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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan bermakna perubahan yang mengarah pada peningkatan
kesejahteraan manusia. Peningkatan standar hidup, perbaikan pendidikan dan
kesehatan serta keadilan dalam berbagai kesempatan adalah unsur yang esensial
dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi didefenisikan sebagai upaya
untuk mencapai tujuan dan seperangkat tujuan sosial yang dikelompokkan sebagai
berikut: (1) pemanfaatan kesejahteraan individu yang sering diterjemahkan kedalam
pendapatan per kapita. Disamping itu faktor kualitas lingkungan juga memberikan
dampak pada kesejahteraan masyarakat secara kualitatif, (2) pemenuhan kebutuhan
pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum (klasifikasi Goutlet).
Dengan

demikian

pembangunan

ekonomi

melibatkan

peningkatan

dalam

keterampilan , pengetahuan, kemampuan dan adanya pilihan dan (3) adanya harga
diri (self esteem dan self respect) sehingga pembangunan harus meletakkan
warganya bebas dari dominasi pihak lain dan negara (Pearce dan Warford, 1993).
Di era globalisasi saat ini, diperlukan konsensus sosial baru, karena telah
terjadi pergeseran yang fundamental dalam tata nilai dan persepsi masyarakat. Di
samping itu juga, muncul banyak harapan berjuta-juta orang akan adanya
kemungkinan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saat ini, masyarakat
menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka, bukan saja hak di bidang politik tetapi
juga di bidang ekonomi, misalnya atas pangan, kesehatan, atau pekerjaan. Ketika
masyarakat menekankan identitas kedaerahan dan identitas etnisnya, mereka tidak
sekedar menuntut ekonomi atas kebebasan politik yang lebih besar, tetapi mereka
juga menyuarakan bahwa sebagian dari hak sosial dan ekonomi dasar mereka
belum terpenuhi.
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, issu pembangunan
tersebut sudah barang tentu tidak cukup harus disajikan dalam bentuk pernyataan
politik (political statement) pada dokumen perencanaan pembangunan daerah,
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namun harus mampu dijabarkan dalam program - program yang nyata. Untuk
sampai pada proses tersebut sudah barang tentu diperlukan pengukuranpengukuran terhadap “pembangunan manusia” itu sendiri, yang justru selama ini
menjadi kendala perencanaan di daerah.
Pendekatan

berbasis hak sangat

sesuai

dalam

mendukung

proses

desentralisasi Indonesia yang sangat radikal. Saat ini mekanisme anggaran untuk
otonomi daerah mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan daerah – daerah
yang lebih miskin dengan aspirasi daerah yang lebih kaya. Suatu mekanisme
berdasarkan hak akan sedikit berbeda. Tidak akan ada perbedaan antara warga
satu

kabupaten dengan

menawarkan

cara

untuk

warga

kabupaten

membangun

dan

lainnya.

Pendekatan

menggiatkan

hak juga

kembali

kegiatan

masyarakat. Pendekatan ini biasanya memang lebih berbicara pada tingkat
pemerintahan yang lebih rendah. Ditingkat nasional sebagian besar debat hak-hak
ekonomi dan sosial dilaksanakan dalam pola yang umum dengan menyajikan peta
besarnya dan mencoba membangun institusi-institusi yang lebih demokratis dan
menggairahkan pertumbuhan ekonomi.
Diberlakukannya otonomi daerah telah meletakkan kewenangan pelayanan
umum pada daerah kabupaten/kota, dengan demikian kabupaten/kota pada
prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus
disediakan berdasarkan kewenangannya. Namun demikian dalam rangka negara
kesatuan, pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat
mendasar di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau masyarakat
secara merata.
Didasari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah swasta maupun masyarakat yang sangat tergantung dari peran serta
laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada
pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan.
Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa
dan memerlukan dukungan semua pihak.
Perubahan ini adalah suatu reaksi terhadap prgram-program hanya untuk
perempuan

