmati 

estetika (keindahan alam dan kesejukan udara) pinggiran sungai, dan 

mempelajari pemukiman masyarakat tradisional sekitar aliran Sungai 

Batanghari dan pemandangan Kota Jambi dari sungai.  

Pengembangan ekowisata sejarah dan budaya sebagaimana terlihat pada Gambar 

6.6 akan menciptakan peluang kerja dan berusaha baru akan mendorong 

percepatan pembangunan kawasan Sekoja. Peluang kerja dan usaha timbul dapat 

terkait dengan sektor wisata, sektor pendukung wisata serta timbulnya permintaan 

turunan (derived demand) dari kegiatan wisata, seperti disajikan pada Gambar 6.5. 
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Peluang kerja yang sifatnya tetap seperti karyawan yang timbul sebagai dampak 

langsung maupun tidak langsung dari aktivitas ekowisata tidak akan terlalu besar 

tetapi yang sangat diharapkan adalah peluang usaha sektor jasa potensial yang 

dapat dikembangkan dan perkembangan permintaan turunan (derived demand) 

terhadap produk UKMK lokal atau tradisional. Peningkatan permintaan produk-

produk tradisional sebagai cinderamata tidak hanya akan mendorong 

perkembangan UKMK tetapi juga akan mendorong kreativitas dan inovasi produk-

produk tradisional. Produk-produk spesifik lokal yang dihasilkan industri rumah 

tangga (skala kecil dan menengah) seperti kerajinan batik dan busana batik khas 

Jambi, kerajinan tangan (handicraft) tradisional, serta makanan (kuliner) 

tradisional.  

Perkembangan sektor jasa dan industri kecil akan sangat dipengaruhi oleh jumlah 

dan frekuensi kedatangan wisatawan sebagai konsumen utama. Untuk itu dalam 

rangka optimalisasi manfaat MICE Ekowisata maka pemerintah perlu melakukan 
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Gambar 6.6. 
Peluang Sektor Usaha dan Pasar Tenaga Kerja Wisata Sekoja 
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penataan kawasan ekowisata Sekoja melalui program-program seperti disajikan 

pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1.  Program Penataan Kawasan Ekowisata Sejarah dan Budaya Sekoja 

Kota Jambi 

No Instansi Teknis  Jenis Program Penataan Ekowisata 

1 
Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif  

Identifikasi dan pemetaan objek wisata sejarah dan budaya 

kawasan Sekoja 

Pemugaran objek wisata dan peninggalan sejarah Islam kawasan 

Sekoja 

Pengembangan objek wisata perairan termasuk pengadaan 

perahu kajang lako (modifikasi)  

Desain paket wisata religius, sejarah dan budaya serta strategi 

promosi dan pemasaran  

Pelatihan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis 

sumberdaya lokal 

2 

Dinas Pekerjaan Umum 

dengan koordinasi 

BLHD dan BPMD 

Peningkatan aksesibilitas kawasan Sekoja dan objek wisata 

Rehabilitasi kawasan Danau Teluk dan Daerah Aliran Sungai 

Batanghari 

Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal 

atau pemukiman melayu 

3 
Dinas PerIndustrian 

dan Perdagangan 

Pendataan jenis kuliner dan kerajinan tradisional serta 

pembinaan UKMK  

Bantuan modal dan pembinaan bagi industri atau usaha kreatif 

lokal (cinderamata)  

Merancang kebijakan insentif bagi dunia usaha terkait wisata 

Instansi teknis yang terkait pengembangan ekowisata kawasan Sekoja tidak hanya 

seperti tercantum dalam Tabel 6.1 tetapi juga menyangkut instansi lain seperti 

dinas perikanan, pertanian tanaman pangan, peternakan (pengembagan kawasan 

agribisnis) dan bahkan kehutanan (rehabilitasi dan penghijauan kawasan wisata 

dan sekitarnya) serta dinas pendidikan dan kebudayaan (terkait pengembangan 

SDM wisata).  

