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Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 9,5 persen berpotensi menimbulkan 
berbagai permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah manusia yang asasi. Ekspresi diri 
diwujudnyatakan dalam bekerja. Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di 
berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari kerja bagi suatu kehidupan yang 
layak. Karena itu Pemerintah menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran 
pokok dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang dijabarkan ke dalam berbagai 
prioritas pembangunan. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan 
pekerjaan produktif mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah. 

 
A. PERMASALAHAN 
 
 Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir. Penganggur 
terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sementara tingkat 
pengangguran terbuka adalah proporsi dalam persen dari penganggur terbuka terhadap angkatan 
kerja. Pada tahun 1997, pengangguran terbuka hanya 4,7 persen  atau sekitar 5,0 juta, meningkat 
menjadi 6,4 persen atau sekitar 6 juta orang pada tahun 1999, dan terus meningkat menjadi 9,5 
persen pada tahun 2003 atau sekitar 9,5 juta orang. Di perkotaan, tingkat pengangguran terbuka 
tahun 2003 sebesar 12,5 persen dan di perdesaan 7,4 persen. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat 
pengangguran wanita 13,0 persen dan laki-laki 7,6 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang 
tertinggi adalah lulusan sekolah menengah umum yaitu 16,9 persen dan perguruan tinggi 9,1 persen. 
Sedangkan tingkat penganggur terbuka terbesar terdapat pada kelompok usia muda (15-19 tahun) 
yaitu 36,7 persen pada tahun 2003. 
 
 Menciutnya lapangan kerja formal di perkotaan dan di perdesaan pada kurun waktu 
2001-2003. Pada tahun 2001 terjadi pengurangan pekerja formal di daerah perdesaan sebanyak 3,3 
juta orang. Pada tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sekitar 1,5 juta pekerja, sekitar 0,5 juta 
bekerja di kegiatan ekonomi formal perkotaan. Dalam tahun 2003 hal yang sama berulang kembali 
dengan hilangnya 1,2 juta pekerjaan, dimana sekitar 0,7 juta pekerja di kegiatan ekonomi formal 
perkotaan. Pengurangan pekerja formal ini diperkirakan terjadi di industri yang diperkirakan padat 
pekerja. Pada tahun 2001 industri makanan dan minuman kehilangan sekitar 15,6 ribu pekerja, 
industri tekstil kehilangan 66,4 pekerja, industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi kehilangan 
79 ribu pekerja, dan industri pakaian kehilangan 4,0 ribu pekerja, serta industri-industri lainnya. 
 
 Pekerja bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif. Banyaknya pekerja yang bekerja 
di lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan 
pekerja rawan terjatuh di bawah garis kemiskinan (near poor). Pekerja yang bekerja pada lapangan 
kerja yang kurang produktif dapat dilihat dari banyaknya jumlah pekerja setengah penganggur yaitu 
orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pada tahun 1997 tingkat setengah penganggur 
adalah 33,9 persen dari jumlah orang yang bekerja, meningkat 35,3 persen tahun 1999, dan sedikit 
menurun  menjadi  31,4 persen pada tahun 2003. Pekerjaan dengan produktivitas rendah secara 
umum terdapat di sektor pertanian di daerah perdesaan. 
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 Perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Sebelum krisis 
ekonomi tahun 1998, upah pekerja informal mengikuti pola upah pekerja formal. Apabila upah 
pekerja formal meningkat maka upah pekerja informal ikut meningkat pula. Para pekerja yang 
bekerja di industri besar upahnya cenderung meningkat dan sekarang secara riil sudah 20 persen di 
atas tingkat upah riil sebelum krisis ekonomi terjadi. Sedangkan upah pekerja informal cenderung 
tidak meningkat dan hanya sebesar 80 persen dibandingkan dengan upah riil sebelum krisis. 
Peningkatan upah pekerja di industri besar tanpa mempertimbangkan produktivitas akan diikuti oleh 
tingkat pengangguran yang tinggi serta tekanan bagi upah pekerja informal.  
 
