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population projection in Jambi Province)
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Abstract

Research which is application REMI-EDFS model for the projection
of population in Jambi Province was got estimate of population in
the year 2O25 counted 3.512.632 souls. The population consists of
woman counted 1.758.197 souls and men 1.754.435. During period
of projection, CBR estimated to experience of degradation from 22,OO
becoming | 2,9 thousandth[of population per year, CDR from 5,O
becoming 4,6 thousandth of population per years and NMR from
3,2 becominS 1,2 thousandth of population per year.
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PENDAHULUAN
Semakin lama disadari  bahwa t injauan

terhadap masalah kependudukan t idak cukup
hanya dengan memperhat ikan jumlah
penduduk dan laju pertumbuhannya. Dikai t-
kan dengan penyediaan fasi l i tas/kebutuhan
masyarakat serta perencanaan pembangunan
pada umumnya, maka banyak aspek
kependudukan dan non kependudukan yang
harus diperhat ikan.

Kurangnya perhat ian terhadap aspek
yang terkai t  dengan jumlah dan pertumbuhan
penduduk, menyebabkan kurang terarahnya
kebi jakan kependudukan. Sigi t  t1 987) dalam
Esmara (1987) mengemukakan cara terbaik
menghadapi masalah kependudukan adalah
melakukan penyesuaian-penyesuaian interak-
t i f  faktor non-demograf i  dan demograf i .
Diketahuinya hubungan t imbal bal ik faktor
demograf i  dan non-demograf i  memberikan
dasar yang kuat untuk formulasi  kebi jakan

kependudukan sekal igus kebi jakan sosial-
ekonomi.

Selanjutnya, kebijakan yang dirumus-
kan seharusnya t idak hanya diarahkan untuk
mengatasi permasalahan kependudukan saat
ini, tetapi juga untuk mengantisipasi keadaan
dan permasalahan masa yang akan datang.
Oleh karenanya, diper lukan informasi
keadaan penduduk pada masa yang akan
datang, yang dapat diperoleh melalui proyeksi
penduduk,

Selama ini ,  umumnya di  Indonesia dan
khususnya di  Propinsi  Jambi,  proyeksi
penduduk semata-mata hanya didasarkan
pada perubahan-perubahan variabel demo-
graf i .  Hal in i  tentunya akan menghasi l -kan
proyeksi yang kurang akurat, terutama jika
dikai tkan dengan berbagai  perubahan-
perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat
belakangan ini .  Oleh karenanya, diper lukan
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suatu pendekatan baru yang mengkaitkan
berbagai  perubahan penduduk di  masa
datang dengan perkiran perubahan-
perubahan variabel non-demograf i .

Satu-satunya model proyeksi  Yang
mampu mengkai tkan var iabel  demograf i
dengan variabel non-demografi adalah model
REMI-EDFS. Oleh karenanya, penel i t ian ini
akan mencoba mengapl ikasikan model REMI-
EDFS dengan mengambi l  kasus Propinsi
Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA
REMI-EDFS adalah model structural

ekonomi-demograf i  yang mengintegrasikan
pendekatan input-output,  keseimbangan
umum, ekonometr ik dan ekonomi geograf i .
Model mencakup anal is is subst i tusi  antar
faktor produksi sebagai respon biaya relatif
faktor produksi ,  migrasi  sebagai  respon
perubahan pendapatan yang diharapkan,
TPAK sebagai  respon t ingkat upah dan
kondis i  kesempatan ker j  a,  konsumsi
masyarakat sebagai  respon perubahan
pendapatan disposibel ril dan harga komoditi,
dan market share sebagai  respon dar i
perubahan biaya produksi  regional  dan
aglomerasi ekonomi. Selanjutnya keseluruhan
model dir ingkas dalam l ima blok yai tu;  (1)
Output,; (21 Permintaan modal dan tenaga
keria; (31. Penduduk dan penawaran tenaga
keria.; (41. Upah, biaya dan harga; (51 Market
share.

