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RINGKASAN 

Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk sebagai Modal Dasar dan Orientasi 

Pembangunan di Provinsi Jambi 

Hardiani, Junaidi 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kondisi dan perkembangan 

kuantitas penduduk yang mencakup jumlah, komposisi dan distribusinya berdasarkan 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (2) kondisi dan perkembangan kualitas penduduk 

yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendapatan berdasarkan 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (3) berbagai kebijakan pro-rakyat yang ada di 

Provinsi Jambi terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan 

dan kemiskinan termasuk pengendalian penduduk; (4) Menganalisis dampak 

perubahan-perubahan kondisi kuantitas dan kualitas penduduk terhadap lingkungan 

fisik, ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi Jambi dan arahan kebijakan kebijakan 

dasar pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi penduduk sebagai 

modal dasar pembangunan di Provinsi Jambi. 

Ruang lingkup penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 

Data yang digunakan adalah Sensus Penduduk, Survai Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas), Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survai Angkatan Kerja 

Nasional (SAKERNAS, dan hasil Pendataan Keluarga dari BKKBN, dan dokumen 

perencanaan di Provinsi Jambi. Analisis data dengan dilakukan secara memanfaatkan 

tabel-tabel tunggal dan tabel silang serta pengukuran-pengukuran/indikator-indikator 

kependudukan. 

 Hasil analisis menemukan: (1) Jumlah penduduk di Provinsi Jambi relatif 

sedikit dan hanya 1,30 persen dari total penduduk nasional; (2) Pertumbuhan 

penduduk relatif tinggi di atas rata-rata nasional, dengan kecenderungan peningkatan 

pada tahun 2010 dibandingkan periode sebelumnya; (3) Kepadatan penduduk Prov. 

Jambi relatif rendah tapi dengan ketimpangan yang tinggi antar kabupaten/kota; (4) 

Rasio jenis kelamin di Provinsi Jambi relatif tinggi dan selalu berada di atas angka 

100; (5) Dari distribusi umur memperlihatkan penurunan angka beban ketergantungan 

di Provinsi Jambi; (6) Dari sisi kualitas penduduk, pendidikan di Provinsi Jambi relatif 

lebih rendah, tetapi derajat kesehatan lebih baik. Dalam aspek ketenagakerjaan, terjadi 

penurunan TPAK di Provinsi Jambi yang diikuti dengan peningkatan angka 

pengangguran. Dalam hal kemiskinan, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi relatif 

lebih rendah dengan kecenderungan penurunan yang relatif tinggi 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka arah kebijakan dasar yang dapat 

dikembangkan Provinsi  jambi dalam perumusan kebijakan pembangunan berwawasan 

kependudukan adalah: (1) meningkatkan kinerja program KB melalui inovasi program 

dalam bentuk kemitraan, penyiapan mekanisme operasional yang lebih baik dan 

memudahkan serta memurahkan akses penduduk terhadap alat kontrasepsi; (2) 

meningkatkan infrastruktur penghubung antara daerah padat dan jarang penduduk 

yang diikuti dengan peningkatan fasilitas pelayanan public pada daerah jarang 

penduduk untuk mengarahkan mobilitas penduduk; (3) meningkatkan kualitas dan 

relevansi pendidikan; (4) pemerataan derajat kesehatan antar kabupaten/kota dan strata 

pendapatan masyarakat; (5) pengembangan sektor industri dan jasa yang lebih 

produktif dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta sesuai dengan 

potensi sumberdaya alam di Provinsi Jambi; (6) Pemetaan kemiskinan untuk 
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mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan beserta berbagai determinan 

kemiskinannya dalam rangka menyusun dan merumuskan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. 
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KATA PENGANTAR 

 

Perhatian terhadap aspek kuantitas dan kualitas penduduk serta 

dinamikanya perlu menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan dalam 

rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, 

penelitian ini sebagai penelitian awal mencoba mengungkap berbagai informasi 

mengenai aspek kuantitas dan kualitas penduduk sebagai modal dasar dan 

orientasi pembangunan di Provinsi Jambi. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kondisi dan 

perkembangan kuantitas penduduk yang mencakup jumlah, komposisi dan 

distribusinya berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi; (2) Kondisi dan 

perkembangan kualitas penduduk yang mencakup pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan pendapatan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi; 

(3) Berbagai kebijakan pro-rakyat di Provinsi Jambi terutama yang terkait dengan 

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan termasuk pengendalian 

penduduk; (4) Dampak perubahan kondisi kuantitas dan kualitas penduduk 

terhadap lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi Jambi dan 

arahan kebijakan kebijakan dasar pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi 

dan potensi penduduk sebagai modal dasar pembangunan di Provinsi Jambi. 

Akhirnya,  peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta 

2. Bapak Rektor Universitas Jambi 

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jambi 

4. Ketua Pusat Studi Kependudukan Universitas Jambi 

Atas segala bantuan baik moril maupun materil, sehingga terealisasinya 

penelitian ini. 

Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan 

peneliti lainnya serta pihak-pihak yang berkepentingan umumnya. Kritik dan 

saran membangun dari semua pihak selalu  diterima dengan senang hati, demi 

kesempurnaan laporan ini. 

 

Jambi, Oktober 2011 

 

Peneliti 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perhatian pemerintah terhadap kependudukan dimulai sejak pemerintah 

Orde Baru memegang kendali. Konsep “pembangunan manusia seutuhnya” yang 

tidak lain adalah konsep “pembangunan kependudukan” mulai diterapkan dalam 

perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sejak Repelita 1 

pada tahun 1986. namun sedemikian jauh, walaupun dalam tatanan kebijaksanaan 

telah secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan yang 

berwawasan kependudukan, pemerintah nampaknya belum dapat secara optimal 

mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijaksanaan tersebut. 

Pada saat Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi diawal 

dasawarsa 1990-an tidak sedikit ekonom yang meragukan kemampuan Indonesia 

untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonom tersebut. Terlepas dari 

persoalan “moral hazard” dan “rent seeking behavior” yang terdapat pada 

sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia, para ekonom yang masuk dalam 

aliran pesimistis diatas berpandangan bahwa Indonesia telah salah dalam 

mengambil strategi pembangunan ekonominya. Hal Hill (1996) mengemukakan 

bahwa dalam kurun waktu sebelum tahun 1970an, para ekonom di Indonesia telah 

berhasil mengembangkan sektor industri dengan penuh kehati-hatian dan 

disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang ada. Namun sejak awal 1990-an 

perkembangan industri tersebut berubah dengan lebih menekankan pada industri 

berteknologi tinggi. Dampaknya adalah terjadi tekanan yang sangat berlebihan 

pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah. 

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997, telah 

memberikan pelajaran bahwa Indonesia telah mengambil strategi pembangunan 

ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki. Walaupun 

pada saat ini indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi serta pertumbuhan 

ekonomi telah menunjukkan kearah perbaikan, namun terlalu dini untuk 

mengatakan telah terjadi perkembangan ekonomi secara fundamental. Lagi pula 

tidak ada suatu jaminan bahwa Indonesia tidak akan kembali mengalami krisis 
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dimasa mendatang, jika faktor-faktor mendasar belum tersentuh sama sekali. 

Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang dipandang sebagai pangkal 

permasalahan krisis ekonomi saat ini masih belum dapat diselesaikan. Bahkan ada 

kecenderungan ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri ini 

menjadi semakin mendalam. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri 

tersebut tidak akan berkurang jika pemerintah tidak melakukan perubahan 

mendasar terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini. 

Diperlukan suatu strategi baru dalam pembangunan ekonomi dengan 

mengedepankan pembangunan ekonomi berwawasan kependudukan sehingga 

dicapai pembangunan yang berkelanjutan. 

Pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna 

sekaligus yaitu, pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah 

pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. 

Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk 

harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan adalah 

oleh penduduk dan untuk penduduk. Makna kedua dari pembangunan 

berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. 

Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia dibandingkan dengan pembangunan infastruktur semata. 

Provinsi Jambi -- sebagai salah satu provinsi di Indonesia -- juga perlu 

memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas dari penduduknya dalam rangka 

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengungkap berbagai informasi yang terkait dengan kuantitas 

dan kualitas penduduk Provinsi Jambi serta perkembangannya sebagai dasar dan 

orientasi pembangunan ke depan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, dapat 

dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi dan perkembangan kuantitas penduduk yang 

mencakup jumlah, komposisi dan distribusinya di Provinsi Jambi ? 
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2. Bagaimanakah kondisi dan perkembangan kualitas penduduk yang 

mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan di 

Provinsi Jambi ? 

3. Bagaimanakah dampak perubahan-perubahan kondisi kuantitas dan 

kualitas penduduk terhadap lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya 

pada di Provinsi Jambi ? 

4. Bagaimanakah kebijakan dan program pro-rakyat yang ada di Provinsi 

Jambi terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan kemiskinan termasuk pengendalian penduduk ? 
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BAB II. 

TUJUAN DAN MANFAAT  

 

2.2.. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kondisi dan perkembangan kuantitas penduduk yang mencakup 

jumlah, komposisi dan distribusinya berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi 

Jambi 

2. Menganalisis kondisi dan perkembangan kualitas penduduk yang mencakup 

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendapatan berdasarkan 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebijakan pro-rakyat yang ada di 

Provinsi Jambi terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan kemiskinan termasuk pengendalian penduduk 

4. Menganalisis dampak perubahan-perubahan kondisi kuantitas dan kualitas 

penduduk terhadap lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi 

Jambi dan arahan kebijakan kebijakan dasar pembangunan yang disesuaikan 

dengan kondisi dan potensi penduduk sebagai modal dasar pembangunan di 

Provinsi Jambi. 

2.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam kebijakan 

pemerintah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang berwawasan 

kependudukan dalam artian pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan 

potensi dan kondisi penduduk yang ada. Melalui pengembangan kebijakan 

pembangunan berwawasan kependudukan ini, manfaat paling mendasar yang 

dapat diperoleh adalah bahwa penduduk yang ada didaerah tersebut menjadi 

pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan, dan pada tahap 

selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat 
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BAB III. 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1.. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, yang meliputi tahap 

persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan. Lokasi penelitian 

adalah pada 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.  

3.2. Data yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data yang dihimpun dari 

berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi Pemerintah yang 

memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian ini. Sumber data pokoknya adalah 

Sensus Penduduk, Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survai Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survai Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS, 

dan hasil Pendataan Keluarga dari BKKBN, dan dokumen perencanaan di 

Provinsi Jambi. 

3.3.. Analisis Data 

Data akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Secara 

kuantitatif dengan memanfaatkan tabel-tabel tunggal dan tabel silang serta 

pengukuran-pengukuran/indikator-indikator kependudukan, terutama untuk tujuan 

menganalisis kondisi dan perkembangan kuantitas dan kualitas penduduk dan 

dampak perubahan-perubahan kondisi kuantitas dan kualitas penduduk terhadap 

lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya pada kabupaten/kota di Provinsi 

Jambi.  
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 BAB IV. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

4.1. Penduduk dan Pembangunan 

Pemahaman yang berbeda  terhadap perubahan penduduk  serta faktor-

faktor yang terkait dengannya memiliki pengaruh yang berbeda juga kepada 

kebijakan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan sejarah kependudukan, terdapat 

dua pandangan terhadap perubahan penduduk ini. Pandangan pertama 

menyatakan pembangunan mempengaruhi dinamika penduduk, artinya penduduk 

berfungsi sebagai dependent variabel. Pandangan kedua menyatakan kondisi 

kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal 

ini penduduk menjadi independent variabel. 

Memperhatikan hal tersebut, sudah selayaknya apabila pemahaman 

terhadap teori penduduk terutama yang dikaitkan dengan pembangunan menjadi 

sangat penting. Oleh karenanya, berbagai teori telah membahas keterkaitan antara 

pertumbuhan penduduk dan pembangunan, diantaranya (Todaro dan Smith,2004; 

Weeks, 1986):. 

a. Teori Pre Malthusian 

Sebelum Malthus, hanya ada satu pandangan mengenai penduduk, yaitu 

bahwa reproduksi dipandang sebagai suatu usaha untuk mengganti penduduk 

yang meninggal. Munculnya pandangan ini disebabkan relatif tingginya tingkat 

kematian penduduk pada masa-masa tersebut.  

Meskipun demikian, dalam penerapannya terjadi berbagai perbedaan, baik 

karena perbedaan antar tempat maupun antar waktu. Diantara perbedaan tersebut 

diberikan sebagai berikut:  

 500 SM (pada zaman Cina Kuno) dipelopori oleh Confusius (seorang pemikir 

Cina), berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai 

output pertenaga kerja, tingkat kehidupan masyarakat dan menimbulkan 

perselisihan. Pemikir-pemikir pada masa ini juga mengemukakan bahwa 

pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang ideal 

rasio antara manusia dengan luas lahan (man-land ratio). Alternatif untuk 
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melakukan hal tersebut adalah dengan memindahkan penduduk dari daerah 

yang kelebihan penduduk (overpopulated) ke daerah yang kurang penduduk 

(underpopulated areas). 