6.2.3. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)  

Pengembangan SDM pariwisata ditujukan agar pelaku MICE ekowisata baik 

langsung maupun tidak langsung memahami arah pengembangan kawasan. 

Masyarakat yang memahami, menghayati, dan mengamalkan sapta pesona wisata 

di daerah tujuan wisata menjadi harapan semua pihak untuk mendorong 

pengembangan pariwisata yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM MICE ekowisata dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, tetapi dalam jangka panjang 



 
 
Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                              BAB VI Hal 14 

dibutuhkan pengembangan SDM yang terstruktur dan berkelanjutan melalui 

pendidikan formal. 

Pengembangan SDM program MICE ekowisata kawasan Sekoja melalui jalur formal 

adalah melalui pengembangan sekolah-sekolah, dan untuk tingkat pendidikan 

dasar (setara SD dan SLTP) relatif sudah mencukupi termasuk untuk pendidikan 

umum (SLTA) dan agama khusunys Islam. Pendidikan pesantren dan mah”ad yang 

sudah eksis dan berkembang merupakan SDM potensial dalam pengembangan 

wisata religius termasuk pengetahuan yang terkait sejarah perkembangan Islam 

Provinsi Jambi dan seni budaya Islam (Musik dan Tarian bernafaskan Islam yang 

dapat menjadi pengsis berbagai kegiatan MICE Industri dan pariwisata sejarah dan 

budaya kawasan Sekoja).  

Mengankap potensi atau peluang kerja dan berusaha yang akan timbul sesuai 

dengan arah pengembangan kawasan Sekoja, maka program prioritas 

pengembangan sektor pendidikan adalah pendidikan vokasi (siap kerja). Selaras 

permintaan tenaga kerja dalam program pengembangan MICE Ekowisata Sejarah 

dan Budaya, maka pilihan pendidikan vokasi prioritas yang tepat adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan profesional setara Diploma III (D-3) baik 

dalam bentuk akademi maupun politeknik.  

Bidang kompetensi yang dibutuhkan dan diharapkan dapat mendukung 

pengembangan MICE Ekowista dengan berbasis pada keunggulan dan arah 

pengembangan kawasan Sekoja pada masa akan datang. Kawasan Sekoja kaya 

akan peninggalan sejarah dan budaya karena merupakan pusat pemerintahan 

kerajaan Melayu dan penyebaran agama Islam Provinsi Jambi. Penetapan sebagai 

kawasan cagar budaya tidak hanya menyangkut berbagai situs tetapi juga 

mencakup kebiasaan dan adat istiadat yang masih dipegang teguh sampai saat ini 

oleh masyarakat terutama budaya Melayu dengan sendi-sendi kehidupan Islami 

mereka. Adat istiadat tersebut tidak hanya berbentuk fisik seperti rumah adat 

tradisional tetapi juga mencakup hasil kreasi seni dan budaya seperti seni tari dan 

lagu, cerita (hikayat) tradisional yang sudah turun temurun, kerajinan tradisional 

seperti batik khas Jambi.  
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Seluruh peninggalan tradisional ini tetap dipertahankan karena merupakan basis 

utama unggulan ekowisata kawasan Sekoja dan akan menjadi pengisi utama 

berbagai kegiatan MICE industri. Pengelolaan basis utama unggulan kawasan 

Sekoja melalui pendidikan formal tidak hanya bertujuan untuk regenerasi 

(peralihan generasi) seni dan budaya serta mempertahankan sejarah tetapi juga 

untuk membentuk generasi muda di kawasan Sekoja yang mampu secara kreatif 

dan profesional mampu menangkap berbagai peluang kerja dan berusaha yang 

akan timbul. Secara ringkas, bahwa pengembangan SDM bertujuan untuk 

meningkatkan daya saing dan kemampuan penduduk lokal terutama yang akan 

memasuki dunia kerja agar dapat menjadi pemain utama dan bukan hanya 

sekedar penonton dalam pengembangan kawasan Sekoja.  

