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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pertumbuhan yang tinggi

merupakan prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi

menuju yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh

kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi

jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan haruslah memperhitungkan

kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal

hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional,

sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah

melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan

koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan.

Pekerjaan atau ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam perekonomian suatu

daerah dan Negara karena menjadi salah satu tolak ukur dalam perkembangan suatu negara.

Masalah ketenagakerjaan dalam hal ini adalah bagaimana seseorang sebagai bekerja

(currently economically active population), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun

status pekerjaannya. Hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti Angkatan Kerja,

Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran. Tenaga kerja merupakan modal bagi

geraknya roda pembangunan. Dimana tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan

kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya

pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapat (Arsyad, 2010).
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Data dan informasi mengenai ketenagakerjaan dapat digunakan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Adapun

faktor-faktor yang menjadi penentu kondisi ketenagakerjaan diantaranya adalah jumlah

penduduk, pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan lapangan

pekerjaan. Kebijakan, strategi, program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat

ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengungkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten

Bandng Barat merupakan hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengetahui dan

mengevaluasi trend kondisi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraaan

masyarakat Kabupaten bandung Barat untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi

pembuat kejikan dan stakeholder terkait dalam upaya perbaikan dan peningkatan kondisi

ketenagakerjaan terebut. Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraaan Ketenagakerjaan, Pasal 4 menyatakan bahwa:

“Dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah, pemerintah daerah menganalisis,

memproyeksi dan menginformasikan ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam

penyususnan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan

yang berkesimabunga”.

Terciptanya lapangan kerja baru akan membuka kesempatan kerja yang akhirnya

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut terkait dengan semakin

bertambahnya tenaga kerja yang terserap sehingga mampu mengurangi pengangguran dan

memberikan pendapatan sehingga kesejahteraan yang diharapkan mampu terpenuhi.

1.2 Tujuan

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 secara umum bertujuan
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memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, baik

dari dimensi lapangan usaha yang ada maupun dimensi pekerja, melihat dinamika perubahan

dalam rentang waktu 1-5 tahun, serta membuat analisis sederhana tentang keterkaitan

berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini

diharapkan dapat membantu para stakeholders untuk melihat, mengevaluasi serta

menjadikannya sebgaai bahan sebagai pertimbangan bagi para pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam merespon dan menentukan langkah atau strategi yang harus dilakukan

dalam penigkatan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat.

Publikasi ini secara khusus memberikan informasi angkatan kerja, penganggur, serta

struktur pekerja di Kabupaten Bandung Barat. Adapun permasalahan pokok yang akan

dianalisis antara lain:

1) Gambaran angkatan kerja Kabupaten Bandung Barat.

2) Melihat struktur pekerja Kabupaten Bandung Barat menurut lapangan pekerjaan,

status dan jenis pekerjaan.

3) Menelaah keterkaitan antara pendidikan dan lapangan usaha serta keterkaitan

pendidikan dan jenis pekerjaan pekerja Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Sasaran

Agar tujuan penyusunan buku Analisis Data Ketenagakerjaan Daerah

Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai dan tercipta suatu gambaran komprehensif,

maka beberapa sasaran perlu untuk diwujudkan, yakni:

1) Terkumpulnya keseluruhan data dan informasi yang diperlukan guna

menjelaskan dinamika ketenagakerjaan daerah yang terjadi di Kabupaten

Bandung Barat yang telah terpilih

2) Dapat dijelaskannya makna data ketenagakerjaan daerah Kabupaten Bandung

Barat.



ANALISIS DATA KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ͠ ͞ ͟ ͧ

4

1.4 Ruang Lingkup

Materi dalam buku Analisis Data Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Bandung

Barat ini merupakan data, informasi dan analisisnya yang terkait dengan

ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu paling

tidak lima tahun terakhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun

2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

- Latar Belakang,

- Tujuan,

- Sasaran,

- Ruang Lingkup,

- Sistematika Penulisan.

B. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi:

- Ketenagakerjaan

- Pertumbuhan Ekonomi dan Penerapan Tenaga Kerja

C. BAB III METODE PENGKAJIAN

Bab ini berisi:

- Kependudukan

- Pendidikan

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

D. BAB IV ANALISIS DATA KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN

BANDUNG BARAT

Bab ini berisi:

- Angkatan Tenaga Kerja
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- Penduduk yang Bekerja

- Pengangguran dan Tingkat Kesempatan Kerja

E. BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi:

- Kesimpulan
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BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Ketenagakerjaan

Menurut undang undang no.13 tahun 2013 ketenagakerjaan adalah segala hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja

yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun

masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang

bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di

Indonesia adalah memiliki visa kerja.