 300 SM. Plato menekankan bahwa kestabilan penduduk (dalam konteks rasio 

manusia dan lahan) merupakan faktor yang penting untuk mencapai 

kesempurnaan manusia. Plato merupakan pemikir yang paling awal yang 

mengemukakan doktrin bahwa kualitas manusia lebih penting daripada 

kuantitasnya. Selain itu, pada periode yang sama, optimalisasi ratio manusia 

dan lahan ini juga dikemukakan oleh Aristoteles  

 50 SM. Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Julius dan Agustus, menganut 

paham pronatalis. Kaisar berpandangan bahwa  pertumbuhan penduduk 

merupakan hal perlu untuk mengganti korban perang dan juga untuk 

menjamin  jumlah penduduk yang cukup untuk menjajah daerah jajahan. 

 354 – 430 M. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, pandangan yang dianut 

adalah antinatali. Augustine percaya bahwa keperawanan merupakan 

keberadaan manusia yang paling tinggi. Kepercayaan semacam ini 

mengakibatkan orang menunda atau bahkan tidak melakukan sama sekali 

hubungan kelamin. Pandangan ini berdampak pada penurunan fertilitas. 

 Abad 17. Ditandai dengan munculnya aliran Merkantilisme. Pertumbuhan 

penduduk dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Kemakmuran negara sama dengan produksi total 

dikurang dengan upah yang diterima pekerja. Karena  tingkat upah cenderung 

turun sebagai akibat meningkatnya angkatan kerja, maka negara-negara 

dengan pertumbuhan penduduk tinggi akan mendapatkan keuntungan. 

 Abad 18. Doktrin pronatalis dari Merkantilis ternyata tidak sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata tidak 

berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah 

meningkatkan kemiskinan. Kritik terhadap pandangan Merkantilis ini muncul 

dari aliran physiocratic, yang berpendapat bahwa bukan penduduk, tetapi 

tanahlah yang menjadi bagian terpenting dari kekayaan suatu negara. Salah 

satu tokoh terkenal yang menganut paham ini adalah Adam Smith. Dia 

berpendapat bahwa sesungguhnya ada hubungan yang harmonis dan alami 
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antara pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan 

penduduk tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dia 

mengatakan bahwa jumlah penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap 

tenaga kerja (demand for labor) dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh 

produktivitas lahan.  

b. Teori Malthus 

Teori Malthus diturunkan dari tulisan-tulisan Thomas Robert Malthus. 

Melalui tulisan-tulisannya, dapat dikemukakan bahwa Malthus merupakan orang 

pertama yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara 

penyebab dan akibat-akibat pertumbuhan penduduk.  

Buku Malthus yang pertama adalah “Essay on the Principle of Population 

as it affects the future improvement of society; With remarks on the speculations 

of Mr.Godwin, M.Condorcet, and other writer” yang dipublikasikan tahun 1798. 

Pada tahun 1803 buku tersebut direvisi dengan judul “An Essay on the Principle 

of Population; or a view of its past and present effects on human happiness; with 

an inquiry into our prospects respecting the future removal of mitigation of the 

evils which it occasions”. (Lucas, et.al 1990) 

Dalam model dasarnya, Malthus menggambarkan suatu konsep tentang 

pertambahan hasil yang semakin berkurang (diminishing returns). Malthus 

menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan 

untuk bertambah menurut suatu deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32). Kecenderungan ini 

menyebabkan penduduk  akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila 

terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, karena adanya pertambahan hasil 

yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah 

dan sumberdaya alam lainnya) maka persediaan pangan hanya akan meningkat 

menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).   

Menurut Malthus, karena setiap anggota masyarakat hanya memiliki tanah 

yang sedikit, maka kontribusi marginal atau produksi pangan akan semakin 

menurun.  Pada masyarakat agraris, pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai 

produksi pangan perkapita. Oleh karenanya, ketika pertumbuhan pangan tidak 

dapat mengimbangi pertambahan penduduk yang pesat, maka pendapatan 

perkapita akan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan perkapita ini akan 
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menjadi sedemikian rendahnya sehingga mencapai sedikit di atas tingkat subsisten 

(kemiskinan absolut). 

Gagasan Malthus mengenai penduduk yang terpaksa hidup pada tingkat 

pendapatan subsisten ini diistilahkan oleh para ekonom modern sebagai “jebakan 

kependudukan dengan tingkat ekuilibrium yang rendah” (low level-equilibrium 

population trap) atau sering disingkat dengan “jebakan kependudukan Malthus” 

(Malthusian population trap). 

Malthus menyatakan bahwa sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan hewan, 

manusia sebagai makhluk memiliki insting yang sangat kuat untuk menambah 

jumlah populasinya. Oleh karenanya, jika pertumbuhan penduduk tidak dikontrol, 

jumlah manusia akan berlipat ganda dalam jumlah tak terbatas. 

Malthus juga mengemukakan bahwa usaha untuk menghambat laju 

pertumbuhan penduduk dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, adalah 

melalui positive check. Positive check adalah semua hal yang memberikan 

kontribusi terhadap penurunan kehidupan manusia, yang berdampak pada 

berkurangnya jumlah penduduk. Sebagai contoh adalah kemiskinan, wabah 

penyakit, perang, kelaparan dan lainnya. Kedua, adalah melalui preventive check. 

Dalam teorinya, preventive check mencakup semua cara yang memungkinkan 

untuk mengontrol kelahiran, termasuk abstinensi, kontrasepsi dan aborsi. Namun 

demikian, Malthus hanya menerima cara pencegahan kelahiran melalui moral 

restrain”, dalam bentuk menunda perkawinan, sampai pada waktu dimana orang 

tersebut yakin bahwa keluarga yang dibentuknya tidak terjebak pada kemiskinan 

yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Cara pencegahan 

kelahiran yang lain, termasuk kontrasepsi (baik sebelum atau dalam perkawinan), 

aborsi, pembunuhan bayi atau cara-cara yang tidak patut lainnya, dipandang 

sebagai perbuatan jahat yang dapat menurunkan martabat manusia. Menurut 

Malthus, moral restraint merupakan hal yang paling penting, karena dia percaya 

bahwa mengizinkan pencegahan kelahiran melalui cara-cara yang tidak patut 

tersebut (prostitusi, kontrasepsi, aborsi atau sterilisasi), akan menghambur-

hamburkan energi dengan cara yang tidak produktif secara ekonomi. 

Malthus menyatakan bahwa akibat utama dari pertumbuhan penduduk 

adalah kemiskinan. Hal ini didasarkan atas argumennya bahwa (1) manusia 
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mempunyai kecenderungan alami untuk mempunyai anak (2) pertumbuhan bahan 

makanan tidak dapat menyamai pertumbuhan penduduk.  

Dalam analisisnya, Malthus cenderung sependapat dengan Adam Smith. 

Selain kebutuhan tenaga kerja (demand for labor) sebagai penyebab pertumbuhan 

penduduk, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith, Malthus percaya 

bahwa dorongan untuk ber-reproduksi merupakan faktor yang mendahului 

sebelum kebutuhan tenaga kerja. Secara implisit ini mengisyaratkan bahwa over-

population (yang diukur dengan tingkat pengangguran) akan menekan upah 

menjadi turun sampai titik dimana penduduk tidak sanggup untuk menikah dan 

membentuk keluarga. 

Pada tingkat upah yang rendah, dengan surplus tenaga kerja, petani dapat 

menggunakan lebih  banyak tenaga kerja, sehingga lahan yang digarap bisa lebih 

luas. Hal ini pada tahap selanjutnya akan meningkatkan produksi pertanian dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Malthus percaya bahwa siklus 

peningkatan produksi pertanian ini (bahan makanan) akan mendorong kembali 

pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bahan 

makanan, dan selanjutnya kembali meningkatkan kemiskinan. 

c. Aliran Sosialis 

Karl Marx dan Friederich Engels adalah dua orang dalam aliran sosialis 

yang sangat terkenal dalam menentang teori Malthus. Mereka berpendapat bahwa 

tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan (population laws). 

Kondisi penduduk, sangat tergantung kepada kondisi sosial ekonomi suatu daerah. 

Perbedaan fertilitas dan mortalitas ditentukan oleh variasi tingkat kehidupan dan 

perbedaan tersebut akan hilang apabila kekayaan didistribusikan secara merata 

kepada masyarakat. Mereka menentang ide Malthus tentang pertumbuhan bahan 

makanan. Marx dan Engels mengemukakan bahwa ide pertumbuhan bahan 

makanan yang mengikuti pola deret hitung tersebut tidak benar selama ilmu 

pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan produksi bahan makanan atau 

barang-barang lainnya sama seperti pertumbuhan penduduk. 

Menurut Marx dan Engels, akibat pertumbuhan penduduk dalam sistem 

kapitalis adalah kemiskinan dan overpopulation. Tetapi dalam sistem sosialis, 

pertumbuhan penduduk tidak mempunyai efek sampingan, karena pertumbuhan 
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penduduk akan diserap oleh sistem ekonominya. Pendapat ini dalam kaitannya 

dengan Malthus, lebih berkaitan dengan akibat pertumbuhan penduduk daripada 

sebab-sebab pertumbuhan penduduk. Kemiskinan menurut Marx dan Engels 

disebabkan oleh organisasi masyarakat, khususnya masyarakat kapitalis. Menurut 

Marx, Malthusian hanya berlaku di masyarakat kapitalis, sedangkan di dalam 

masyarakat sosialis yang murni tidak akan ada masalah kependudukan. 

d. Teori-Teori Lain di Era Modern 

Setelah Marx dan Engels masih terdapat beberapa teori/pendapat yang 

mengkaitkan antara penduduk dan pembangunan. Diantaranya adalah:  

John Stuart Mill 

John Stuart Mill, seorang filosof dan ekonom yang sangat berpengaruh 

pada abad 19, mengemukakan bahwa standar hidup penduduk merupakan 

determinan utama untuk tingkat fertilitas. Dia percaya bahwa didalam hidup ini 

orang dapat dan seharusnya secara bebas mencari cita-cita mereka, sehingga Mill 

menolak pendapat bahwa kemiskinan tidak dapat dielakkan (sebagaimana yang 

dikemukakan Malthus). Selain itu, dia juga menolak bahwa kemiskinan tersebut 

merupakan hasil dari penerapan kapitalisme (sebagaimana yang dikemukakan 

Marx). 

Menurut Mill, negara yang ideal adalah negara dimana semua masyarakat 

merasa nyaman secara ekonomis. Dia berpendapat bahwa penduduk harus stabil 

dan harus berkembang baik menurut budaya, moral maupun aspek-aspek 

sosialnya, disamping juga secara ekonomis harus meningkat. Sebelum penduduk 

dan produksi bahan makanan stabil, diantara keduanya akan terjadi saling 

mendahului. Apabila pembangunan sosial ekonomi berhasil, maka akan ada 

kenaikan pendapatan, yang akan menaikkan standar hidup untuk seluruh generasi 

dan memungkinkan produksi melebihi pertumbuhan penduduk. 

Konsep yang terkenal yang dikemukakan oleh  Mill adalah mengenai 

jumlah penduduk optimal. Jumlah penduduk optimal yaitu jumlah penduduk yang 

menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut optimal dalam arti 

tidak ada perubahan baik dalam jumlah maupun mutu sumberdaya yang tidak 

dapat diperbaharui dan tersedianya modal fisik. (Ananta,1990). 
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Terkait dengan penduduk optimal ini, Sauvy (1974) mengemukakan 

terminologi-terminologi lainnya yang cukup terkenal yaitu maximum population, 

minimum population dan optimum economy. Menurut Sauvy, semua kehidupan 

spesies termasuk spesies manusia akan terus bertambah. Namun demikian 

bertambahnya spesies dibatasi oleh kemampuan lingkungan. Karena itu spesies 

tidak dapat bertambah tanpa batas. 

Pertumbuhan spesies dibatasi oleh dua jenis pembatas yaitu (a) batas fisik 

(physical ceiling) yang diartikan sebagai the total weight of the various elements 

making up the environment cannot be exceeded; dan (b) batas bio-kimia 

(biochemical ceiling) yaitu bobot materi biologi atau biomass yang tidak dapat 

dihasilkan sendiri oleh sepesies bersangkutan. Batas bio-kimia biasanya jauh lebih 

rendah dibanding batas fisik 

Kedua batas tersebut tidak menghentikan pertumbuhan spesies secara tiba-

tiba, melainkan secara perlahan ketika batas itu dilampaui akibat pertumbuhan 

spesies. Ketika spesies meningkat jumlahnya, kelembaman (the inert) lingkungan 

melawan pertumbuhan tersebut berlangsung lebih kuat. Tetapi kemudian spesies 

menggandakan upayanya (melalui eksploitasi berlebihan), sehingga menyebabkan 

lingkungan bertambah rusak dan menyerah pada tahap subsisten. Namun 

perlawanan lingkungan terus berlanjut sampai pada batas dimana jumlah makanan 

yang dibutuhkan spesies tidak lagi mencukupi. Akibatnya, spesies terpengaruh 

antara lain dengan meningkatnya mortalitas. 

Jika diasumsikan benefit yang diberikan lingkungan konstan maka apa 

yang terjadi dapat dilihat dari dua sisi: 

a. Pandangan dari aspek ekonomi: ketika penduduk meningkat, jumlah 

persediaan (supply) per individu menurun disebabkan sumberdaya alam yang 

terbatas 

b. Pandangan dari aspek biologi: penurunan persediaan menyebabkan mortalitas 

meningkat dan fertilitas menurun (dengan mengabaikan aspek migrasi). 