yang

mengupayakan

kegiatan-kegiatan

pembangunan

untuk

perempuan. Dalam konteks ini pembangunan dipandang sebagai suatu proses yang
kompleks yang melibatkan upaya-upaya perbaikan individu secara sosial, ekonomi,
politik dan budaya dan juga perbaikan masyarakat itu sendiri dimana perempuan
2
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dan laki-laki menrupakan subjek yang aktif dan bukan penerima pembangunan yang
pasif. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dampak pembangunan
terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki tidak akan berbeda. Keduanya akan
sama-sama memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.
Untuk dapat menilai seberapa jauh proses kemajuan yan telah dicapai
perempuan Kabupaten Musi Rawas dalam berbagai bidang dibanding pria,
diperlukan berbagai informasi yang mampu menggambarkan secara kemperhensif
profil perempuan daerah ini, oleh karena itu kegiatan dan pendataan dan
penyusunan database gender / profil gender Kabupaten Musi Rawas menjadi sangat
penting artinya guna menilai keberhasilan serta mengevaluasi berbagai kegiatan
yang berperspektif gender di bawah ini. Dengan tersusunnya database / profil
gender Kabupaten Musi Rawas ini dapat diperoleh gambaran yang objektif sebagai
landasan dalam proses perencanaan dalam peningkatan dan pengembangan
potensi perempuan di wilayah kabupaten Musi Rawas.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data dan
informasi terhadap peran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang
pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sebagai dasar penyusunan program
pembangunan berbasis gender. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui sejauh mana peran perempuan di Kabupaten Musi Rawas di
berbagai bidang pembangunan.
2. Mengetahui seberapa jauh perempuan telah menerima benefit dari kegiatan
pembangunan yang responsif gender.
3. Mendapatkan informasi tentang akses yang diperoleh perempuan kepada
sumber daya dan sejauh mana kontrol sosial yang dilakukan perempuan
terhadap sumber daya manusia termasuk fasilitas sosialnya.
4. Tersusunnya dan terdatanya database gender / profil gender Kabupaten Musi
Rawas sebagai alat ukur untuk menentukan program tahunan (jangka pendek
dan jangka menengah).
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Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya informasi mengenai peran dan
keterlibatan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan dibandingkan dengan
pria.

1.3 RUANG LINGKUP WILAYAH
Lingkup wilayah studi yang menjadi bahasan dalam pelaksanaan kegiatan ini
meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas. Secara administratif
wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 kecamatan, yaitu Kecamata STL Ulu,
Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan
Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan TPK, Kecamatan Jayaloka,
Kecamatan Suka Karya, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan BTS Ulu,
Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Lakitan dan kecamatan Megang Sakti.

1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB I. PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan, ruang
lingkup dan sistematika pembahasan
BAB II. PROFIL GENDER KABUPATEN MUSI RAWAS
Pada bab ini diuraikan mengenai berbagai kondisi di wilayah Kabupaten musi
Rawas mulai dari kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan
fertilitas dan KB.
BAB III. PENUTUP.
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BAB II
PROFIL GENDER KABUPATEN MUSI RAWAS

II.1 KEPENDUDUKAN
Penduduk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses
pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat
pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitas penduduknya
rendah. Maka dari itu sumber daya manusia perlu mendapat perhatian agar dapat
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.

Jumlah Penduduk
Menurut hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun
2017 mencapai 394.384 jiwa, meningkat sekitar 5.145 jiwa dibandingkan tahun
2016 yang berjumlah 389.239 jiwa. Dengan demikian tingkat pertumbuhan
penduduk Kabupaten Musi Rawas dalam setahun terakhir adalah 1.32 persen.
Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas merupakan terbesar ke delapan
di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah pendududk yang terbilang besar ini
merupakan modal dasar bagi pembangunan bila didukung oleh kualitas penduduk
yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian maupun keterampilan.
Sebaliknya penduduk akan menjadi beban pembangunan bila tidak didukung oleh
pendidikan, keahlian dan keterampilan yang cukup. Oleh karena itu diperlukan
penanganan yang serius terhadap masalah-masalah kependudukan.
Tabel 2.1 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Musi Rawas
tahun 2017 menurut jenis kelamin. Tampak di sini secara keseluruhan jumlah
penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, yaitu
201.807 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 192.577 jiwa untuk penduduk perempuan.
Perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan lebih
jelas tergambarkan melalui indikator kependudukan yang disebut rasio jenis kelamin
atau seks rasio. Seks rasio menggambarkan jumlah penduduk laki-laki per 100
penduduk perempuan. Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa seks rasio penduduk
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Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 sebesar 104,79 artinya terdapat 104 orang
penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan.

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin Dan
Rasio Jenis Kelamin,Tahun 2017
2017

No

Kecamatan

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(2)
STL Ulu
Selangit
Sumber Harta
Tugumulyo
Purwodadi
Muara Beliti
TPK
Jayaloka
Suka Karya
Muara Kelingi
BTS Ulu
Tuah Negeri
Muara Lakitan
Megang Sakti
Musi Rawas

Lakilaki
Perempuan
(3)
(4)
15,843
15,116
9,635
9,357
8,905
8,586
23,645
23,043
7,724
7,615
12,830
12,474
6,074
6,071
8,460
7,932
7,623
7,195
20,755
19,592
14,563
13,815
14,766
14,302
24,013
22,220
26,971
25,259
201807
192577