 Adanya indikasi menurunnya produktivitas di industri pengolahan. Pertumbuhan upah riil 
lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah per pekerja untuk  industri besar dan 
menengah sejak kuartal pertama tahun 2001. Bila hal ini berlangsung terus maka dikuatirkan akan 
terjadi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan daya saing. 
 
 Meningkatnya tingkat penganggur terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun). Tingkat 
pengangguran usia muda terus meningkat dari  20,6 persen pada tahun 1999, menjadi 23,5 persen 
pada tahun 2000, 28,7 persen pada tahun 2001, 34,6 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi 
menjadi 36,7 persen pada tahun 2003. Meningkatnya tingkat pengangguran usia muda memerlukan 
perhatian khusus mengingat mereka ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. 
 
 
B. SASARAN 

 
Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya tingkat 

pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada akhir 2009. 
 
 
C. ARAH KEBIJAKAN 

 
Dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang bersifat dualistik, yaitu sebagian besar atau 70 persen 

dari angkatan kerja bekerja pada lapangan kerja informal; sebagian besar memiliki tingkat pendidikan 
dan keterampilan yang rendah yaitu sekitar 55 persen  adalah lulusan sekolah dasar kebawah; serta 
sebagian besar berusia muda,  kebijakan  ketenagakerjaan diarahkan pada:  

 
Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Keadaan 

angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar ke bawah serta berusia muda ini 
diperkirakan belum akan berubah secara berarti sampai 20 tahun mendatang. Dengan demikian 
lapangan kerja yang akan diciptakan seyogianya mempertimbangkan tingkat keterampilan pekerja 
yang tersedia. Dengan kualifikasi angkatan kerja yang tersedia, maka lapangan kerja formal yang 
diciptakan didorong kearah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang 
berorientasi ekspor.   

 
Kedua, memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan 

dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat 
diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal. Upaya-
upaya pelatihan tenaga kerja harus terus ditingkatkan dan disempurnakan agar perpindahan tersebut 
dapat terjadi.  
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Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan 
produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:  

 
1. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang 

berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang 
mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.  

 
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan 

iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan 
stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta 
peningkatan ketersediaan infrastruktur.  

 
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki 

pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan.  
 
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, 

antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-
program pengentasan kemiskinan.  

 
5. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu 

migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal. 
 
6. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya 

informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja. 
 

 
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN 

 
Kebijaksaan tersebut dijabarkan kedalam program-program ketenagakerjaan  sebagai berikut: 

 
1. PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong 
mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di 
perdesaan maupun di perkotaan. 

Dengan jumlah penganggur 9,5 juta orang, strategi utama dalam program ini adalah membuka 
peluang investasi agar dapat menciptakan lapangan kerja. Untuk itu akan  dilakukan pembaharuan 
atas berbagai program perluasan kesempatan kerja yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah. 
Pembaharuan ini sangat diperlukan agar program-program tersebut dapat ditujukan kepada sebagian 
penganggur yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi terutama di daerah-daerah 
dimana kegiatan ekonominya masih tertinggal. 

Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan berbagai program yang berkaitan dengan kebijakan 
migrasi tenaga kerja. Banyaknya kendala dalam migrasi internal akan difasilitasi oleh sistem 
administrasi kependudukan yang baik. Berkaitan dengan migrasi eksternal akan dilakukan 
penyempurnaan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Peninjauan 
kembali mekanisme perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan dan 
pemulangan TKI. Peluang kesempatan kerja di luar negeri masih dibutuhkan mengingat besarnya 
pengangguran di dalam negeri. 
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Disamping itu dilakukan penyempurnaan berbagai pelaksanaan program pendukung pasar kerja. 
Kegiatan ini sangat membantu berjalannya pasar kerja dengan mendorong bertemunya pencari kerja 
dan pemberi kerja melalui ketersediaan informasi pasar kerja yang tepat, cepat,  dan akurat. 
Ketersediaan informasi pasar kerja sangat dibutuhkan oleh pencari kerja dan pemberi kerja. 
Informasi ini mencakup lowongan kerja yang tersedia, jenis dan mutu lembaga pelatihan, kualifikasi 
dari pencari pekerja, termasuk melakukan bimbingan karier. Kegiatan ini diharapkan dapat 
mengurangi kekakuan (rigidity) pasar kerja. Sedangkan dari sisi lembaga pelatihan diperlukan 
informasi mengenai jenis ketrampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Jenis pelatihan dapat 
direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Hal ini juga dapat 
mengurangi berbagai kegiatan pelatihan yang tidak relevan terhadap permintaan pasar kerja. 
Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan untuk 
menyusun kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing. 

