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Artikel ini menyajikan potret ketenagakerjaan di Indonesia secara menyeluruh 

dengan fokus pada komposisi penduduk usia kerja. Potretnya bersifat 

menyeluruh dalam arti menggambarkan rata-rata nasional secara keseluruhan. 

Yang dipotret bukan keadaan satu titik waktu tetapi keadaan lintas-waktu selama 

13 tahun terakhir, periode 1997-2009, berarti mencakup era semua Presiden RI 

kecuali yang pertama. Agar potret dapat disajikan secara jelas dan padat, sebagian 

artikel ini disajikan dalam bentuk grafik. Agar istilah-istilah yang digunakan 

dimaknai secara tepat, berikut beberapa penjelasan mengenai konsep dasar yang 

relevan. 

Beberapa Konsep Dasar 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istilah 

usia kerja merujuk pada kelompok penduduk yang berusia di atas 15 tahun ke 

atas. Menurut pendekatan angkatan kerja (labour force approach) yang dianut di 

hampir semua negara, usia kerja itu dibagi habis (all-inclusive) kedalam dua 

kelompok besar yang saling terpisah (mutually exclusive): angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. ‘Dibagi habis’ berarti tidak ada penduduk usia kerja yang 

tidak tercakup dan ‘saling terpisah’ berarti tidak ada yang tercakup dalam dua 

kategori itu. 

Masing-masing kelompok besar itu selanjutnya dibagi ke dalam beberapa 

komponen. Komponen angkatan kerja ada dua yaitu bekerja dan menganggur. 

Komponen bukan angkatan kerja ada tiga: sekolah, mengurus rumahtangga dan 

lainnya. Pembagian ini dapat disajikan dalam bentuk skema berikut: 

Penduduk Usia Kerja: 

Angkatan Kerja : 1. Bekerja 
  2. Menganggur 

Bukan Angkatan Kerja : 3. Sekolah 
  4. Mengurus rumatangga 
  5. Lainnya 
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Seperti halnya dalam pembagian kelompok besar, pembagian komponen juga 

harus memenuhi syarat ‘bagi—habis’ dan ‘saling-terpisah’. Jelasnya, sebagai 

ilustrasi, seseorang tidak dapat dikategorikan ‘bekerja’ dan ‘menganggur’ 

sekaligus; atau, sekolah dan bekerja sekaligus. Lalu bagaimana dengan orang 

yang memiliki ‘tugas rangkap’ seperti ibu rumahtangga yang juga bekerja atau 

mahasiswa aktif yang juga bekerja. Untuk mengatasi ini diterapkan aturan 

prioritas yang memberikan prioritas utama pada ‘bekerja’, diikuti oleh 

‘penganggur’. Jadi, sebagai contoh, seorang yang ‘kuliah’ tetapi juga ‘bekerja’ 

walaupun hanya satu jam selama semingu lalu dikategorikan sebagai bekerja. 

Seseorang yang mengurus rumahtangga tetapi juga ‘kuliah’ (nomor urut 3), 

sebagai contoh lain, dilihat dari waktu terbanyak. 

Bekerja 

Istilah bekerja berarti melakukan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau 

membantu menghasilkan upah, gaji, pendapatan atau penghasilan, baik berupa 

barang maupun natura. Secara teknis bekerja didefinisikan sebagai sesuatu 

kegiatan yang menghasilkan nilai tambah sehingga diperhitungkan dalam 

penghitungan sistem neraca nasional. Secara operasional seseorang dikategorikan 

bekerja jika dalam waktu rujukan survey (di Indonesia seminggu) melakukan 

kegiatan dalam pengertian di atas, minimal satu jam dalam seminggu 

Grafik 1 menyajikan tren komposisi penduduk usia kerja selama kurun 1997-2009. 

Dalam grafik itu, dua garis teratas mengambarkan masing-masing tren penduduk 

yang bekerja dan mengurus rumahtangga. Kedua komponen itu tampak jelas naik 

selama kurun waktu 1997-2009 walaupun kenaikan yang pertama relatif lebih 

cepat dari kenaikan yang kedua. Penduduk yang bekerja naik dari sekitar 85.4 juta 

pada 1997, naik terus pada tahun-tahun berikutnya sehingga mencapai angka 

sekitar 104.4 juta pada tahun 2009. Apa maknanya? 

Kenaikan terjadi sejak 1997 mengindikasikan angkanya tidak ‘terpengaruh’ oleh 

krismon; inilah gambaran fleksibilitas ‘prilaku’ tenaga kerja di Indonesia. 

Kenaikan yang relatif dipercepat dalam tahun-tahun terakhir, apakah ‘prestasi’ 

pemerintah SBY Jilid I? Bukan kompetensi penulis untuk menjawabnya. Tetapi 



yang jelas, mengkritik SBY karena lapangan kerja ‘berkurang’ tampak tidak 

didukung oleh data empirik sejauh diilustrasikan oleh Grafik 1. 