Penel i t ian di fokuskan pada dinamika
penduduk dan kai tannya dengan faktor
ekonomi.  Penduduk secara langsung
dipengaruh oleh t iga var iable yai tu kelahiran
(BTH),  ukuran kohor pada tahun target
(COHt) dan migran (MG). Kelahiran dan
ukuran kohor pada tahun target tergantung
pada fert i l i tas (FER) dan t ingkat bertahan
hidup (SVR),  dan kedua var iable juga
tergantung pada ukuran kohor tahun
sebelumnya (COHt-1 ) .  Ini  dapat di ident i f ikasi
sebagai  suatu model komponen kohor.
Perbedaan antara REMI-EDFS dan model
komponen kohor ter l ihat  dar i  cara
memperlakukan komponen migrasi .  REMI-
EDFS membagi migrasi  atas migrant kembal i
(RTMG), migrasi  internasional  ( INMG) dan
migrasi  ekonomi (ECMG).

Migrasi  kembal i  tergantung pada
t ingkat migrasi  kembal i  dan ukuran kohor dari

tahun target (COHI).  Migrasi  internasional
dihi tung berdasarkan share regional  dar i
imigrasi  nasional.  Migran ekonomi dipenga-
ruhi oleh angkatan ker ja potensial  (NLF),
peluang kesempatan kerja relat ive (REO),
t ingkat upah relat ive (RWR), kenyamanan
yang di tawarkan (6) dan indeks akses
konsumsi (MIGPROD) dari  daerah.

Selanjutnya, Angkatan kerja potensial
dihi tung berdasarkan t ingkat part is ipasi
angkatan ker ja (NPR) dan ukuran kohor
(COHI-1).  Peluang kerja relat ive dipengaruhi
oleh kesempatan ker ja yang disesuaikan
untuk daerah asal (ER) dan angkatan ker ja
potensial  (NLF).  Tingkat upah relat ive
tergantung pada pendapatan personal (YP),
pendapatan disposibel real  (RYD), t ingkat
upah rata-rata masing-masing sector (wi) dan
kesempatan ker ja total  (E).  Pendapatan
disposibel  r i i l  berhubungan dengan pajak
(TAX),  pendapatan personal  (YP) dan
konsumsi personal (CP) dan total kesempatan
kerja tergantung pada kesempatan kerja
menurut sector (Ei) .

Berdasarkan hubungan antara variabel
demografi dan ekonomi pada model REMI-
EDFS, dapat dibangun persamaan-persama-
an berikut:

Persamaan dasar penduduk:

P,=C\H.+BTH,+NtrIG=ClHo+RTIIG+lNtrlG+ECMG+SpP
Dimana: P = Total  populat ion, t  = Target
year,  COHk = Size of cohort  "k" survived in
target year, BTH = Total number of births,
NMG : Net migtants, RTMG : Total retired
migrants,  INMG : Total  Internat ional
migrants, ECMG : Total economic migrants,
SpP :  Special  populat ion (Mi l i tary personnel
and students).

Migran dibagi t iga kategori ,  migran
ekonomi,  migran kembal i  dan migran
internasional untuk memperoleh perubahan
penduduk akibat factor selain perubahan
alami.

COH k = COH nr,-r\.SVRk(,-t) ,

d imana:
SVR : t ingkat bertahan hidup (survival  rate)

Jumlah penduduk yang bertahan hidup
pada tahun target (COHI) pada kohor tertentu
(k) tergantung pada penduduk pada kohor
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yang sama pada tahun sebelumnya (COHI-
1) dan t ingkat bertahan hidup (SVR) dari
kohor.