Kehidupan manusia primitif hampir serupa dengan kehidupan spesies 

lainnya dimana penduduk terus bertambah sampai pada tingkat maksimum 

sebatas lingkungan masih mendukungnya (maximum population). Ketika 

lingkungan tidak lagi mendukungnya maka pertumbuhan spesies akan terhambat 
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dengan sendirinya dan tercapailah kondisi penduduk minimum (minimum 

population). Dengan perkembangan teknologi dalam menggandakan sumberdaya 

alam dan mengontrol mortalitas dan fertilitas maka manusia sebenarnya dapat 

mengendalikan jumlah populasinya sehingga mencapai tingkat optimum 

(optimum population). 

Ludwig Brentano 

Ludwig Brentano adalah seorang ekonom dari Jerman. Seperti halnya 

Mill, dia berpendapat bahwa tidak pada tempatnya mengharapkan orang miskin 

menurunkan kelahiran tanpa adanya motivasi tertentu. Dia percaya bahwa 

kesejahteraan/kemakmuran adalah penyebab menurunnya kelahiran. 

Emile Durkheim 

Jika Mill dan Brentano lebih menekankan analisisnya mengenai penyebab 

pertumbuhan penduduk, maka Emile Durkheim lebih memperhatikan konsekuensi 

dari pertumbuhan penduduk. Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja 

merupakan ciri khas masyarakat modern yang semakin kompleks. Kekompleksan 

masyarakat mempunyai hubungan dengan pertumbuhan penduduk. Menurut 

Durkheim, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan semakin terspesialisasinya 

masyarakat yang disebabkan karena usaha untuk mempertahankan keberadaan 

akan semakin lebih berat apabila jumlah penduduk semakin banyak. 

Kelompok MIT: Teori Batas Pertumbuhan  

Ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dengan sumber daya alam, 

belakangan ini semakin mendapat perhatian terutama setelah adanya isu global 

Limits to Growth, sebagai hasil penelitian dari kelompok MIT (Massachusetts 

Institut of Technology) yaitu suatu kelompok kerja dari Roma (Club of Rome). 

Inti dari isu tersebut (dipublikasi dalam buku yang berjudul The Limits to Growth 

A Report for The Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind  yang 

terbit pada tahun 1972), pada prinsipnya menyatakan bahwa jika kekenderungan-

kecenderungan pembangunan yang dilakukan oleh umat manusia terus terjadi 

seperti pada masa lampau, maka pertumbuhan bumi ini akan melampaui batas-

batas kemampuan. Hal ini akan menimbulkan bencana dalam beberapa generasi 

mendatang. 
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Pemikiran tersebut sejalan dengan asumsi Malthus yang menyatakan 

bahwa penduduk tumbuh menurut deret ukur sementara pangan tumbuh secara 

deret hitung. Perbedaannya adalah, analisis yang digunakan lebih tajam dan luas 

serta dilengkapi data dan model analisis yang disebut sebagai “model dunia”. 

Model dunia tersebut meneliti lima kecenderungan utama yang dihadapi dunia 

yaitu (a) industrialisasi yang makin cepat; (b) pertumbuhan penduduk yang makin 

cepat; (c) kekurangan gizi yang merajalela; (d) makin susutnya unrenewable 

resources, dan; (e) lingkungan hidup yang makin rusak (Meadows, Donella 

et.al.,1982)  

Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan makin pendeknya jangka 

waktu yang ditempuh untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat (doubling 

time). Tahun 1650 penduduk dunia, dengan perkiraan jumlah penduduk 0,5 milyar 

dengan laju pertumbuhan sekitar 0,3% per tahun, waktu yang diperlukan untuk 

mencapai jumlah penduduk dua kali lipat adalah sekitar 250 tahun. Namun pada 

tahun 1970, dengan jumlah penduduk dunia 3,6 milyar dan laju pertumbuhan 

sekitar 2,1 per tahun, waktu yang diperlukan untuk mencapai jumlah penduduk 

dua kali lipat menjadi hanya 33 tahun. Oleh karenanya, jika pertumbuhan 

penduduk yang cepat tersebut terus dibiarkan maka akan sampai pada batas-batas 

pertumbuhan dimana dunia akan mengalami malapetaka. Batas-batas 

pertumbuhan tersebut antara lain dapat dilihat pada: (1).Ketersediaan pangan yang 

makin terbatas; (2). Semakin Berkurangnya Unrenewable resources; (3). 

Meningkatnya Pencemaran 

4.2. Pembangunan Berwawasan Kependudukan 

Wacana mengenai pembangunan berwawasan kependudukan pada 

dasarnya sudah lama menjadi wacana yang berkembang di berbagai negara di 

dunia. Namun demikian, implementasinya terutama di negara-negara berkembang 

masih belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

Masih relatif  kurangnya implementasi strategi pembangunan berwawasan 

kependudukan disebabkan masih kuatnya orientasi pemerintah di negara-negara 

tersebut untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa 

http://et.al/
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tinggi. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran 

keberhasilan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang. 

Pada dasarnya, menggunakan strategi pembangunan berwawasan 

kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, akan terdapat suatu jaminan bahwa 

perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkesinambungan. Sebaliknya, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawanya pada peningkatan 

ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan 

jumlah pengangguran dan setengah menganggur. 

Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung 

dua makna sekaligus, yaitu : 

1. Pembangunan berwawasan kependudukan  adalah pembangunan yang 

disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus 

dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan 

subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk 

dan untuk penduduk.  

2. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya 

manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. 

(Tjiptoherijanto,2005) 

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa alasan yang melandasi 

pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka 

pembangunan suatu negara. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan 

yang dilakukan. Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan 

objek pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan baru dapat dikatakan 

berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas 

yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu 

sendiri. 
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2. Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan 

yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika 

diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong 

bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika 

diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya 

sebagai beban bagi pembangunan. 

3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka 

yang panjang. Oleh karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam 

pembangunan terabaikan.  
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BAB V. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Kondisi dan Perkembangan Kuantitas Penduduk 

5.1.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk 

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 

2010 adalah sebanyak 3.092.265 jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Jambi relatif 

sedikit dan hanya 1,30 persen dari total penduduk Indonesia yang sebanyak 

237.641.326 jiwa (update terakhir 28 September 2011 di situs www.bps.go.id) 

Selain itu, dari sisi jumlah, penduduk Provinsi Jambi berada pada urutan ke 20 

dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Posisi ini tidak menunjukkan perubahan 

yang berarti sejak Sensus Penduduk tahun 1980. 

Berdasarkan sebarannya, penduduk Provinsi  Jambi masih terpusat di Kota 

Jambi. Dari total penduduk pada Tahun 2010, 531.857 jiwa (atau 17,20 persen) 

diantaranya berada di Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan 

penduduk sebanyak 342.952 jiwa (11,09 persen) dan Kabupaten Merangin dengan 

penduduk sebanyak 333.206 jiwa (10.78 persen). Kabupaten/kota lainnya 

ditempati oleh kurang dari 10 persen penduduk Provinsi Jambi dengan tiga 

kabupaten/kota dengan penduduk terendah adalah Kota Sungai Penuh (82.293 

jiwa atau 2,66 persen), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (205.272 jiwa atau 6,64 

persen dan Kabupaten Kerinci (229.495 jiwa atau 7,42 persen). 

Membandingkan distribusi penduduk Tahun 2010 dengan Tahun 2000 

memperlihatkan bahwa terdapat lima daerah dengan  dengan distribusi penduduk 

yang semakin menurun yaitu Kabupaten Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung 

Timur, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sebaliknya enam daerah lainnya 

menunjukkan peningkatan distribusi penduduk. 

Besaran perubahan distribusi penduduk tersebut menyebabkan terjadinya 

pergeseran peringkat distribusi penduduk. Kabupaten Kerinci, Merangin, Tanjung 

Jabung Timur, dan Tebo mengalami penurunan peringkat dalam hal peringkat 

distribusi penduduknya. Sebaliknya Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Muaro 

Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo mengalami peningkatan peringkat. 
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Selanjutnya, dua daerah lainnya Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh menempati 

peringkat yang sama, masing-masingnya sebagai daerah dengan penduduk 

terbanyak dan penduduk paling sedikit. 

Tabel 5.1.  Jumlah Penduduk Indonesia, Provinsi Jambi dan Kabupaten/ 

Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 1980, 1990, 2000 dan 2010 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

1980 1990 2000 2010 

Kerinci 240,917 280,017 221,290 229,495 

Merangin 116,512 209,584 254,203 333,206 

Sarolangun 100,868 140,511 178,097 246,245 

Batanghari 96,562 154,901 190,636 241,334 

Muaro Jambi 120,093 170,882 233,993 342,952 

Tanjab Timur 186,840 210,975 191,556 205,272 

Taanjab Barat 115,296 151,405 206,730 278,741 

Tebo 125,948 172,673 222,232 297,735 

Bungo 111,394 187,729 217,172 303,135 

Kota Jambi 230,046 339,786 417,507 531,857 

Kota Sungai Penuh 

 

 73,750 82,293 

Provinsi Jambi 1,444,476 2,018,463 2,407,166 3,092,265 

Indonesia 147,490,298 179,378,946 206,264,595 237,641,326 

Peringkat  Jambi 19 19 20 20 

Keterangan:   Prediksi Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2000 berdasarkan kecamatan 

asal 

Sumber: Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000 dan 2010 

 

Tabel 5.2.  Distribusi Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/ 

Kota Tahun 1980, 1990, 2000 dan 2010 

Kabupaten/Kota 
1980 1990 2000 2010 

% Prkt % Prkt % Prkt % Prkt 

Kerinci 16.68 1 13.87 2 9.19 5 7.42 9 

Merangin 8.07 6 10.38 4 10.56 2 10.78 3 

Sarolangun 6.98 9 6.96 10 7.40 10 7.96 7 

Batanghari 6.68 10 7.67 8 7.92 9 7.80 8 

Muaro Jambi 8.31 5 8.47 7 9.72 3 11.09 2 

Tanjab Timur 12.93 3 10.45 3 7.96 8 6.64 10 

Tanjab Barat 7.98 7 7.50 9 8.59 7 9.01 6 

Tebo 8.72 4 8.55 6 9.23 4 9.63 5 

Bungo 7.71 8 9.30 5 9.02 6 9.80 4 

Kota Jambi 15.93 2 16.83 1 17.34 1 17.20 1 

Kota Sungai Penuh     3.06 11 2.66 11 

Provinsi Jambi 100.00  100.00  100.00  100.00 
 

Sumber: Diolah dari Tabel 5.1. 
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Sumber: Tabel 5.2. 

Gambar 5.1. Distribusi Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/ 

Kota Tahun 2010 

 

 

5.1.2. Pertumbuhan Penduduk 

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan 

pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Selama periode 1971 – 2010, 

pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selalu berada di atas rata-rata 

pertumbuhan penduduk Indonesia. 

Berbagai usaha penurunan penduduk memang telah dilakukan Provinsi 

Jambi dan telah menunjukkan keberhasilannya. Hal tersebut terlihat dari 

penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 4,07 persen pertahun pada periode 

1971-1980 menjadi 3,40 persen pertahun pada periode  1980 – 1990 dan pada 

periode 1990 -2000 laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami penurunan 

menjadi 1,84 persen pertahun. Namun demikian, pertumbuhan penduduk ini 

kembali mengalami peningkatan menjadi 2,55 persen pertahun pada periode 2000 

– 2010. Selama periode 2000 – 2010, penduduk Provinsi Jambi telah bertambah 

sebanyak 678.419 jiwa atau bertambah sebanyak 67. 842 jiwa pertahunnya. 

Berdasarkan perkembangan tersebut terlihat bahwa jika sebelumnya 

Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan peringkatnya dari posisi daerah dengan 

laju pertumbuhan ke 4 tertinggi pada tahun 1980 menjadi peringkat ke 7 pada 
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tahun 1990 dan peringkat ke 12 pada tahun 2000, namun pada tahun 2010 

peringkat pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi kembali mengalami 

peningkatan menjadi peringkat ke 10 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. 

Kondisi ini menunjukkan lebih rendahnya efektivitas usaha-usaha yang dilakukan 

Provinsi Jambi dalam rangka penurunan laju pertumbuhan penduduk 

dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, sebagaimana yang telah 

berhasil dilakukannya pada tiga periode sebelumnya.  

Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Muaro Jambi menempati urutan 

pertama dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi yang mencapai 3,90 

persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata 

pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi secara keseluruhan. 

Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Muaro Jambi selain 

disebabkan oleh faktor pertumbuhan alami (selisih antara kelahiran dan 

kematian), juga disebabkan oleh adanya migrasi masuk yang tinggi terutama yang 

berasal dari wilayah Kota Jambi. Sebagai daerah yang berbatasan langsung 

dengan Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu alternatif 

penduduk yang bekerja di Kota Jambi (dengan harga pemukiman yang mahal) 

untuk bertempat tinggal di daerah ini.  

Daerah-daerah lainnya yang juga mengalami pertumbuhan pesat (lebih tinggi dari 

provinsi) secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah Kabupaten Bungo, Sarolangun, 

Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Merangin. 

