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1.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak
hadirin sekalian, untuk selalu memanjatkan
puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan,
kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti
Musyawarah

Rencana

Pembangunan

Daerah RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 ini.
2.

Musrenbang ini merupakan bagian penting
dalam rangka pembahasan rancangan RKPD
Provinsi Jambi Tahun 2019.

Hal ini sesuai

dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017,
yang

menyatakan

dilaksanakan
rangka

untuk

bahwa

Musrenbang

pembahasan

menyepakati

dalam

permasalahan

pembangunan, prioritas pembangunan, arah
kebijakan

pembangunan

dan

program/

kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta
penyelarasan

antara

program/kegiatan
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pembangunan daerah dengan sasaran dan
prioritas pembangunan nasional.
3.

Pada

awal

paparan

ini,

izinkan

saya

menyampaikan secara garis besar kondisi
makro pembangunan Provinsi Jambi sampai
tahun 2017, yang tentunya menjadi salah satu
pijakan

kita

besama

dalam

menyusun

rencana pembangunan daerah selanjutnya.
4.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi
pada tahun 2017 menunjukkan perbaikan,
yang diperlihatkan oleh pertumbuhan PDRB
sebesar

4,64

persen,

lebih

tinggi

dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 4,37
persen.

Sungguhpun capaian ini belum

memenuhi

target

pertumbuhan

ekonomi

yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 20162021 yaitu 5,9 persen, angka ini memberikan
indikasi

pulihnya

perekonomian

Provinsi
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Jambi, setelah terpuruk pada tahun 2015
yang tumbuh hanya sebesar 4,21 persen.
Lambatnya kepulihan perekonomian ini tidak
terlepas dari pengaruh perekonomian global,
terutama diakibatkan oleh masih lemahnya
harga

komoditas

ekspor

utama

Provinsi

Jambi.
5.

Sebagaimana
Provinsi

kita

Jambi

ketahui

dilihat

bahwa

dari

PDRB

komponen

pengeluaranya, yang terbesar dibentuk oleh
komponen ekspor yaitu sebesar 72.0 persen;
diikuti oleh Konsumsi Rumah Tangga sebesar
44.1 persen. Sedangkan dilihat dari struktur
lapangan usahanya,
masih

didominasi

oleh

perekonomian kita
sektor

Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan yang memberikan
kontribusi sebesar 29,41 persen, diikuti oleh
Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,66
persen.
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6.

Untuk

menggambarkan

kondisi

makro

kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari
sejumlah indikator sebagaimana yang akan
saya jelaskan berikut ini.
tingkat

kemiskinan

mengalami

di

perbaikan

Pada tahun 2017
Provinsi
yaitu

Jambi

sebesar

7,9

persen, lebih baik dari target yang ditetapkan
di dalam RPJMD yaitu sebesar 8,05 persen.
Angka ini juga lebih rendah angka kemiskinan
tahun 2016, yang berada pada 8,37 persen.
Selain mampu memperkecil jumlah penduduk
miskin, kita juga telah mampu mengurangi
kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang
terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan
yang turun dari 1,281 pada Maret 2017
menjadi

0,992

pada

September

2017.

Demikian pula indeks keparahan kemiskinan
yang turun dari 0,294 menjadi 0,192 pada
periode yang sama.
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7. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus
2017 berada pada 3,874 persen, lebih rendah
dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,0
persen.

Angka ini telah mendekati target

yang ditetapkan di dalam RPJMD yaitu
sebesar 3,7 persen.
8. Pada tahun 2017 Indeks Gini di Provinsi Jambi
memperlihatkan tren positif, dimana kita
mampu
pendapatan

memperkecil
antar

ketimpangan

kelompok masyarakat

hingga 0,33 atau masuk dalam kategori
ketimpangan rendah.

Angka ini lebih baik

dari tahun sebelumnya yaitu 0,35 dan telah
mendekati target yang ditetapkan di dalam
RPJMD yaitu 0,32.
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Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya
hormati,
9.