Ketenagakerjaan tidak dapat telepas dari pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya

ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas

yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja

setiap tahun (Rosalina, 2013). Terdapat beberapa pengertian dari ketenagakerjaan

diantaranya: tenaga kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, peduduk yang

bekerja dan tingkat pengangguran.

Data ketenagakerjaan ini diambil dari berbagai sumber data diantaranya: Survei

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat,

Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Bandung Barat

dalam Angka, dan data-data yang terkait. Keanekaragaman sumber data ini perlu dilakukan

penyeragaman konsep dan definisi dari istilah-istilah ketenaga kerjaan.

Pengumpulan data ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan data

pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Konsep dan definisi yang digunakan dalam
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pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah The Labour Force

Concept yang disarankan oleh The International Labour Organization (ILO). Konsep ini

membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan

usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok

berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan, antara lain Angkatan Kerja dan Bukan

Angkatan Kerja.

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan

Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah:

1) Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

2) Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang

lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja

karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu

pekerjaan berikutnya termasuk juga mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi

sedang mencari pekerjaan.
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3) Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan selama

seminggu terakhir tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena

sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman,

penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

4) Bekerja merupakan kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-

turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh

penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk

kelompok penduduk yang bekerja.

5) Sementara Tidak Bekerja merupakan keadaan seseorang yang mempunyai

pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena

berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya.

6) Pengangguran adalah mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja

atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak

mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum

mulai bekerja.

7) Mencari Pekerjaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh

pekerjaan pada suatu periode rujukan.

8) Mempersiapkan Usaha merupakan usaha suatu kegiatan yang dilakukan seseorang

dalam rangka mempersiapkan suatu usaha baru yang bertujuan untuk memperoleh

penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan

buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha

yang dimaksud adalah apabila telah/sedang dilakukan ‘tindakannya nyata’ seperti

mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus

surat izin usaha, dan sebagainya.
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9) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara angkatan

kerja dan penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja).

10) Setengah Pengangguran yaitu seseorang yang bekerja di bawah jam kerja normal

(kurang dari 35 jam seminggu).

11) Jumlah Jam Kerja Seluruh Pekerjaan yaitu jumlah jam kerja yang dilakukan

oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang

digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

12) Lapangan Pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari pekerja atau usaha maupun

perusahaan atau kantor tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.

13) Jenis Pekerjaan/jabatan yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau

ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja.

14) Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang

yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan bersih yang

dimaksud adalah setelah dikurangi potongan-potongan iuran wajib, pajak

penghasilan, dan sebagainya.

15) Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di

suatu unit usaha/kegiatan. Berusaha Sendiri Adalah bekerja atau berusaha dengan

menanggung resiko secara ekonomis yaitu dengan tidak kembalinya ongkos

produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut serta tidak

menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat

pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

16) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau

berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau

buruh/pekerja tidak tetap.
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17) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri

dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

18) Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau

instansi/kantor/perusahan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang

maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan

sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap

memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang

sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan, batasannya tiga bulan.

Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

19) Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang

lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir)

di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah

tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang

maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha

pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan,

perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

20) Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang

lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir),

di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang

maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Usaha nonpertanian meliputi usaha di Sektor Pertambangan, Industri, Listik, Gas

dan Air, Sektor Konstruksi/Bangunan, Sektor Perdagangan, Sektor Angkutan,

Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan
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Perorangan.

21) Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang

berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Untuk memperkaya data ketenagakerjaan ini berikut paparkan pendapat para ahli

tentang definisi dan keterkaitan angka tenaga kerja dengan indikator yang lain, baik itu

indikator ekonomi maupun sosial.

2.1.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang laki - laki maupun wanita yang sedang dalam atau

akan melakukan pekerjaan, baik luar maupun dalam hubungan kerja guna menghasilkan

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain orang dalam usia

kerja dianggap mampu bekerja (Bawono et al., 2015). Adapun menurut Sobita & Suparta

(2014) tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila

terdapat permintaan terhadap barang dan jasa.