BTH, =,\,.COH er,-o.FERor, -r,
K€I '

Tingkat fert i l i tas (FER) adalah rat io
jumlah kelahiran terhadap jumlah wanita
dalam masing-masing kelompok umur.
Karena tingkat kelahiran bervariasi menurut
kelompok umur dan etnis,  model juga
membagit ingkat fert i l i tas menurut umur dan
etnis,  Total  migran dirumuskan sebagai :

MG=RTMG+ECMG+INMG
Dimana:
MG = total  migran, RTMG = migran
kembal i ,  ECMG : migran karena faktor
ekonomi, INMG = migran internasional

l ictal  migran kembal i  dihi tung melalui
penjumlahan kohor umur satu tahunan,
dengan persamaan berikut:

RTMG =lr*nfu nrnrJM k\ClH k + RTDUM k.chT\l
k

Dimana:
rffir. = tingkat migrasi dari kohor k, RTDUM
: var iabel dummy (1 j ika rm* posit i f  dan 0

j ika negat i f ) ,  COHi = ukuran kohor k

secara nasional

Variabel dummy RTDUM dimasukkan
untuk menghitung migrasi  bersih posit i f  dan
negatif. Selanjutnya persamaan untuk migran
ekonomi adalah sebagai berikut:

t ,
ECtilG=[tn1l;+Bmlnro j)+!tn(RrrR,)+ltn(IilGpR0Dt,)lLF,:l
Dimana :
ECMG = migran ekonomi, A = koef is ien
yang diestimasi dari data timeseries dan cross
section, REO = peluang kerja relatif, RWR
: t ingkat upah relat i f ,  MIGPROD = indeks
akses konsumsi, € : tingkat kenyamanan, L
= daerah terpi l ih

Migran ekonomi adalah penduduk yang
berusia di  bawah 65 tahun yang tertar ik
pindah ke suatu daerah karena 6, REO, RWR
dan MIGPROD dar i  daerah tersebut
dibandingkan nasional (Trevz,1993).  d adalah
suatu angka konstan untuk masing-masing
daerah sebagai representasi  kual i tas hidup,
diukur dar i  ik l im, kual i tas udara,  t ingkat
kr iminal i tas dan lainnya. Jika suatu daerah

p1 E)
sebasai: REo = 

;86:

memiliki tingkat kenyamanan positif, berarti
rat ing kual i tas hidupnya lebih t inggi
dibandingkan rata-rata nasional.
Migrasi  internasional dirumuskan sebagai:
INMG = share daerah x total  imigrasi
nasional

Peluang kerja relatif dirumuskan

ER / NLF

ER'I NLF'
Dimana:
P = total  kesempatan ker ja,  ER =
kesempatan kerja daerah, NLF = angkatan
keria potensial, P : probabilita, n = nasional
Tingkat upah relatif dirumuskan sebagai:

RWR =
\{n t nyri(RYDtYPP

i

Z<a: t E')wi(RYD' tYP')
i

Dimana:
RYD : pendapatan disposibel r i i l ,  YP :
pendapatan personal,  i  = industr i /sektor

Tingkat upah relatif adalah ratio dari
proposi kesempatan kerja pada suatu sektor
(E,/E), rata-rata tingkat upah menurut sektor
(wi), dan biaya hidup (RYDnfP) antara daerah
dengan nasional .  lndeks akses konsumsi
diukur dari  kemudahan memperoleh suatu
komodit i  d i  suatu daerah dan tergantung
pada jumlah komodit i  yang tersedia untuk
konsumsi di daerah.

Pendapatan disposibel rii l dirumuskan sebagai
berikut:

RYD = (YP -TAX)|CP ,
dimana: TAX : pajak, CP :  konsumsi
personal

Angkatan kerja potensial dirumuskan
sebagai berikut:

NLF =lUrno.COHo .
k

dimana :
NPRk = t ingkat part is ipasi  potensial  dar i

kohor k

' (
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TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Penel i t ian bertujuan untuk:  (1 ) .

