
I. PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi bertujuan antara lain pencapaian pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga kestabilan harga 

dengan memperhatikan tingkat inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, 

pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata, tumbuhnya investasi  dan 

mengatasi pengangguran. Dua indikator pembangunan ekonomi penting suatu 

negara terletak pada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pendekatan 

pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam 

mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat menyerap 

tenaga  kerja yang lebih banyak.  

Sektor-sektor perekonomian terdiri dari tiga sektor yaitu sektor primer, 

sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor pertanian digolongkan ke dalam sektor 

primer. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting 

dalam perekonomian Provinsi Jambi, yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi 

sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi dan jumlah tenaga kerja yang 

bekerja pada sektor pertanian. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap 

perekonomian tersebut diindikasikan juga dengan besarnya penyerapan tenaga 

kerja. Indikasi ini didukung kenyataan bahwa sektor pertanian bersifat padat karya 

(labor intensive) dibandingkan padat modal (capital intensive).  Artinya setiap 

kegiatan lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan 

dengan tenaga mesin  karena corak produksi di sektor pertanian masih bersifat 

tradisional, umumnya lebih mengutamakan kuantias daripada kualitas.  Tenaga 

kerja pada sektor pertanian ini tidak memerlukan keahlian dan keterampilan 



khusus seperti di sektor industri.  Sehingga tenaga kerja pada sektor pertanian 

lebih banyak dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.    

Salah satu masalah yang cukup serius dihadapi Provinsi Jambi dewasa ini 

adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan salah satu 

penyebab tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk sampai tahun 2015 sebesar 

3.402.052 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi periode 1995-

2015 sebesar 2,30 % setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini akan 

menyebabkan peningkatan angkatan kerja dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

2,75 % setiap tahunnnya. Jumlah  angkatan kerja sampai 2015 sebesar 1.620.752 

jiwa. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan 

penyerapan  tenaga kerja mengakibatkan kesempatan kerja cenderung menurun 

dan semakin meningkatnya pengangguran.  

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dapat dicerminkan dari perubahan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh sektor pertanian 

dalam suatu wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan  ekonomi sektor pertanian di Provinsi Jambi cenderung meningkat 

setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut belum dibarengi dengan penyerapan 

tenaga kerja di sektor pertanian. Umumnya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, 

maka tenaga kerja yang terserap oleh sektor-sektor ekonomi meningkat sehingga 

laju pengangguran menurun atau berkurang. Laju pertumbuhan PDRB sektor 

pertanian terendah pada tahun 1998 sebesar 3,57 %. Sedangkan laju pertumbuhan 

PDRB sektor pertanian tertinggi pada tahun 2000 sebesar 12,49 %. Secara rata-



rata dari tahun 1995-2015 laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 5,52 

% (Lampiran 1).  

Kesempatan  kerja pada sektor pertanian dapat dilihat dari jumlah tenaga 

kerja yang bekerja pada sektor pertanian di Provinsi Jambi.  Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik  2016, menunjukkan bahwa jumlah 

kesempatan kerja pada sektor pertanian berfluktuasi setiap tahunnya. 

Pertumbuhan kesempatan kerja terendah pada tahun 1998 sebesar 18,55 %. 

Sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja tertinggi pada tahun 2005 sebesar 

17,92 %. Rata-rata pertumbuhan  kesempatan kerja di sektor pertanian 

periode1995-2015 sebesar 1,37 % atau sebanyak 704.197 jiwa (Lampiran 2). 

Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dikaitkan dengan laju 

kesempatan kerja pada sektor pertanian, maka laju pertumbuhan PDRB sektor 

pertanian terendah pada tahun 1998 sebesar 3,57 %, dan diikuti dengan penurunan 

kesempatan kerja pada sektor pertanian sebesar 18,55 %. Sedangkan laju 

pertumbuhan PDRB sektor pertanian  tertinggi  pada tahun 2000 sebesar 12,49 % 

namun peningkatan kesempatan kerja pada sektor pertanian hanya sebesar 8,20 %. 

Fenomena menarik terjadi pada tahun 2013 dimana  ketika PDRB sektor pertanian 

naik sebesar 7,40 % kesempatan kerja mengalami penurunan sebesar 7,59 %. Laju 

peningkatan PDRB sektor pertanian ini tidak dibarengi dengan laju peningkatan 

kesempatan kerja pada sektor pertanian di Provinsi Jambi. Mestinya peningkatan 

laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sejalan/seiring dengan peningkatan laju 

pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian. 