Berdasarkan pada basis unggulan lokal sebagai kawasan cagar budaya  dengan 

arah pengembangan kawasan sebagai kawasan ekowisata sejarah dan budaya 

maka kompetensi bidang keahlian pendidikan vokasi yang dibutuhkan adalah 

bidang keahlian seni dan pariwisata. Pola pengembangan masing-masing strata 

pendidikan siap kerja (vokasi) jalur kejuruan (SMK) dan jalur pendidikan tinggi 

profesional (Akademi) disajikan pada Gambar 6.7. 
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Gambar 6.7 mengindikasikan bahwa pengembangan SMK Seni dan Pariwisata 

menjadi prioritas utama dalam mempersiapkan lulusan siap kerja dan berusaha. 

Pengembangan SMK dengan kompetensi bidang keahlian pada seni dan 

pariwisata ditujukan agar masyarakat lokal atau lulusan SMK mampu mengisi 

berbagai kesempatan kerja dan memanfaatkan berbagai peluang usaha yang 

timbul sebagai dampak dari perkembangan MICE Industri dan Ekowisata Kawasan 

Sekoja. Lulusan SLTP dan sederajat dari kawasan Sekoja (tidak menutup 

kemungkinan dari wilayah lain) yang berminat pada sektor ekowisata dapat 

menempuh pendidikan pada SMK Seni dan Pariwisata. SMK berbasis keunggulan 

lokal ini menawarkan berbagai kompetensi bidang keahlian sesuai dengan SK. 

Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/Kep/mn/2008, 

tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah 

Kejuruan yang terdiri dari 6 bidang kaahlian, 40 program studi keahlian dengan 

121 kompetensi keahlian. 

Lulusan pendidikan vokasi (SMK) Seni dan Pariwisata dapat langsung memasuki 

dunia kerja baik mencari pekerjaan pada sektor terkait maupun membuka usaha 

Pendikan 
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(SMK) 
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(Akademi) 

Bidang Kompetensi 

Cagar Budaya 

Pesantren dan SMA 
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Berbaasis Unggulan Kawasan 

Jasa Wisata 

UTAMA 

1. Seni tari dan teater 

2. Seni karawitan 
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Butik  
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7. Teknik Audio-Video 
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Wirausaha 
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Gambar 6.7. 
Pengembangan Pendidikan Vokasi (SMK) Kawasan Sekoja 

LUAR SEKOJA 
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baru (wirausaha) yang tersedia pada kawasan Sekoja dan luar kawasan Sekoja. 

Pada sisi lain, bagi lulusan SMK yang tidak ingin langsung memasuki dunia kerja 

maka disediakan pendidikan tinggi dengan alternatif pilihan melalui jalur 

profesional (diploma) maupun jalur akademik (sarjana). Untuk itu pada masa akan 

datang meskipun belum menjadi prioritas utama, pemerintah juga perlu 

mendorong berkembangnya akademi seni dan budaya, Pendidikan jalur profesional 

ini tidak hanya hanya diperuntukkan bagi lulusan SMK yang belum ingin memasuki 

dunia kerja tetapi juga dapat menampung lulusan SMA dan sederajat termasuk 

lulusan pesantren, sehingga bidang keahlian  Keragaman input yang akan 

memasuki pendidikan tinggi jalur profesional menjadi dasar dalam penentuan 

minat keilmuan yang akan ditawarkan pada akademi seperti disajikan pada 

Gambar 6.8. 

 

Gambar 6.8, menunjukkan terdapat 2 (dua) alternatif jenis pendidikan tinggi jalur 

profesional yang berpotensi dikembangkan pada kawasan Sekoja yaitu akademi 

seni dan manajemen bagi lulusan SMA dan sebagian SMK serta akademi bahasa 

dan sastra bagi lulusan sebagian SMK dan madrasah atau pesantren. 