Selanjutnya daerah dengan pertumbuhan penduduk paling rendah adalah 

Kabupaten Kerinci. Rendahnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Kerinci karena 

daerah ini memiliki budaya merantau yang tinggi pada penduduknya. Ini 

menyebabkan migrasi keluar penduduk Kabupaten Kerinci menjadi relatif tinggi. 

Daerah yang juga memiliki pertumbuhan penduduk relatif rendah (dibawah rata-

rata Provinsi Jambi) adalah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kota 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
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Tabel 5.3.  Pertumbuhan Penduduk Indonesia, Provinsi Jambi dan Kabu-

paten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 1990, 2000 dan 2010 

Kabupaten/Kota 
1980-1990 1990-2000 2000-2010 

Pert./th Prkt Pert./th Prkt Pert./th Prkt 

Kerinci 1.52 9 0.54 9 0.36 11 

Merangin 6.05 1 2.02 7 2.74 6 

Sarolangun 3.37 6 2.48 4 3.29 3 

Batanghari 4.84 3 2.17 5 2.39 8 

Muaro Jambi 3.59 5 3.30 1 3.90 1 

Tanjab Timur 1.22 10 -0.99 10 0.69 10 

Tanjab Barat 2.76 8 3.27 2 3.03 4 

Tebo 3.21 7 2.64 3 2.97 5 

Bungo 5.36 2 1.52 8 3.39 2 

Kota Jambi 3.98 4 2.15 6 2.45 7 

Kota Sungai Penuh    

 

1.10 9 

Provinsi Jambi * 3.40 7 1.84 12 2.55 10 

Indonesia 1.98  1.49 

 

1.49 

 Keterangan: * Peringkat Provinsi Jambi berdasarkan peringkat provinsi di Indonesia 

Sumber: Diolah dari SP 1980, 1990, 2000 dan 2010 

 

 

Sumber: Tabel 5.3. 

Gambar 5.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi dan Kabupaten/ 

Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2000 - 2010 
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5.1.3. Kepadatan Penduduk 

Dengan luas wilayah sebesar 53.435 km
2
 dan jumlah penduduk 3.092.265 

jiwa, tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jambi adalah sebesar 58 jiwa per km2. 

Tingkat kepadatan penduduk ini relatif lebih rendah jika dibandingkan tingkat 

kepadatan penduduk Indonesia yang sebesar 124 jiwa per km2. Selain itu jika 

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Jambi berada pada 

peringkat ke 25 dari 33 provinsi dalam hal tingkat kepadatan penduduknya. 

Dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2000, peringkat tingkat 

kepadatan penduduk ini juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2000 

Provinsi Jambi berada pada posisi ke 23. Meskipun demikian pada prinsipnya 

tidak terdapat penurunan peringkat kepadatan penduduk Provinsi Jambi ini. 

Penurunan posisi ini lebih disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yaitu 

Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat 10 dan Provinsi Sulawesi Barat pada 

peringkat ke 22.  

Dari aspek keruangan ini, terdapat ketimpangan kepadatan penduduk antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Meskipun secara keseluruhan tingkat kepadatan 

penduduk di Provinsi Jambi relatif rendah yaitu hanya 58 jiwa per km
2
, namun 

Kota Jambi memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 2576 jiwa per km2 

(sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi). Sebaliknya 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah dengan tingkat kepadatan 

penduduk terendah hanya memiliki tingkat kepadatan 38 jiwa perkm2. Dengan 

kata lain juga, dapat dikemukakan bahwa ratio kepadatan penduduk tertinggi dan 

terendah hampir mencapai 70 kali lipat. 

Selanjutnya, selain Kota Jambi, daerah-daerah lain yang juga memiliki 

tingkat kepadatan penduduk tinggi (di atas rata-rata provinsi) adalah Kota Sungai 

Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Bungo dan Kerinci. Sebaliknya selain 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beberapa daerah lainnya yang memiliki tingkat 

kepadatan penduduk rendah (di bawah rata-rata provinsi) adalah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, Tebo, Merangin, Batanghari dan Sarolangun. 

Ketimpangan persebaran penduduk ini berdampak negatif dalam 

pelaksanaan pembangunan. Pada daerah-daerah jarang penduduk, akan terjadi 

inefisiensi pembangunan terutama pembangunan fisik dan pemanfaatan 
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sumberdaya alam. Sebaliknya pada daerah-daerah dengan tingkat kepadatan 

tinggi, tekanan penduduk terhadap sumberdaya alam juga akan tinggi, yang dapat 

mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada. 

 

Tabel 5.4.  Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 

dalam Provinsi Jambi Tahun 1980, 1990, 2000 dan 2010 

Kabupaten/Kota 
1980 1990 2000 2010 

Kpdt Prkt Kpdt Prkt Kpdt Prkt Kpdt Prkt 

Kerinci 57 2 67 2 58 3 60 5 

Merangin 15 10 27 8 33 9 44 8 

Sarolangun 16 8 22 10 28 11 40 10 

Batanghari 19 7 31 5 38 5 41 9 

Muaro Jambi 20 6 28 6 38 6 65 3 

Tanjab Timur 35 3 40 3 36 7 37 11 

Taanjab Barat 24 4 31 4 42 4 56 6 

Tebo 20 5 27 7 35 8 46 7 

Bungo 16 9 26 9 30 10 65 4 

Kota Jambi 1,120 1 1,654 1 2,033 1 2,576 1 

Kota Sungai Penuh 0 11 0 11 188 2 209 2 

Provinsi Jambi 27 19 38 19 45 23 58 25 

Indonesia 78  95  108  124 

 Keterangan: * Peringkat Provinsi Jambi berdasarkan peringkat provinsi di Indonesia 

Sumber: Diolah dari SP 1980, 1990, 2000 dan 2010 

 

5.1.4. Rasio jenis kelamin 

Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jambi menurut Sensus Penduduk 

tahun 2010 adalah 1.581.110 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan adalah 

1.511.155 jiwa. Dengan membagi jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah 

penduduk perempuan, didapatkan rasio jenis kelamin yang sebesar 104,6.  

Artinya, tiap tiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 105 penduduk laki-laki. 

Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Jambi selalu lebih dari seratus 

sejak tahun Sensus Penduduk 1980 sampai saat ini. Selain itu, rasio jenis kelamin 

penduduk Provinsi Jambi selalu lebih besar dibandingkan rata-rata Indonesia. Dari 

sisi perkembangannya, rasio jenis kelamin Provinsi Jambi sedikit mengalami 

peningkatan dari angka 104,2 pada tahun 2000, meskipun dari tahun 1980 – 2000 

selalu menunjukkan kecenderungan penurunan.  
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Sumber: SP 1980, 1990, 2000, 2010 (data diolah). 

Gambar 5.3. Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 

1980,1990, 2000 dan 2010 

 

Di daerah di mana diperlukan banyak tenaga laki-laki untuk bekerja 

seperti di daerah pertambangan mempunyai rasio jenis kelamin lebih tinggi dari 

100, artinya di daerah itu terdapat penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan 

penduduk perempuan.  Daerah yang ditinggalkan merantau oleh para laki-laki 

cenderung mempunyai rasio jenis kelamin dibawah 100 yang menunjukkan 

jumlah perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.  

Fakta ini juga yang menjadi penyebab rasio jenis kelamin di Provinsi 

Jambi yang lebih besar dari 100. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah 

tujuan migrasi masuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka migrasi neto yang 

selalu bernilai positif. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang masuk di Provinsi 

Jambi selalu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang keluar dari 

Provinsi Jambi.  

Secara terperinci, gambaran migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi 

neto di Provinsi Jambi diberikan pada tabel berikut: 
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Tabel 5.5.  Perkembangan Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi 

Neto di Provinsi Jambi Tahun 1980 – 2005 

Uraian 
Tahun 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Migrasi Seumur Hidup 

      Migasi Masuk 298,366 344,905 473,434 482,795 566,153 551,469 

Migrasi Keluar 47,151 50,138 77,299 112,204 149,376 134,793 

Migrasi Netto 251,215 294,767 396,135 370,591 416,777 416,676 

Angka Migrasi Neto 20.5 17.0 22.9 16.9 17.4 16.5 

Peringkat 5 4 5 

  

6 

       Migrasi Risen 

      Migrasi Masuk 107,273 52,647 136,397 57,057 109,534 66,347 

Migrasi Keluar 36,178 32,160 64,033 52,695 83,346 51,367 

Migrasi Netto 71,095 20,487 72,364 4,362 26,188 14,980 

Angka Migrasi Neto 5.8 1.2 4.2 0.2 1.1 0.6 

Peringkat 6 

    

11 

Keterangan: Angka Migrasi Neto adalah migrasi neto per 1000 penduduk 

Sumber: www.bps.go.id 

Tabel 5.5. menunjukkan angka migrasi neto Provinsi Jambi baik atas dasar 

migrasi seumur hidup maupun migrasi risen selalu bernilai positif. Berdasarkan 

besaran angkanya, dengan angka migrasi neto seumur hidup sebesar 16,5 

perseribu penduduk, Provinsi Jambi menempati posisi ke 6 tertinggi dalam hal 

migrasi neto positif, setelah  Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, 

Papua dan Lampung. Selanjutnya, dengan angka migrasi neto risen sebesar 0,6 

perseribu penduduk, Provinsi Jambi menempati posisi ke 11 tertinggi dalam hal 

migrasi neto positif setelah Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, DI 

Yogyakarta, Riau, Banten, Bali, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Barat dan 

Kalimantan Selatan. 

Selanjutnya jika dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota, 

rasio jenis kelamin tertinggi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat dengan rasio 107,9. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 108 

penduduk laki. Daerah-daerah lainnya yang memiliki rasio jenis kelamin relatif 

tinggi (di atas rata-rata Provinsi Jambi) adalah Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, 

Tanjung Jabung Timur, Bungo, Merangin dan Batanghari. 

Berdasarkan rasio jenis kelamin ini, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi 

Jambi terdapat dua daerah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang 
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memiliki rasio jenis kelamin lebih kecil dari 100 yang masing-masingnya adalah 

99,5 dan 98,8. Ini berarti di kedua daerah ini penduduk perempuan lebih banyak 

dari penduduk laki-laki. 

Tabel 5.6.  Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jambi Tahun 2000 dan 2010 

Kabupaten/Kota 
2000 2010 

Seks Rasio Prkt Seks Rasio Prkt 

Kerinci 99.3 10 99.7 10 

Merangin 105.3 3 105.6 6 

Sarolangun 103.2 8 104.4 8 

Batanghari 103.5 6 104.8 7 

Muaro Jambi 106.9 2 107.5 2 

Tanjab Timur 105.2 5 105.5 4 

Taanjab Barat 107.4 1 108.1 1 

Tebo 105.3 4 107.0 3 

Bungo 103.4 7 105.3 5 

Kota Jambi 102.9 9 101.6 9 

Kota Sungai Penuh   98.5 11 

Provinsi Jambi 104.2  104.6 

  

 

Gambar 5.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jambi dan 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010 

 

Rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100 ini pada dasarnya merupakan 

konsekuensi logis dari tingginya budaya merantau pada kedua daerah tersebut. 

Banyak penduduk laki-laki di kedua daerah tersebut yang bermigrasi keluar untuk 



 

Kerjasama BKKBN RI dan PSK UNJA, 2011                                                                27 

 

mencari pekerjaan ataupun usaha ke wilayah lain, sehingga proporsi penduduk 

laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. 

Selanjutnya, daerah-daerah lainnya yang juga memiliki rasio jenis kelamin 

yang relatif kecil (lebih rendah dibandingkan provinsi tetapi masih di atas 100) 

adalah  Kabupaten Sarolangun dan Jambi. 

 

5.1.5. Distribusi Umur 

Untuk menggambarkan keadaan penduduk, salah satu karakteristik utama 

yang umum dianalisis adalah distribusi umur. Distribusi umur penduduk pada 

kenyataannya sering menggambarkan riwayat fertilitas (kelahiran), mortalitas 

(kematian) dan rata-rata umur penduduk. Selain itu dapat juga merefleksikan 

beban ketergantungan sekelompok umur tertentu terhadap kelompok umur 

lainnya, dalam hal ini beban tanggungan usia muda (0 – 14 Tahun) dan beban 

tanggungan usia tua (65+ Tahun) terhadap usia produktif (15 – 64 Tahun). 

