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KATA PENGANTAR
(Oleh: Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, Ph.D )

Bonus demografi yang sedang kita alami 
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
pertumbuhan ekonomi apabila produktivitas 
tenaga kerjanya cukup tinggi. Isu produktivitas ini 
sangat terkait dengan kondisi ketenagakerjaan 
di Indonesia dan oleh karenanya edisi bulan 
Desember 2017 ini memuat tiga artikel tentang 
ketenagakerjaan.  Ditambah satu artikel 
tentang upaya meningkatkan akses masyarakat 
terhadap kecukupan pangan dan gizi, yang erat 
kaitannya dengan standar hidup pekerja dan 
kesejahteraan masyarakat umumnya. 

Profesor Tahir Kasnawi yang menyoroti kondisi 
ketenagakerjaan di Wilayah Timur Indonesia 
melihat bahwa dinamika partisipasi angkatan 
kerja dan tingkat pengangguran terbuka di 
wilayah ini sejalan dengan pola nasional, meski 
skalanya lebih kecil. Pertanian masih merupakan 
sektor terbesar bagi penyerapan tenaga kerja, 
meski persentasenya menurun. Ada sedikit 
harapan bahwa penurunan partisipasi angkatan 
kerja dan pengangguran terbuka diakibatkan 
peningkatan partisipasi sekolah. Selain itu juga 
ada potensi peningkatan pariwisata di  Indonesia 
Timur.  

Indra Murty Surbakti, Ph.D dan Dr. Nurma 
Midayanti mengkaji perbedaan pengukuran 
pekerja sektor informal antara metode 
International Classification on Status in 

Employment tahun 1993 (ICSE 93 )  yang hanya 
melihat status bekerja dengan International 
Conference of Labour Statistician (ICLS) 17 yang 
menggabungkan status bekerja dengan jenis 
pekerjaan. Selanjutnya kedua penulis ini mengkaji 
lebih lanjut mengenai konsep bekerja itu sendiri 
dan membandingkan definisi pengumpulan 
data antara ICLS 13 dengan ICLS 19. Konsep 
ICLS 19 (2013) memungkinkan pengumpulan 
tipe-tipe pekerjaan yang berkembang akhir-
akhir ini. Kesimpulannya adalah bahwa konsep 
ICLS 17 maupun ICLS 19 dapat mencakup lebih 
banyak pekerja sektor informal (terutama ICLS 
19) dan dengan demikian jumlah penganggur 
juga menjadi lebih kecil. Namun analisis harus 
dilakukan secara hati-hati.

Dalam artikel terakhir, Prof. Bustanul Arifin 
mengingatkan bahwa persentasi balita Indonesia 
yang mengalami kekurangan gizi, stunting dan 
terlalu kurus atau terlalu gemuk cukup tinggi. 
Dikhawatirkan apabila ini berlanjut generasi 
mendatang akan rendah kualitasnya dan 
rentan terhadap risiko kesehatan serta penyakit 
degeneratif. Penulis menyarankan penajaman 
kebijakan antara lain dengan perbaikan pola 
konsumsi dan aktivitas fisik, dan pemerintah 
perlu meningkatkan akses dan mutu gizi dan 
pengembangan pangan lokal bernilai gizi. 

Selamat membaca! 
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PERGESERAN STRUKTUR KETENAGAKERJAAN 
DI KAWASAN INDONESIA BAGIAN TIMUR

“TPAK yang turun sebagian 
besarnya disebabkan 

oleh meningkatnya 
angka partisipasi sekolah 

di kalangan penduduk 
usia muda, sementara 

penurunan angka 
pengangguran merupakan 

dampak positif dari 
kebijakan pembangunan 

nasional yang tetap 
memberikan prioritas pada 

perluasan kesempatan 
kerja.”

Oleh
M. Tahir Kasnawi1 

Pendahuluan

Salah satu inti masalah pembangunan nasional adalah masalah ketenagakerjaan, 
yang menjadi sumber penghasilan tetap warga masyarakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial ekonomi yang dicita-citakan.  Oleh karena itu pembangunan 

di bidang ketenagakerjaan menjadi sangat strategis dan prioritas dalam sistem 
pembangunan nasional kita.

      Dalam perspektif nasional, pembangunan ketenagakerjaan selain dimaksudkan 
untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, juga yang tidak kurang 
pentingnya adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha 
bagi seluruh warga masyarakat di seluruh wilayah tanah air secara adil. Pembangunan 
ketenagakerjaan harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok 
masyarakat, serta seluruh wilayah negara Indonesia. Salah satu dimensi kewilayahan 
yang sering ditampilkan dalam isu pembangunan nasional ialah Kawasan Barat dan 
Kawasan Timur Indonesia.

      Dalam kajian  ketenagakerjaan, secara umum terdapat dua aspek utama yang lazim 
dijadikan fokus analisis, yakni aspek “partisipasi kerja” serta aspek “kegiatan ekonomi 
angkatan kerja”. Aspek partisipasi kerja, mengkaji tingkat keterlibatan penduduk 
yang telah mencapai usia kerja  di dalam pasar kerja. Indikator utama yang biasa 
digunakan serta dibandingkan antar berbagai kelompok masyarakat maupun wilayah 
adalah Tingkat Paritisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan berbagai katakteristik sosial 
demografisnya, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), juga dengan berbagai 
karakteristik sosial demografisnya. Aspek ini terkait erat dengan faktor kemampuan 
pembangunan negara untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha yang seluas-
luasnya bagi para penduduk usia kerja (sisi demand), serta perkembangan penduduk 
usia kerja itu sendiri dengan latar belakang kapasitas dan ciri demografisnya, serta 
kondisi sosial budaya masyarakat (sisi suplai).

       Adapun aspek “kegiatan ekonomi angkatan kerja” terfokus pada pembahasan 
terhadap klasifikasi atau bentuk kegiatan ekonomi di mana warga masyarakat 
bekerja. Klasifikasi dimaksud meliputi Lapangan Pekerjaan Utama, Jenis pekerjaan 
serta Status pekerjaan utama. Dalam pembahasan kegiatan ekonomi angkatan kerja 
dapat tercermin berbagai faktor yang berpengaruh, baik pada sisi demand seperti 
kebijakan pembangunan ekonomi yang ada, perkembangan teknologi, serta kondisi 
umum perekonomian global. Sedangkan pada sisi suplai, faktor-faktor yang banyak 
berpengaruh antara lain latar  belakang pendidikan, kompetensi, serta kondisi sosial 
ekonomi keluarga.

1 Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2017-2018



4
Edisi 10 - Desember 2017

       Secara teoritis, proses kemajuan suatu bangsa 
atau wilayah, dapat dicerminkan oleh proses 
pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat, yang 
juga diiringi dengan proses pergeseran struktur 
ketenagakerjaan, yaitu dengan menurunnya peranan 
kegiatan yang didominasi oleh sektor pertanian  
(agriculture) termasuk kegiatan primer tradisionil 
lainnya, dibarengi dengan peningkatan peranan 
sektor industri dan jasa-jasa modern (manufacture 
and Services). Karena pergeseran dimaksud akan 
menggambarkan pertumbuhan  dalam kualitas tenaga 
kerja, perkembangan produktivitas ekonomi, dan 
kesejahteraan para pekerja bersama keluarganya.

       Tulisan singkat ini akan menguraikan analisis terhadap 
pergeseran struktur ketenagakerjaan, yang mengiringi 
pergeseran struktur perekonomian masyarakat, dengan 
memilih 10 provinsi di kawasan Indonesia bagian 
timur, yaitu masing-masing Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Teggara, Sulawesi 
Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan 
Papua Barat. Pemilihan ke 10 provinsi ini dimaksudkan  
untuk memposisikan tingkat perkembangannya dalam 
pengembangan ketenagakerjaan dan perekonomian 
masyarakat dalam pembangunan nasional secara 
keseluruhan.

      Ke sepuluh provinsi ini memiliki total penduduk 
sebanyak 23.644.600 (2015) atau 9,26 % dari total 
penduduk Indonesia, namun memiliki luas wilayah 
sebesar 686.127,57 km2 atau 35,86 % dari seluruh 
wilayah Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk 
terbesar adalah Sulawesi Selatan  sebesar 8.520.300 
jiwa (2015)  sedangkan yg terkecil adalah Papua Barat 

dengan 871.500 Jiwa. Adapun provinsi yang memiliki 
wilayah terluas adalah Papua dengan 319.036,05  
km2, dan terkecil adalah Gorontalo dengan 11.257,07 
km persegi.