Tenaga kerja bukan saja berarti buruh yang terdapat dalam perekonomian. Arti

tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi

keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan

rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.

2) Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan

atau pengalaman kerja.

3) Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi

dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.
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2.1.2 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau

punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan tenaga kerja

adalah Penduduk yang termasuk dalam kelompok usia kerja (15 tahun dan lebih). Penduduk

angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada

dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam

perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Secara absolut, jumlahnya relatif

berfluktuasi pada rentang normal dari tahun ke tahun. Namun, komposisi penduduk yang

bekerja dan mencari pekerjaan di dalamnyalah yang justru sangat mudah berubah. Tidak

hanya karena aspek kondisi ekonomi, namun juga situasi politik dan sosial, baik kondisi

lokal Bandung Barat maupun kondisi Indonesia di lingkup global.

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat

dalam kegiatan produktif yaitu barang dan jasa (Mulyadi, 2003). Jumlah angkatan kerja akan

meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang kemudian menjadi sebagai salah satu

faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi (Sunusi, 2014).

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan

ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan

rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin

baik, karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja.
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2.1.4 Peduduk yang Bekerja

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk

melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal lain dapat pula

mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah (Jabar dalam Angka, 2011).

2.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah angkatan yang menunjukkan berapa banyak angka

kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif

mencari kerja (Mulyasi,2003). Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya

pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja

yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan

perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari supply (penawaran) tenaga kerja di

pasar tenaga kerja melebihi demand (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan

kerja yang tercipta.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah

rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka dapat

dikatakan kegiatan ekonomi di suatu daerah semakin maju, sekaligus merupakan tanda

keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Untuk

mengetahui kondisi ketenagakerjaan mengenai pengangguran dapat menggunakan indikator

tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terdidik, dan tingkat pengangguran

terselubung atau setengah pengangguran.

Pengangguran juga diakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam persentase

kegiatan perekonomian. Sebagai ilustrasi, pada saat kegiatan ekonomi mengalami kemajuan,

maka perusahaan akan merekrut banyak pekerja untuk dipekerjakan agar produktivitas
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perusahaan meningkat, namun seiring dengan menurunnya kegiatan perekonomian, maka

perusahaan akan mengurangi pegawai untuk mengurangi kerugian.

Berikut merupakan beberapa kategori dari tingkat pengangguran:

1) Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran

dengan jumlah angakatan kerja.

2) Tingkat pengangguran terdidik adalah rasio jumlah pengangguran yang

berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) atau lebih yang

dianggap sebagai kelompok penduduk terdidik terhadap jumlah angkatan kerja.

3) Tingkat setengah pengangguran merupakan mereka yang bekerja tetapi jam kerja

kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu.

Persentase setengah pengangguran secara kasar dapat dijadikan sebagai indikator

untuk melihat seberapa besar produktivitas pekerja.

4) Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak

cocokan antara para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang

keahlian maupun daerah lokasinya.

5) Pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya

seseorang dari suatu pekerjaan yang lain.

6) Pengangguran tidak ketara, dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam

kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya pengangguran jika dilihat dari segi

produktifitasnya.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan



ANALISIS DATA KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ͠ ͞ ͟ ͧ

15

kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis

terhadap tuntutan keadaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan

efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar (Pressman, 2000).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang umumnya dipergunakan

untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi

mengukur hasil dan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode

selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang

dan jasa yang ada di negara tersebut. Proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari

produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa

yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-

faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi

bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja dan

teknologi (Sukirno, 2001 dalam Lubis, 2014). Semakin besar angkatan kerja, yang berarti

laju pertumbuhan penduduk tinggi maka semakin besar pula pendapatan nasional dan

semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006 dalam Lubis, 2014). (Todaro,

2009) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi

dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah :

1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

2) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhimya akan memperbanyak jumlah angkatan

kerja.

3) Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam

menangani pekerjaan-pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu dalam makroekonomi, dimana

setiap periode masyarakat suatu Negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk
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memproduksi produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Dengan bertambahnya kapasitas

produksi, permintaan akan faktor-faktor produksi akan meningkat pula termasuk faktor

produksi tenaga kerja. Dengan demikian, keadaan tersebut akan menciptakan kesempatan

kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan demikian. Fakta

menunjukan berdasarkan penelitian empiris di banyak Negara berkembang menemukan

bahwa pertumbuhan yang tercipta ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

penciptaan lapangan kerja (Sobita & Suparta, 2014).