Mengacu pada isu strategis dan prioritas
yang digariskan di dalam RPJMD Provinsi
Jambi Tahun 2016 – 2021 serta tema dan
prioritas RKP Nasional Tahun 2019 maka tema
RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah
“Pembangunan
Berdayasaing”.
mengandung

yang

Merata

Pemerataan
pengertian

dan
disini

pemerataan

pembangunan antar kelompok masyarakat,
yaitu

antara

masyarakat

yang

kurang

mampu dengan masyarakat yang relatif
mampu serta pemerataan pembangunan
antar wilayah yang ada di Provinsi Jambi.
10. Pemerataan pembangunan antar kelompok
masyarakat akan diwujudkan dalam bentuk
berbagai program yang bersifat afirmatif
kepada kelompok masyarakat yang kurang
mampu

agar

dapat

menikmati

pembangunan secara berkeadilan.

hasil
Hal ini
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sekaligus

sebagai

Pemerintah

bentuk

Provinsi

komitmen

Jambi

dalam

mendukung kebijakan nasional tahun 2019
untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi
satu digit.
11. Sedang pembangunan yang berdayasaing
mencermin upaya kita bersama untuk terus
memanfaatkan secara optimal sumberdaya
yang kita miliki untuk memacu aktivitas
perekonomian daerah, sebagai bagian dari
upaya

untuk

memutus

rantai

setan

kemiskinan atau vicious circle of poverty.
Implementasi dari tema RKPD ini dituangkan
ke

dalam

enam

prioritas

pembangunan

daerah yaitu:
Pertama,

penguatan

konektivitas

antar

wilayah melalui penyediaan infrastruktur yang
berkualitas;
Kedua,
manusia

peningkatan
melalui

mutu

penyediaan

sumberdaya
pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang merata;
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Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi
berbasis pertanian dan ekonomi kreatif;
Keempat, penguatan ketahanan pangan;
Kelima, pengelolaan energi dan sumberdaya
alam yang berkeadilan dan berwawasan
lingkungan; serta
Keenam, peningkatan mutu pelayanan publik
melalui perbaikan tata kelola pemerintahan
dan stabilitas tibumtranmas.
Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya
hormati,
18. Prioritas pembangunan pertama diarahkan
untuk penguatan konektivitas dan jaringan
logistik

daerah

unggulan
kawasan

serta

yang

mendukung

peningkatan

strategis

melalui

sektor

aksesibilitas
program

pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur
tranportasi.
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19. Penyediaan

infrastruktur

yang

berkualitas

merupakan salah satu faktor penting dalam
upaya peningkatan daya saing daerah.
Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh
Asian

Competitiveness

Institute,

National

University of Singapore, pada tahun 2017
daya saing Provinsi Jambi berada pada
peringkat ke-18 nasional atau peringkat ke-5
dari 10 provinsi di Sumatera.

Dari empat

komponen yang menjadi indikator penilaian
tersebut ternyata komponen yang memiliki
nilai paling rendah adalah yang berkaitan
dengan infrastruktur, yang berada pada
peringkat ke-24 nasional.
penyediaan

infrastruktur

Oleh karena itu
pendukung

pertumbuhan ekonomi perlu terus kita dorong
agar daya saing daerah ini dapat kita
tingkatkan secara bertahap.
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20. Salah satu upaya penguatan konektivitas
akan dilakukan melalui peningkatan kualitas
jalan

provinsi,

yang

dicerminkan

oleh

persentase jalan mantap.
Persentase
mantap

jalan

pada

provinsi
akhir

tahun

mencapai 76,57 persen.
pembiayan
terbatas

dalam
2017

kondisi
baru

Dengan sumber

APBD

Provinsi

yang

serba

tentunya

sangat

berat

untuk

pertumbuhan

jalan

mempercepat

laju

mantap ini. Oleh karena itu di dalam RKPD
Provinsi Jambi Tahun 2019, anggaran yang
terbatas ini akan lebih difokuskan pada
penanganan jalan provinsi, yang betul-betul
menjadi kewenangan pemerintah provinsi
sehingga persentase jalan provinsi dengan
kondisi mantap diharapkan dapat mencapai
sebesar 80%.
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21. Selain itu kita juga akan terus berupaya
mempercepat

beroperasinya

pelabuhan

Muara Sabak dan Ujung Jabung, sebagai
salah

satu

infrastruktur

pendukung

perekonomian daerah.
Untuk pembangunan kedua pelabuhan ini,
saya telah melakukan sejumlah pertemuan
dengan pihak terkait,

dan Alhamdulillah

telah mendapat dukungan yang meyakinkan
dari

Kementerian

PUPR,

Kementerian

Perhubungan serta Pelindo II.
22. Program bantuan satu alat berat untuk setiap
kecamatan dari Pemerintah Provinsi Jambi
merupakan

salah

satu

upaya

guna

membantu masyarakat dalam membangun
infrastruktur seperti jalan desa dan jalan
usahatani secara swadaya.