Mendapatkan gambaran perkembangan
penduduk dan komponen demografi pembentuk
perubahan penduduk di Propinsi Jambi Tahun
1990 - 2OO5; (2). Menganalisis keterkaitan
variabel ekonomi terhadap variabel demografi
d i  Propinsi  Jambi tahun 1990-2OO5; (3).
Mendapatkan proyeksi penduduk Propinsi
Jambi Tahun 2OOO - 2025. Selanjutnya,
berdasarkan tujuan tersebut diharapkan
penel i t ian ini  bermanfaat sebagai masukan
dalam perumusan kebijakan yang berkaitan
dengan penduduk dan variabel-variabel ekonomi
yang terkait dengan penduduk di Propinsi Jambi.
Selain itu dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan i lmu pengeta-huan terkai t
dengan metode proyeksi penduduk.

METODE PENELITIAN
Periode anal is is dalam penel i t ian ini

selama tahun 1990-2OO5 sebagai tahun dasar
dan Tahun 2O1O-2O25 sebagai tahun proyeksi.
Wilayah analisis pada tingkat Propinsi Jambi.
Data yang digunakan data sekunder berupa
publikasi dari instansi terkait. Publikasi utama
yang dimanfaatkan bersumber SP, SUPAS,
SUSENAS, SAKERNAS, Jambi dalam Angka,
IHDR. Tabel Input-Output (lO). Penelitian akan
mengapl ikasikan model REMI-EDFS untuk
melihat keterkaitan variabel demografi dengan
variabel ekonomi. Meskipun demikian, model
REMI-EDFS dalam penel i t ian in i  akan
disesuaikan/dimodif ikasi  tergantung pada
ketersediaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penduduk Propinsi  Jambi
Tahun 1990 - 2OO5

Sumber: SP 1990, SUPAS 1995, SP2OOO, SUPAS 2OO5

Jumlah penduduk Propinsi  Jambi
sampai akhir  Tahun 2005 adalah sebanyak
2.657.536 j iwa. Penduduk laki- laki  lebih
banyak dibandingkan perempuan, dengan sex
rat io 1O1,24, Selama Tahun '1990-2005

t ingkat pertumbuhan penduduk 2,10 persen
pertahun. Tingkat pertumbuhan penduduk
laki- laki  lebih rendah 1 ,97 persen pertahun
lebih rendah dibandingkan perempuan
sebesar 2,24 persen pertahun, menyebabkan
seks rat io mengalami penurunan.

Tabel.1.  Penduduk Propinsi  Jambi Menurut
Jenis Kelamin Tahun 199O - 2005

Sumber: SP 199O, SUPAS 1995, SP
2000. suPAs 2005

Struktur Umur Penduduk Propinsi  Jambi
Tahun 1990 - 2OO5

Struktur umur penduduk di  Propinsi
Jambi pada Tahun 2OO5 sudah t idak
tergolong lagi  pada struktur umur muda,
tetapi belum sepenuhnya memenuhi kategori
struktur umur tua. Proporsi  penduduk umur
dibawah 15 Tahun sudah dibawah proporsi
4O persen, tetapi proporsi penduduk usia 65
Tahun keatas masih dibawah 1O persen.
Namun demikian, dengan mengamati
perkembangan data selama Tahun 199O-
2005, diperkirakan kedepan struktur umur
penduduk akan semakin mendekat i  struktur
umur tua.

Tabel 2.  Penduduk Propinsi  Jambi Menurut
Kelompok Umur Tahun 1990 -
2005.

Uraian 1990 t995 2000 2005 Pert/th
(%l

Perempuan988837 |i75283r 180033t3206t2 2.24

Laki-Laki l03r83l 1t94676IZL I  IJ) t336924 t.97

Pr+Lk 2020668236995924071662657536 2.10

Seks Ratio 104.35 101.65 103.99 t0t.24

Tahun

Umur (tahun)

Jumlah o/o0-14 15-64 65+

Jumlah o/o Jumlah % Jumlah o/o

r990 795744 39.38 l8l90r 58.49 43023 z. l5 2020668 100.00

t995 887r 33 3 t .+J 426261 60.r8 56565 2.39 2369959 r 00.00
2000 7940t6 32.99 5460r I 64.23 61 139 2.79 2407166 r 00.00
2005 82 1064 30.90 753257 65.97 83215 l. l3 2657536 100.00
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Uraian 1990-199s 199s-2000 2000-2005
ASFR 15.20 8l 68 57