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk

melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan

tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2009).

Menurut Anggraini (2016) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang

sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang

bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk

bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan

tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Penduduk yang berkerja

terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang

berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja

Lapangan kerja yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan

rumah tangga yang memungkinkannya untuk membiayai peningkatan kualitas manusia

anggotanya. Kualitas manusia yang meningkat pada sisi lain akan berdampak pada kualitas

tenaga kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat dan kualitas pertumbuhan

ekonomi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dapat (tetapi tidak bersifat

otomatis) mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja)

dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Dengan kata lain, secara teoritis,
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pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga

kerja (Sobita & Suparta, 2014).

Menurut Gray (1992) dalam Junaidi et al., (2014) tujuan penciptaan kesempatan

kerja berkaitan erat dengan pertimbangan pemerataan pendapatan, mengingat bagian terbesar

kelompok penduduk yang tergolong penganggur sekaligus merupakan golongan yang

berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat golongan penganggur terdidik yang hidup dari

bantuan keluarga sambil menunggu kesempatan kerja dengan tingkat upah yang memenuhi

harapannya, biasanya kesempatan kerja di sektor pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung memberikan dampak langsung

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat berlangsung melalui berbagai

jalur antara lain ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada kesejahteraan

masyarakat bila mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan kualitas yang

memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap

tahun (Rosalina, 2013). Sulistiawati (2012) dalam Rosalina, (2013).menyatakan bahwa

meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan menjadi salah satu kondisi dasar

untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akan terjadi apabila pertumbuhan

ekonomi yang terus meningkat dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap

tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Akan tetapi, terbatasnya ekonomi

dalam menciptakan lapangan pekerjaan menyebabkan penumpukan tenaga kerja, sehingga

berdampak pada tingginya tingkat pengangguran pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi (Rosalina, 2013).

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan ekonomi yang dapat menciptakan

lapangan kerja yang adil dan merata. Selain itu juga, tersedianya tenaga kerja yang memilki

keterampilan dan pendidikan yang layak adalah faktor penentu dalam penyerapatan tenaga
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kerja. Samuelson dan Nordhaus (2001) dalam Lubis (2014) menyebutkan bahwa input

tenaga kerja terdiri dari kuantitas, kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonom

percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin

tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama

dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dalam rangka

mendorong dan meningkatkan produktivitas, di mana pertumbuhan produktivitas tersebut

pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi

pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya

perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain

pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi

pertumbuhan ekonomi. Tolok ukur pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas

dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. (government expenditure)

adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran

pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD

untuk daerah/regionalSecara umum gambaran pengeluaran publik yaitu infrastruktur fisik

atau human capital, dapat mempertinggi kebutuhan akan tetapi keuangan khususnya

pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (Lubis, 2014).
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BAB III
KEADAAN SOSIAL EKONOMI

3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun.

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 1.739.911 jiwa.

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menurut jenis kelamin adalah

sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 886.076 jiwa (50,93 persen) dan penduduk

perempuan sebesar 853.835 jiwa (49,07 persen) dengan sex ratio sebesar 103,78 yang berarti

setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.038 laki-laki.

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2019

No Kecamatan
Laki – laki Perempuan

Laki - laki +

Perempuan

N % N % N

1 Rongga 28.832 50,43 28.340 49,57 57.172

2 Gununghalu 40.600 51,97 37.520 48,03 78.120

3 Sindangkerta 35.600 49,95 35.672 50,05 71.272

4 Cililin 47.367 51,24 45.066 48,76 92.433

5 Cihampelas 59.904 50,80 58.007 49,20 117.911

6 Cipongkor 47.905 51,63 44.872 48,37 92.777

7 Batujajar 49.784 49,72 50.344 50,28 100.128

8 Saguling 16.151 51,30 15.330 48,70 31.481

9 Cipatat 69.008 50,91 66.534 49,09 135.542

10 Padalarang 93.040 51,04 89.232 48,96 182.272

11 Ngamprah 91.890 51,14 87.805 48,86 179.695

12 Parongpong 58.692 50,94 56.536 49,06 115.228

13 Lembang 103.236 51,60 96.852 48,40 200.088

14 Cisarua 38.164 50,16 37.920 49,84 76.084

15 Cikalongwetan 63.315 50,39 62.335 49,61 125.650

16 Cipeundeuy 42.588 50,67 41.470 49,33 84.058

Kab. Bandung Barat 886.076 50,93 853.835 49,07 1.739.911

Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019
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Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yaitu 1.727.337 jiwa, maka pada

tahun 2019 terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 12.574 jiwa atau mengalami laju

pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,73 persen.