       Ke sepuluh provinsi ini memiliki 3.716.910 penduduk 
miskin ( 15,72%). Proporsi penduduk miskin terbesar 
adalah di Provinsi Papua dengan 28,40 % dan yang 
terkecil di Maluku Utara dengan 6,22 % dari total 
penduduknya.

A. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN 
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA.

Angka pertisipasi kerja penduduk dapat 
menggambarkan kondisi dan potensi perekonomian 
penduduk, karena angka tersebut menunjukkan besar 
kecilnya proporsi penduduk usia kerja yang memasuki 
pasar kerja, baik yang sedang memilki pekerjaan tetap 
maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin 
tinggi angka partispasi kerja, semakin tinggi pula 
potensi kekuatan perekonmian dan kesejahteraan 
masyarakat yang bersangkutan.

      Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum, 
kesepuluh provinsi di kawasan timur Indonesia 
yang menjadi fokus kajian ini, memiliki angka dan 
tren perubahan TPAK yang relatif sama dengan 
perkembangan TPAK di tingkat nasional, yaitu masing-
masing pada tingkat 66,13 % dan 67,23 %  tahun 2010, 
menurun sedikit menjadi masing-masing 65,97 % dan 
65,76 %  pada tahun 2016. Kecenderungan penurunan 
yang sama tersebut diduga memiliki faktor penyebab 
yang juga relatif sama, yakni penurunan TPAK pada 

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)     
Pada 10 Provinsi di Kawasan Indonesia Bagian Timur.

Sumber: BPS-RI, Statistik Indonesia: 2010, 2016
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kelompok penduduk usia muda yang disebabkan oleh 
peningkatan partisipasi mereka dalam memasuki 
sekolah-sekolah formal sampai ke jenjang yang lebih 
tinggi.

      Di antara sepuluh provinsi yang dikaji, terlihat enam 
diantaranya yang menunjukkan penurunan TPAK 
mengikuti kecenderungan nasional dimaksud, yakni 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,  
Sulawesi Tenggara, Maluku dan Gorontalo. Adapun 
empat provinsi lainnya, menunjukkan peningkatan 
yang cukup nyata, yakni Sulawesi Barat, Mauluku 

Utara, Papua dan Papua Barat, dengan peningkatan 
rata-rata di atas 2 persen dalam kurun waktu 6 tahun. 
Peningkatan tersebut selain karena dipengaruhi oleh 
faktor pertumbuhan penduduk usia kerjanya, juga 
terkait kuat dengan perkembangan kegiatan ekonomi 
yang meluas, baik karena statusnya sebagai wilayah 
yang berstatus daerah otonom baru (DOB) yakni 
Sulawesi Barat dan Maluku Utara, maupun sebagai 
daerah yang masih menjadi tujuan utama para 
pendatang pencari kerja dari daerah lain, ditarik oleh 
kegiatan pembangunan perekonomiannya yang tetap 
bertumbuh,  yakni Papua dan Papua Barat.

Tabel 2. Distribusi Angkatan Kerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama pada 10 Provinsi 
Di Kawasan Indonesia Bagian Tmur, Tahun 2010- 2016.

Sumber: BPS-RI, Statistik Indonesia, Tahun 2010 – 2016.
Keterangan  :
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
3. Industri Pengolahan 
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
7. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi
9. Jasa kemasyarakatan
2/4/8.( Gabungan) : Pertambangan dan Penggalian,/Listrik, Gas dan air/ Keuangan Asuransi, Usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa 
perusahaan.
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       Adapun data mengenai tingkat pengangguran terbuka 
(TPT) menunjukkan perbandingkan yang cukup 
menarik antara kawasan timur Indonesia dengan TPT 
di tingkat nasional, seperti ditunjukkan pada tabel 1. 
Rata-rata dari ke 10 provinsi di KTI menujukkan  TPT 
yang lebih rendah  dari 7,33 % di tahun 2010 menjadi 
5,82 % di tahun 2016, sementara di tingkat nasional 
yang angkanya mencapai 7,87 (2010) dan turun 
menjadi  6,18 % (2016). Beberapa kondisi  ketenaga 
kerjaan  yang melatar bekakangi perbedaan tersebut, 
antara lain, perkembangan kegiatan ekonomi 
berbasis sumber daya alam yang relatif tinggi, serta 
pembangunan infrastruktur yang makin luas di KTI, 
sehingga mampu menyerap cukup banyak tenaga 
kerja yang berkualitas menengah ke bawah atau 
kurang terdidik.

      Adapun di tingkat nasional yang lebih mencerminkan 
kondisi kawasan Barat Indonesia, meskipun 
pembangunan ekonomi berlangsung mungkin lebih 
cepat dari daerah-daerah di KTI, khususnya di sektor 
industri pengolahan dan jasa-jasa kemasyarakatan, 
namun arus migrasi antar daerah yang lebih pesat 
menuju ke kawasan barat, dan menyebabkan 
pertambahan jumlah angkakatan kerja yang lebih 
cepat, terutama dari kalangan tenaga kerja muda 
yang berpendidikan relatif lebih baik  untuk bersaing 
mendapatkan lapangan kerja formal yang lebih 
remuneratif,  akan tetapi tidak mampu dibarengi 
dengan penyerapan tenaga kerja  yang seimbang oleh 
kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga akumulasi 
penganggur terbuka di kawasan tersebut sulit 
menurun secara lebih cepat.

     Diantara kesepuluh provinsi tersebut, terdapat  
tiga daerah yang ternyata mengalami sedikit 
peningkatan TPT selama periode ini, yakni Gorontalo, 
Sulawesi Tenggara,  dan Papua Barat. Sangat besar 
kemungkinannya, bahwa terdapat hubungan antara 
peninngkatan TPT  tersebut dengan faktor-faktor 
stagnasi perkembangan sektor industri menengah dan 
kecil (UKM) seperti di Gorontalo, serta pertambahan 
jumlah pencari kerja baru  , baik dari kalangan 
pendatang dari daerah lain, maupun angkatan kerja  
lokal, yang sebagian besarnya baru menyelesaikan 
tingkat  pendidikan menengah ke atas, dan  tidak 
diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja yang 
sesuai.

B. LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA.

Perbandingan yang lebih menarik dalam data 
ketenagakerjaan antara kawasan Timur Indonesia 
dengan tingkat nasional, adalah distribusi tenaga 
kerja menurut jenis kegiatan ekonominya. Dalam 
tulisan ini, kegiatan ekonomi yang dikaji adalah 
lapangan pekerjaan utama tempat para tenaga kerja 
memperoleh penghasilan tetapnya, yang lazim juga 
disebut dengan sektor pekerjaan utama. 

      Data pada Tabel 2 menunjukkan situasi umum 
bahwa daerah-daerah di kawasan timur Indonesia 
masih didominasi oleh kegiatan ekonomi pertanian, 
meskipun sudah kelihatan tren penurunan dari tahun 
ke tahun, yakni dari 53,74 persen (2010) menjadi 48,23 
% (2016). Angka ini jauh lebih tinggi dari angka nasional 
yang hanya 39,68 % kemudian turun ke 32,88 % dalam 

Gambar 1. Distribusi Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian pada 10 Provinsi di KTI
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periode yang sama. Di lain pihak distribusi tenaga kerja 
pada sektor-sektor industri dan kegiatan ekonomi 
modern lainnya, jauh lebih rendah di 10 daerah kajian 
ini. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan 
bahwa sektor pertanian dengan sub-sub sektornya 
masih merupakan sumber penghasilan utama 
mayoritas tenaga kerja di KTI dibandingkan dengan 
sektor-sektor yang menunjukkan ciri kemodernan  
dalam  perekonomian masyarakat. Ini mungkin juga 
menjadi faktor utama yang menyebabkan masih 
tingginya angka kemiskinan di sebagian besar wilayah 
ini. Sebagai contoh, di sektor Industri manufaktur yang 
dikenal bernilai tambah tinggi, tahun 2016 di KTI hanya 
menyerap sebesar 4,89 % dari total tenaga kerja, yang 
justru menurun dari 5,30 % pada tahun 2010. Pada 
periode yang sama, di tingkat nasional, angkanya jauh 
di atas yakni 12,24 % kemudian meningkat menjadi 
13,29 %. Kecenderungan perbedaan yang besar 
juga terlihat pada sektor jasa kemasyarakatan plus 
kegiatan perdagangan, dimana pada 10 daerah kajian 
menunjukkan rata-rata menyerap 33,11 % pada tahun 
2016 sementara pada tingkat nasional  mencapai 37,97 
%. Secara spesifik pergeseran struktur ketenagakerjaan 
menurut sektor kegiatan utama, dapat diillustrasikan 
dan diuraikan pada  gambar 1, 2 dan 3.   