Sex Ratio
Total
(5)
30,959
18,992
17,491
46,688
15,339
25,304
12,145
16,392
14,818
40,347
28,378
29,068
46,233
52,230
394384

(6)
104.81
102.97
103.72
102.61
101.44
102.85
100.06
106.66
105.95
105.93
105.41
103.25
108.07
106.78
104.79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Jika dilihat menurut kecamatan, terlihat bahwa di seluruh kecamatan di
Kabupaten Musi Rawas, seks rasio penduduknya lebih dari 100 persen. Artinya
pada setiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas lebih banyak penduduk laki – laki
daripada penduduk perempuan.
Struktur Umur Penduduk
Struktur umur penduduk menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan
kelompok umur. Berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik,
pengelompokan umur dibagi dalam interval 5 tahun. Di Kabupaten Musi Rawas
pada tahun 2017, persentase penduduk yang berada di kelompok umur muda (0-14
tahun) masih cukup tinggi untuk kedua jenis kelamin. Ini berarti, penduduk
Kabupaten Musi Rawas, sama halnya dengan kabupaten/kota lain pada umumnya,
masih relatif muda.
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Gambar 2.1. Piramida Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

perempuan

Laki - laki

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Jika dilihat lebih lanjut,struktur umur penduduk juga dapat melihat angka
rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan didapatkan dengan membagi jumlah
penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan penduduk
usia produktif (15-64 tahun). Adapun hasil rasio ketergantungan penduduk
Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.2.

Persentase Per Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
Penduduk Kabupaten Musi Rawas Menurut Jenis Kelamin Tahun
2017
Laki-laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

0-14

28.43

28.53

28.47

15-64

66.76

66.62

66.69

65+

4.81

4.85

4.83

Rasio Ketergantungan

49.79

50.10

49.94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Rasio ketergantungan penduduk baik untuk laki – laki dan perempuan di
Kabupaten Musi Rawas mencapai angka 50. Hal ini dapat diartikan penduduk usia
produktif, yaitu 15 – 64 tahun di Kabupaten Musi Rawas baik untuk laki – laki
maupun perempuan menanggung sebanyak 50 penduduk usia non-produktif. Angka
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rasio ketergantungan ini masih relatif tinggi, mengingat rasio ketergantungan ini
lebih mengenai ketergantungan secara ekonomi didalam masyarakat. Maka dari itu
pemberdayaan dan pelatihan penduduk dalam hal ini akan sangat diperlukan untuk
mendapatkan penduduk usia produktif yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di
masyarakat luas.
Status Perkawinan
Tabel 2.3.

Persentase Penduduk Kabupaten Musi Rawas Menurut Status
Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki +
Perempuan

Status Perkawinan

Persentase (%)

(1)

(2)

Belum Kawin

33,5

Kawin

64,3

Cerai Hidup

0,5

Cerai Mati

1,7

Jumlah

100,00

Belum Kawin

23,7

Kawin

67,4

Cerai Hidup

2,1

Cerai Mati

6,8

Jumlah

100,00

Belum Kawin

28,7

Kawin

65,8

Cerai Hidup

1,3

Cerai Mati

4,2

Jumlah

100,00
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Berdasarkan Tabel 2.3 Persentase penduduk laki-laki yang belum kawin
lebih besar daripada penduduk perempuan. Hal ini mengindikasikan penduduk lakilaki yang cenderung lebih lama membujang dibandingkan penduduk perempuan.
Artinya secara rata – rata penduduk perempuan kawin lebih muda dibandingkan
penduduk laki-laki. Hal ini secara umum disebabkan juga oleh faktor sosial dan
budaya masyakarat setempat.
Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai baik
cerai hidup dan cerai mati lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan status
yang sama. Ini berarti bahwa perempuan lebih tahan hidup menjanda dibandingkan
laki-laki baik karena perceraian atau karena kematian pasangannya. Kedua
fenomena di atas dijumpai juga pada tahun-tahun sebelumnya.

II. 2 PENDIDIKAN
Kualitas pendidikan sangat menentukan tingkat kesejahteraan di suatu
wilayah. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi penduduk yang
tergolong dalam angkatan kerja. Seyogyanya, penduduk dengan kualitas pendidikan
yang baik akan mampu bersaing dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Pada
akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatkan kualitas
pendidikan akan mampu mengurangi ketimpangan di dalam masyakarat pada
umumnya.
Mengingat
diperlukan

pentingnya

usaha-usaha

yang

pendidikan

dalam

dilakukan

secara

pembangunan
terus

ekonomi,

menerus

untuk

mengembangkan pendidikan bagi masyarakat baik dari segi kualitas maupun
pemerataan pendidikan. Pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat
tanpa membedakan daerah, suku, agama maupun jenis kelamin. Masyarakat juga
perlu terus di dorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan.
Angka Buta Huruf
Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan
minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera.
Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf. Persentase melek huruf
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(literacy rate) didefinisikan sebagai besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke
atas yang bisa membaca dan menulis. Persentase melek huruf ini juga
menggambarkan mutu sumber daya manusia karena dengan kemampuan membaca
dan menulis seseorang dapat berkomunikasi dan menerima informasi dengan baik.
Berikut dapat dilihat angka buta huruf dan melek huruf berdasarkan jenis
kelamin di Kabupaten Musi Rawas.
Tabel 2.4.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2017