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung Barat

pada Gambar 3.1 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun

terakhir. Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil

sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk

dari sisi kelahiran.

Gambar 3.1.

Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat

Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung Barat

pada Gambar 3.1 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun

terakhir. Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil

sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk
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dari sisi kelahiran.

Dewasa ini, Penduduk Kabupaten Bandung Barat mencerminkan semakin

menurunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian seiring membaiknya layanan kesehatan

dan perbaikan kualitas lingkungan. Walaupun demikian, Kabupaten Bandung Barat ini

merupakan salah satu tujuan migran dari daerah lain di Jawa Barat bahkan di Indonesia.

Penduduk berdasarkan kelompok umur bisa digunakan untuk menghitung rasio

ketergantungan usia, angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil Survei Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2019,

persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun

terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten

Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia

produktif lebih besar dari yang tidak produktif.

Tabel 3.2.

Angka Beban Ketergantungan (Dependecy Ratio) Penduduk

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No Kecamatan Laki – laki Perempuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Rongga 54,11 59,36 56,67

2 Gununghalu 56,25 53,32 54,83

3 Sindangkerta 50,85 57,34 54,03

4 Cililin 52,48 46,6 49,56

5 Cihampelas 49,52 41,84 45,64

6 Cipongkor 59,24 46,98 53,06

7 Batujajar 45,5 45,39 45,45

8 Saguling 41,58 45,17 43,3

9 Cipatat 50,33 52,87 51,57

10 Padalarang 48,53 47,04 47,8

11 Ngamprah 40,63 37,92 39,29

12 Parongpong 46,18 43,34 44,77

13 Lembang 46,83 41,13 44,01

14 Cisarua 46,22 49,76 47,97

15 Cikalongwetan 53,67 49,38 51,51

16 Cipeundeuy 47,28 42,41 44,84

Kab. Bandung Barat 48,75 46,11 47,44

Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019
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Masih dari survei yang sama, angka beban ketergantungan (Dependency Ratio)

penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia

0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun),

Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 47,44. Angka ini

berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat harus

menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan

penduduk laki-laki sebesar 48,77 relatif lebih besar dibandingkan penduduk perempuan

sebesar 46,11.

3.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara

global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang

unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi

setiap negara dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa tumbuh dengan baik

walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika

tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi

yang jelas.

Tabel 3.3.

Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas

Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No Jenjang Pendidikan

Penduduk 10 Tahun Keatas

Laki- laki Perempuan
Laki-laki+

Perempuan

1 < SD 12,76 14,70 13,71

2 SD 39,74 43,63 41,65

3 SLTP sederajat 23,05 23,27 23,16

4 SMU sederajat 20,52 14,98 17,81

5 Akademi/PT 3,93 3,41 3,68

Kab. Bandung Barat 100 100 100

Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019
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Pada Tahun 2019, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 10 tahun ke

atas yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 55,36 persen; tamat SMP sebesar 23,16

persen; tamat SMU/SMK sebesar 17,81 persen; dan sebanyak 3,68 persen yang tamat

pendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi).

Komposisi tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan tabel 3.3 di atas,

dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Persentase

penduduk yang belum/tidak tamat SD dan hanya tamat SD masih tinggi, yaitu mencapai

lebih dari 50 persen, walupun telah mengalami penurunan. Diperlukan upaya terobosan yang

sungguh-sungguh agar dapat menjamin semua penduduk yang berpendidikan rendah

berminat meneruskan sekolahnya dengan tidak dibatasi atribut pendidikan formal.

Kemungkinan upaya menyekolahkan kembali penduduk berpendidikan rendah (SD ke

bawah) relatif lebih sulit dibandingkan penduduk yang berpendidikan SLTP keatas.