Pendidikan Tinggi 
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Gambar 6.8. 
Pengembangan Pendidikan Tinggi Jalur Profesional 
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Pengembangan pendidikan tinggi jalur profesional ini pada saat sekarang belum 

menjadi prioritas dan tidak harus dilakukan oleh pemerintah karena dapat 

diserahkan kepada swasta. Pemerintah daerah dalam hal ini bertindak sebagai 

regulator dan motivator guna mendorong investasi swasta pada sektor pendidikan. 

Kesediaan dunia usaha dalam investasi sektor pendidikan sangat terkait pada 

kebutuhan dimana jika permintaan terhadap pendidikan tinggi jalur profesional ini 

relatif besar maka peluang ini akan dengan sendirinya dimanfaatkan oleh dunia 

usaha. Lulusan akademi ini dipersiapkan untuk menjadi manager baik usaha milik 

orang lain maupun usaha yang mereka kembangkan sendiri. Peningkatan 

kesempatan kerja dan berusaha tidak hanya mampu mendorong peningkatan 

aktivitas ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga mampu 

meminimalisir migrasi keluar tenaga kerja berkualitas dari kawasan Sekoja.  

6.2.4. Program Pengembangan Ekowisata Kerakyatan  

Konsep dasar pengembangan ekowisata adalah berbasis pada komunitas 

sehingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama. Untuk 

itu pembangunan infrastruktur MICE Ekowisata dan pengembangan SDM wisata, 

maka fasilitasi pemerintah diperlukan agar nilai manfaat dapat terdistribusi kepada 

komunitas lokal. Pemerintah sebagai motivator perlu mengembangkan 

infrastruktur pelayanan publik lainnya baik yang terkait langsung maupun tidak 

langsung dengan MICE Ekowisata Sejarah dan Budaya. Beberapa infrastruktur 

pelayanan publik dasar yang terkait langsung dan menjadi pendukung 

pengembangan MICE Ekowisata Sejarah dan Budaya disajikan pada Gambar 6.9. 

Pengembangan infrastruktur ekonomi kerakyatan pada kawasan Sekoja setidaknya 

memperhatikan 3 aspek utama, yaitu a) upaya pemenuhan kebutuhan konsumen 

(wisatawan) yang berkunjung, b) terciptanya ruang interaksi antara komunitas lokal 

dan wisatawan yang berkunjung dan c) ruang bagi partisipasi komunitas lokal 

dalam jasa perdagangan produk spesifik penciri kawasan. Ketiga aspek tersebut 

berujung pada distribusi nilai manfaat bagi peningkatan aktivitas ekonomi kawasan 

dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat. 
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Berdasarkan pada kebutuhan konsumen (wisatawan) yang berkunjung pada 

kawasan Sekoja, maka sedikitnya terdapat 2 infrastruktur jasa perdagangan yang 

potensial dikembangkan untuk mendukung MICE Ekowisata, yaitu: 

a. Pusat Jajanan Tradisional yang menawarkan berbagai kuliner lokal yang akan 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Sesuai dengan 

trend wisata “back to nature” bahwa para wisatawan lebih menyukai sesuatu 

tradisional suatu daerah yang tidak akan dapat mereka temui di daerah asal 

mereka. Pilihan lokasi pembangunan pusat jajanan tradisional sebaiknya yang 

mudah diakses wisatawan seperti gedung pusat konvensi, areal eksibisi untuk 

MICE 

Ekowisata 

Kawasan 

Sekoja 

Kebutuhan 

Wisatawan/Pengunjung 

Infrastruktur Jasa 

Perdagangan 

Barang Konsumsi Cinderamata 

Kesempatan Berusaha 

Sektor Jasa Perdagangan 

Pusat Jajajan 

Tradisional 

Pusat Pasar 

Cinderamata 

Sarana Prasarana Usaha 

Komunitas Lokal 

Ruang Interaksi Wisatawan 
dan Komunitas Lokal 

Distribusi Nilai Manfaat bagi 

Peningkatan Aktivitas Ekonomi 

Kawasan dan Pendapatan 

Komunitas Lokal 

Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan Pendukung 

Gambar 3.9. 

Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan Pendukung 

MICE Ekowisata Kawasan Sekoja 
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pelaksanaan event dan lokasi wisata buatan (wahana wisata buatan atau 

tapak jembatan pedistrian di kawasan Sekoja). 

b. Pusat Pasar Cinderamata yang menawarkan berbagai kerajinan tradisional 

yang dapat menjadi cinderamata atau kenang-kenangan bagi wisatawan 

ketika kembali ke daerah asal mereka. Pemilihan lokasi pembangunan pasar 

cinderamata dapat berdekatan dengan pusat jajanan tradisional tetapi tidak 

menutup peluang dikembangkan pada lokasi berbeda seperti areal pintu 

masuk kawasan, lokasi pusat industri kerajinan utama dan pada lokasi objek 

wisata. 

Peningkatan permintaan terhadap produk tradisional akan menciptakan 

permintaan turunan terhadap produk UKMK dan bahan baku sehingga nilai 

manfaat akan terdistribusi lebih luas. Sebagai contoh peningkatan permintaan 

kuliner tradisional menciptakan pasar produk pertanian sehingga akan mendorong 

semakin berkembangnya berbagai sub-sektor agribisnis pertanian.  Pada sisi lain 

dengan berkembangnya permintaan produk kerajinan lokal akan mendorong 

peningkatan volume produksi dan bahkan mendorong timbulnya UKMK baru. 

Dampak lanjutan adalah meningkatnya peluang kerja dan berusaha baru sehingga 

tidak hanya menjadi pengungkit utama ekonomi kawasan tetapi juga menjadi salah 

satu alternatif pencegahan migrasi keluar tenaga kerja terdidik dari kawasan 

Sekoja. Pada sisi lain, infrastruktur jasa perdagangan menjadi ruang interaksi 

antara wisatawan dan komunitas lokal yang akan menciptakan hubungan saling 

ketergantungan dan secara perlahan dapat menjadi media peningkatan wawasan 

dan pola pemikiran bagi komunitas lokal.  

6.3. Dukungan Kebijakan dalam Pengembangan MICE Ekowisata  

Indikator keberhasilan suatu pengembangan kawasan sebagai kawasan wisata 

adalah semakin meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelastarian kawasan cagar 

budaya merupakan dampak akhir yang diharapkan. Pembangunan fisik seperti 

pembangunan pusat konvensi (JCC/SCC) untuk komponen Meeting, Incentives dan 

Conference, lapangan terbuka untuk pelksanaan berbagai perayaan (event) baik 
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seni, budaya maupun olahraga, pembangunan kawasan wisata buatan perairan 

(man-made tourism)  serta peningkatan akses dan penataan kawasan wisata 

hanya sebagai “pemancing” datangnya para wisatawan. Dukungan kebijakan 

dibutuhkan sebagai bagian dari promosi dan pemasaran ekowisata sejarah dan 

budaya kawasan Sekoja  kepada pihak lain.  

Kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui intervensi baik secara 

langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kunjungan ke objek wisata di 

kawasan Sekoja. Intervensi pemerintah merupakan salah satu bentuk dukungan 

kebijakan dalam promosi dan pemasaran MICE ekowisata sejarah dan budaya 

kawasan Sekoja diringkas seperti pada Gambar 6.10. 
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Gambar 6.10. 
Kebijakan Strategis Promosi dan Pemasaran MICE Ekowisata 