        Daerah yang paling menonjol proporsi tenaga kerja 
pertaniannya adalah Papua, yang mencapai 74,29 % 
(2010) dan hanya menurun tidak signifikan menjadi 
73,93 % di tahun 2016 disusul oleh Sulbar yang  
menyerap 61,54 % tenaga kerja pertanian (Gambar 
1). Kedua daerah ini merupakan wilayah dengan 
lahan pertanian yang luas. Di antara sepuluh daerah, 

terdapat lima daerah lainnya di luar  yang disebutkan 
di atas, yang juga menyerap tenaga kerja pertanian  di 
atas 50 persen, yakni  Maluku, Maluku Utara, Sulawesi 
Tengah, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Bahkan 
Sulawesi Tenggara, menunjukkan kenaikan selama 
periode 2010-2016 yakni dari 52,22 % menjadi 58,53 
%. Peningkatan proporsi tenaga kerja pertanian di 
wilayah ini, berhubungan erat dengan perluasan 
lahan-lahan perkebunan baru untuk komoditas ekspor 
terutama coklat dan kelapa sawit, dibarengi dengan 
penurunan daya serap sektor industri pengolahan. 

       Namun hal yang cukup menggembirakan dalam 
pergeseran di sektor pertanian di kawasan ini adalah 
kecenderungan menurunnya penyerapan tenaga 
kerja pada sub-sektor tanaman pangan, dan dibarengi 
dengan kenaikan pada sub-sub sektor perkebunan 
dan perikanan yang sebagian besar produksinya 
merupakan komoditas ekspor unggulan daerah 
ini, sehingga berpotensi besar untuk mendorong 
peningkatan pendapatan masyarakat apabila dikelola 
secara lebih efisien disertai teknologi produksi yang 
lebih baik.

      Ada tiga daerah yang menunjukkan angka tenaga 
pertaniannya relatif rendah dari rata-rata di KTI, 
yakni Sulawesi Utara, 31,93 %, Gorontalo, 34,66 % 
dan Sulsel 41, 73 %,  yang notabene tidak terpaut 
jauh dengan rata-rata di tingkat nasional. Provinsi 
Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan merupakan dua 
provinsi yang sejak lama proses pembangunan sosial 
ekonominya telah  berkembang cukup  tinggi, termasuk  
bidang pendidikan, sehingga berperan mendorong 

Gambar 2. Distribusi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan pada 10 Provinsi di KTI
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percepatan tumbuhnya perekonomian modern 
seperti industri dan jasa-jasa, melebihi daerah-daerah 
lainnya di kawasan ini. Adapun Gorontalo, stuktur 
sosial ekonominya cenderung mengikuti Sulawei 
Utara, karena daerah tersebut memang relatif baru 
memisahkan diri menjadi daerah otonom baru.

      Dengan informasi tenaga  kerja pertanian seperti 
diuraikan di atas, sangat  beralasan untuk menyatakan, 
bahwa masa depan pembangunan kesejahteraan 
penduduk di kawasan ini, sebagian terbesarnya 
masih sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan 
pembangunan pertanian yang bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas serta memperbaiki nilai 
tukar petani dalam sistem perekonomian nasional. 

Perkembangan struktur ketenagakerjaan yang kurang 
menggembirakan dalam priode ini adalah di sektor 
industri pengolahan (Gambar.2). Hampir semua 
provinsi dalam tulisan ini mengalami penurunan 
daya serap terhadap tenaga kerja, dengan rata-rata 
dari 5,30 % (2010) menjadi 4,89 % (2016). Angka 
proporsi ini jauh di bawah angka nasional yang justru 
mengalami kenaikan dari 12,24 %  menjadi 13,29 % 
selama periode yang sama. Hampir semua provinsi 
mengalami penurunan, dengan penurunan tertinggi 
di Maluku dan Maluku Utara. Diduga penurunan 
besar pada kedua provinsi kepulauan ini  (berkurang 
hampir dua kali lipat) disebabkan oleh menurunnya 
kinerja industri pengolahan hasil-hasil kelautan serta 
industri yang terkait lainnya, meskipun penurunan 
cepat tersebut dibarengi dengan peningkatan yang 

cukup signifikan pada penyerapan di sektor jasa 
kemasyarakatan serta perdagangan (Gambar 3).

      Penurunan persentase tenaga kerja pada sektor 
industri dapat mencerminkan kelambatan 
pertumbuhan sektor tersebut di kawasan ini 
dibanding dengan daerah lain yang umumnya berada  
di kawasan Indonesia bagian barat. Sekaligus dapat 
mencerminkan kelambatan dalam peningkatan 
pendapatan masyarakat, mengingat hanya sektor 
industri yang selama ini dikenal sebagai sektor yang 
memberikan pendapatan atau upah yang lebih tinggi 
bagi para pekerjanya. 

       Hanya tiga daerah yang menunjukkan kenaikan dalam 
proporsi tenaga kerja industri, meskipun kenaikannya 
cukup kecil (di bawah 0,5 persen),  yakni Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

      Namun di balik penurunan di sektor industri tersebut, 
semua daerah yang menjadi obyek dalam tulisan ini 
mengalami peningkatan yang cukup tajam pada sektor 
Jasa kemasyarakatan, yang dalam tulisan ini digabung 
dengan sektor perdagangan, Hotel dan rumah makan. 
Yaitu dari rata-rata 28,35 % pada tahun 2010 menjadi 
33,11 % tahun 2016.  Kenaikan yang paling besar 
misalnya terjadi pada daerah Papua Barat, Maluku, 
Maluku Utara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan 
Gorontalo. Diperkirakan bahwa kenaikan yang cukup 
tinggi pada sektor gabungan ini, terjadi pada kegiatan 
perdagangan, hotel dan rumah makan, yang mengiringi 
pertumbuhan kegiatan ekonomi di bidang pariwisata 

Gambar 3. Distribusi Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Kemasyarakatan, Perdagangan, Hotel, dan 
Rumah Makan pada 10 Provinsi di KTI
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dan perdagangan umum.  Kecenderungan peningkatan 
ini kelihatan paralel dengan angka di tingkat nasional 
yang juga menunjukkan kenaikan proporsi tenaga 
kerja dari 34,28 % (2010) menjadi 37,97 % (2016). 
Sehingga dapat dinyatakan bahwa peranan sektor 
jasa-jasa, termasuk perdagangan, hotel dan rumah 
makan, makin penting dalam perluasan kesempatan 
kerja  pada masa-masa yang akan dating, antara lain 
sebagai hasil positif dari peningkatan pembangunan 
bidang pariwisata   serta  pembangunan  ekonomi 
kreatif lainnnya. Kondisi ini sebenarnya sejalan dengan 
kebutuhan masyarakat modern yang menghabiskan 
sebagian besar waktunya dalam berbagai aktivitas di 
luar rumah, sehingga membutuhkan pelayanan jasa 
yang semakin meningkat.

Apabila dikaitkan dengan pertumbuhan angkatan kerja 
yang terjadi di daerah-daerah bagian timur Indonesia, 
yang diperkirakan masih didominasi oleh tenaga 
kerja berlatar belakang pendidikan dan keterampilan 
menengah dan rendah, maka pertumbuhan jumlah 
yang terserap di sektor jasa serta perdagangan 
tersebut mayoritasnya masih pada kegiatan ekonomi 
yang berpenghasilan rendah seperti pedagang di 
pasar-pasar tradisionil atau para penjual makanan dan 
minuman berskala sederhana dan kecil, yang secara 
umum lazim dikategorikan sebagai pekerja-pekerja 
informal.

PENUTUP

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
beberapa hal berkaitan dengan pergeseran struktur 
ketenagakerjaan di kawasan timur Indonesia seperti 
yang diceminkan oleh kesepuluh provinsi obyek 
tulisan ini. Pertama, kecenderungan partisipasi 
angkatan kerja serta tingkat pengangguran terbuka 
di kalangan penduduk cenderung paralel dengan 
pergeseran di tingkat nasional, yang secara umum 
mencerminkan pula kawasan barat Indonesia. Yaitu 

terjadinya penurunan yang relatif kecil dalam tingkat 
partisipasi angkatan kerja,  demikian pula dalam 
tingkat pengangguran terbuka. TPAK yang turun 
sebagian besarnya disebabkan oleh meningkatnya 
angka partisipasi sekolah di kalangan penduduk usia 
muda, sementara penurunan angka pengangguran 
marupakan dampak positif dari kebijakan 
pembangunan nasional yang tetap memberikan 
prioritas pada perluasan kesempatan kerja.