Kemampuan Membaca dan Menulis

Persentase (%)

(1)

(2)
Huruf latin

99,26

Huruf arab

66,35

Huruf lainnya

0,77

Buta huruf

0,74

Huruf latin

96,09

Huruf arab

65,30

Huruf lainnya

1,16

Buta huruf

3,29

Huruf latin

97,73

Huruf arab

65,84

Huruf lainnya

0,96

Buta huruf

1,98

Laki-Laki

Perempuan

Perempuan
Laki-Laki +
Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, terlihat jelas ketimpangan dalam bidang
pendidikan antara penduduk perempuan dan laki – laki. Secara total, masih terdapat
1,98 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas yang buta huruf,
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sedangkan 97,73 persen penduduk usia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca
dan menulis huruf latin. Pada penduduk laki – laki umur 15 tahun ke atas hampir 100
persen sudah dapat membaca dan menulis huruf latin (99,26 persen). Namun, untuk
penduduk perempuan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca
dan menulis hanya mencapai 96,09 persen. Selanjutnya, untuk angka buta huruf
penduduk laki – laki hanya sebesar 0,74 persen sedangkan untuk penduduk
perempuan mencapai 3,29 persen. Ketimpangan yang nyata ini dapat menjadi fokus
program pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dalam mengentaskan buta
huruf khususnya untuk penduduk perempuan 15 tahun ke atas di Kabupaten Musi
Rawas.
Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Sekolah
Selain angka buta huruf, salah satu indikator pendidikan yang dapat
digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk adalah pendidikan tertinggi
yang ditamatkan.
Tabel 2.5.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
Ijazah

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki +
Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

Tidak mempunyai ijazah

15,45

20,95

18,12

SD / MI / Paket A

47,17

42,33

44,82

SMP / MTs / Paket B

14,00

14,98

14,48

SMA / SMK / MA / Paket C

19,80

18,51

19,17

Diploma I / II

0,00

0,49

0,24

Akademi / D III

0,92

0,80

0,86

Diploma IV/ S1/ S2 / S3

2,66

1,95

2,32

Jumlah

100,00

100,00

100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas
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Tabel 2.5 menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan yang ditamatkan,
nampak bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah tamatan
SD/sederajat yaitu sebesar 44,82 persen. Sedangkan yang tamat SLTP/sederajat
hanya sekitar 14,48 persen, dan tamat di atas SLTA/sederajat sebesar 19,17
persen. Ditinjau per jenis kelamin, persentase penduduk perempuan 15 tahun ke
atas yang tidak pernah sekolah dan yang tidak tamat SD (20,95%) lebih tinggi
daripada laki-laki (15,45%). Fenomena ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya
mengenai indikator buta huruf.
Untuk memperdalam bahasan akan tingkat pendidikan perempuan
dibandingkan laki – laki, berikut indikator angka partisipasi sekolah (APS), angka
partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) akan menjelaskan
fenomena yang ada.
Angka partisipasi sekolah didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia
tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk usia tersebut. Dari
Gambar 2.2 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin menurun
persentase murid yang bersekolah. Hal ini tercermin dari semakin menurunnya
angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12, 13-15 tahun dan 16-18
tahun.
Gambar 2.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7 – 18 Tahun
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
100 100

94.89 98.5

59.35 63.43

7 - 12
13 - 15

16 - 18
Laki-laki

Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas
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Terlihat juga di gambar 2.2 Kelompok Umur Sekolah manapun saat ini APS
perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Hal ini tentu saja menarik untuk
diteliti lebih lanjut mengapa pada anak-anak usia sekolah ketimpangan gender justru
terjadi pada anak laki-laki. Diduga hal ini disebabkan karena anak laki-laki lebih
diharapkan untuk membantu mencari nafkah keluarga sehingga banyak yang tidak
bersekolah lagi.
Selain itu, walaupun gerakan sekolah gratis telah diterapkan dalam
beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya, angka partisipasi sekolah anak usia
sekolah terutama untuk jenjang SMP (13 – 15 tahun) dan jenjang SMA (16 – 18
tahun) belum mencapai 100 persen. Maka dari itu diperlukan studi lebih lanjut untuk
meneliti mengapa terjadi demikian.
Gambar 2.3. Angka Partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Penduduk Umur 7 – 18 Tahun Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