20-25 185 167 150
25-30 167 152 138
30-35 127 l16 105
35-40 IJ 67 6l
40-45 28 25 22
45-50 8 6

TFR 3.35 3.01 2.70
Harapan Hidup (Pr) (Lk) rc4) (60.2) (66.5) (63.1) (69.3\ 6s.71
IMR (Pr) (Lk) (s4.4) (68.3) (44.6) (s4.8) (33.8) (42.9)
Migrasi risen netto (per 000 penduduk) 3.6 2.2 t .4

Wfuall,,,,,Wil*W
Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Propinsi
Jambi Tahun 199O - 2OO5

Fertilitas yang diukur dari TFR telah
mengalami penurunan dari  3,35 pada tahun
199O-1995 menjadi 2,7O perwanita pada
tahun 2OOO-2OO5. Mortalitas, yang diukur
dar i  IMR mengalami penurunan untuk
perempuan dari  54,4 perseribu kelahiran
pada tahun 1990-1995 menjadi 33,8 pada
tahun 2OOO-2005. Untuk laki- lakidar i  68,25
perseribu kelahiran pada tahun 199O-1995

Sumber: Diolah dari SP 199O, SUPAS 1995.
SP 2OOO dan SUPAS 2OO5

Asumsi-Asumsi Proyeksi Penduduk
Asumsi Fertilitas

Trend penurunan TFR periode proyeksi,
diasumsikan mengikut i  fungsi eksponensial
dengan tingkat penurunan yang sama dengan
yang terjadi pada periode 199O - 2OO5, yaitu
sebesar 1,94 persen pertahun. Dengan
menggunakan fungsi  eksponensial  in i ,
penurunan l inear dalam per iode proyeksi
sebesar 1,68 persen pertahun. Selanjutnya,
t ingkat perubahan distr ibusi  %ASFR sesuai
dengan perubahan proporsi  yang ter jadi
untuk masing-masing kelompok umur juga

menjadi  42,86 pada tahun 2OO0-2O05.
Bersamaan dengan itu, usia harapan hidup
perempuan meningkat dari 64 tahun menjadi
69,3 tahun dan laki- laki  dar i  6O,2 tahun
menjadi  65,7 tahun. Migrasi  r isen neto
menunjukkan angka posit i f ,  yang berart i
jumlah migran masuk lebih banyak
dibandingkan migran keluar.  Namun,
kecenderungan menunjukkan penurunan.

Tabel.3.Fertil itas, Mortalitas dan Migrasi di
Propinsi  Jambi Tahun 199O - 2OO5

mengikut i  fungsi eksponensial .  Perubahan
distr ibusi  %ASFR menunjukkan ter jadinya
penurunan untuk dua kelompok umur muda
(15-19 dan 20-241 serta dua kelompok
umur tua l4O-44 dan 45-49).  Sebal iknya
ter jadi  peningkatan pada kelompok umur
pertengahan (25-39).  Keadaan in i
d iperkirakan akan ter jadi  pada per iode
proyeksi sebagai implikasi peningkatan usia
kawin dan penurunan fert i l i tas.

Tabel 4. Perkiraan ASFR, TFR dan Distribusi
ASFR Prop. Jambi Tahun 2OO5 -
2025

Uraian 2005-2010 2010-2015 20r5-2020 2020-2025 Pert/th (%)
ASFR % ASFR % ASFR % ASFR % ASFR o/o

l5-20 49 10.04 A1 9.46 36 8.91 1t
JI 8.38 -2,51 -1,10

20-25 t36 27.7s t23 27.74 n2 27.71 l0 l 27.68 -t.70 4.02
25-30 t27 25.91 i l6 26.21 107 26.5 98 26,78 -1,52 0.22
30-35 97 t9,79 89 20.03 82 20.26 75 20,49 - l ,51 0.24
35-40 56 11.52 52 l l .7 48 I 1.88 44 12.05 -1.45 0.31
40-45 20 4.00 17 3,93 to 3.86 l4 3.8 1.93 4.33
45-50 5 0.99 4 0.93 AT 0.88 0.82 ' )  <A t .14