      Perbedaan yang cukup nyata dalam pergeseran 
struktur tenaga kerja, terlihat pada distribusi tenaga 
kerja menurut sektor tempat mereka bekerja. Di 
kawasan timur Indonesia, sektor pertanian masih 
merupakan penyerap tenaga kerja dominan dengan 
rata-rata di atas 50%, yang bekerja di sektor ini, jauh di 
atas angka rata-rata nasonal. Sebaliknya, pada sektor 
industri pengolahan, kawasan ini jauh mengalami 
keterlambatan, dengan kecenderungan penurunan 
persentase tenaga kerjanya, sementara sebaliknya 
di tingkat nasional, mengalami kenaikan yang cukup 
tinggi.

      Peningkatan proporsi tenaga kerja di sektor jasa 
kemasyarakatan serta perdagangan memberikan 
imbangan bagi penurunan di sektor industri. Hanya 
saja kenaikan yang tajam dalam sektor jasa dan 
perdagangan tersebut diperkirakan masih didominasi 
oleh kegiatan ekonomi jasa dan perdagangan yang 
berskala sederhana, dan pada umumnya berstatus 
pekerja informal. Namun demikian, perkembangan 
kegiatan pariwisata, perdagangan, serta berbagai 
jenis ekonomi kreatif, dapat memberikan optimisme 
bagi perluasan kesempatan kerja di daerah ini pada 
masa yang akan datang, terutama untuk menyambut 
masuknya angkatan kerja muda yang sebagian besar 
berlatar belakang pendidikan dan keterampilan yang 
lebih baik. 
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PENGHITUNGAN TENAGA KERJA DI SEKTOR 
FORMAL/INFORMAL DI INDONESIA

“Sektor informal 
memberikan kontribusi 

yang besar terhadap 
perekonomian Indonesia 

sehingga diperlukan 
metode penghitungan 

yang lebih baik dan presisi 
mengenai sektor informal 
di Indonesia. Konsep lama 

yang digunakan untuk 
menentukan tenaga kerja 

di sektor informal hanya 
menggunakan  variabel 

status pekerjaan dan 
dengan pendekatan ini, 

persentase tenaga kerja di 
sektor informal sebesar 58 

persen.”

Oleh
Indra Murty Surbakti1 
Nurma Midayanti2 

Latar Belakang 

Saat ini sektor informal semakin tidak dapat dipisahkan dari perekonomian suatu 
negara. Studi-studi sebelumnya telah banyak menyebutkan bahwa keberadaan sektor 
informal semakin meluas, bahkan terus tumbuh sebagai bagian dari perekonomian 

terutama di negara-negara berkembang. Asian Development Bank (ADB) menyebutkan 
bahwa lebih dari lima puluh persen pekerjaan diluar sektor pertanian yang ada di Asia 
adalah pekerjaan di sektor informal dan mencakup tiga puluh persen dari total produk 
domestik bruto (PDB) non-pertanian di Asia. Sementara di Indonesia, sekitar tujuh puluh 
persen dari seluruh tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal dan sebagian besar 
berada pada sektor pertanian (Firdausy dalam ADB, 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal memberikan kontribusi yang besar terhadap 
perekonomian Indonesia, terutama dalam menyerap tenaga kerja yang tidak mampu 
diserap oleh sektor formal. Namun demikian, karena ciri khas dari sektor informal yaitu 
sifatnya yang musiman, tingginya mobilitas tenaga kerja, serta tidak mudahnya pekerjaan 
di sektor ini untuk diidentifikasi menyebabkan data mengenai sektor informal sulit untuk 
didapatkan. Untuk itulah diperlukan metode penghitungan dengan pendekatan yang lebih 
baik dan presisi serta mengadopsi rekomendasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan 
data mengenai sektor informal di Indonesia. Tulisan ini bertujuan membandingkan metode 
penghitungan tenaga kerja di sektor formal/informal di Indonesia dengan beberapa 
pendekatan yang berbeda.

Perbandingan Konsep Lama dan Baru Tenaga Kerja Sektor Formal/Informal

Salah satu sumber data tenaga kerja di sektor informal di Indonesia bisa didapatkan dari 
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hingga tahun 2015, Sakernas hanya mengadopsi 
variabel status pekerjaan dalam penentuan apakah suatu pekerjaan masuk dalam kategori 
formal atau informal. Status pekerjaan yang menjadi acuan penentuan formal/informal 
merujuk kepada International Classification on Status in Employment tahun 1993 (ICSE 93) 
dan terbagi menjadi tujuh kategori yaitu: (1) Berusaha sendiri (2) Berusaha dibantu buruh 
tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (3) Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (4) 
Buruh/karyawan/pegawai (5) Pekerja bebas di pertanian (6) Pekerja bebas di non-pertanian 
dan (7) Pekerja keluarga. Tenaga kerja dengan status pekerjaan (3) dan (4) adalah tenaga 
kerja formal, sementara tenaga kerja dengan status pekerjaan kode (1), (2), (5), (6) dan 
(7) adalah tenaga kerja informal. Penghitungan ini sangat sederhana dan dianggap belum 
mampu menggambarkan fenomena tenaga kerja di sektor informal di Indonesia. Selain 
karena hanya menggunakan variabel status pekerjaan saja, penghitungan ini juga belum 
mengakomodir konsep dan definisi sektor formal dan informal yang direkomendasikan 
secara internasional.

1 Kepala Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan, BPS
2 Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS
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Pada konsep baru yang mulai diadopsi pada Sakernas 
2016, penghitungan tenaga kerja di sektor informal 
telah menggunakan rekomendasi International 
Conference of Labour Statistician (ICLS) ke-17 tahun 
2003 mengenai konsep sektor formal dan informal. Pada 
konsep ini, variabel status pekerjaan dikombinasikan 
dengan beberapa variabel lain dalam Sakernas untuk 
menentukan tenaga kerja di sektor formal/informal. 
Pertama, status pekerjaan dibagi dalam tiga kelompok. 
Kelompok pertama terdiri dari penduduk bekerja dengan 
status pekerjaan (1), (2), dan (3). Kelompok kedua terdiri 
dari penduduk bekerja dengan status pekerjaan (4), 
(5), dan (6). Kelompok ketiga adalah penduduk bekerja 
dengan status pekerjaan (7) yang langsung dikategorikan 
sebagai pekerja sektor informal. Penentuan sektor 
formal/informal untuk kelompok pertama diperoleh 
dengan cara melakukan pengecekan dengan variabel 
jenis instansi/institusi tempat kerja dan tipe pembukuan 
keuangan. Untuk kelompok kedua, penentuan sektor 
formal/informal diperoleh melalui kombinasi variabel 
kepemilikan jaminan sosial dan cuti terkait pekerjaan.

Penduduk bekerja pada kelompok pertama dikategorikan 
sebagai tenaga kerja formal jika jenis institusi/instansi 

tempat kerja mereka adalah lembaga non-profit, lembaga 
profit, dan koperasi, serta usaha perorangan/usaha 
rumah tangga atau lainnya dengan tipe pembukuan 
keuangan lengkap. Sementara jika jenis institusi/instansi 
tempat kerja mereka adalah usaha perorangan/usaha 
rumah tangga atau lainnya dengan tipe pembukuan 
keuangan selain pembukuan lengkap termasuk tenaga 
kerja di sektor informal. Selanjutnya, penduduk bekerja 
pada kelompok kedua dikategorikan sebagai tenaga kerja 
formal jika memiliki jaminan kesehatan dan mendapat cuti 
tanpa dipotong upah/gaji. Sementara jika tidak memiliki 
jaminan sosial atau memiliki jaminan sosial tetapi tidak 
mendapatkan cuti maka temasuk tenaga kerja di sektor 
informal.

Selain itu, dilakukan modifikasi terhadap konsep 
baru untuk penduduk bekerja pada kelompok kedua, 
dengan memasukkan variabel kontrak kerja agar lebih 
sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. 
Dengan variabel tersebut, penduduk bekerja yang 
tidak memiliki jaminan sosial atau memiliki jaminan 
sosial tetapi tidak mendapatkan cuti tetapi memiliki 
kontrak kerja termasuk tenaga kerja formal.