116.03
121.09

99.31

93.94

85.89
75.64

95.8

99.05
92.67

71.6

50.83
59.82

SD sederajat

SMP sederajat SMA sederajat

SD sederajat

APK

SMP sederajat SMA sederajat
APM

Laki-laki

Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Gambar 2.3 diatas secara garis besar menggambarkan fenomena yang
sama untuk penduduk laki – laki dan perempuan. Nilai APK dan APM penduduk
perempuan rata – rata lebih tinggi dibandingkan penduduk laki – laki. Berdasarkan
fenomena angka baik dari APS, APK dan APM inilah dapat disimpulkan alasan
mengapa angka buta huruf penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan
penduduk laki – laki. Penduduk perempuan yang buta huruf diperkirakan merupakan
penduduk perempuan usia tua. Pernyataan ini juga didukung dengan karakteristik
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usia harapan hidup perempuan yang lebih lama dibandingkan usia harapan hidup
laki – laki. sehingga dapat menjadi masukan agar sasaran program pemberantasan
buta huruf dapat difokuskan untuk perempuan usia tua di Kabupaten Musi Rawas.

II. 3 KETENAGAKERJAAN
Secara kemampuan fisik, perempuan dan laki – laki diciptakan berbeda
satu sama lain. Hal ini yang kemudian tercermin dari perilaku yang cukup berbeda
antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan seperti partisipasi dalam
angkatan kerja, mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan maupun
jenis pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini juga terkait dengan beberapa hal seperti
pendidikan, kesempatan kerja yang ada serta faktor-faktor sosial budaya lainnya.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Secara praktis tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berusia 15
tahun atau lebih. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Sedangkan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang aktif secara ekonomi baik yang
bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.
Situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Rawas selama setahun
terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, dimana dibandingkan
dengan kabupaten/kota lainnya, TPAK Kabupaten Musi Rawas menempati urutan
keempat dengan 74,14 persen. Hal ini sejalan dengan juga dengan angka tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas yang menempati urutan keempat
dengan 2,80 persen di Tahun 2017.
Pada Gambar 2.4 dibawah, terlihat perbandingan untuk indikator TPAK dan
TPT Kabupaten Musi Rawas antara penduduk 15 tahun ke atas laki – laki dan
perempuan. Dari segi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), penduduk laki – laki
lebih aktif secara ekonomi didalam masyarakat. Berbeda signifikan dengan
penduduk perempuan umur 15 tahun keatas yang hanya 59,12 persen aktif secara
ekonomi didalam masyakarat. Akan tetapi fenomena berbeda terlihat pada tingkat
pengangguran terbuka per jenis kelamin. Secara statistik, angka TPT penduduk 15
tahun ke atas laki – laki lebih tinggi dibandingkan penduduk 15 tahun ke atas
perempuan (3, 04 persen laki – laki dan 2,42 persen perempuan). Hal ini lebih lanjut
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dapat terjelaskan dengan fakta bahwa hampir 32 persen penduduk perempuan usia
15 tahun ke atas merupakan ibu rumah tangga, atau jika dilihat proporsinya
terhadap penduduk bukan angkatan kerja perempuan mencapai 78 persen.
Gambar 2.4. TPAK dan TPT Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis
Kelamin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

88.45

59.12

3.04

TPAK

2.42

TPT
Laki-laki

Perempuan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Lapangan Pekerjaan
Dilihat dari lapangan pekerjaan, hampir 67,24 persen penduduk Kabupaten
Musi Rawas masih bekerja di sektor pertanian. Hal ini merupakan fenomena umum
untuk seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Sektor lainnya yang cukup
banyak digeluti penduduk adalah sektor perdagangan dan sektor jasa.
Perbedaan jenis kelamin ternyata mempengaruhi struktur lapangan
pekerjaan antara laki-laki dan perempuan khususnya di luar sektor pertanian.
Sektor-sektor yang lebih banyak menyerap pekerja perempuan adalah sektor
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi dan sektor Jasa Kemasyarakatan,
Sosial dan Perorangan. Persentase perempuan yang bekerja di sektor perdagangan
sebesar 20,84 persen, di sektor jasa sebesar 11,91 persen dan sektor industri hanya
sebesar 3,99 persen. Sedangkan persentase pekerja laki-laki didominasi di sektor
pertanian (mencapai 70,5 persen).
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Gambar 2.5.