Tabel 5.7.  Distribusi Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kelompok 

Umur Tahun 1980-2010 

Kelompok Umur 1980 1990 2000 2010 

0-14 43.66 40.22 32.99 30.55 

15 – 64 54.30 57.64 64.22 65.92 

65+ 2.04 2.14 2.79 3.53 

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 

Beban Ketergantungan 84 74 56 52 

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010 

 

Secara teoritis, struktur umur penduduk dapat dikelompokkan atas dua 

kelompok yaitu:  

(1) struktur umur muda, jika penduduk umur dibawah 15 Tahun lebih 

dari 40 persen dan penduduk usia 65 Tahun ke atas kurang dari 5 

persen;   

(2) struktur umur tua, jika penduduk umur dibawah 15 Tahun kurang dari 

40 persen dan penduduk usia 65 Tahun ke atas lebih dari dari 10 

persen 

Dalam konteks tersebut dapat dikemukakan bahwa struktur umur 

penduduk di Provinsi Jambi pada Tahun 2010 sudah tidak tergolong lagi pada 
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struktur umur muda, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kategori struktur umur 

tua. Pada Tahun 2010, proporsi penduduk umur dibawah 15 tahun di Provinsi 

Jambi adalah sebesar  30,55 persen atau sudah dibawah 40 persen, tetapi proporsi 

penduduk usia 65 tahun keatas masih dibawah 10 persen (3,53 persen). Dengan 

mengamati perkembangan data selama Tahun 2000-2010, terlihat kecenderungan 

pencapaian struktur umur tua di Provinsi Jambi. Selama periode Tahun 2000–

2010 terlihat kecenderungan semakin berkurangnya proporsi penduduk usia 

dibawah 15 tahun (0-14 tahun) yang diikuti dengan peningkatan yang pesat dari 

proporsi penduduk umur  65 tahun ke atas.  

Transisi struktur usia ini berdampak pada perubahan beban ketergantungan 

penduduk Provinsi Jambi. Dari Tabel 5.7. terlihat bahwa selama periode Tahun 

2000-2010, beban ketergantungan penduduk telah mengalami penurunan dari 

angka 56 menjadi 52. Artinya, jika pada Tahun 2000 untuk 100 orang penduduk 

usia produktif harus menanggung sebanyak 56 orang penduduk belum/tidak 

produktif, maka pada Tahun 2009 untuk 100 orang penduduk usia produktif hanya 

menanggung 52 orang penduduk belum/tidak produktif. 

Terjadinya transisi struktur umur dari struktur umur muda ke struktur 

umur tua ini disebabkan transisi fertilitas dan mortalitas yang terjadi di Provinsi 

Jambi. Penurunan penduduk umur 0-14 Tahun ini merupakan dampak program 

keluarga berencana yang telah berhasil menurunkan angka kelahiran (fertilitas) 

selama 15 tahun terakhir. Sebaliknya peningkatan penduduk umur 65 tahun ke 

atas merupakan dampak dari penurunan angka kematian (mortalitas) dan 

peningkatan usia harapan hidup sebagai akibat meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat.  

Transisi struktur umur ini menciptakan suatu potensi peningkatan 

pendidikan, khususnya penduduk muda. Dengan jumlah penduduk muda yang 

lebih sedikit, perhatian pada mutu pendidikan dapat menjadi lebih baik. Anggaran 

pemerintah dan masyarakat dapat lebih diarahkan pada peningkatan mutu 

pendidikan, dan bukan sekedar mengejar sasaran jumlah. Ditambah dengan 

perubahan pada tingkat keluarga (yang makin menginginkan anak dalam jumlah 

sedikit tetapi dengan mutu yang lebih tinggi), transisi struktur usia ini akan 

menyebabkan peningkatan kebutuhan mutu pendidikan yang makin tinggi. 
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Berbagai perubahan ini dapat mendorong terjadinya transisi pendidikan, dari 

masyarakat berpendidikan rendah ke masyarakat berpendidikan tinggi. 

Namun demikian, transisi struktur umur ini juga menyebabkan masalah 

baru, akibat peningkatan penduduk lanjut usia. Jika pertumbuhan penduduk yang 

cepat mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk muda yang telah 

mengkonsumsi tetapi belum berproduksi, pertumbuhan penduduk yang lambat 

menyebabkan transisi struktur usia ke penduduk yang makin banyak terdiri dari 

penduduk tua, yang merupakan bagian penduduk yang masih mengkonsumsi 

tetapi tidak berproduksi lagi. Pengeluaran pemerintah dan masyarakat akan makin 

banyak digunakan untuk para lansia ini. 

Hal lain yang perlu diwaspadai berkaitan dengan kesehatan. Transisi 

struktur umur/transisi demografis ini akan diikuti oleh transisi epidemiologi. Pola 

penyakit dominan akan berubah dari penyakit infeksi dan parasit ke penyakit 

degeneratif, kecelakaan dan penyakit jiwa. Ini secara langsung juga membutuhkan 

perubahan dalam orientasi pelayanan kesehatan. 

Gambar 5.5 memberikan secara lebih terperinci komposisi umur lima 

tahunan penduduk Provinsi Jambi dalam bentuk piramida penduduk. Piramida 

penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu:  

(1) Expansive, jika sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur 

termuda. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas 

semakin menyempit;  

(2) Constrictive, jika penduduk yang berada pada kelompok umur 

termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan 

semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Bentuk piramidanya 

menyempit pada bagian bawah, melebar bagian tengah dan kembali 

menyempit pada bagian-bagian ke atasnya;  

(3) Stationary, jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur 

hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. 

Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian 

puncaknya. 
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Sumber: Diolah dari SP 2000 dan SP 2010 

Gambar 5.5.  Piramida Penduduk Provinsi Jambi, Tahun 2000 dan 2010 

Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk 

Provinsi Jambi baik pada tahun 2000 maupun 2010 termasuk kategori 

“expansive” sebagaimana umumnya yang berlaku di negara-negara berkembang. 

Piramida penduduk semacam ini menandai tingginya  tingkat pertumbuhan 

penduduk dan angka kelahiran. 

Selanjutnya jika diamati lebih jauh pada piramida penduduk pada  tahun 

2010, terlihat adanya cekungan pada kelompok umur 10 – 24 tahun yang 

menunjukkan proporsi penduduk pada usia-usia tersebut relatif lebih sedikit 

dibandingkan penduduk pada usia-usia di bawahnya (0 – 9 tahun) dan usia-usia di 

atasnya (terutama 25 – 34 tahun).  Pola ini memperlihatkan keberhasilan 

pelaksanaan keluarga berencana dalam mengendalikan angka kelahiran pada 

periode 10 sampai 25 tahun yang lalu. Namun demikian, terjadi penurunan kinerja 

pengendalian kelahiran pada dua periode lima tahunan terakhir ini (sepuluh tahun 

terakhir).  

Penurunan kinerja pengendalian kelahiran tersebut pada dasarnya tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan pelaksanaan program keluarga berencana 

yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, antara lain adanya perubahan pelayanan di 

tingkat lini lapangan setelah desentralisasi, terjadinya perubahan pola hubungan 

pusat dan daerah, menurunnya jumlah tenaga lapangan KB dan pola kelembagaan 

program KB di kabupaten dan kota. Kondisi ini menjadikan menurunnya akses 
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dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang rendah, terutama bagi 

masyarakat miskin. 

Penurunan kinerja Program Keluarga Berencana di Provinsi Jambi terlihat 

dari kondisi adanya penurunan persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia 

subur (PA/PUS) antara tahun 2000 dan 2010, dari 81,29 persen menjadi 80,12 

persen. Dari sisi penggunaan alat kontrasepsi, sebagian besar PUS memakai 

suntikan ( 41,16 persen) dan Pil (36,87 persen ). Hal ini mengindikasikan bahwa 

sebagian besar PUS memakai alat/cara KB moderen jangka pendek yang sangat 

tergantung pada ketersediaan dan juga pada kedisiplinan penggunanya. Pemakai 

alat kontrasepsi pria (kondom dan sterilisasi pria) amat rendah, yang juga 

menunjukkan belum teratasinya masalah adanya bias gender dalam hal pemakaian 

KB. 

Selain itu, terdapat kecenderungan semakin menurunnya proporsi peserta 

KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi yang berjangka panjang (IUD, 

MOW, MOP, Implant), dimana proporsi tahun 2000 sebesar 22,76 persen menjadi 

20,30 persen pada tahun 2010. 

Tabel 5.8.  Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi yang 

Digunakan Tahun 2000 dan 2010 

Alat Kontrasepsi 
Tahun 

2000 2010 

IUD 10.33 6.23 

Pil 43.95 36.87 

MOP 0.27 0.22 

MOW 1.13 0.81 

Implant 11.29 13.04 

Kondom 0.53 1.67 

Suntikan 32.73 41.16 

Lainnya 0.03  

   

PA/PUS 81.29 80.12 

Sumber: Jambi dalam Angka 2010 dan BKKBN Jambi 
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5.2. Kondisi dan Perkembangan Kualitas Penduduik 

5.2.1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan sumberdaya manusia dalam 

membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan mempunyai peranan penting 

bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga mempunyai pengaruh besar 

terhadap kemajuan suatu daerah. 

Indikator makro yang sangat mendasar dari sektor pendidikan adalah 

kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini diterjemahkan dalam bentuk 

indikator tunggal yang disebut angka melek huruf. Seseorang dikatakan melek 

huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau 

lainnya.  

Terkait dengan hal tersebut angka melek huruf penduduk usia 15 Tahun ke 

atas di Provinsi Jambi adalah sebesar 95,88 persen. Artinya, 95,88 persen dari 

jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas telah mampu baca tulis secara baik.  

Keberhasilan upaya peningkatan pendidikan dapat juga diukur dengan cara 

melihat kemampuan untuk meningkatkan jumlah mereka yang mengenyam 

pendidikan. Indikator yang biasa yang digunakan dalam pengukuran tersebut 

antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 

(APM). APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah 

di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat 

partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan 

indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia 

sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.   APM adalah persentase siswa 

dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk 

di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah 

di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya 

serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika 

dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena 
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APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan 

yang sesuai dengan standar tersebut.  

Pada Tahun 2010 angka APK dan APM untuk SD/MI (7-12 Tahun) masing-

masingnya adalah 113,02 persen dan 95,61 persen. Selanjutnyaa APK dan APM 

untuk SMP/MTs masing-masingnya adalah 79,29 persen dan 66,91 persen (Lihat 

Tabel 5.9) 

 Indonesia telah menetapkan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun: enam 

Tahun di sekolah dasar (anak usia 7–12 Tahun) dan tiga Tahun di SLTP (anak 

usia 13–15 Tahun). Artinya seluruh penduduk usia 7 – 15 Tahun diwajibkan 

berada pada jenjang pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan APM SD/MI dan 

SMP/MTs di Provinsi Jambi yang secara keseluruhan belum mencapai/mendekati 

angka 100 persen, menunjukkan belum berhasilnya pelaksanaan program wajib 

belajar pendidikan dasar di daerah ini. 

Selanjutnya jika dilihat pada jenjang yang lebih tinggi (SM/MA), APK dan 

APM SM/MA masing-masingnya adalah 63,21 persen dan 45,31 persen. Dari sisi 

APM terlihat bahwa kurang separuh dari penduduk yang seharusnya berada pada 

jenjang pendidikan SM/MA yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. 

Bagi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan tenaga 

tenaga kerja yang berpendidikan yang lebih tinggi (SM/MA ke atas) dirasakan 

mendesak. Oleh karenanya, dengan kondisi yang ada ini, Provinsi Jambi akan 

mengalami kendala yang mendasar dalam pelaksanaan pembangunannya. Di sisi 

lain, dengan kualitas pendidikan penduduk yang rendah, akan menyebabkan juga 

rendahnya daya saing tenaga kerja Provinsi Jambi  dalam pasar kerja baik pasar 

kerja di daerah ini sendiri maupun pasar kerja di luar daerah.  

Terkait dengan kepentingan pasar kerja ini dapat dikemukakan bahwa 

pendidikan kejuruan belum terlalu menempati posisi yang signifikan sebagai 

pilihan dalam melanjutkan pendidikan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dari total 

sekolah menengah (SMU,SMK,MA) yang ada pada tahun 2010 (yaitu sebanyak 

434 sekolah) hanya terdapat 104 SMK (24 persen. Dari jumlah siswa sekolah 

menengah pada tahun 2010 yaitu sebanyak 97.120 siswa, jumlah siswa SMK 

hanya sebanyak 23.742 siswa (24 persen) (Lihat Gambar 5.6. dan 5.7.) 
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Selanjutnya, membandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, 

kondisi Provinsi Jambi relatif kurang memadai, yaitu berada pada peringkat 18 

dari 33 provinsi. Dari sisi APK, untuk SD berada pada posisi ke 16, SMP/MTs 

pada posisi ke 18 dan SM/MA pada posisi ke 17. Dari sisi APM, meskipun SD/MI 

sudah menempati posisi yang relatif baik (posisi ke 6), tetapi untuk SMP/MTs dan 

SM/MA masing-masingnya masih berada pada posisi ke 19 dan 17. 

Selain itu, mengamati perkembangan dari tahun 2000 ke 2010, meskipun 

hampir semua indikator menunjukkan peningkatan, tetapi dari sisi posisi terlihat 

terjadinya penurunan pada hampir semua indikatornya. Ini menunjukkan bahwa 

percepatan peningkatan kualitas penduduk di Provinsi Jambi relatif tertinggal 

dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

Tabel 5.9., memberikan gambaran secara terperinci indikator pendidikan di 

Provinsi Jambi selama periode Tahun 2000-2010.   