Ditinjau dari segi upah, selama ini masalah yang sering timbul dalam hal 

pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah 



antara pengusaha dan pekerja. Secara teoritis dikatakan bahwa setiap kenaikan 

tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat 

upah naik, sedangkan harga input lain tetap (cateris paribus) maka harga tenaga 

kerja relatif mahal dari input lain. Hal ini mendorong pengusaha untuk 

mengurangi jumlah tenaga kerja. Demikian pula sebaliknya dengan menurunnya 

tingkat upah maka akan diikuti dengan meningkatnya penggunaan tenaga kerja, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal 

balik dengan tingkat upah.  

Dari data yang diperoleh dari Disnakentras Provinsi Jambi, secara rill upah 

minimum  mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan cenderung meningkat. Laju 

pertumbuhan upah minimum tertinggi pada tahun 2011 sebesar 84,89 % dan 

diikuti penurunan kesempatan kerja sektor pertanian meningkat sebesar 4,93%. 

Laju pertumbuhan upah minimum terendah pada tahun 2013 sebesar 39,78 % 

tetapi kesempatan kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 7,60 

%. Secara rata-rata laju pertumbuhan upah rill provinsi dari periode 1995-2015 

sebesar 14,60 %  (Lampiran 3).  

Tingkat bunga merupakan salah satu pedoman bagi investor yang 

digunakan sebagai pembanding apakah investasi yang ditanamkan 

menguntungkan atau tidak. Jika suku bunga mengalami kenaikan, maka umumnya 

para investor akan menahan diri dalam melakukan investasi. Penurunan nilai 

investasi ini akan berdampak terhadap berkurangnya aktivitas usaha sekaligus 

juga akan berdampak terhadap berkurangnya penggunaan tenag kerja. Saat ini 

banyak pengusaha yang mengeluh masalah tingginya suku bunga investasi, 

sulitnya perizinan usaha dan banyaknya peraturan-peraturan daerah. Berdasarkan 



data yang di peroleh dari Bank Indonesia Jambi, suku bunga investasi berfluktuasi 

setiap tahunnya. Suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 18,88 % 

diikuti dengan penurunan kesempatan kerja sebesar 3,11 %. Sedangkan suku 

bunga terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,62 % dan diiringi dengan 

penurunan kesempatan kerja sebesar 1,64 %. Jumlah rata-rata suku bunga periode 

1995-2015 sebesar 14,27 % (Lampiran 4).   

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat 

menyebabkan perubahan-perubahan output dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi 

yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat 

menyebabkan angka pengangguran tinggi. Ini berarti perkembangan kesempatan 

kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang 

digunakan juga akan kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi 

Jambi, menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Peningkatan inflasi terjadi pada tahun 2002 sebesar 12,62 % dan diikuti 

penurunan kesempatan kerja sektor pertanian sebesar 3,12 %. Tingkat inflasi 

terendah terjadi pada tahun 1999  sebesar 0,64 % dan diikuti dengan peningkatan 

kesempatan kerja sebesar 9,62 %. Secara rata-rata peningkatan inflasi setiap 

tahunnya sebesar 7,52 % (Lampiran 5).  

Investasi disektor pertanian selama ini dianggap belum memberikan 

keuntungan baik bagi target pendapatan pemerintah maupun swasta, sehingga 

investasi untuk sektor pertanian setiap tahun mengalami fluktuasi.  Perkembangan 

investasi di Provinis Jambi dalam realisasinya mengalami keadaan yang naik 

turun selama periode 1995-2015. Laju pertumbuhan investasi terendah pada tahun 

2007 sebesar 1,49 % tetapi kesempatan kerja meningkat sebesar 0,35 %. Laju 



pertumbuhan investasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 62,65 % dan diikuti 

peningkatan kesempatan kerja sebesar 11,32 %. Rata-rata pertumbuhan investasi 

pada sektor pertanian tahun 1995-2015 sebesar 10,85 % (Lampiran 6). 

Sebagai upaya untuk mencegah dampak-dampak negatif di bidang 

ketenagakerjaan perlu kiranya dilakukan penataan kembali terhadap kebijakan 

ketenagakerjaan khususnya di sektor pertanian, mengingat sebagaian besar 

penduduk Provinsi Jambi masih menggantungkan kehidupannya pada sektor 

pertanian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian mengenai  

”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja pada Sektor 

Pertanian di Provinsi Jambi” dianggap penting untuk dilakukan. 

 