Distribusi Lapangan Pekerjaan Penduduk 15 Tahun Ke Atas

Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017

1.15
11.91
20.84

5.80
8.97

8.78
7.09
9.39
4.22

4.13

3.99

62.10

Lainnya

13.86
jasa kemasyarakatan
Perdagangan, rumah
makan dan akomodasi
Industri

70.53

67.24
Pertanian

Laki - laki

Perempuan

Musi Rawas

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Status Pekerjaan
Perempuan dan laki-laki Kabupaten Musi Rawas juga mempunyai
struktur status pekerjaan utama yang berbeda. Jika dilihat dari sisi gender,
terdapat persamaan dari segi mayoritas status pekerja perempuan pada 2017
adalah sebagai buruh/karyawan (39,85%), sama seperti pekerja laki-laki juga
terdistribusi terbesar pada status buruh/karyawan (45,80%). Akan tetapi untuk
pekerja perempuan, status terbesar kedua berada pada status pekerja
keluarga/pekerja tidak dibayar, yaitu 37,28 persen. Sedangkan untuk pekerja laki
– laki sekitar status yang mendominasi kedua adalah berusaha baik berusaha
sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar, dan berusaha dibantu
buruh tetap/ dibayar sebanyak 42,73 persen.

Dari kedua fenomena ini

menandakan tenaga kerja perempuan pada umumnya memiliki penghasilan
yang lebih rendah dibanding pekerja laki – laki. selain itu, dari segi perubahan
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struktur ketenagakerjaan masih besar dalam kegiatan informal yang berarti pula
sangat mudah berpindah pekerjaan ke sektor lain di masa yang akan datang.
Gambar 2.6. Distribusi Status /Jabatan dalam Pekerjaan Penduduk Laki – laki
15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Kabupaten Musi Rawas Tahun
2017

1.39

Berusaha sendiri

2.81
7.27

20.73

19.32
45.80

Berusaha dibantuk buruh
tidak tetap/ tidak dibayar
Berusaha dibantu buruh
tetap/ dibayar
Buruh
Pekerja bebas pertanian
Pekerja bebas non
pertanian
Pekerja keluarga/ tidak
dibayar

2.68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Gambar 2.7. Distribusi Status /Jabatan dalam Pekerjaan Penduduk Perempuan
15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Tahun Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017

Berusaha sendiri
11.06
37.28

10.52

0.50

39.85
0.28
0.50

Berusaha dibantuk buruh
tidak tetap/ tidak dibayar
Berusaha dibantu buruh
tetap/ dibayar
Buruh
Pekerja bebas pertanian