TFR 2448 100 2222 r00 20t6 100 I 830 r00 -1.68
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Harapan hidup perempuan diperkirakan
akan bertambah sebanyak B tahun, dimana
pada periode 2005-201O sebesar 72 tahun
menjadi 80 tahun pada periode 2O2O-2O25,
sedangkan harapan hidup laki-laki bertambah
7,6 tahun dar i  68,4 tahun pada per iode
2OO5-2O1O menjadi 76 tahun pada periode
2O2O-2O25. Selanjutnya, angka kematian
bayi  untuk perempuan diperkirakan akan
mengafami penurunan dari 24,29 perseribu
kelahiran bayi perempuan pada tahun 2OO5-
2O1O menjadi 4,45 perseribu kelahiran bayi
perempuan pada per iode 2O2O - 2025.
Demikian juga, angka kematian bayi untuk
laki- laki  akan mengalami penurunan dar i
31,68 perseribu kelahiran bayi laki- laki  pada
tahun 2OO5 - 2O1O menjadi 8,61 perseribu
kelahiran bayi laki- laki  pada tahun 2O2O -
2025.

Asumsi Migrasi dan Model REMI-EDFS
Sesuai  dengan ketersediaan data,

var iabel  ekonomi yang digunakan untuk
memprediksi migrasi adalah variabel peluang
kerja relatif (REO) dan tingkat upah relatif
(RWR). Peluang kerja relatif disederhanakan
sebagai  rat io probabi l i ta mendapakan
pekerjaan di Propinsi Jambi dengan proba-
bal i ta mendapatkan peker jaan secara
nasional. Probabilita mendapatkan pekerjaan
itu sendir i  diukur dari  perbandingan kesem-
patan ker ja terhadap angkatan ker ja.
Selanjutnya, t ingkat upah relat i f  diseder-
hanakan sebagai perbandingan antara rata-
rata upah minimum Propinsi Jambi dengan
rata-rata upah minimum nasional

Tabel  6.  REO, RWR dan Migrasi  Neto
Propinsi  Jambi Tahun 1990 - 2005

Asumsi Mortalitas
Untuk perkiraan mortal i tas, didekat i

dengan model "time-series" yang mengikuti
t rend log l inear (regresi  log- l inear),  dengan
persamaan sebagai ber ikut:
Persamaan harapan hidup perempuan :  Ln
HHf:-103.86+14.22lnT

Persamaan harapan hidup laki-laki : Ln
HHm = -  103.67 +'14.19 In T
Persamaan IMR perempuan : Ln
lMRf :  1749.84 -  229.67 lnT
Persamaan IMR laki- laki  :  Ln
lMRm = 1335.85 -  175.20 lnT

Tabel 5.  Perkiraan HH dan IMR Propinsi
Jambi Tahun 2OO5 - 2025

Uraian
Tahun

2005-2010 2010-201s 20t5-2020 2020-202s
Harapan Hidup Perempuan 72.0 74.8 77.6 80.0

Laki-laki 68.4 71.0 73.6 76.0
IMR Perempuan 24.49 15.9 8.87 4.45

Laki-laki 3 t .68 22.35 t4.4 8.61

I 990 l 995 2000 2005
Propinsi Jambi Angkatan Kerja 82s 198 945741 n79317 ts1 s9t3

Kesempatan Kerja 78s642 884944 n21350 t453464

Indonesia Angkatan Kerja 77803000 86361 000 9565 r 000 r 06305000
Kesempatan Kerja 7585 1000 801 10000 89538872 95 I I 2000