3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai

43.807,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar

3.603,31 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 40.204,40 miliar

rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh

lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bandung Barat pada tahun 2018

meningkat dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya

produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB

Bandung Barat tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 29.888,89 miliar

rupiah. Angka tersebut naik sebesar1.558,86 miliar dari 28.330,02 miliar rupiah pada tahun
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2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,50 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun

sebelumnya yang mencapai 5,21 persen.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat, 2014-2019

Tahun LPE (%)

2014 5,79

2015 5,03

2016 5,65

2019 5,21

2018 5,50

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2018 dibandingkan

tahun 2017 disebabkan karena tumbuhnya beberapa lapangan usaha seperti Real Estate;

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan;

serta lapangan usaha lainnya. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi pada

lapangan usaha Jasa Pendidikan; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate yaitu

sebesar 9,80 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan

yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga

sepuluh persen. Sementara delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami

pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga

sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Real Estate 9,80 persen; Informasi dan

Komunikasi sebesar 9,08 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,29 persen;
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lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,94 persen; lapangan usaha

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,70 persen; lapangan usaha Konstruksi

sebesar 7,22 persen; lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,60 persen; Iapangan usaha

Industri Pengolahan sebesar 6,43 persen; dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,42

persen.

Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari

5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,97 persen;

lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,90

persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,88 persen; lapangan usaha

Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,67 persen,

lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,63 persen; lapangan usaha

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,55 persen; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 2,66 persen; dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial sebesar 1,35 persen.
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BAB IV
KONDISI KETENAGAKERJAAN

4.1 Angkatan Tenaga Kerja

Dalam Perda Kabupaten Bandung Barat No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraaan

Ketenagakerjaan, tenaga kerja adala setiap orang yang melakukan pekerjaaan guna

menghasilkan darang dan/jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Oleh

karena itu, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting dan secara aktif

memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam dan lainnya menjadi barang dan jasa yang

bernilai ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau

punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja

adalah penduduk yang termasuk dalam kelompok usia kerja (15 tahun dan lebih). Penduduk

angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada

dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam

perkembangan perekonomian di suatu wilayah.

Kondisi ketenagakerjaan selama 7 (Tujuh) tahun di Kabupaten Bandung Barat pada

tahun 2019 menunjukan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 103 ribu orang

dibanding Tahun 2013, yaitu dari 663 ribu orang menjadi 766 ribu orang. Hal ini sejalan

dengan jumlah penduduk usia kerja yang juga meningkat dari 1,124 juta orang menjadi

1,235 juta orang pada kurun waktu yang sama. Hal ini menunjukkan peran aktif penduduk

Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan perekonomian semakin meningkat.
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Gambar 4.1. Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran (ribu

orang), serta Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen),

Kabupaten Bandung Barat 2013-2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami peningkatan

yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 penduduk yang bekerja sebanyak 704,27 ribu

orang, bertambah sekitar 20,39 ribu orang dibanding keadaan tahun 2018. Kabar baik ini

berlanjut dengan jumlah penganggurpun mengalami penurununan sekitar 830 orang

dibanding tahun 2018. Penurunan ini berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) yang menurunkan angka TPT Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,33 poin, dari 8,5

persen pada tahun 2018 menjadi 8,17 persen pada tahun 2019. Artinya, dari 100 orang

angkatan kerja Kabupaten Bandung Barat, sekitar 8 - 9 orang di antaranya sedang mencari

pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan suatu usaha. Angka TPT Kabupaten Bandung

Barat masih sedikit lebih tinggi, di atas angka TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 7,99 persen.
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4.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan

kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran

yang terjadi. Akibat jumlah pengangguran yang tidak terserap pada lapangan pekerjaan dapat

berimplikasi terhadap perubahan berbagai dimensi sosial masyarakat seperti meningkatnya

kemiskinan dan kriminalitas. Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan

pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator

ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK.

Gambar 4.2. Tingkat Partistipasi Angkatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten

Bandung Barat 2013-2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan

perempuan di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga terjadi ketimpangan pada partisipasi

angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki pada tahun 2019 sebesar

83,06 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,65 persen. .