 
Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini difokuskan antara lain pada: 

1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel. 
Beberapa hal penting untuk disempurnakan agar tidak mengurangi fleksibilitas pasar kerja adalah:  
a) Aturan main yang berkaitan dengan pembatasan pekerja kontrak. Dalam keadaan dimana 

jumlah penganggur terbuka sangat tinggi maka salah satu upaya menguranginya adalah 
dengan mempermudah perusahaan untuk melakukan rekrutmen tanpa membatasi jenis 
pekerjaan bagi pekerja kontrak.  

b) Aturan main yang berkaitan dengan pengupahan serta mendorong penentuan upah secara 
bipartit.  

c) Aturan main yang berkaitan dengan PHK. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak yang harus disediakan oleh pemberi kerja bila terjadi PHK dirasakan 
memberatkan. Selain itu masih ada ketentuan mengenai uang penggantian hak dan uang 
pisah bagi mereka yang melakukan kesalahan berat atau mengundurkan diri. Penurunan 
tingkat pesangon seperti tingkat pesangon di negara ASEAN harus secepatnya dilaksanakan.  

d) Aturan main yang dikaitkan dengan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan pekerja yang 
berlebihan, seperti cuti panjang setelah 6 tahun bekerja dan pembayaran gaji kepada pekerja 
yang sakit sampai satu tahun akan dipertimbangkan kembali. Perlindungan berlebihan yang 
diberikan kepada pekerja wanita seperti larangan kerja malam bagi wanita usia kerja yang 
berusia kurang dari 18 tahun serta aturan yang berkaitan dengan cuti haid bila dilaksanakan 
secara kaku dapat mengurangi fleksibilitas pasar kerja. Pemerintah mendorong berbagai 
perlindungan melalui perundingan antara pekerja dan pemberi kerja yang kemudian 
disepakati dalam perjanjian kerja bersama. 

2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 
Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

3. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal 
dapat terlaksana. 

4. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah. 
5. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja. 
6. Pengembangan infrastruktur pelayanaan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja. 
7. Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan.   
 
2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja 
dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan 
kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang 
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komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan 
kualitas tenaga kerja dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan 
persyaratan kerja. 

 
Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan supply driven diarahkan menjadi demand 

driven. Untuk itu keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan pelatihan mutlak diperlukan. 
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi merupakan langkah awal dalam rangka menciptakan standar kompetensi pekerja. Kedudukan 
badan yang independen dan terpisah dari campur tangan birokrasi akan memperlancar pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan ini. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang memadai diharapkan investor 
dapat memperkirakan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melatih pekerja. 

 
Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini difokuskan antara lain pada: 

1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja. 
2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi. 
3. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja. 
4. Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
5. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. 
6. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja. 
7. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja. 
 
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA 

 
Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku 

produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk 
mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja. Dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan 
penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan adil dan saling menguntungkan. Pekerja harus 
dapat duduk sejajar dengan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Tindak lanjut dari 
UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini akan dituntaskan. Tanpa mekanisme 
penyelesaian perselisihan yang efisien serta memberikan kepastian hukum sulit mengharapkan 
masuknya investor baru. 

 
Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini difokuskan antara lain pada: 

1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

2. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/ kebijakan 
ketenagakerjaan. 

3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku. 
4. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan. 
5. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja. 
6. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten, dan transparan.  
7. Tindaklanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak (Keppres RI No. 59/2002). 
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