Sampai tahun

anggaran 2018 telah tersalurkan sebanyak 44
unit alat berat, dan diharapkan pada tahun
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2010 seluruh kecamatan telah menerima
bantuan dari pemerintah provinsi ini.

23. Program prioritas pertama ini juga diarahkan
untuk

meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap infrastruktur umum dan layanan
dasar layak melalui perluasan akses terhadap
air

minum

pemenuhan

layak.

infrastruktur

diarahkan

untuk

elektrifikasi,

yang

dilakukan

Selanjutnya

melalui

untuk

energi

akan

peningkatan

rasio

salah

satunya

peningkatan

akan

jaringan

transmisi.
Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya
hormati,
24. Prioritas

kedua

diarahkan

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui pemerataan layanan pendidikan dan
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kesehatan.

Salah satu indikator kualitas

sumber daya manusia dapat dilihat melalui
IPM atau Indeks Pembangunan Manusia.
Secara

umum

meningkat

dari

IPM

Provinsi

tahun

ke

Jambi
tahun

terus

hingga

mencapai angka 69,62 pada tahun 2016.
Jika dibandingkan dengan sembilan provinsi
lain di Sumatera, IPM Provinsi Jambi berada
pada urutan tertinggi ke-6. Dari tiga aspek
yang digunakan sebagai indikator untuk
mengukur IPM, yaitu Angka Harapan Hidup,
Lama Sekolah dan Pendapatan per-kapita,
ternyata Provinsi Jambi memiliki nilai yang
terendah

pada

aspek

Lama

Sekolah,

dengan rata-rata lama sekolah 8,1 tahun.
25. Hal ini mencerminkan bahwa tugas kita
dalam

pembangunan

sektor

pendidikan

dalam upaya peningkatan mutu sumber
daya manusia masih cukup berat.

Dari
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aspek kuantitas, yang dilihat dari APM atau
Angka Partisipasi Murni tahun 2016

pada

semua jenjang terlihat bahwa angka yang
kita capai masih di bawa rata-rata nasional.
Begitu

juga

dari

aspek

kualitas, yang

diperlihatkan dari nilai UNAS tahun 2016,
pada semua jenjang menunjukkan capaian
di bawah rata-rata nasional. Hal ini tentunya
tidak terlepas dari kualitas tenaga pendidik,
dimana hasil Uji Kompetensi Guru atau UKG
tahun 2015 capaian nilai yang diperoleh
pada semua jenjang pendidikan berada di
bawah rata-rata nasional.
26. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa
peningkatan mutu pendidikan merupakan
program

jangka

panjang,

yang

harus

ditangani sejak jenjang pendidikan usia dini
sampai

dengan

pendidikan

tinggi.

Oleh

karena itu saya berharap kepada semua
pemangku

kepentingan,

terutama

para
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bupati

dan

walikota,

untuk

dapat

memberikan perhatian yang lebih besar
dalam

membenahi

pembangunan

sektor

pendidikan ini.
27. Beberapa

langkah

strategis

yang

akan

diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi guna
meningkatkan

kinerja

pembangunan

pendidikan berupa perluasan kesempatan
sekolah, terutama pada jenjang sekolah
menengah,

serta

peningkatan

pelayanan

pendidikan.

mutu

Perluasan

kesempatan sekolah akan dilakukan melalui
pembangunan
sekolah

ruang

kelas

menengah

memungkinkan.

baru

pada

yang

masih

itu

akan

Selain

dikembangkan sekolah terbuka, bagi anakanak

kita

yang

tidak

berkesempatan

mengikuti pendidikan di sekolah.
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28. Dalam

menunjang

upaya

pemerataan

pendidikan bagi anak-anak yang kurang
mampu maka akan terus disalurkan beasiswa
melalui APBD Provinsi Jambi, termasuk untuk
para santri yang medapatkan pendidikan di
pesantren.
Sampai dengan tahun 2020 direncanakan
akan tersalurkan beasiswa untuk minimal
sebanyak 15.000 orang.
29. Upaya untuk meningkatan taraf kesehatan
masyarakat

akan

diarahkan

untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi
masyarakat melalui kegiatan peningkatan
akses pelayanan kesehatan dan perbaikan
kualitas gizi bagi ibu dan anak, serta kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit
menular dan tidak menular.
30. Sebagai salah satu
peningkatan

upaya afirmatif dalam

pelayanan

kesehatan

bagi
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masyarakat kurang mampu maka pemberian
subsidi

kepesertaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional – BPJS akan ditingkatkan, dengan
target