Pekerja bebas non
pertanian
Pekerja keluarga/ tidak
dibayar

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas
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II.4 KESEHATAN, FERTILITAS DAN KB
Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu tolak ukur
keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah. Oleh karena itu
masalah kesehatan sangat penting dikemukakan sehubungan dengan statistik
menurut gender.
Di lihat dari sisi perempuan, kondisi kesehatan dan status gizi ibu
merupakan elemen pokok dari mata rantai terciptanya SDM yang berkualitas.
Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan
pria yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui yang merupakan suatu proses yang
sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Untuk
itu seharusnya perempuan memiliki hak menikmati standar tertinggi yang dapat
dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
Beberapa indikator kesehatan yang penting antara lain angka kematian
bayi, angka kesakitan (morbidity rate), penolong persalinan dan penggunaan KB.
Angka Kematian Bayi
Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dan komitmen
Pembangunan Milenium (MDG’s). Salah satu tujuan pembangunan yang terkait
langsung dengan kesehatan perempuan yaitu meningkatkan kesehatan ibu serta
menurunkan angka kematian anak. Kualitas kesehatan seorang ibu yang rendah
pada gilirannya akan menghasilkan anak yang tumbuh kembangnya tidak sempurna.
Pada kasus yang ekstrim, tingkat kesehatan ibu yang rendah dapat menyebabkan
kematian ibu dan anaknya.
Definisi kematian menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya
semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat
setelah kelahiran hidup. Khusus untuk kematian bayi, dibedakan menjadi kematian
yang terjadi sejak dalam kandungan dan kematian di luar kandungan. Bayi yang
lahir dalam keadaan meninggal disebut Fetal Death, sementara bayi lahir hidup yang
meninggal sebelum berumur satu tahun disebut Infant Death.
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Angka Kematian Bayi (AKB) didefinisikan sebagai banyaknya kematian
bayi usia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
AKB merupakan indikator penting untuk mencerminkan derajat kesehatan
masyarakat di suatu wilayah. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan
lingkungan di mana tempat orangtua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan
status sosial orangtua si bayi. Penurunan AKB merupakan salah satu indikator
pennting dari keberhasilan pembangunan kesehatan. Hal ini disebabkan penurunan
angka kematian bayi berkaitan erat dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat,
penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dan yang paling penting
adalah peningkatan pendapatan serta kondisi kesejahteraan penduduk secara
umum.
AKB Kabupaten Musi Rawas cenderung mengalami penurunan dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2010, AKB kabupaten Musi Rawas mencapai 41,10. Seiring
berjalannya pembangunan dan program pemerintah Kabupaten Musi Rawas, seperti
peningkatan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis pada level desa, AKB
Kabupaten Musi Rawas turun menjadi 38,82 di tahun 2017. Dibandingkan dengan
kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan, AKB Kabupaten Musi Rawas masih
menempati urutan 7 tertinggi. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan
dalam hal peyalanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita di seluruh desa di
Kabupaten Musi Rawas.
Angka Keluhan Sakit dan Angka Kesakitan
Angka keluhan merupakan angka yang menunjukkan banyaknya penduduk
yang mengalami keluhana kesehatan. Sedangkan angka kesakitan menunjukkan
tingkat kemungkinan penduduk menderita penyakit per 100 penduduk.
Jika ditafsirkan, angka keluhan kesehatan maka 19,3 atau 19 dari 100
penduduk laki – laki atau 18 dari 100 penduduk perempuan mengalami keluhan
kesehatan. Sedangkan untuk angka kesakitan, 10 dari 100 menderita penyakit baik
untuk penduduk laki – laki maupun perempuan. Berdasarkan Gambar 2.7 dibawah,
terlihat bahwa baik angka keluhan sakit dan angka kesakitan penduduk laki – laki
sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan
pekerjaan yang digeluti dan aktivitas yang dilakukan penduduk laki – laki yang
cenderung lebih beresiko dibandingkan penduduk perempuan.
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Gambar 2.8. Angka Keluhan Sakit dan Kesakitan Penduduk Menurut Jenis
Kelamin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Penolong Persalinan
Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk,
ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan yang tidak kalah
pentingnya adalah penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan upaya
penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan. Data
mengenai penolong persalinan menjadi sangat penting karena penolong kelahiran
sangat mempengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkan dan si ibu. Persalinan yang
ditolong oleh dokter dan bidan dipandang lebih baik dari segi kesehatan
dibandingkan persalinan yang ditolong oleh dukun atau tenaga nonmedis lainnya.
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Gambar 2.9. Persentase Perempuan Umur 15 - 49 Tahun Yang Pernah Kawin
Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2017
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

Berdasarkan Gambar diatas, mayoritas penolong persalinan terakhir
dilakukan oleh bidan. Hal ini cukup menggembirakan mengingat dalam beberapa
tahun belakang masih terdapat persalinan yang dilakukan oleh dukun bersalin,
namun di 2017 sudah tidak ada lagi.
Selain penolong persalinan, tempat persalinan terakhir juga merupakan
indikator penting terkait keselamatan ibu dan bayi. Dengan adanya pembangunan
fasilitas kesehatan diharapkan proses persalinan dapat dilakukan di faskes yang
cenderung lebih terjamin kebersihannya. Pada Tabel dibawah dapat diketahui
bahwa sepertiga perempuan kawin umur 15 – 49 tahun melahirkan terakhir di
puskesmas/polindes/pustu.
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Tabel 2.6.

Persentase Perempuan di Kabupaten Musi Rawas Berumur 15 –
49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak
Lahir Hidup Yang Terakhir Tahun 2017
Tempat Melahirkan Anak Lahir
Hidup yang Terakhir

Persentase (%)

(1)

(2)