Peluang Kerja Relatif (REO) 0.98 L0t 1,02 1.03
Rata-Rata Upah Minimum

Propinsi Jambi 121700 160200 214500 485000

lndonesia I 36700 I 80000 22s000 507697

Tingkat Upah Relatif (RWR) 0.89 0.89 0.95 0.96

Migrasineto (NMR) 3.6 2.2 tn
t . t
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Uraian 2010 2015 2020 2425
Perempuan t463696 1573798 1673325 t758197
Laki-Laki t476551 1581925 t675978 1754435

Pr+Lk 2940248 3155723 3349303 3512632

Pertlth (o/") 2.t3 | .47 t .23 0.88

Seks Ratio 100.88 100.52 1 00.1 6 99.79

Wfua//-w-l*W
Berdasarkan data REO, RWR dan NMR

selama periode 1990-2OO5 dibangun model
"time-series" yang mengikutitrend log linear
(regresi log-linear), sebagai berikut:
Ln NMR = 9.8O - 245.83 REO + 39.Ob RWR

Selanjutnya, untuk mendapatkan
perkiraan migrasi ,  d i lakukan perkiraan

Proyeksi Penduduk Menurut Umur dan
Jenis Kelamin

Berdasarkan data penduduk tahun
2OO5 dan asumsi fert i l i tas, mortal i tas dan
migrasi, diberikan proyeksi penduduk Propinsi

Tingkat pertumbuhan penduduk
Propinsi  Jambi terus mengalami penurunan.
Pada tahun 2OO5-2010 sebesar 2,1 3 persen
pertahun, menjadi  O,88 persen pertahun
pada periode 2O2O - 2025. Pertumbuhan
penduduk perempuan lebih cepat
dibandingkan laki- laki ,  sehingga proporsi

Selama periode 2O1O - 2025 struktur
umur penduduk semakin mengarah pada
struktur penduduk tua. Pada tahun 2010
proporsi  penduduk usia di  bawah 1 5 tahun
sebesar 28.84 persen, dan usia 65 tahun ke

Tahun REO RWR NMR

2010 1.04 1.04 3.17
2015 1.06 t . t2 2.56
2020 1.07 t.20 1.98

2025 1.08 t .28 l . t9

Jambiselama periode 2O1O - 2025, sebagai
berikut:

Tabel 8. Perkiraan Penduduk Prop. Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun
2010-2025

terhadap REO dan RWR. Perkiraan REO dan
RWR selama periode proyeksi menggunakan
kecenderungan linear kedua variabel tersebut
selama periode 199O - 2OO5.

Tabel  7.  Perkiran REO, RWR dan NMR
PropinsiJambiTahun 2O1O - 2025

penduduk perempuan terus meningkat. Hal
ini  dapat di l ihat dar i  penurunan seks rat io
yang semula pada tahun 2OO5 sebesar
1O1 ,24 ( l ihat tabel 5.1 .)  menjadi 99,79 pada
tahun 2025.

Tabel 9. Penduduk Propinsi Jambi Menurut
Kelompok Umur Tahun 2O1O - 2025

atas sebesar 3,72 persen. Pada tahun 2025,
proporsi  penduduk usia O - 14 tahun turun
menjadi 22,60 persen, sebal iknya, proporsi
penduduk usia 65 tahun ke atas meningkat
menjadi  7,35 persen.

Tahun

Umur (tahun)

Jumlah o/o0-14 15-64 65+
Jumlah oA Jumlah o/o Jumlah Yo

2010 848 108 28.84 1982722 67.43 109418 3.72 2940248 00.00
201 5 836613 26.51 2186560 69.29 132550 4.20 3155723 00.00
2020 846476 25.27 23t4264 69.1 0 l  88563 5.63 3349303 00.00
2025 7938r7 22.60 2460776 70.06 258039 7.35 3512632 00.00
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Komponen Pertumbuhan Penduduk Propinsi
Jambi Tahun 2OOS - 2025