semua

penduduk

miskin

dapat

terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS.
Subsidi pembiayaan ini berbagi antara APBN,
APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota.
31. Salah

satu

pelayanan
berkaitan

upaya
kepada

dengan

untuk

peningkatan

masyarakat
sumberdaya

yang
manusia

maka Pemerintah Provinsi Jambi akan terus
menyalurkan bantuan untuk infrastruktur dan
kelembagaan sebesar 60 juta rupiah perdesa dan kelurahan.
dapat

digunakan

infrastruktur

serta

Bantuan diharapkan
untuk
penyediaan

perbaikan
tenaga

pelayanan kepada masyarakat di tingkat
desa dan keluarahan.
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Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya
hormati,
32. Prioritas ketiga diarahkan untuk meningkatkan
nilai

tambah

peningkatan
penataan

produk

pertanian

produktivitas
kelembagaan

melalui

dan

kualitas,

petani

serta

penyedian sarana prasarana. Kebijakan ini
diarahkan

untuk

mendorong

percepatan

peningkatan nilai tambah produksi pertanian
melalui hilirisasi komoditas pertanian.
33. Pengembangan industri hilir merupakan salah
satu jalan keluar untuk memberikan alternatif
pemasaran

komoditas

pertanian

utama

Provinsi Jambi, seperti halnya karet dan CPO,
agar tidak hanya tergantung pada pasar
ekspor

dalam

bentuk

bahan

mentah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor
bahan mentah menjadi salah satu penyebab
terjadi fluktuasi harga yang sangat tinggi
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terhadap komoditas pertanian utama kita.
Salah satu upaya yang telah diinisiasi

dan

akan kami lanjutkan pada tahun 2019 adalah
program hilirisasi karet berbasis masyarakat.
Untuk itu telah dikembangkan beberapa
kelompok tani pengolahan karet yang dapat
memproduksi barang jadi atau setengah jadi
sebagai salah satu alternatif pemasaran karet
rakyat, terutama pada saat harga karet
dunia sedang rendah.
34. Selain itu melalui prioritas ketiga ini juga akan
didorong berkembangnya industri kreatif, baik
untuk menghasilkan barang maupun jasa.
Pengembangan

industri

kreatif

sejalan

upaya

kita

dengan

ini

akan

untuk

terus

membangunan sektor pariwisata.

Untuk itu

Pemerintah Provinsi Jambi telah memasukan
Candi Muaro Jambi, Geopark Merangin dan
Kawasan Kerinci

sebagai destinasi wisata
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dalam

kerangka

Malaysia,

Thailand

kerjasama
Growth

Indonesia,

Triangle

atau

IMTGT.
35. Dalam rangka perwujudan prioritas keempat
ketahanan

pangan,

kebijakan

akan

diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan
pangan serta memperkuat distribusi dan
stabilitas harga pangan. Berpatokan pada
Indeks Harga Konsumen Bahan Pangan pada
bulan Januari 2018, terlihat bahwa kenaikan
harga bahan pangan relatif sangat tinggi.
Oleh karena itu tidak mengherankan bahan
pangan menjadi pemicu utama terjadinya
inflasi di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi
permasalahan

ini

maka

perlu

diupaya

ketersediaan bahan pangan secara lokal.
36. Bantuan alat berat untuk setiap kecamatan
diharapkan juga untuk mendukung program
peningkatan ketahanan pangan.

Dengan
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memanfaatkan alat berat ini, para petani
dapat

melakukan

perbaikan

terhadap

sarana pendukung dan penyiapan lahan
usahatani mereka.
Selain

itu

sumber

peningkatan

daya

air,

mutu

serta

infrastruktur

pemanfaatan

teknologi anjuran untuk peningkatan produksi
pertanian, peternakan dan perikanan akan
terus

dipacu

agar

produktivitas

sumber

pangan dapat ditingkatkan secara optimal.
Program ini akan difokus pada wilayah rentan
dan cukup rentan rawan pangan sehingga
kasus kerawanan pangan dapat ditekan
seminimal mungkin.
37. Pada prioritas kelima, kebijakan diarahkan
untuk

meningkatkan

peranan

energi

terbarukan dalam energi bauran melalui
pemanfaatan energi baru dan terbarukan,
menurunkan luas lahan kritis, serta mencegah
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dan mengendalikan kebakaran lahan dan
hutan.