Kawasan Sekoja 
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Kesamaan persepsi pihak-pihak terkait menjadi faktor penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan MICE ekowisata kawasan Sekoja yaitu tujuan 

utama pengembangan MICE adalah menggunakan media ekowisata sejarah dan 

budaya bagi peningkatan ekonomi kawasan yang terdistribusi merata bagi 

kesejahteraan komunitas lokal. Selama ini pengembangan wisata sering 

berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara instan dan 

kurang memperhatikan aspek keseimbangan antara kesediaan membayar 

“willingness to pay” dan nilai manfaat yang akan diterima “willingness to accept” 

wisatawan. Beberapa contoh kasus seperti penetapan tarif ganda bagi wisatawan 

yang terjadi pada objek wisata Air Panas dan Danau Kerinci dimana ketika 

memasuki kawasan para wisatawan dibebani dengan berbagai pungutan diluar 

tiket resmi dan ketika masuk ke objek wisata dibebani lagi dengan berbagai 

pungutan lain dengan berbagai alasan. Pertama kali datang, karena sudah 

terlanjur datang para wisatawan masih bersedia membayar tetapi sebagian besar 

tidak akan mau datang untuk berkunjung lagi dan bahkan menjadi media promosi 

negatif bagi kawasan objek wisata.  

Pengembangan kawasan wisata yang terlalu berorientasi pada upaya peningkatan 

PAD sering menjadi faktor utama penyebab kegagalan yang tidak hanya menjadi 

promosi negatif dan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan tetapi juga akan 

mengurangi minat investasi sektor swasta. Untuk itu regulasi terkait dengan 

restribusi harus mempertimbangkan aspek pemeliharaan (maintenance) 

infrastruktur wisata, biaya operasional, kesediaan konsumen membayar dan 

kontribusi bagi masyarakat sekitar objek wisata serta daya saing sektor dunia 

usaha terkait pariwisata. Penerimaan daerah (PAD) akan meningkat seiring dengan 

perkembangan aktivitas ekonomi kawasan sehingga besaran tarif restribusi atau 

sewa tidak secara langsung jadi faktor penentu penerimaan daerah.  
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7.1. Kesimpulan  

Berdasarkan sejarah dan potensi sumberdaya kawasan serta arah pengembangan 

kawasan maka dapat disimpulkan beberapa program percepatan pembangunan 

kawasan Sekoja antara lain: 

1. Pembangunan kawasan Sekoja diarahkan untuk pengembangan kawasan 

MICE Ekowisata Sejarah dan Budaya dengan memadukan 3 konsep utama 

yaitu: 

a. Pengembangan kawasan wisata berbasis pada keunggulan kawasan 

Sekoja sebagai cagar budaya sejarah dan budaya Melayu Islam. 

b. Pengembangan sektor pariwisata berbasis pada komunitas lokal 

(community based-tourism) dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan 

partisipasi dan nilai manfaat bagi masyarakat. 

c. Peningkatan kunjungan wisatawan yang terintegrasi dengan 

pengembangan MICE (meeting, incentive, conference and event) Industy.   

2. Komponen utama yang perlu dibenahi pemerintah daerah dalam rangka 

pengembangan Sekoja sebagai kawasan MICE Ekowisata Sejarah dan Budaya 

Sekoja antara lain: 

a. Penataan infrastruktur kawasan dan objek wisata sejarah dan budaya 

kawasan Sekoja termasuk objek wisata buatan sebagai suplemen layanan 

jasa wisata.  

b. Pengembangan infrastruktur MICE Industri terutama gedung konvensi 

(Sekoja/Jambi Convention Center) dan areal terbuka pusat pelaksanaan 

event tingkat lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. 

c. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) komunitas lokal melalui 



 

 

Akselerasi Pembangunan Seberang Kota 

Bidang Ekonomi, Sumberdaya dan Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi                             BAB VII Hal 2 

pengembangan pendidikan vokasi (SMK) berbasis keunggulan lokal (seni 

dan jasa pariwisata) pada kawasan Sekoja.  

d. Pengembangan kebijakan atau regulasi daerah yang mampu memberikan 

insentif untuk mendorong dunia usaha berperan aktif dalam 

pengembangan MICE Ekowisata Sejarah dan Budaya kawasan Sekoja. 