Tabel 5.9.  Indikator Kualitas Pendidikan di Provinsi Jambi, Tahun 2000 

dan 2010 

Indikator Pendidikan 2000 Peringkat 2010 Peringkat 

Melek Huruf Usia 15+ 94.26 11 95.88 18 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

    SD/MI 114 5 113.02 16 

SMP/MTS 51 15 79.29 18 

SM/MA 31 13 63.21 17 

     Angka Partisipasi Murni (APM) 

    SD/MI 96 6 95.61 6 

SMP/MTS 66 17 66.91 19 

SM/MA 37 13 45.31 17 

Sumber: (1) SP 2000; (2) www.psp.kemdiknas.go.id; (3) www.bps.go.id 

(berdasarkan data Susenas) 
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Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 

Gambar 5.6.  Jumlah Sekolah Menengah di Provinsi Jambi, Tahun 2010 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 

Gambar 5.7.  Jumlah Siswa Sekolah Menengah di Provinsi Jambi, Tahun 

2010 

Berdasarkan kabupaten/kota, dengan menggunakan indikator persentase 

melek huruf, APM SD/MI. APM SMP/MTs dan APK SM/MA dan dengan 

mengakumulasikan peringkat pada masing-masing indikator, terlihat bahwa 

penduduk Kota Jambi memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan 

daerah lainnya. Di tempat kedua adalah Kabupaten Merangin, diikuti oleh 

Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tanjung Jabung 



 

Kerjasama BKKBN RI dan PSK UNJA, 2011                                                                36 

 

Timur, Bungo, Kerinci, Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh dan yang paling rendah 

adalah Kabupaten Tebo. 

Tabel 5.10.  Indikator Kualitas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam 

Provinsi Jambi, Tahun 2010 

Kabupaten/Kota 

Melek 

Huruf 

Usia 15+ 

APM 

SD/MI 

APM 

SMP/ 

MTs 

APK 

SM/ 

MA 

Akumulasi 

Peringkat 

Kerinci 97.23 92.57 69.23 76.25 8 

Merangin 97.39 95.54 78.05 60.77 2 

Sarolangun 93.82 94.14 79.94 77.86 3 

Batanghari 97.57 92.98 76.34 69.24 5 

Muaro Jambi 95.90 93.96 65.51 62.56 9 

Tanjab Timur 92.42 94.93 77.95 70.62 6 

Tanjab Barat 97.91 94.93 74.95 51.93 4 

Tebo 94.91 93.27 70.81 57.55 11 

Bungo 96.15 94.38 75.49 62.73 7 

Kota Jambi 98.77 96.94 81.76 80.45 1 

Kota Sungai Penuh 97.23 79.60 70.93 - 10 

Sumber: www.psp.kemdiknas.go.id 

 

5.2.2. Kesehatan 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomi. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

Tahun 1948 disepakati antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa 

membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. 

Angka kematian bayi (bersama-sama dengan angka harapan hidup) 

merupakan indikator penting untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan hal ini dapat dikemukakan bahwa pada Tahun 2007, angka kematian 

bayi di Provinsi Jambi adalah sebesar 39 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini 

relatif sama dengan rata-rata angka kematian bayi secara nasional. 

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1980 yang sebesar 121 per 1000 

kelahiran hidup, angka kematian bayi di Provinsi Jambi telah menunjukkan 

penurunan yang signifikan. Posisi Provinsi Jambi juga semakin membaik dari 
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peringkat ke 8 tertinggi dalam hal angka kematian bayi menjadi peringkat ke 21 

dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.  

Perkembangan angka kematian bayi di Provinsi Jambi tahun 1980 sampai 

2007 dan perbandingannya dengan kondisi rata-rata secara nasional diberikan 

pada gambar berikut: 

 

Sumber: SP1980,1990 dan SDKI 1994,1997,2003,2007 

Gambar 5.8.  Angka Kematian Bayi Provinsi Jambi dan Nasional, 1980-2007 

Selain dari angka kematian bayi (mortalitas), derajat kesehatan juga dapat 

dilihat dari indikator morbiditas yang terkait dengan penyakit-penyakit utama 

dalam masyarakat. Dari sisi morbiditas dapat dikemukakan bahwa pada tahun 

2007, angka kesakitan malaria di Provinsi Jambi adalah 6.86 per 1000 penduduk, 

dan angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) adalah 11,2 per 100.000 

penduduk. Dari sisi morbiditas ini, kondisi Provinsi Jambi relatif lebih baik 

dibandingkan rata-rata nasional, dimana untuk angka insidens malaria sebesar 

17,77 dan demam berdarah sebesar 71,78.  

Indikator lainnya dalam menilai derajat kesehatan penduduk adalah status 

gizi, khususnya status gizi balita. Data Tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat 

6,3 persen balita berstatus gizi buruk di Provinsi Jambi. Angka ini relatif lebih 

tinggi dari capaian nasional yang sebesar 5,4 persen. 

Fakta masih banyaknya balita gizi buruk selain mencerminkan tingkat 

kemiskinan, rendahnya kesadaran kesehatan penduduk, juga terkait dengan masih 
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belum intensifnya pelayanan dasar kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu di 

daerah ini. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera dibenahi agar potensi 

kualitas sumberdaya manusia generasi muda di masa yang akan datang khususnya 

terkait dengan kualitas kesehatan tidak semakin memburuk. 

Tabel 5.11.  Perbandingan Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan 

Nasional Tahun 2007 

 Indikator Nasional  Provinsi Jambi 

Mortalitas   

 Angka Kematian bayi per 1000 

kelahiran hidup 39 39 

Morbiditas   

 Angka Insidens Malaria per 1000 

penduduk 17,77 6,86 

 Angka kesakitan demam berdarah 
(DBD) per 100.000 penduduk 71,78 11,2 

Status Gizi   

 Persentase Balita dgn Gizi Buruk 5,4 6,3 
Sumber: SDKI 2007 

 

5.2.3. Ketenagakerjaan 

Dari sisi ketenagakerjaan penduduk dapat dibagi atas kelompok tenaga 

kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang dari sisi umur 

dianggap mampu untuk bekerja/beraktivitas secara ekonomi (dalam hal ini adalah 

penduduk berusia 15 tahun ke atas). Berdasarkan konsep tersebut, pada Tahun 

2010 jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi adalah sebanyak  2.349.742 jiwa. 

Dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja Tahun 2000 yang sebanyak 1.613.150 

jiwa berarti laju pertumbuhan rata-rata tahunan selama periode tersebut sebesar 

4,27 persen. Pertumbuhan tenaga kerja ini relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi secara keseluruhan. 

Jumlah tenaga kerja yang ada menunjukkan penduduk yang secara fisik 

(berdasarkan umur) memiliki kemampuan untuk beraktivitas secara ekonomi. 

Namun demikian, tidak semua penduduk yang tergolong dalam tenaga kerja 

(penduduk usia kerja) yang benar-benar terlibat atau bersedia/ berusaha untuk 

terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dari sisi ini, tenaga kerja dapat dibedakan lagi 
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atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk 

usia kerja yang benar-benar terlibat atau bersedia/ berusaha terlibat dalam 

aktivitas ekonomi, yaitu mereka yang bekerja atau yang sedang mencari 

pekerjaan. Pada dasarnya, angkatan kerja dapat dipandang sebagai persediaan 

tenaga kerja yang secara nyata dapat didayagunakan dalam proses pembangunan. 

Selanjutnya, kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja dengan 

kegiatan utama bersekolah atau kegiatan lainnya (termasuk mengurus rumah 

tangga, penerima pendapatan, dan lainnya).  

Penduduk usia kerja (tenaga kerja) berdasarkan kegiatan utamanya. di 

Provinsi Jambi selama periode 2000-2010 diberikan pada tabel 5.12 berikut: 

Tabel 5.12.  Kegiatan Utama Penduduk Usia Kerja di Provinsi Jambi 

Tahun 2000-2010 

Kegiatan Utama 

Tahun 
% Pert./Th 

2000 2010 

Angkatan Kerja 1179317 1545683 3.05 

Bekerja 1121350 1462405 2.99 

Mencari Pekerjaan 57967 83278 4.11 

        

Bukan Angk.Kerja 433833 804059 7.10 

Sekolah 156109 212777 3.50 

Lainnya 277724 591282 8.76 

        

Jml Tenaga Kerja 1613150 2349742 4.27 

        

TPAK 73.11 65.78   

Tingkat Pengangguran 4.92 5.39 

 
Sumber: SP 2000 dan Sakernas Agustus 2010 

Dari jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi Tahun 2010, sebanyak 

1.545.683  jiwa merupakan angkatan kerja dan sebanyak 804.059  jiwa termasuk 

kelompok bukan angkatan kerja. Selanjutnya, jika jumlah angkatan kerja dibagi 

dengan penduduk usia kerja akan didapatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK). Ukuran ini merupakan gambaran proporsi tenaga kerja yang sedang 

terlibat aktif atau berusaha terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan hal 

tersebut dapat diketahui bahwa TPAK Provinsi Jambi pada Tahun 2010  adalah 
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sebesar 65.78 persen. Angka TPAK ini jika dibandingkan dengan data tingkat 

nasional, relatif lebih rendah. Pada tahun yang sama (Agustus 2010) TPAK 

Indonesia adalah 67,72 persen.  

Dibandingkan dengan Tahun 2000, TPAK Provinsi Jambi menunjukkan 

penurunan yang signifikan, dimana pada tahun tersebut sempat mencapai 73,11 

persen. Penurunan TPAK yang terjadi di Provinsi Jambi  terutama disebabkan 

peningkatan yang relatif pesat  dari jumlah penduduk usia kerja dengan aktivitas 

lainnya. Aktivitas lainnya ini mencakup aktivitas mengurus rumah tangga dan 

kegiatan lainnya (yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang cacat dan 

sebagainya yang tidak melakukan pekerjaan maupun mencari pekerjaan seminggu 

yang lalu). Kondisi ini memberikan arti bahwa selama sepuluh tahun terakhir, 

banyak angkatan kerja yang menarik diri dari pasar kerja. Dalam konteks 

pembangunan daerah, fenomena ini memberikan arti bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan ternyata belum mampu memberikan peluang yang lebih besar untuk 

penduduk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.  

Selanjutnya, suatu gejala umum yang dialami dibidang ketenagakerjaan saat 

ini adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. 

Persediaan tenaga kerja lebih besar dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia 

dalam suatu sistem ekonomi, sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja atau 

pengangguran (Unemployment). 

 Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang 

sekaligus masalah ekonomi, karena menyangkut "pemborosan" dalam 

penggunaan sumber daya (Waste of resources). Pemborosan ini terjadi sebagai 

akibat belum dimanfaatkannya sumber daya tenagakerja kearah kegiatan 

produktif. Kerugian akibat pemborosan akan merupakan beban (cost) yang harus 

ditanggung negara/ daerah, masyarakat dan individu. 

Data Sakernas Tahun 2010 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) di Provinsi Jambi tercatat 5,39 persen. Tingkat pengangguran terbuka di 

Provinsi Jambi relatif lebih  dibandingkan rata-rata TPT nasional  pada tahun 

yang sama yaitu sebesar 7,14  %. 
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Transformasi tenaga kerja akan berjalan seiring dengan pembangunan 

(Clark dalam Squire, 1982). Pengalaman negara-negara maju menunjukkan 

bahwa dalam tahap awal pembangunan, tenaga kerja akan terkonsentrasi di sektor 

pertanian. Meningkatnya penghasilan petani diikuti dengan perusahan pola 

konsumsi, khususnya konsumsi non-pertanian, akan memacu pertumbuhan 

industri. Pada tahap ini sebagian besar tenaga kerja dari pertanian akan bergeser 

ke sektor industri. Proporsi tenaga kerja di sektor industri mengalami kenaikan 

dan cenderung lebih besar bila dibandingkan sektor pertanian. Perkembangan 

sektor industri ini, selanjutnya diikuti dengan menaiknya permintaan akan jasa. 

Sektor jasa pada gilirannya akan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Meskipun 

pada tahap mulanya permintaan relatif hasil industri akan meningkat, tetapi 

kemudian akan mengalami penurunan yang diikuti dengan naiknya permintaan 

jasa dan pelayanan. Kecenderungan-kecenderungan ini merupakan salah satu 

penyebab terjadinya transformasi tenaga kerja. 

Untuk menganalisis pergeseran kesempatan kerja (transformasi tenaga 

kerja) di Provinsi Jambi, lapangan usaha (sektor ekonomi) dibagi atas tiga 

pengelompokan utama yaitu sektor pertanian, industri serta jasa dan lainnya. 

Keadaan kesempatan kerja menurut lapangan usaha diberikan pada tabel berikut : 

Tabel 5.13.  Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten/ 

Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2000 dan 2010 

Kabupaten/Kota 
2000 2010 

Pertanian Industri 

Jasa & 

Lainnya Pertanian Industri 

Jasa & 

Lainnya 

Kerinci 72.33 1.02 26.65 72.26 1.51 26.24 

Merangin 74.27 1.85 23.88 64.66 1.64 33.70 

Sarolangun 69.71 2.05 28.24 64.87 1.28 33.85 

Batanghari 67.47 5.47 27.05 59.64 1.04 39.32 

Muaro Jambi 65.61 12.28 22.11 67.57 2.70 29.73 

Tanjab Timur 74.78 3.90 21.32 66.57 1.93 31.49 

Tanjab Barat 62.46 6.52 31.02 45.08 4.80 50.12 

Tebo 74.64 1.67 23.70 73.41 1.45 25.14 

Bungo 65.12 2.50 32.38 56.69 1.46 41.85 

Kota Jambi 6.57 6.74 86.69 1.52 5.45 93.03 

Kota Sungai Penuh 

   

30.09 2.21 67.70 

Provinsi Jambi 60.92 4.42 34.65 56.08 2.28 41.64 

Sumber : SP 2000 dan Sakernas Agustus 2010 
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Berdasarkan struktur lapangan usaha, kesempatan kerja yang tercipta di 

Provinsi Jambi masih didominasi kesempatan kerja sektor pertanian. Lebih 

separuh (56,08 persen) kesempatan kerja yang ada di Provinsi Jambi adalah 

kesempatan kerja di sektor pertanian. Selanjutnya pada posisi kedua ditempati 

oleh sektor jasa dengan proporsi mencapai 41,64 persen, sedangkan sektor 

industri baru 2,28 persen dari total kesempatan kerja yang ada. 