Diagram 1. Penentuan Tenaga Kerja Sektor Formal/
Informal untuk Status Pekerjaan (1), (2), atau (3)

Diagram 2. Penentuan Tenaga Kerja Sektor Formal/
Informal untuk Status Pekerjaan (4), (5), atau (6)

Diagram 3. Penentuan Tenaga Kerja Sektor Formal/Informal dengan Melibatkan Variabel Kontrak Kerja
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Perbandingan Data Tenaga Kerja Di Sektor Formal/
Informal Konsep Lama dan Baru

Berdasarkan data Sakernas, dengan menggunakan 
konsep lama (pendekatan status pekerjaan) 
persentase tenaga kerja informal di Indonesia adalah 
sekitar 58 persen pada Februari 2016 dan Februari 
2017. Persentase ini kurang menggambarkan kondisi 
sebenarnya dimana jumlah tenaga kerja informal 
di Indonesia diperkirakan jauh diatas lima puluh 
persen (Firdausy dalam ADB, 2010).  Sementara itu, 
jika menggunakan konsep baru ICLS 17, persentase 
tenaga kerja informal adalah sebesar 86,25 persen 
pada Februari 2016 dan 87,80 persen pada Februari 
2017. Dengan menggunakan konsep baru, tenaga 
kerja informal dapat teridentifikasi pada semua 
status pekerjaan. Berdasarkan kelompok status 
pekerjaannya, baik pada Februari 2016 dan 2017 
tenaga kerja informal paling banyak pada kelompok 
pertama, yaitu penduduk bekerja dengan status 
pekerjaan (1), (2), dan (3). Sementara tenaga kerja 
informal dari kelompok kedua (penduduk bekerja 
berstatus (4), (5), dan (6)) juga cukup banyak, yaitu 
35,42 persen pada Februari 2016 dan 35,75 persen 
pada Februari 2017. 

Sementara jika menggunakan konsep ICLS 17 
yang ditambahkan dengan variabel kontrak kerja, 
persentase tenaga kerja di sektor informal sebesar 
77,77 persen pada Februari 2016 dan 77,79 persen 
pada Feruari 2017. Persentase tersebut lebih rendah 
jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, 
karena kepemilikan kontrak kerja akan memindahkan 
sekitar sepuluh persen penduduk bekerja kelompok 
kedua dari kategori informal ke kategori formal. 
Dengan konsep baru, persentase tenaga kerja di sektor 
informal lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep 
sebelumnya. Artinya, dengan menggunakan konsep 
ICLS 17 lebih banyak tenaga kerja di sektor informal 

yang dapat ditangkap karena tenaga kerja informal di 
setiap status pekerjaan dapat teridentifikasi.

Penutup/Kesimpulan

Sektor informal memberikan kontribusi yang besar 
terhadap perekonomian Indonesia, sehingga 
diperlukan metode penghitungan yang lebih baik dan 
presisi untuk menghitung sektor informal di Indonesia. 
Konsep lama yang digunakan untuk menentukan 
tenaga kerja di sektor informal hanya menggunakan  
variabel status pekerjaan dan dengan pendekatan ini, 
persentase tenaga kerja di sektor informal sebesar 
58 persen. Sementara dengan menggunakan konsep 
baru yang mengadopsi konsep ICLS 17 dengan 
mengkombinasikan status pekerjaan dengan jenis 
instansi/institusi tempat kerja, tipe pembukuan 
keuangan, dan jaminan sosial, persentase tenaga kerja 
sektor informal menunjukkan persentase yang lebih 
tinggi, yaitu sebesar 85 hingga 87 persen. Pendekatan 
dengan konsep ICLS 17 yang ditambahkan variabel 
kontrak kerja juga menunjukkan persentase tenaga 
kerja sektor informal yang lebih tinggi, yaitu sebesar 
77 persen. Meskipun persentase tersebut lebih rendah 
jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, 
karena kepemilikan kontrak kerja akan memindahkan 
sekitar sepuluh persen penduduk bekerja kelompok 
kedua dari kategori informal ke kategori formal. 
Dengan menggunakan konsep ICLS 17, lebih banyak 
tenaga kerja di sektor informal yang dapat ditangkap 
karena tenaga kerja informal di setiap status pekerjaan 
dapat teridentifikasi.

Daftar Pustaka

Asian Development Bank. 2010. The Informal Sector 
and Informal Employment in Indonesia. Manila: ADB 
Avenue

Tabel 1. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal, Februari 2016 dan Februari 2017

Sumber : Sakernas Februari 2016 dan 2017, diolah
Catatan : *) menggunakan pendekatan status pekerjaan
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PERBANDINGAN KONSEP BEKERJA ICLS 13 DAN 
ICLS 19 DI SAKERNAS

“Perubahan mendasar 
dari konsep lama ke 
konsep baru adalah 

terkait cakupan waktu 
yang digunakan untuk 

memperoleh atau 
membantu memperoleh 

penghasilan atau 
keuntungan, yang 

sebelumnya adalah satu 
jam berturut-turut tanpa 

terputus, menjadi satu jam 
kumulatif dalam waktu 
seminggu yang lalu dari 

pelaksanaan pencacahan”

Oleh
Indra Murty Surbakti1 
Nurma Midayanti2 

Latar Belakang 

Bekerja merupakan kegiatan ekonomi yang memungkinkan orang untuk mampu mengakses 
berbagai alat pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Seiring 
kemajuan zaman, perkembangan teknologi mendorong penyebaran informasi tentang 
berbagai jenis kegiatan ekonomi baru dari berbagai tempat dan waktu. Arus informasi 
yang menjangkau tak hanya banyak tempat, namun juga berbagai golongan umur, 
dikombinasikan dengan teknologi yang juga menjadi enabler, memungkinkan dilakukannya 
kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak mungkin untuk dilakukan. Konsep bekerja yang 
berbatas pada kegiatan ekonomi tradisional pada akhirnya disesuaikan sejalan dengan 
semakin beragamnya kegiatan ekonomi. 

Data bekerja, dari sisi kuantitas pelaku, dan juga ragam jenis kegiatan ekonomi, 
memungkinkan pengambil kebijakan untuk menentukan berbagai peraturan, fasilitas, 
sarana, dan prasarana yang perlu disediakan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Hal-hal 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara umum di suatu negara.

Di BPS, data ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya bekerja, dihasilkan oleh Sakernas. Data 
tersebut merupakan merupakan salah satu indikator pencapaian pembangunan, baik di 
tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Konsep ketenagakerjaan yang dipakai 
dalam Sakernas merupakan konsep yang berlaku secara internasional dengan tujuan agar 
dapat dibandingkan dengan negara lain. Dengan adanya perkembangan konsep terkait 
ketenagakerjaan, BPS sebagai penyedia data statistik ketenagakerjaan mengadopsi konsep-
konsep baru terkait statistik ketenagakerjaan. 

Perubahan konsep yang diadopsi dalam menghasilkan statistik ketenagakerjaan akan 
berdampak pada indikator-indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan kajian terkait dengan perbedaan dan cakupan serta dampak penggunaan 
konsep lama dan konsep yang baru. Bagian ini akan membahas dampak perubahan konsep 
bekerja dalam Sakernas. 

Perluasan cakupan kegiatan ekonomi dalam konsep bekerja baru memungkinkan 
perbedaan jumlah antara konsep bekerja lama maupun baru. Dengan memahami letak 
perbedaan dari kedua konsep tersebut, diharapkan pengguna data dapat menyesuaikan 
interpretasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Perbandingan Konsep

Konferensi Internasional Statistisi bidang Ketenagakerjaan  (International Conference of 
Labour Statisticians/ICLS) merupakan konferensi para ahli dan statistisi ketenagakerjaan 
dari berbagai negara. Konferensi ini menjadi wadah diskusi berbagai topik ketenagakerjaan 
yang hasilnya berupa rekomendasi konsep dan pedoman definisi ketenagakerjaan kepada 
ILO. Rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya disahkan dan menjadi standar baku 
internasional ketenagakerjaan. ICLS ke 19 pada tahun 2013 salah satunya membahas 
tentang konsep bekerja, dalam kaitannya dengan perluasan konsep yang menyesuaikan 
dengan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan.
1 Kepala Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan, BPS
2 Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS
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Sejak 1986 sampai sekarang (2017), Sakernas dapat 
menghasilkan estimasi jumlah orang bekerja dengan 
konsep yang merujuk pada ICLS 13 tahun 1982. Konsep 
bekerja pada ICLS 13 merujuk pada kegiatan melakukan 
pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu 
memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit 
selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang 
lalu. Termasuk di dalamnya adalah orang yang sementara 
tidak bekerja yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan/
usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja 
karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu 
panen, tugas belajar, atau mogok kerja. Untuk selanjutnya, 
konsep bekerja ICLS 13 disebut dengan konsep lama.