Rumah Sakit Pemerintah/
Swasta/ RSIA

8,61

Rumah Bersalin/ Klinik

25,98

Puskesmas / Polindes / Pustu

32,27

Praktek Nakes

8,84

Rumah

24,30

Lainnya

0,00

Jumlah

100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas

KELUARGA BERENCANA (KB)
Fertilitas dan keluarga berencana merupakan masalah yang tidak dapat
dipisahkan manakala berbicara mengenai kesehatan dan peningkatan peran
perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti
pendidikan, sosial dan ekonomi akan berpengaruh terhadap pola perilaku
perempuan dalam berumah tangga termasuk pola fertilitas dan pemakaian alat
kontrasepsi.
Program keluarga berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan
pertama pada wanita merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi penurunan
yingkat fertilitas di Kabupaten Musi Rawas karena berdampak memperpendek masa
reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko
cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap
keselamatan ibu maupun anak.
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UMUR PERKAWINAN PERTAMA
Umur perkawinan pertama perempuan berpengaruh terhadap tingkat
fertilitas perempuan. Semakin muda umur perkawinan perempuan pertama berarti
semakin panjang masa reproduksi bagi perempuan. Dengan demikian kemungkinan
mempunyai anak semakin besar pula.
Berdasarkan data Susenas 2017 (Gambar 2.10) menunjukkan bahwa saat
ini sekitar 12,40 persen perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas menikah
pertama kali pada usia kurang dari 16 tahun, angka ini menurun jika dibandingkan
dengan tahun 2016 dimana banyaknya perempuan yang usia perkawinan
pertamanya kurang dari 16 tahun adalah sebesar 15,81 persen, sementara 23,62
persen wanita menikah pertama kali pada usia 17-18 tahun. Mayoritas perempuan
pernah kawin usia 10 tahun ke atas melakukan perkawinan pertama pada usia di
atas 21 tahun yaitu sebesar 35,86 persen. Sedangkan yang melakukan perkawinan
pertama pada usia antara 19 - 20 tahun sebesar 28,12 persen. Berikut dapat dilihat
gambaran mengenai persentase wanita menurut umur perkawinan pertama di
Kabupaten Musi Rawas tahun 2017.

Gambar 2.10. Persentase Perempuan Menurut Umur Perkawinan Pertama
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

12.4
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≤ 16

17 - 18

19 - 20

≥ 21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas
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PARTISIPASI KB

Partisipasi KB umumnya diukur dengan besarnya persentase perempuan
berstatus kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB (current user) dan
yang pernah menggunakan KB (ever user). Berdasarkan data Susenas 2017 angka
current user mencapai 68,28 persen sedangkan angka ever user sebesar 8,05
persen. Angka current user pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu dari
65,90 persen di tahun 2016 menjadi 68,28 persen di tahun 2017. Sedangkan angka
ever user cenderung sama dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 8,00 persen di
tahun 2016 menjadi 8,05 persen di tahun 2017.
Pada tahun 2017 jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan
adalah suntikan 69,75 persen kemudian disusul oleh alat kontrasepsi susuk KB
sebesar 21,61 persen. Begitu juga di tahun sebelumnya jenis alat kontrasepsi
suntikan dan susuk KB yang paling banyak digunakan. Banyaknya penggunaan
kedua alat kontrasepsi ini karena selain relatif murah juga mempunyai resiko yang
lebih kecil. Pada tahun 2017 alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah
jenis intravag/tissue 0,00 persen, selanjutnya alat kontrasepsi yang paling jarang
digunakan adalah vasektomi dimana pemakainya hanya sebanyak 0,05 persen.
Sementara itu penggunaan jenis kontrasepsi kondom dan tubektomi masing-masing
hanya sebesar 0,69 persen dan 0,53 persen. Dari beberapa data di atas dapat
diambil kesimpulan bahwa rendahnya persentase pemakaian kondom dan
vasektomi ini juga menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam KB masih relatif
rendah.
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Tabel 2.7.

Persentase Perempuan di Kabupaten Musi Rawas Berumur 15 –
49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Alat / Cara KB Yang
Sedang Digunakan Tahun 2017
Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan

Persentase (%)

(1)

(2)

MOW / Tubektomi

0,53

MOP / Vasektomi

0,05

AKDR / IUD / Spiral

0,79

Suntikan

69,75

Susuk KB

21,61

Pil

6,58

Kondom

0,69

Intravag / Kondom Perempuan

0,00

Metode Menyusui Alami

0,00

Pantang Berkala

0,00

Lainnya

0,00

Jumlah

100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Musi Rawas
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BAB III
PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa
bidang, perempuan masih tertinggal dibandingkan laki – laki. Komposisi penduduk
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 menunjukkan secara keseluruhan jumlah
penduduk laki – laki sedikit lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.
Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan yang dicapai perempuan secara umum
tidak jauh berbeda dibandingkan penduduk laki – laki, walaupun angka buta huruf
perempuan lebih besar dibandingkan laki – laki. Dalam bidang ketenagakerjaan
antara lain ditunjukkan oleh tingkat partisipasi perempuan lebih rendah dalam
angkatan kerja serta tingkat produktifitas dan nilai ekonomis yang juga lebih rendah
dibandingkan penduduk laki – laki. Dalam bidang kesehatan, fertilitas dan KB,
peningkatan

dalam

hal

penolong

persalinan

dan

tempat

bersalin

cukup

menggembirakan. Namun untuk partisipasi laki – laki dalam KB masih relatif rendah.

Mengingat perempuan merupakan potensi yang sangat besar dalam
pembangunan, maka perhatian yang lebih besar lagi perlu diberikan untuk
mendorong perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.
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