Selama periode Tahun 2000 – 2010  terlihat adanya pergeseran kesempatan 

kerja di Provinsi Jambi. Secara nyata proporsi kesempatan kerja pada sektor 

pertanian dan industri pengolahan menurun, sebaliknya proporsi kesempatan 

kerja di sektor jasa mengalami peningkatan. Pada Tahun 2000 proporsi 

kesempatan kerja sektor pertanian sebesar 60,92 persen menurun menjadi 56,08 

persen pada Tahun 2010. Kesempatan kerja sektor industri pengolahan dari 4,42 

persen menurun menjadi 2,28 persen dan sektor jasa dan lainnya dari 34,65 

persen meningkat menjadi 41,64 persen. Penurunan sektor pertanian dan sektor 

industri yang diikuti oleh peningkatan pada sektor jasa terjadi hampir pada semua 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 

Khusus untuk kesempatan kerja sektor industri, penurunan proporsi ini 

menunjukkan bahwa pembangunan industri belum mampu memberikan perluasan 

kesempatan kerja yang layak di Provinsi Jambi. Dalam pembangunan sektor 

industri perlu dipertimbangkan aspek kesempatan kerja untuk penduduk 

setempat/lokal. Fakta dilapangan menunjukkan lemahnya daya saing tenaga kerja 

lokal dalam mendapatkan kesempatan kerja pada industri-industri yang 

berkembang di Provinsi Jambi. Hal ini sering berdampak timbulnya kecemburuan 

tenaga kerja lokal serta tuntutan-tuntutan terhadap terbukanya kesempatan kerja 

bagi mereka, yang dapat memicu tindakan-tindakan anarkis. Pada tahap 

selanjutnya, hal ini akan dapat memperburuk iklim investasi di Provinsi Jambi. 

Selain itu, mengingat peran sektor pertanian yang masih dominan dalam 

penyerapan tenaga kerja pada saat ini, maka perlu dirumuskan kebijakan yang 

berorientasi pada upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang 

terlibat di sektor ini. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian pada dasarnya 

tidak terlepas dari produktivitas lahan, modal usaha tani dan teknologi yang 
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digunakan. Terjadinya penurunan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian di 

Provinsi Jambi yang terutama disebabkan menurunnya kesuburan lahan. Selain 

itu, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam pertanian juga 

relatif terbatas, yang disebabkan kurangnya tenaga penyuluh pertanian di 

pedesaan. 

5.2.4.  Kemiskinan 

Masalah kemiskinan pada dasarnya merupakan bagian dari permasalahan 

komprehensif pembangunan ekonomi wilayah yang cukup sulit untuk diatasi. 

Kesulitan dalam menghadapi dan mengatasi masalah kemiskinan seringkali 

bermula dari ketidak mampuan merumuskan kebijakan operasional dan 

konsepsional pembangunan yang bermuara pada kelompok masyarakat miskin. 

Kegagalan dalam menemukan dan memformulasikan kebijakan yang jelas faktor 

keberfihakannya pada kelompok sasaran terutama masyarakat miskin akan 

mengakibatkan adanya perlambatan yang berlangsung secara sistematis terhadap 

derap dan dinamika pembangunan ekonomi daerah/wilayah secara terus menerus. 

Kondisi ini pada gilirannya akan menimbulkan stagnasi pembangunan wilayah 

yang akan berimplikasi lebih luas terutama pada ketidak mampuan wilayah dalam 

mengintegrasikan dirinya pada  dinamika ekonomi regional, inter-regional 

maupun ekonomi global terutama untuk lingkungan SIJORI. 

Potret kemiskinan di Provinsi Jambi dapat ditelusuri dengan menganalisis 

jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Pada Tahun 

2010, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi adalah sebanyak 241.600 jiwa 

dengan tingkat kemiskinan 8,34 persen dari total penduduk. Tingkat kemiskinan 

di Provinsi Jambi relatif rendah dibandingkan secara nasional sebesar 13,33% . 

Berdasarkan perkembangan sejak dari Tahun 2000, telah terjadi 

penurunan dalam hal jumlah maupun persentase kemiskinan di Provinsi Jambi. 

Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin sebanyak 504.900 jiwa dengan tingkat 

kemiskinan sebesar 21,15 persen. Dengan kata lain, selama periode 2000 – 2010, 

secara absolut  terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 263.300 jiwa dan 

secara relatif mengalami penurunan sebesar 12,81 persen.  

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi relatif lebih cepat 

dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. Jika pada tahun 
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2000 dan 2001 tingkat kemiskinan Provinsi Jambi berada di atas tingkat 

kemiskinan nasional, maka sejak tahun 2002 sampai 2010, tingkat kemiskinan 

Provinsi Jambi secara konsisten selalu lebih rendah dibandingkan nasional. Selain 

itu, dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia, tahun 2000 tingkat 

kemiskinan Provinsi Jambi berada pada urutan ke 12 tertinggi dari 26 provinsi 

maka pada tahun 2010, Provinsi Jambi telah berada pada urutan ke 23 dari 33 

provinsi. 

Tabel 5.14.  Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi dan Nasional 

Periode Tahun 2000 - 2010 

Tahun 

Provinsi Jambi Nasional 

Jumlah % Jumlah % 

2000 504.9 21.15 38700.1 18.95 

2001 480.4 19.71 37900.0 18.40 

2002 326.9 13.18 38394.1 18.20 

2003 327.3 12.74 37338.5 17.42 

2004 325.1 12.45 34857.9 16.19 

2005 317.8 11.88 36802.1 16.69 

2006 304.6 11.37 39295.5 17.75 

2007 281.9 10.27 37168.3 16.58 

2008 260.3 9.32 34963.3 15.42 

2009 249.7 8.77 32529.9 14.15 

2010 241.6 8.34 31023.39 13.33 

Sumber: BPS RI 

 

 

Sumber: Tabel 5.14 

Gambar 5.9.  Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi dan 

Nasional Selama Periode 2000 – 2010. 
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Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan 

yang dapat digunakan, yaitu: Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu 

persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); 

Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata 

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan Ketiga, Indeks Keparahan 

Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, 

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. 

Oleh karenanya, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa 

jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan 

adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu 

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus 

harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa selain relatif lebih 

rendahnya tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks 

keparahan kemiskinan Provinsi Jambi juga lebih rendah dibandingkan nasional. 

Pada tahun 2010 indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di 

Provinsi Jambi adalah sebesar 1,05 dan 0,23 sedangkan di tingkat nasional secara 

berturut-turut adalah 2,8 dan 0,75. Lebih rendahnya nilai kedua indeks ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Jambi 

relatif lebih mendekati mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan 

pengeluaran penduduk miskin juga relatif lebih rendah. 

Menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin 

terbanyak berada di Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

Merangin, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, 

Kerinci, Bungo dan yang paling sedikit adalah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya, 

mengamati distribusi tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi 

terlihat bahwa terdapat ketimpangan yang cukup tinggi. Tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan 
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tertinggi), lebih tiga kali lipat tingkat kemiskinan  di Kota Sungai Penuh (sebagai 

daerah dengan tingkat kemiskinan terendah). 

Jumlah dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota dalam Provinsi  Jambi 

diberikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.15.  Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

Tahun 2010 

 

Jumlah % P1 P2 

Kerinci 17900 7.83 0.75 0.30 

Merangin 27200 8.08 1.16 0.13 

Sarolangun 23900 9.67 1.38 0.43 

Batanghari 24600 10.19 1.00 0.23 

Muaro Jambi 18200 5.29 0.56 0.14 

Tanjung Jabung Timur 25400 12.41 1.76 0.23 

Tanjung Jabung Barat 31000 11.08 1.66 0.67 

Tebo 19200 6.42 0.76 0.17 

Bungo 17300 5.70 0.75 0.17 

Kota Jambi 52500 9.90 1.17 0.49 

Kota Sungai Penuh 3000 3.64 - 0.11 

Sumber: BPS Provinsi Jambi 

 

 

Sumber: Tabel 5.15 

Gambar 5.10. Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota dalam 

Provinsi Jambi dan Nasional Selama Tahun 2010. 
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5.3. Kebijakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kemiskinan 

serta Pengendalian Penduduk di Provinsi Jambi 

Visi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005 -2025 adalah: Jambi yang 

Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera. Dari enam misi yang disusun untuk 

pencapaian visi tersebut, butir-butir pernyataan yang secara eksplisit mengacu 

pada program pro-rakyat terdapat dalam dua misi yaitu misi pertama dan misi 

kelima. 

Pada misi pertama yaitu untuk mewujudkan daerah yang memiliki 

keunggulan kompetitif, dinyatakan bahwa salah satu caranya dilakukan melalui 

perkuatan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. Pada misi kelima yaitu 

untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dilakukan 

diantaranya dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan 

wilayah/daerah yang tertinggal serta menanggulangi kemiskinan secara bertahap. 

Adapun arah pembangunan jangka panjang dengan kegiatan-kegiatan yang secara 

eksplisit berorientasi pengendalian penduduk, peningkatan pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan adalah: 

1. Pengembangan perekonomian berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi 

sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh 

masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.. 

2. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya saing dan membangun 

keunggulan kompetitif bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) melalui sinergitas pelaku usaha, pemerintah daerah, 

perbankan daerah serta organisasi dan anggota masyarakat. 

3. Kebijakan pasar kerja yang diarahkan untuk mendorong terciptanya 

sebanyak mungkin lapangan kerja formal dan informal serta meningkatkan 

kesejahteraan pekerja.  

4. Pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan melalui: 

a). Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai dan nilai tambah sector 

primer terutama sektor pertanian dalam arti luas dan perikanan melalui 

pengembangan agribisnis dan industri perikanan yang dinamis dan 

efisiens, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.  
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5. Pembangunan industri yang diarahkan untuk mewujudkan industri 

berbasis agribisnis yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat 

dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat 

dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri 

daerah yang sehat, mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai 

pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala 

besar. 

6. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku 

ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdaya saing dalam penyediaan 

barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak.  

7. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, melalui 

peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang 

terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang 

berkualitas. Di samping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk 

diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai 

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan 

pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan budaya serta 

pembangunan berkelanjutan.  

8. Pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi dalam 

meningkatkan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.  

a) Pelayanan pendidikan dilakukan pada  semua jalur, jenis dan jenjang 

perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan 

pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.  

b) Pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, 

pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menejemen kesehatan.  

9. Pembangunan perumahan diarahkan pada 1). Peningkatan penyediaan 

perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. 2). 

Peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar 

bagi kawasan rumah sederhana sehat, 3). Memfasilitasi pembiayaan 
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prasarana dan sarana lingkungan perumahan melalui pembangunan 

perumahan yang bertumpu pada masyarakat. 4). Meningkatkan kualitas 

pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh 

perkotaan dan pesisir. 

10. Pembangunan koperasi sebagai gerakan ekonomi dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.  

11. Pemberdayaan usaha mikro dalam rangka meningkatkan pendapatan 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi 

kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas 

usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong 

adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha. 

Selanjutnya, dalam rencana pembangunan jangka menengah 2010-2015 

Provinsi Jambi, sasaran yang secara eksplisit berorientasi pada pengendalian 

penduduk, peningkatan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pengentasan 

kemiskinan adalah: 

1. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan 

perumahan 

2. Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualiatas 

3. Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 

4. Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat 

5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga 

kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik 

dalam upaya mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yang 

disesuaikan dengan daya tampung alam dan lingkungan 

6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai 

dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya 

taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.  

7. Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan 

jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial  

8. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat 

pengangguran 
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9. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh 

wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah 

5.4.  Dampak Kondisi dan Perubahan Kuantitas dan Kualitas Penduduk dan 

Arahan Kebijakan Dasar Pembangunan di Provinsi Jambi 

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jambi pada dasarnya memang 

masih relatif rendah. Namun demikian, dengan pertumbuhan penduduk yang 

relatif tinggi dan cenderung meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya, 

maka ke depan Provinsi Jambi akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang 

semakin besar. Jumlah penduduk yang banyak akan memberikan implikasi 

terhadap ketersediaan berbagai kebutuhan hidup, yang akan memberikan 

pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Hal ini ditambah lagi dengan 

kenyataan pada umumnya bahwa kelahiran pada keluarga kurang mampu lebih 

banyak dibanding dengan keluarga mampu dan berpendidikan. 