3. Guna fasilitasi komunitas lokal dalam merebut peluang usaha yang timbul 

sebagai dampak perkembangan kawasan dibutuhkan infrastruktur ekonomi 

kerakyatan yang mampu mendukung MICE Ekowisata dan berfungsi sebagai 

sebagai media interaksi antara wisatawan dan komunitas lokal, yaitu: 

a. Pusat Jajanan Tradisional yang menawarkan berbagai kuliner lokal yang 

akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. 

b. Pusat Pasar Cinderamata yang menawarkan berbagai kerajinan tradisional 

yang dapat menjadi cinderamata atau kenang-kenangan bagi wisatawan 

ketika kembali ke daerah asal mereka.  

4. Pengembangan MICE Ekowisata pada kawasan Sekoja diharapkan mampu 

memberikan multiplier effect bagi kawasan antara lain: 

a. Meminimalisir migrasi keluar tenaga kerja (komunitas lokal) terdidik dari 

kawasan Sekoja dengan terciptanya alternatif kesempatan kerja dan 

berusaha terutama pada sektor jasa. 

b. Mendorong kelestarian cagar sejarah dan budaya Melayu Islam melalui 

optimalisasi pemanfaatan peninggalan sejarah dan budaya untuk 

kepentingan kesejahteraan komunitas lokal. 

c. Meningkatkan partisipasi aktif para pelaku pembangunan (masyarakat, 

pemerintah dan dunia usaha) dalam pengembangan kawasan Sekoja. 

d. Mengurangi ketimpangan pembangunan antara kawasan Sekoja dengan 

wilayah lain di Kota Jambi (pemerataan pembangunan antar wilayah) dan 

distribusi pendapatan antar komunitas.  
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7.2. Rekomendasi Kebijakan 

Pengembangan MICE Ekowisata Sejarah dan Budaya membutuhkan sumberdaya 

terutama investasi cukup besar, sedangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah 

(Pemprov dan Pemkot Jambi) sangat terbatas. Berdasarkan kepada hal tersebut, 

maka rekomendasi kebijakan terkait dengan skema pembiayaan proyek 

percepatan pembangunan kawasan Sekoja antara lain: 

a. Pembiayaan pembangunan infrastruktur MICE Industri terutama gedung 

konvensi (SCC atau JCC) dan kawasan eksibisi untuk event melalui sumber 

pendanaan pusat (APBN) seperti dana PPID (Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur Daerah) Sektor Pariwisata. 

b. Pembiayaan pembangunan gedung dan infrastruktur SMK Seni dan Pariwisata 

melalui dana APBN (pusat) atau APBD (provinsi) untuk pengembangan sektor 

pendidikan. Peluang pendanaan melalui PPID sektor pendidikan juga dapat 

menjadi alternatif skema pembiayaan pembangunan pendidikan vokasi.  

c. Pembiayaan pembangunan infrasturktur kawasan Sekoja guna meningkatkan 

aksesibilitas kawasan dan objek wisata melalui pendanaan bersama antara 

APBD Provinsi Jambi dan Kota Jambi. 

d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dan objek wisata buatan berbasis 

perairan (sungai dan danau) dapat diserahkan kepada investor swasta secara 

penuh atau melalui “cost sharing” antara pemerintah daerah dan dunia usaha. 

e. Pengembangan infrastruktur ekonomi kerakyatan berupa pusat jajanan 

tradisional dan pasar pusat cinderamata sebaiknya menjadi bagian atau 

pelengkap dari infrastruktur MICE Industri. Pembiayaan infrastruktur ini dapat 

dijadikan sebagai “cost sharing” dana APBD Provinsi dan/atau Kota Jambi 

dalam pembangunan infrastruktur MICE Industi dari dana APBN (Pusat).  
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