Berdasarkan ICLS 19, bekerja didefinisikan sebagai kegiatan 
melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau 
membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan 
paling sedikit selama satu jam kumulatif dalam seminggu 
yang lalu. Termasuk ke dalam konsep bekerja adalah 
orang yang sementara tidak bekerja. Untuk selanjutnya, 
konsep bekerja ICLS 19 disebut dengan konsep baru.

Sejak tahun 2016, Sakernas mengadopsi konsep 
bekerja berdasarkan ICLS 19. Dengan pertimbangan 
keterbandingan dengan data-data Sakernas periode 
sebelumnya, estimasi jumlah bekerja yang dipublikasikan 
masih merujuk pada konsep ICLS 13. 

Perubahan mendasar dari konsep lama ke konsep baru 
adalah terkait cakupan waktu yang digunakan untuk 
memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan 
atau keuntungan, yang sebelumnya adalah satu jam 
berturut-turut tanpa terputus, menjadi satu jam kumulatif 
dalam waktu seminggu yang lalu dari pelaksanaan 
pencacahan. Selain itu, cakupan kapan kegiatan yang 
dilakukan masih sama, yaitu kegiatan yang dilakukan 
selama seminggu yang lalu, dan juga kegiatan yang biasa 
dilakukan akan tetapi sementara tidak dilakukan pada 
seminggu yang lalu. Untuk status pekerjaan tertentu, 
konsep bekerja hanya berlaku jika dilakukan dalam 
seminggu yang lalu.

Perubahan lain dari konsep lama ke baru juga berlaku di 
beberapa kasus khusus. Petani subsisten dikategorikan 
bekerja dalam konsep lama, namun tidak demikian halnya 
di konsep baru. Pekerja profesi yang tetap memproduksi 
barang/jasa untuk rumahtangganya, walaupun tidak ada 
yang membeli atau menggunakan jasanya dikategorikan 
bekerja di konsep lama, namun tidak bekerja di konsep 
baru.

Pada Sakernas 2016, penambahan pertanyaan terkait 
konsep baru ketenagakerjaan ditanyakan pada bagian 
akhir kuesioner, terpisah dari struktur pertanyaan utama. 
Sejak tahun 2017, pertanyaan tersebut ditanyakan 
berurutan dengan pertanyaan konsep lama bekerja, dan 
mulai diintegrasikan pada struktur pertanyaan utama.

Perbandingan Data Konsep ICLS 13 DAN ICLS 19

Tabel 1 menunjukkan perbandingan jumlah penduduk 
bekerja dengan menggunakan konsep lama dan konsep 
baru. Secara umum, jumlah penduduk bekerja konsep 
lama lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk 
bekerja konsep baru. Perbedaan antara jumlah penduduk 
bekerja berdasarkan konsep lama dibandingkan dengan 
konsep baru berkisar antara dua hingga lima persen, 
dimana jumlah penduduk bekerja dengan menggunakan 
konsep lama lebih banyak dibandingkan dengan 
penduduk bekerja konsep baru.

Data pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa penambahan 
jumlah penduduk bekerja menurut konsep baru 
(kumulatif satu jam) lebih kecil dibandingkan dengan 
pengurangan penduduk bekerja pada konsep lama, 
terutama penduduk bekerja subsisten. Sebagai contoh, 
pada Februari 2016, penambahan jumlah penduduk 
bekerja karena jam kumulatif adalah sebesar 3,3 juta 
orang. Tetapi, pengurangan jumlah penduduk bekerja 
karena termasuk dalam pekerja sektor subsisten adalah 
sebesar 6,3 juta. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah 
penduduk bekerja menurut konsep baru menjadi lebih 
kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja 
konsep lama. 

Berdasarkan uraian singkat tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa jika mempertimbangkan hanya akumulasi jam 
seminggu yang lalu ketika melakukan kegiatan ekonomi, 
yang menyebabkan cakupan orang yang dianggap bekerja 
menjadi lebih luas, maka jumlah orang bekerja konsep 
baru akan lebih besar dibanding dengan konsep lama. 
Akan tetapi, konsep baru tidak memperhitungkan orang 
yang bekerja yang hasilnya diutamakan untuk digunakan 
diri sendiri (subsisten). Dalam konsep lama, subsisten 
dikategorikan sebagai bekerja.

Tabel 1.  Perbandingan Jumlah Penduduk Bekerja 
Konsep Lama dan Konsep Baru

Berdasar jumlah konsep baru yang ternyata lebih kecil 
dari konsep lama, bisa disimpulkan bahwa penambahan 
jumlah tersebut tidak sebesar pengurangan jumlah 
bekerja karena tidak termasuknya pekerja subsisten ke 
dalam konsep bekerja. (Bersambung ke halaman 17)

Sumber: Diolah dari Sakernas berbagai tahun
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PERBAIKAN AKSES PANGAN UNTUK  
PEMBANGUNAN MANUSIA

“Persoalan kualitas akses 
pangan dan status gizi 

yang diderita anak balita 
Indonesia sebagai masa 

depan pembangunan 
bangsa adalah buah 

kumulatif dari keabaian 
Pemerintah dan sektor 

swasta dalam memahami 
keterkaitan pangan dan 

gizi dengan sekian macam 
dimensi ekonomi, politik, 

pendidikan, pemerintahan, 
dan lain-lain “

Oleh
Bustanul Arifin 1 

Pendahuluan 

Persoalan ketimpangan akses pangan di Indonesia telah menjelma menjadi tiga beban 
gizi (triple burden) yang tidak dapat dianggap ringan, karena akan mempengaruhi 
kualitas pembangunan masa depan bangsa. Anak umur balita (bawah lima tahun) 

banyak yang menderita prevalensi gizi kurang (underweight), pendek (stunting), serta 
persoalan berat badan, yaitu kurus (wasting) dan gemuk (obesity). Semua masalah gizi 
ini berhubungan dengan keterbatasan akses pangan dan asupan gizi tidak seimbang.  
Menariknya, fenomena persoalan gizi kuran dan berat badan ini tidak hanya diderita oleh 
mereka yang berada pada kelompok pendapatan rendah di daerah perdesaan, tapi juga 
yang berpendapatan tinggi di daerah perkotaan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan 5,06 persen pada Kuartal 3 tahun 2017 
seakan tidak bermakna banyak karena tingkat ketimpangan pendapatan masih tinggi. 
Angka Indeks Gini meningkat signifikan sejak Indonesia memasuki era Otonomi Daerah, 
dari 0,32 pada tahun 2002 menjadi 0,39 pada tahun 2016. Bahkan, kenaikan transfer dana 
perimbangan keuangan daerah dari Rp 82,4 triliun pada 2002 menjadi Rp 705,8 triliun pada 
tahun 2016 justeru berkorelasi postif dengan naiknya tingkat ketimpangan pendapatan 
dan beban gizi yang buruk.  Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas,  pengelolaan 
anggaran negara dan daerah yang jauh dari governance menghasilkan kinerja akses pangan 
dan kualitas gizi yang tidak baik.

Artikel ini menganalisis kinerja akses pangan, khususnya tentang tiga beban gizi yang 
menjadi pekerjaan rumah besar bagi pembangunan manusia Indonesia masa depan. 
Persoalan akses pangan ini sangat erat kaitannya dengan kinerja pembangunan ekonomi 
daerah, khususnya dalam penanggulangan rawan pangan, kemiskinan, dan ketimpangan 
pendapatan. Penutup artikel ini adalah beberapa upaya dan langkah konkrit yang harus 
segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas akses pangan dan pembangunan manusia 
secara umum.