Hal tersebut berarti tanggungan yang berat tidak hanya menjadi beban 

masyarakat yang miskin, tetapi juga beban pemerintah. Sebab persoalan bagi 

keluarga miskin berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan 

kesehatan dan pendidikan. Keluarga kurang mampu dengan jumlah anak yang 

banyak diperkirakan akan menurunkan kemampuan investasi sumber daya 

manusia (SDM) dalam keluarga. 

Penurunan kinerja program KB sebagai salah satu unsur terpenting dalam  

laju pertumbuhan penduduk yang cepat saat ini di Provinsi Jambi, tidak bisa lepas 

dari permasalahan pelaksanaan program keluarga berencana yang terjadi dalam 10 

tahun terakhir, antara lain adanya perubahan pelayanan di tingkat lini lapangan 

setelah desentralisasi, terjadinya perubahan pola hubungan pusat dan daerah, 

menurunnya jumlah tenaga lapangan KB dan pola kelembagaan program KB di 

kabupaten dan kota. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan akses dan kualitas 

pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang rendah, terutama bagi masyarakat 

miskin. 

Pada era otonomi daerah ini BKKBN tidak dapat lagi melakukan 

intervensi program kepada kabupaten/kota terkait kependudukan dan KB. Untuk 

itu, perlu dilakukan inovasi program dalam bentuk kemitraan. Pemerintah juga 

perlu menyiapkan mekanisme operasional program KB secara lebih baik, agar 
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aparat pemerintah mampu menggerakkan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, hingga petugas kesehatan dan penyuluh KB agar dapat berperan aktif. Di 

lapangan, peran serta kelompok masyarakat sangatlah strategis. Akses penduduk 

terhadap alat kontrasepsi juga perlu dipermudah dan dipermurah. Kemudahan 

akses itu khususnya bagi mereka yang tidak mampu . Warga miskin yang menjadi 

sasaran KB seyogianya mendapat kontrasepsi gratis. 

Selanjutnya, disamping laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, 

tantangan internal penting lainnya yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah 

adalah ketimpangan ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara 

wilayah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan terlalu teraglomerasinya aktivitas 

perekonomian di kota Jambi, sehingga dapat melebihi daya dukung optimal 

lingkungan hidupnya. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan ke depan, 

hendaknya diarahkan agar dapat membangkitkan perekonomian daerah yang lebih 

mamu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah Provinsi Jambi 

dengan mendorong perkembangan ekonomi terutama di daerah hinterland Kota 

Jambi. Kebijakan ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan 

terutama di Kota Jambi, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat 

perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus 

perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Jambi. 

Kebijakan dalam mendorong pemerataan perkembangan ekonomi ini juga 

harus diikuti dengan berbagai kebijakan peningkatan infrastruktur yang 

menghubungkan daerah-daerah padat penduduk dan jarang penduduk, serta 

peningkatan ketersediaan berbagai fasilitas  pelayanan public di daerah-daerah 

jarang penduduk. Hal ini akan dapat menghambat laju mobilitas penduduk ke 

daerah-daerah padat penduduk, terutama pusat-pusat pemerintahan dan aktivitas 

ekonomi.  

Pengendalian kuantitas, laju pertumbuhan dan sebaran penduduk penting 

diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka 

mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk 

usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi 



 

Kerjasama BKKBN RI dan PSK UNJA, 2011                                                                52 

 

tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, 

daya saing dan kesejahteraan rakyat.  

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, kualitas sumberdaya 

manusia di Provinsi Jambi masih relatif rendah dilihat dari sisi pendidikan. Hal ini 

berdampak terhadap produktivitas dan daya saing daerah. Oleh karena itu, 

pembangunan pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas 

SDM. 

Dalam bidang pendidikan ini kebijakan hendaknya diarahkan pada upaya-

upaya menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan 

proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta 

menurunkan kesenjangan tingkat antar wilayah (baik antar wilayah 

kabupaten/kota maupun antara penduduk perkotaan dan perdesaan serta, antara 

penduduk di wilayah maju dan tertinggal). Tantangan lainnya di bidang 

pendidikan adalah masih rendahnya kualitas dan relevansi lulusan dengan 

lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tidak terjadi transformasi tenaga kerja 

dari kondisi yang seharusnya dari sektor pertanian ke sektor industri  yang 

selanjutnya ke sektor jasa. Kondisi di Provinsi Jambi menunjukkan transformasi 

tenaga kerja yang terjadi adalah dari sektor pertanian langsung ke sektor jasa 

sebelum berkembangnya sektor industri. Kecenderungan yang terjadi adalah 

kesempatan kerja pada sektor jasa yang berkembang adalah kesempatan kerja 

dengan status informal dengan produktivitas rendah. Sehingga transformasi 

tenaga kerja yang terjadi adalah dari kesempatan kerja dengan produktivitas 

rendah (sektor pertanian) ke kesempatan kerja dengan produktivitas yang juga 

rendah (sektor jasa informal). Oleh karenanya, selain meningkatkan kualitas 

pendidikan, kebijakan pendidikan hendaknya juga diarahkan pada peningkatan 

pendidikan kejuruan yang berkualitas dan relevan dengan pengembangan sektor 

industri potensial di Provinsi Jambi. 

Selain aspek pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi penentu dalam 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dari sisi derajat kesehatan, secara 

umum kondisi Provinsi Jambi sudah relatif baik dengan kecenderungan yang 

meningkat. Meskipun demikian, ke depan, kebijakan kesehatan tetap harus 
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dikembangkan dan terutama diarahkan dalam rangka pemerataan derajat 

kesehatan antar kabupaten/kota dan antar strata pendapatan masyarakat.  

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan ini, tantangan lain yang juga harus 

dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah peningkatan yang relatif pesat dari penduduk 

usia kerja (tenaga kerja). Ke depan, komposisi pendidikan diperkirakan akan 

didominasi oleh penduduk usia kerja yang berpendidikan setingkat SMU. Dengan 

demikian, kapasitas perekonomian daerah di masa depan dituntut untuk mampu 

tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi 

mereka. Pengembangan kesempatan kerja di arahkan pada pengembangan sektor 

industri dan jasa yang lebih produktif dengan menciptakan iklim investasi yang 

kondusif serta sesuai dengan potensi sumberdaya alam di Provinsi Jambi. 

Selanjutnya, terkait dengan kemiskinan, secara umum terlihat bahwa 

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi sudah relatif berhasil, 

yang terlihat dari kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, secara 

umum tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi juga relatif lebih rendah 

dibandingkan rata-rata nasional.  Meskipun demikian, terdapat ketimpangan yang 

cukup tinggi dari tingkat kemiskinan antar daerah di Provinsi  Jambi.  

Sampai saat ini masih banyak dijumpai wilayah-wilayah tertinggal yang 

belum tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga masyarakatnya 

mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik 

serta terisolir dari wilayah di sekitarnya terutama daerah perkotaan. Keadaan ini 

akan menciptakan kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Jambi. 

Ke depan, perlu dilakukan pemetaan kemiskinan untuk mengidentifikasi 

kantong-kantong kemiskinan beserta berbagai determinan kemiskinannya. 

Dengan demikian, dapat disusun dan dirumuskan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. 
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BAB VI. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Secara proporsi terhadap nasional, jumlah penduduk Provinsi Jambi relatif 

sedikit dengan tingkat kepadatan yang rendah. Meskipun demikian, terdapat 

ketimpangan yang tinggi dari distribusi penduduk antar kabupaten/kota.  

2. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan 

pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, di atas rata-rata nasional. Bahkan 

pada periode 2000 – 2010 menunjukkan kecenderungan peningkatan 

dibandingkan periode-periode sebelumnya. 

3. Struktur umur penduduk di Provinsi Jambi pada Tahun 2010 sudah tidak 

tergolong lagi pada struktur umur muda, tetapi belum sepenuhnya memenuhi 

kategori struktur umur tua. Mengamati perkembangan selama Tahun 2000-

2010, terlihat kecenderungan pencapaian struktur umur tua dengan semakin 

berkurangnya proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun yang diikuti dengan 

peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk umur  65 tahun ke atas.  

4. Membandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, kondisi 

pendidikan Provinsi Jambi relatif kurang memadai, baik dari indikator melek 

huruf maupun APM dan APK. Selain itu, mengamati perkembangan dari 

tahun 2000 ke 2010, meskipun hampir semua indikatornya menunjukkan 

peningkatan, tetapi percepatan peningkatan kualitas penduduk relatif 

tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. 

5. Dalam hal kesehatan, berdasarkan angka kematian bayi dan tingkat 

morbiditas, derajat kesehatan penduduk di Provinsi Jambi sudah relatif baik 

dan cenderung mengalami peningkatan. Namun dari sisi status gizi, khususnya 

gizi balita, kondisi Provinsi Jambi masih berada di bawah rata-rata nasional. 

6. Dari aspek ketenagakerjaan, TPAK Provinsi Jambi relatif lebih rendah 

dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu juga terjadi penurunan TPAK 

antara periode 2000-2010.  Penurunan TPAK yang terjadi di Provinsi Jambi  

terutama disebabkan peningkatan yang relatif pesat  dari jumlah penduduk 
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usia kerja dengan aktivitas lainnya, yang memberikan arti bahwa selama 

sepuluh tahun terakhir, banyak angkatan kerja yang menarik diri dari pasar 

kerja. Selanjutnya, dari sisi tingkat pengangguran, meskipun lebih rendah 

dibandingkan rata-rata nasional, tetapi terlihat kecenderungan meningkatnya 

angka pengangguran antara tahun 2000 dengan 2010. 

7. Berdasarkan struktur lapangan usaha, kesempatan kerja di Provinsi Jambi 

masih didominasi kesempatan kerja sektor pertanian. Selama periode Tahun 

2000 – 2010  terlihat adanya pergeseran kesempatan kerja di Provinsi Jambi. 

Proporsi kesempatan kerja sektor pertanian dan industri pengolahan menurun, 

sebaliknya proporsi kesempatan kerja di sektor jasa mengalami peningkatan. 

Penurunan proporsi kesempatan kerja sektor industri ini menunjukkan bahwa 

pembangunan industri belum mampu memberikan perluasan kesempatan kerja 

yang layak di Provinsi Jambi.  

8. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi ini relatif rendah dibandingkan secara 

nasional, dengan penurunan yang juga relatif lebih cepat.Kondisi ini 

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dari aspek pendapatan di 

Provinsi Jambi sudah relatif baik. Meskipun demikian, masih terdapat 

ketimpangan yang tinggi dari tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota 

6.2. Saran-Saran 

1. Dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, Provinsi Jambi 

perlu memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas dari penduduknya sebagai 

modal dasar dan orientasi kebijakan pembangunan. Terkait dengan hal 

tersebut, perhatian perlu lebih ditekankan pada karakteristik penduduk 

Provinsi Jambi yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kepadatan 

rendah dengan ketimpangan distribusi yang tinggi, kualitas sumberdaya 

manusia yang rendah terutama dari sisi pendidikan, kesempatan kerja sektor 

industri yang belum berkembang serta ketimpangan tingkat kemiskinan yang 

relatif tinggi antar kabupaten/kota. 

2. Berdasarkan arahan kebijakan dasar yang telah dikemukakan sebelumnya, 

ringkasan rekomendasi kebijakan untuk pembangunan berwawasan 

kependuduk di Provinsi Jambi diberikan sebagai berikut:  
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a. Peningkatan kinerja Program KB melalui inovasi program dalam bentuk 

kemitraan, menyiapkan operasional program KB secara lebih baik, 

meningkatkan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi khususnya 

MKJP 

b. Mendorong pemerataan sebaran penduduk melalui peningkatan 

infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah padat penduduk dan 

jarang penduduk, serta peningkatan ketersediaan berbagai fasilitas  

pelayanan public di daerah-daerah jarang penduduk 

c. Dalam bidang pendidikan diarahkan pada upaya-upaya menyediakan 

pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi 

penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta 

menurunkan kesenjangan tingkat antar wilayah seerta diarahkan pada 

peningkatan pendidikan kejuruan yang berkualitas dan relevan dengan 

pengembangan sektor industri potensial di Provinsi Jambi. 

d. Di bidang kesehatan diarahkan pada pemerataan derajat kesehatan antar 

kabupaten/kota dan antar strata pendapatan masyarakat 

e. Pengembangan kesempatan kerja di arahkan pada pengembangan sektor 

industri dan jasa produktif dengan menciptakan iklim investasi yang 

kondusif serta sesuai dengan potensi sumberdaya alam di Provinsi Jambi 

f. Ke depan, perlu dilakukan pemetaan kemiskinan untuk mengidentifikasi 

kantong-kantong kemiskinan beserta berbagai determinan kemiskinannya. 

Dengan demikian, dapat disusun dan dirumuskan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran 

3. Penelitian ini masih merupakan penelitian umum yang mencakup berbagai 

aspek yang relatif luas dalam rangka mendapatkan fenomena awal kondisi dan 

perkembangan kuantitas dan kualitas penduduk untuk dijadikan modal dasar 

dan orientasi pembangunan berwawasan kependudukan di Provinsi Jambi. 

Oleh karenanya, perlu dilanjutkan dengan beberapa penelitian yang  lebih 

mendalam pada aspek yang lebih spesifik untuk mendapatkan model dan 

arahan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan  
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