Pada periode 2OO5-2O25, kelahiran
(CBR) diperkirakan masih memberikan share
yang besar terhadap pertumbuhan penduduk,
di ikut i  o leh migrasi  (NMR) dan kematian
(CDR). Selama per iode proyeksi  ket iga
komponen pertumbuhan tersebut diperkira-

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1 .  Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah
penduduk Propinsi  Jambi adalah
sebanyak 3.51 2.632j iwa, terdir i  dar i
penduduk perempuan sebanyak
1.758.197 j iwa dan laki- laki
1.754.435. Selama per iode 2OO5 -
2025 diperkirakan pertumbuhan
penduduk Propinsi  Jambi akan terus
mengalami penurunan.

2. Dari  s is i  seks rat io,  diperkirakan akan
ter jadi  penurunan seks rat io,  dimana
pada tahun 2OO5 sebesar 1O1,24
menjadi  99,79 pada tahun 2025.

3.  Diperkirakan penurunan fert i l i tas
lebih cepat dibandingkan mortal i tas.
Fert i l i tas (CBR) mengalami penurunan
dar i  22 perser ibu penduduk pada
tahun 2OO5-2O10 menjadi  12,9
perser ibu penduduk pada tahun
2O2O-2O25. Sedangkan mortal i tas
(CDR) mengalami penurunan dari  5,b
perser ibu penduduk pada tahun
2OO5-201O menjadi  4,6 perser ibu
penduduk pada tahun 2O2O-2O25

4. Diperkirakan migrasi  bersih Propinsi
Jambi selama periode 2OO5 - 2025
menunjukkan angka posi t i f ,  namun

kan akan mengalami
penurunan tert inggi
migrasi  bersih, di ikut i
dan angka kematian.

Tabel 10. Komponen
duk ProP.
2025

penurunan, dengan
ter jadi  pada t ingkat
oleh angka kelahiran

Pertumbuhan Pendu-
Jambi Tahun 2OO5 -

demikian akan ter jadi  kecenderungan
penurunan dar i  angka posi t i f
tersebut.  Penurunan in i  terutama
karena adanya pengaruh negat i f  dar i
peluang ker ja relat i f  d i  Propinsi
Jambi.  Sebal iknya, meskipun t ingkat
upah relat i f  menunjukkan pengaruh
posit i f ,  namun pengaruhnya relat i f
keci l .

Saran-Saran
1. Pemerintah Propinsi  Jambi per lu

memperhat ikan kecenderungan
pertambahan dan komposis i
oenduduk menurut umur dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasar
penduduk sepert i  pendidikan,
kesehatan, pangan dan perumahan.

2.  Memperhatkan struktur umur
penduduk Propinsi  Jambiyang masih
bersi fat  const ict ive,  dalam rangka
mencegah ter jadinya kembal i  ledakan
penduduk, maka pemerintah per lu
lebih mengintensi fkan peningkatan
program keluarga berencana.

3.  Metode proyeksi  in i  masih memil ik i
beberaoa kelemahan mendasar

Uraian 200s-2010 20lo-20r5 2015-2020 2020-2025
Penduduk 2798892 3047985 3252512 3430967

Kelahiran pertahun 61599 50933 48780 443&
Kematian pertahun 13937 1 5650 t6495 I 5783

Migrasi bersih pertahun 8880 7813 6432 408s

Tingkat (ribu penduduk/thn)

CBR 22.0 16.7 15.0 12.9

CDR 5.0 5.1 5.1 4.6

Pertambahan alami t7.o l  1.6 9.9 8.3

NMR 3.2 2.6 2.0 1.2

Pertambahan penduduk 24.2 t4.2 I  1.9 9.5

A
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Wfuallr,,,W1*3*/*
terutama terkait dengan ketersediaan
data untuk mendukung model
proyeksi .  Oleh karenanya, untuk
penelitian kedepan, modifikasi model
per lu di lakukan yang beror ientasi
pada ketersediaan data.
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