Kondisi ini dianggap wajar karena norma yang terbangun di tengah masyarakat
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mengarahkan laki-laki memegang peranan kunci sebagai pencari nafkah utama rumah

tangga. Perempuan memegang peranan pokok sebagai pendamping suami, mengurus

keperluan rumah tangga dan keluarga. Dibanding kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki

mengalami penurunan sebesar 1,14 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami

kenaikan sebesar 2,72 persen poin (Gambar 2). Peningkatan TPAK perempuan yang tinggi

cukup menggembirakan, berarti kaum perempuan mulai berpartisipasi dalam aktifitas

ekonomi, bukan hanya mendominasi di wilayah domestik (rumah).

4.1.2 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan

Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia kerja yang

sedang bekerja maupun mencari pekerjaan, artinya sekelompok orang yang secara ekonomi

siap memasuki dunia kerja, baik itu telah bekerja atau siap bekerja namun kesempatan kerja

sudah habis sehingga mereka disebut penganggur. Angkatan kerja menurut pendidikan

menunjukan ketersedian penduduk yang bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan yang

ditamatkan, semakin maju suatu daerah maka ketersedian angkatan kerja dengan pendidikan

lebih tinggi akan lebih tinggi pula.

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat, 2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019
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Pada tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat angkatan kerja lebih didominasi oleh

penduduk berpendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah (51,35%) selanjutnya jenjang

pendidikan SMA (24,63%) dengan selisih tidak terlalu jauh diikuti penduduk berijazah SMP

(22,08%), jenjang perguruan tinggi menduduki peringkat terakhir dengan proporsi 1,95%.

Bila dibedakan menurut jenis kelaminpun tidak menunjukan proporsi yang terlalu berbeda.

4.2 Penduduk yang Bekerja

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang

bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk

yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan

tenaga kerja. Lapangan pekerjaan terbagi menjadi sembilan sektor lapangan pekerjaan yaitu

Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air, Konstruksi,

Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, dan Jasa. Analisis yang

dilakukan hanya akan memuat lima lapangan usaha terbesar yaitu: pertanian, industri,

perdagangan dan jasa, sementara sisanya akan masuk pada sektor lainnya.

4.2.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Menurut Chris Manning (1983) analisis data mengenai kegiatan ekonomi penduduk

umumnya menitikberatkan pada alokasi angkatan kerja yang bekerja menurut sektor, trend

perpindahan dan penyebab perpindahan tersebut serta implikasinya. Komposisi tenaga kerja

berdasarkan lapangan usaha memberikan gambaran sektor-sektor yang mempunyai potensi

besar untuk dikembangkan dan mampu menyerap tenaga kerja optimal di suatu wilayah. Hal

tersebut sangat berguna untuk perencanaan program ketenagakerjaan agar lebih terarah,

sesuai dengan kondisi geografis maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
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tersedia.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Tahun 2018, penduduk Kabupaten

Bandung Barat paling banyak bekerja pada sektor perdagangan yaitu sebesar 27,65 persen.

Disusul oleh sektor sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan dan Industri

masing-masing sebanyak 18,10 persen dan 17,61 persen (Gambar 4.4).

Gambar 4.4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha,

Kabupaten Bandung Barat, 2013-2018 (persen)

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2018
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Dilihat berdasar tren sektoral, hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten

naik atau turun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi penyerapan tenaga

kerja bergerak fluktuatif antar tahunnya. Selama Tahun 2016 - Tahun 2018, Sektor

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi mengalami peningkatan persentase

penduduk yang bekerja (10,79 persen poin), begitu juga dengan Sektor Jasa

Kemasyarakatan, Sosial dan perseorangan (1,89 persen poin), serta Sektor industri (1,13

poin)
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Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah, Sektor Pertanian,

Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan (9,71 persen poin), serta Lainnya (mencakup Sektor

Pertambangan, Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Real

Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Konstruksi, serta Sektor Listrik, Gas

dan Air menurun sebesar 4,09 persen poin.