Selain

itu

akan

dilakukan

upaya-upaya

peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup
serta peningkatan pengawasan terhadap
pelaksanaan good mining practice.
38. Dalam upaya pengembangan energi baru
dan

terbarukan

serta

memberikan

rasa

keadilan dalam mengakses sumber energi,
Pemerintah

Provinsi

Jambi

akan

mengembangkan pembangkit listrik berbasis
masyarakat untuk wilayah terpencil yang sulit
dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Salah satu
contoh pembangkit listrik berbasis masyarakat
yang akan dikembangkan adalah PLTMH
atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.
Mulai tahun ini akan dibangun sejumlah
PLTMH

di

dua

kabupaten,

yang
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pembiayaannya dibantu oleh UNDP, BAZNAS
dan Bank Jambi.
39. Khusus mengenai kasus kebakaran hutan dan
lahan, pada dua tahun terakhir terlihat
adanya penurunan titik api maupun luasan
areal terbakar.

Namun, pencapaian ini

membutuhkan usaha yang tidak ringan serta
dukungan dari berbagai pihak.
contoh

untuk tahun

menekan

kasus

2017,

Sebagai

upaya

kebakaran

untuk
hutan

sebagaimana yang kita hasilkan tersebut
tidak terlepas dari bantuan empat helikopter
dari BNPB, yang digunakan untuk patroli dan
water boombing. Oleh karena itu kita harus
terus melakukan upaya pencegahan secara
masif melalui berbagai pendekatan agar
kasus kebakaran hutan dan lahan dapat
ditekan seminimal mungkin.
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40. Sedangkan prioritas keenam diarahkan untuk
meningkatkan tata kelola layanan publik,
meningkatkan akuntabilitas,
kemampuan

ASN

serta

peningkatan

keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah
satu

upaya

Pemerintah

yang

akan

Provinsi

dilakukan
Jambi

mewujudkan prioritas ini adalah
terhadap

penataan

batas

oleh
dalam

dukungan
wilayah

administrasi desa, berupa penyediaan peta
yang memiliki presisi tinggi.

Kegiatan ini

merupakan tindak lanjut dari kebijakan satu
peta, yang merupakan salah satu program
nasional

dalam

penyediaan

informasi

geospasial guna mendukung pembangunan
daerah.

Kebijakan satu peta ini juga akan

sangat

membantu

dalam

peningkatan

pelayanan perizinan yang terkait dengan
pemanfaatan lahan serta mengurangi terjadi
26

konflik yang terkait dengan batas lahan dan
daerah.

41. Dalam

kaitannya

dengan

upaya

peningkatan mutu pelayanan publik, kami
berkomitmen

untuk

pembenahan

dalam

terus

melakukan

hal

kepatuhan

terhadap standar pelayanan publik.

Salah

satu hasilnya, pada tahun 2017 Pemerintah
Provinsi Jambi secara keseluruhan berada
pada

zona

kuning,

kepatuhan sedang.

dengan

tingkat

Capaian ini lebih baik

dari tahun sebelumnya, yang berada pada
zona merah atau tingat kepatuhan rendah.
42. Pada kesempatan ini kami mengucapkan
terima kasih kepada Ombudsman Perwakilan
Jambi, yang telah memberikan penilaian dan
perhatian

yang

sangat

besar

guna

mendorong kami dalam upaya untuk terus
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meningkatkan kepatuhan jajaran Pemerintah
Provinsi Jambi dalam memenuhi standar
pelayanan publik.
Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya
hormati,
43. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya
sampaikan

pada

kesempatan

menyadari

sepenuhnya

ini.

bahwa

Kami

rencana

yang akan disusun oleh Pemerintah Provinsi
Jambi ini belum dapat mengakomodir seluruh
kebutuhan semua pihak, karena kita harus
fokus

terhadap

prioritas

pembangunan

daerah. Rencana yang disusun juga tidak
akan

berdampak

apa-apa

bila

tidak

bersinergi dengan rencana pemerintah pusat
dan

kabupaten/

Dengan

sinergitas,

kota

se-Provinsi

kerjasama

dan

Jambi.
kerja

bersama saya yakin Jambi Tuntas akan
terwujud.
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44. Selanjutnya

dengan

mengucapkan

“Bismillahirohmanirohim”

musyawarah

perencanaan pembangunan RKPD Tahun
2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
Buah ketimun dibelah empat,
tambahkan lobak untuk dimakan.
Agar pembangunan berjalan cepat,
pemerintahan yang kompak sangatlah dibutuhkan.
Pergi ke umo menangkap seluang,
dijual ke pekan di jalan lintas.
Mari besamo kito berjuang,
untuk mewujudkan Jambi Tuntas.
Semoga semua upaya yang kita lakukan ini
mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
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