Tiga Beban Gizi 

Para ekonom pangan umumnya menggunakan basis data akses pangan dan kualitas gizi 
yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik (Susenas BPS), 
dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Pemantauan Status Gizi (PSG) oleh Kementerian 
Kesehatan.  Sumber-sumber data resmi tersebut menunjukkan bahwa beban gizi bangsa 
Indonesia belum dapat ditanggulangi dengan baik, karena buruknya akses pangan, 
kualitas sanitasi lingkungan, pola asuk anak di dalam rumah tangga, dan pemahaman 
para penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai daerah. Beberapa fakta tersebut 
diikhtisarkan berikut ini:

Pertama, tingkat prevalensi kurang gizi (underweight or malnutrition), terutama Balita 
di Indonesia 19,6 persen (terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang). 
Angka tersebut meningkat dari 17,9 persen pada tahun 2010 (4,9 persen gizi buruk dan 13 
persen gizi kurang). Sebanyak 18 provinsi di Indonesia memiliki angka prevalensi kurang 
1 Guru Besar UNILA, Ekonom INDEF dan Ketua FMS 2017-2018
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gizi di atas angka rata-rata nasional.  Angka prevalensi 
kurang gizi terbesar diderita Nusa Tenggara Timur (NTT) 
yang mencapai 33,1 persen, disusul Papua Barat, Sulawesi 
Barat, Maluku dan seterusnya. Provinsi-provinsi tersebut 
juga memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi, karena 
prevalensi kurang gizi amat dekat berhubungan dengan 
tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kedua, fenomena anak pendek atau gagal tumbuh 
(stunting) saat ini tercatat 37,2 persen, meningkat dari 
35,6 persen pada tahun 2010. Secara teknis kesehatan, 
anak pendek adalah salah bentuk output dari kurang 
gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang 
dalam waktu cukup lama. Tingkat kesejahteaan ibu hamil 
dan menyusui menjadi amat krusial karena stunting 
terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru 
nampak saat anak berusia dua tahun. Sebanyak 20 
provinsi memiliki prevalensi anak pendek (stunting) yang 
lebih buruk dari rata-rata nasional, yaitu: NTT, Sulawesi 
Barat, NTB, Papua Barat dan lain-lain. 

Ketiga, masalah gemuk pada anak umur 5-12 tahun cukup 
tinggi, yaitu 18,8 persen, terdiri dari gemuk 10,8 persen, 
sangat gemuk (obesitas) 8,0 persen, yang merupakan 
beban gizi tersembunyi karena kualitas asupan pangan 
dan gizi cenderung tidak baik. Sebanyak 15 provinsi 
dengan prevalensi obesitas di atas rata-rata nasional, 
yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan 
Timur, Bali, dan lain-lain. 

Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan sampel 
berbeda selama tiga tahun terakhir juga memperkuat 
fenomen kualitas akses pangan dan gizi melalui pendataan 
melalui Riskedas dan Susenas. Angka prevalensi Balita gizi 
buruk atau berat badan kurang (underweight) pada 2016 
masih tercatat 17,8 presen, menurun dari 19,3 persen 
pada 2014.  Balita stunting pada 2016 masih 27,5 persen, 
walau telah menurun dari 28,9 persen pada tahun 2014 
Angka obesitas pada balita juga menurun dari 5,5 persen 
pada 2014 menjadi 4,3 persen pada 2016. 

Hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa jika ada 
seseorang atau lembaga negara yang mengklaim terjadi 
penurunan angka stunting sangat signifikan dari 37,2 
persen pada 2013 menjadi 27,5 persen pada 2016, tentu 
tidak tepat dan tidak akurat. Demikian pula dengan 
indikator kualitas akses pangan dan kualitas gizi lainnya, 
karena cerita utuh tentang kemajuan atau perubahan 
yang terjadi tidak dapat diverifikasi dengan baik.  Definisi 
gemuk atau obesitas pada balita juga berbeda antara 
data Riskesdas yang mendasarkan pada jumlah balita 
gemuk dibandingkan dengan total jumlah balita dan data 
PSG yang lebih sederhana.  Singkatnya, dua sumber data 
Riskesdas dan PSG tidak dapat diperbandingkan begitu 
saja, karena satuan sampel-nya juga berbeda. Pemerintah 
juga merencanakan suatu integrasi dalam pengumpulan 
data sampel rumah tangga pada Susenas dengan 
Riskesdas pada tahunn 2018, yang seharusnya mampu 
menyajikan keutuhan dan akurasi data yang lebih baik. 
Harapannya adalah bahwa strategi intervensi kebijakan 
yang akan dilakukan juga lebih baik dan tepat sasaran.

Konsekuensi Pembangunan Ekonomi

Bukti-bukti ilmiah telah amat kuat, bahwa Balita yang 
mengalami masalah gizi buruk sperti berat badan 
kurang, kurus (wasting), stunting dan obesitas kelak akan 
mengalami gangguan kesehatan yang serius.  Penyakit 
degeneratif seperti stroke, jantung, diabetes, darah 
tinggi semakin banyak terjadi, baik di perkotaan maupun 
perdesaan adalah konskuensi persoalan akses pangan, 
kualitas gizi, pola asuh dan pola hidup tidak sehat sejak 
usia dini. Prevalensi obesitas pada orang dewasa cukup 
tinggi 26,6 persen, yang juga dapat berujung pada 
penyakit degeneratif yang amat bahaya, dan membawa 
konsekuensi ekonomi yang tidak kalah serius.

Persoalan akses pangan dan kualitas gizi tidak terpisahkan 
dari perubahan gaya hidup modern, konsumsi pangan 
cepat saji, atau pertumbuhan industri pangan yang juga 

Tabel 1.  Prevalensi Gizi Kurang, Pendek dan Kurus/Gemuk pada Balita (persen)

Sumber:  (1) Data 2007-2013 berasal dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas); 
 (2) Data 2014-2016 berasal dari Pemantauan Status Gizi (PSG);
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pesat dengan iklan promosi amat gencar nyaris tanpa 
kontrol. Teknologi pangan mampu menghasilkan pangan 
padat energi, mengandung gula, garam, dan lemah 
berlebih. Porsi pangan berlebih dan minimnya aktivitas 
fisik juga berpotensi mengganggu metabolisme tubuh 
dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif berhaya 
yang jelas akan menurunkan produktivitas tenaga kerja. 
Bahkan, persoalan penyakit tidak menular dan amat 
degeneratif ini telah menjadi beban berat bagi sistem 
jaminan kesehatan nasional saat ini. Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit Rp 9 
triliun pada tahun 2017, sedikit menurun dari defisit Rp 
9,7 triliun pada tahun 2016.

Sekali lagi, persoalan kualitas akses pangan dan status 
gizi yang diderita anak balita Indonesia sebagai masa 
depan pembangunan bangsa adalah buah kumulatif dari 
keabaian Pemerintah dan sektor swasta dalam memahami 
keterkaitan pangan dan gizi dengan sekian macam 
dimensi ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, dan 
lain-lain.

Penutup: Penajaman Kebijakan Akses Pangan

Beberapa opsi penajaman kebijakan akses pangan dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, pembangunan ekonomi pangan masa depan 
perlu melakukan langkah konkrit untuk memperbaiki 
pola konsumsi pangan sesuai falsafah gizi seimbang, 
perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan.  Misalnya, 
langkah-langkah mendasar atau yang sering disebut 
“intervensi spesifik” tentang pemberian air susu ibu (ASI) 
ekslusif, makanan pendamping ASI, makanan tambahan 
anak, kesehatan remaja dan gizi ibu hamil, suplementasi 
gizi, intervensi gizi dalam kedaruratan dan lain-lain. 

Kedua, Pemerintah juga perlu memperbaiki akses 
dan mutu pelayanan gizi, penguatan sistem pangan 
nasional, pola asuh, perlindungan anak, pemberdayaan 
perempuan, penyuluhan kesehatan dan keluarga 
berencana, sanitasi dan air bersih, pos pelayanan 
kesehatan terpadu (posyandu) serta sistem kewaspadaan 
pangan dan gizi (SKPG) yang pernah menjadi andalan 
pada masa Orde Baru. Beberapa hal baik dari rezim 
pemerintahan masa lalu masih tetap relevan untuk 
diasah kembali dan diadaptasi dengan kondisi governansi 
dan perkembangan perekonomian saat ini. Langkah-
langkah “intervensi sensitif” ini bahkan dipercaya mampu 
berkontribusi sekitar 70 persen dalam perbaikan akses 
pangan dan kualitas gizi, dibandingkan dengan langkah 
penanggulangan yang cenderung berjangka pendek.