 

Menganggur 

Menganggur berarti, untuk mudahnya, tidak bekerja sama-sekali (dalam 

pengertian bekerja sebagaimana disajikan sebelumnya), bahkan tidak satu jam 

pun dalam seminggu terakhir. Orang yang menganggur dapat secara aktif 

mencari pekerjaan (ini yang terbanyak) atau dapat pula tidak aktif mencari 

pekerjaan tetapi menyatakan kesediann untuk bekerja apa pun. 
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Seperti tampak pada Grafik 2, total penganggur secara umum mengalami 

kenaikan sejak 1997 sampai 2005. Sejak tahun itu angkanya turun relatif cepat dari 

11.9 juta juta 2005 menjadi 8.96 juta pada tahun 2009. 

Sekolah  

Istilah sekolah dalam artikel ini merujuk pada sekolah formal baik yang dikelola 

oleh Kementrian Diknas maupun Kementrian Agama. Jadi tidak hanya SLTP 

maupun SLTA tetapi juga tsanawiyah dan aliyah, misalnya. 

 

Seperti tampak pada Grafik 3 tren penduduk yang sekolah secara umum terus 

mengalami kenaikan selama kurun 1997-2009 sekalipun ada penurunan yang 

signifikan dalam 2-3 tahun ketika krismon. 

Pola kenaikannya sejalan dengan pola kenaikan ‘lainnya’. Tetapi ini berlaku 

sampai tahun 2000. Mulai 2000, yang tergolong lainnya turun drastis pada tahun 

berikutnya, kemudian relatif tetap (sekali pun berfluktuasi) pada angka sekitar 

angka 8-jutaan. 

Angka penganggur 

Data penganggur sebelumnya merujuk pada angka absolut. Pada bagian ini yang 

dilihat adalah angka relatifnya terhadap angkatan kerja. Sebagaimana dibahas 

sebelumnya, angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan penganggur. Angka 



pengangur sebenarnya tidak lain dari proporsi angkatan kerja (yang bisanya 

dinyatakan dalam persen) yang menganggur.  

Komponen ‘lainnya’ secara konseptual mencakup mereka yang bukan angkatan 

kerja, tidak sekolah maupun mengurus rumahtangga, atau melakukan kegiatan 

positif, seperti arisan, olah raga, rekreasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang 

tidak bertujuan mencari penghasilan dianggap lainnya. Di luar itu, mereka adalah 

pensiunan, orang yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental dan ‘tidak 

dapat dipekerjakan’ (idle atau tepatnya unemployable). 

 

Seperti jelas tampak dalam Grafik 4, selama kurun 1997-2005, kurun yang 

mencakup era akhir pemerintahan Suharto sampai tahun pertama pemerintahan 

SBY, angka penganggur secara keseluruhan terus mengalami kenaikan.  

Angkanya pada 1997 hanya 4.7 persen sementara tahun 2005 mencapai 11.2 

persen. Dalam kurun ini ada tiga ‘peristiwa’ penting yang secara logis dapat 

mempengaruhi pola tren angka penganggur: krisis moneter, kenaikan BBM 

(Maret dan Oktober) dan perubahan konsep penganggur 2001. Walaupun 

demikian, dilihat secara keseluruhan, ketiga peristiwa itu tampaknya tidak terlalu 

berpengaruh. Sejak 2005 angka penganggur turun relatif cepat sehingga mencapai 

angka 8.1 persen pada 2009.  

Proporsi Lainnya 

Grafik 4 juga menyajika tren proporsi penduduk usia kerja yang tergolong 

lainnya. Seperti tampak pada grafik itu angkanya setelah 2000 secara keseluruhan 
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sekitar 5.2 persen. Tidak diketahui secara rinci komposisi mereka. Yang pasti  

sebagian mereka adalah yang melakukan kegiatan bukan untuk tujuan ekonomi, 

para pensiunan yang sudah berumur atau penyandang masalah fisik atau mental. 

Jika diasumsikan mereka mencakup 2-2.5 persen dari total penduduk usia kerja 

maka lebih dari 2.5 persen adalah mereka yang tidak mustahil tidak dapat 

dipekerjakan (unemployable). Sebagian mereka diduga kalangan usia muda dari 

kalangan menengah ke atas yang memang mampu hidup tanpa harus bekerja dan 

merasa tidak perlu masuk pasar kerja. Jika, katakanlah, mereka mencakup 10 

persen dari total unemployable maka sisanya masih ada sekitar 2.25 persen dari 

total penduduk usia kerja. Jumlah mereka (dengan skenario ini) secara absolut 

relatif besar; pada 2009 angkanya mencapai sekitar 4.2 juta. Jika ini ditambahkan 

pada angka penganggur, maka ada sekitar 13.4 juta yang rawan mengundang 

‘masalah’ sosial. Siapa tahu! 

Catatan akhir 

Apa yang disajikan dalam artikel ini merupakan gambaran dari rata-rata nasional. 

Ini berati ‘mengabaikan’ aspek keragaman dan inilah keterbatasan nilai informatif 

artikel ini yang perlu disadari. Konon, suatu rata-rata hanya bermakna penuh jika 

nilai keragaraman relatif rendah dan tetap. Padahal, ini bukan kasus Indonesia 

dimana keragaman dalam hal ketenagakerjaan sama sekali tidak dapat diabaikan 

dilihat dari sisi gender, kelompok usia, kewilayahan maupun mode ekonomi. 

Perlu penelitian lebih jauh untuk memperoleh potret yang lebih cermat tetapi ini 

di luar maksud artikel ini….@ 

 