Ketiga, pengembangan pangan lokal bernilai gizi tinggi 
sesuai kearifan masyarakat dapat dilaksanakan , seperti 
pemberian insentif bagi investasi baru yang berbasis 

penguasaan teknologi tepat-guna. Dalam konteks yang 
lebih spesifik, strategi diversifikasi pangan dan pangan 
lokal dirumuskan untuk mencapai tingkat keseimbangan 
gizi, yang akan menghasilkan dampak jangka menengah 
dan panjang yang lebih produktif. Strategi kedaulatan 
pangan bukan semata urusan peningkatan produksi atau 
swasembada pangan saja, apalagi at all costs.  Indonesia 
membutuhkan strategi pembangunan ekonomi 
pangan yang lebih komprehensif, yaitu yang mampu 
mengintegrasikan pembangunan pangan, pertanian, gizi, 
dan kesehatan masyarakat.

...lanjutan artikel PERBANDINGAN KONSEP BEKERJA 
ICLS 13 DAN ICLS 19 DI SAKERNAS

Di sisi lain, masih terdapat perbedaan jumlah bekerja di 
Februari dan Agustus, terlepas dari penggunaan konsep 
lama maupun konsep baru. Hal tersebut dimungkinkan 
bahwa efek musiman tetap mempunyai pengaruh, 
terlepas dari penggunaan konsep lama maupun konsep 
baru.

Penutup/Kesimpulan

Mencermati data hasil survei tidak hanya dengan 
memperhatikan perbedaan konsep yang digunakan, 
namun juga berbagai hal teknis lain, yaitu dasar 
pembentukan faktor pengali dalam mikro data, sampling, 
dan juga waktu pelaksanaan survei. Sebagai gambaran, 
sampling yang digunakan pada 2016 dan 2017 berbeda,  
dengan penggunaan bukan merupakan rumah tangga 
panel, atau bahkan bukan blok sensus panel. Pengamatan 
karakteristik tertentu pada dua populasi sampel yang 
berbeda tentu mempengaruhi hasil akhir. Selain itu, 
berbagai faktor teknis terkait pelaksanaan lapangan juga 
mempunyai andil terhadap hasil survei. Diantaranya 
adalah tingkat pendidikan petugas, pengalaman survei 
dari petugas, serta pengawasan. Jika kontribusi perbedaan 
dari beberapa faktor ini bisa diketahui, maka pengaruh 
perbedaan konsep akan lebih mudah untuk dicermati 
dan menghasilkan kesimpulan yang lebih presisi.
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RESENSI PUBLIKASI

Publikasi usaha dengan sistem modern menyajikan infor-
masi mengenai peranan, sebaran, dan karakteristik dari 
usaha dengan sistem modern. Informasi tersebut diper-

oleh dari pengumpulan data melalui Sensus Ekonomi 2016 
(SE2016). Usaha dengan sistem modern didefinisikan sebagai 
usaha yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman 
dan perubahan yang disebabkan adanya pengaruh budaya, 
kemajuan pengetahuan, dan teknologi. Usaha dengan sistem 
modern digambarkan dengan usaha dengan sistem online dan 
usaha dengan sistem waralaba.

Hasil SE2016 menunjukkan bahwa sekitar 2,7 persen usaha di 
Indonesia menggunakan sistem online. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha dengan sistem online 
ada sebanyak 9,46 juta orang (13,5 persen). Hasil SE2016 juga memperlihatkan bahwa sekitar 66 persen usaha 
dengan sistem online termasuk dalam kategori usaha mikro (memiliki omzet kurang dari atau sama dengan 300 
juta rupiah). Dari seluruh usaha yang ada di Indonesia, hanya sebesar 0,3 persen usaha yang menggunakan 
sistem waralaba. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha dengan sistem waralaba hanya sebanyak 634 
ribu orang (0,9 persen). Kemudian, sebagian besar usaha dengan sistem waralaba memiliki omzet kurang dari 
atau sama dengan 300 juta rupiah.

Usaha dengan sistem modern ini lebih terpusat di Pulau Jawa. Sekitar 68 persen usaha dengan sistem online 
dan 69 persen usaha dengan sistem waralaba berada di pulau Jawa. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan 
adanya kemudahan akses dan fasilitas, seperti internet, gadget, dan fasilitas lain. Menjamurnya usaha dengan 
sistem modern di Pulau Jawa juga tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk yang berdiam di Pulau Jawa.

Analisis juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi besaran usaha dengan sistem online 
dan usaha dengan sistem waralaba khususnya di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Analisis dilakukan dengan 
pendekatan regresi spasial untuk mengetahui apakah ada keterkaitan spasial. Hasilnya menunjukkan bahwa 
pada usaha dengan sistem online dan usaha dengan sistem waralaba ada keterkaitan spasial antar wilayah 
baik di pulau Jawa Bali maupun di pulau Sumatera. Selain adanya keterkaitan spasial, beberapa faktor yang 
memengaruhi besaran usaha dengan sistem online pada wilayah Jawa-Bali antara lain PDRB per kapita, tingkat 
pendidikan, keberadaan kelompok pertokoan di desa, dan akses internet. Sementara itu, faktor-faktor yang 
memengaruhi besaran usaha dengan sistem online pada koridor ekonomi Sumatera adalah lapangan peker-
jaan rumah tangga, tingkat pendidikan, dan akses internet. Selanjutnya, faktor yang dapat menjelaskan variasi 
besaran usaha dengan sistem waralaba pada wilayah Jawa-Bali adalah lapangan pekerjaan rumah tangga dan 
tingkat pendidikan, sedangkan pada wilayah Sumatera hanya lapangan pekerjaan rumah tangga.
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Usaha dengan Sistem Modern: Per-
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RESENSI PUBLIKASI

Kekuatan ekonomi Indonesia meliputi Sumber Daya 
Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sal-
ing bersinergi. Kekuatan inilah yang berpengaruh pada 

ketahanan ekonomi yang kuat dalam menangkal dampak 
global terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Publikasi 
“Potensi Ekonomi Indonesia: Analisis Hasil Listing Sensus Eko-
nomi 2016” memberikan gambaran bahwa salah satu fak-
tor pendorong perekonomian Indonesia adalah keberadaan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mendominasi 
perekonomian. Selain itu, UMKM juga ikut andil dalam men-
jaga stabilitas ekonomi. Fakta lain yang terungkap dari Sensus 

Ekonomi 2016 adalah sektor-sektor jasa yang mampu berkembang secara pesat di saat sektor-sektor primer 
menunjukkan penurunan kinerja. 

Meskipun Indonesia memiliki SDA maupun SDM yang melimpah, namun beberapa faktor masih menjadi peng-
halang pencapaian kinerja ekonomi yang optimal. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya kualitas SDM, 
terbatasnya infrastruktur khususnya di luar Jawa, serta tidak meratanya pembangunan. Keterbatasan lainnya 
adalah ketergantungan ekonomi Indonesia yang tinggi terhadap produk-produk primer yang hanya mampu 
menghasilkan nilai tambah yang rendah.

Untuk mendobrak tembok penghalang tersebut, Indonesia harus mampu melihat potensi yang dimiliki seka-
ligus mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai keunggulan dan 
potensi yang mampu dikembangkan secara maksimal. Optimalisasi sektor-sektor potensial harus berbasis 
kewilayahan sehingga proses produksi dalam pembangunan ekonomi menjadi lebih efisien dan mempunyai 
daya saing yang tinggi baik di tingkat domestik maupun regional. Hilirisasi komoditas-komoditas primer men-
jadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan komparatif. Selain itu, Perencanaan pemban-
gunan yang berkonsep kewilayahan akan mengoptimalkan seluruh elemen-elemen pembangunan sekaligus 
mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Optimalisasi sektor-sektor potensial harus diusahakan dalam kerangka kerja yang berbasis kewilayahan. 
Pemetaan potensi menurut wilayah sangatlah penting. Pemetaan harus dilakukan untuk setiap pulau. Un-
tuk mendapatkan sektor potensial pada wilayah tertentu dilakukan analisis dengan menggunakan beberapa 
metode pengukuran keunggulan antar wilayah seperti Location Quotient (LQ), Analisis Shift-Share, Analisis 
Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Tipologi Klassen. Dari pengukuran tersebut diperoleh sektor-sektor 
unggulan dan potensial di setiap pulau atau kelompok pulau. Buku ini dapat menjadi patokan untuk mengem-
bangkan komoditas dan sektor unggulan di setiap wilayah.

Judul         : 
 
Penulis         : 
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