Gambar 4.5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin,,

Kabupaten Bandung Barat, 2019 (persen)

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Ada perbedaan yang cukup nyata dari lapangan pekerjaan yang digeluti oleh laki-laki

dan perempuan. Secara umum, laki-laki dan perempuan pada sektor pertanian komposisinya

hampir berimbang, 20,88 persen pada laki-laki dan 21,80 persen pada perempuan. Namun

dari besarnya penyerapan tenaga kerja, terdapat lapangan pekerjaan yang menjadi steriotip

jenis kelamin tertentu. Pada Tahun 2019, sebanyak 37,34 persen penduduk laki-laki bekerja

di Sektor Manufaktur, sedangkan perempuan yang bekerja di sektor manufaktur hanya

sekitar 21,47 persen, sebaliknya perempuan didominasi sektor jasa yaitu sebesar 56,73

persean dan laki-laki hanya 41,98 persen.
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4.2.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk yang bekerja dapat dilihat menurut status pekerjaan sebagai indikator tidak

langsung untuk mengetahui produktivitas kerja. Status Pekerjaan adalah kedudukan

seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status

pekerjaan pada dasarnya terdiri dari empat kategori yang berbeda tentang kelompok

penduduk yang bekerja yaitu tenaga kerja yang berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai,

pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Berusaha sendiri terdiri dari tenaga kerja yang benar-

benar berusaha sendiri tanpa dibantu buruh dibayar maupun tidak dibayar, berusaha sendiri

dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, dan berusaha sendiri dibantu buruh

tetap/buruh dibayar. Pekerja bebas terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas

di non pertanian. Sementara pekerja keluarga juga dikenal sebagai pekerja tak dibayar.

Dari seluruh penduduk bekerja pada Tahun 2019, status pekerjaan utama yang

terbanyak sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai (41,73 persen). Kemudian diikuti status

Berusaha Sendiri (22,28 persen), Pekerja bebas (16,17 persen), dan Berusaha dibantu buruh

tidak tetap/buruh tidak dibayar (11,03 persen), serta Pekerja Keluarga/Tak dibayar (5,86

persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status Berusaha dibantu buruh tetap

memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 2,92 persen. Kondisi ini tidak jauh

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. (Gambar 4.6).

Dalam setahun terakhir (tahun 2018 - tahun 2019), persentase penduduk bekerja

dengan status Buruh/karyawan/pegawai menurun cukup signifikan dari sebesar 48,18

persen menjadi 41,73 persen, penurunan terjadi juga pada status berusaha sendiri dan Pekerja

Keluarga/Tidak dibayar sebesar 2,64 dan 5,14 persen poin. Sementara status lainnya

mengalami kenaikan.
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Gambar 4.6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama,

Kabupaten Bandung Barat, 2013-2019 (persen)

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Tingginya persentase buruh/karyawan dan pekerja bebas bila dihubungkan dengan

salah satu sektor yang dominan, yaitu pertanian tentu akan menimbulkan kekhawatiran

tersendiri, karena diketahui bahwa tingkat upah buruh dan pekerja bebas disektor pertanian

sangat rendah.

Namun ada hal lain yang cukup menggembirakan bahwa proporsi berusaha sendiri,

berusaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap mengalami tren yang meningkat dari waktu ke

waktu, semoga ini pertanda banyaknya pengusaha-pengusaha baru di Kabupaten Bandung

Barat.

4.2.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

Pendidikan yang ditamatkan dapat menjadi salah satu indikator dari kualitas tenaga

kerja itu sendiri. Pada Tahun 2019, tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat masih

didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 48,69
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persen, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 20,94 persen, dan Sekolah Menengah Atas

sebanyak 23,35 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 7,02 persen.

Gambar 4.7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan,

Kabupaten Bandung Barat, 2013-2019 (persen)

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Kondisi ini cukup memprihatinkan, namun berbagai upaya perbaikan kualitas

penduduk bekerja belum membuahkan hasil yang menggembirakan, walaupu persentase

penduduk yang bekerja berpendidikan perguruan tinggi sudah meningkat, namun tidak

dibarengi meningkatnya pekerja yang berpendidikan rendah.

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, Proporsi Penduduk bekerja baik

perempuan maupun laki-laki relatif sama, hanya pada penduduk perempuan proporsi pekerja

yang hanya menamatkan pendidikan peling tinggi sekolah dasar sangat tinggi, proporsinya

melebihi setengahnya atau 52,52% (gambar 4.8). Bila ditinjau lebih dalam disemua tingkat

pendidikan perempuan hanya mengambil porsi 35 % dari penduduk bekerja, sementara laki-

laki masih cukup mendominasi dikisaran 65 %. Hal ini terjadi karena sebagian besar

masyarakat masih menganggap bahwa bekerja menjadi tanggung jawab kaum laki-laki dan
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perempuan memegang tanggung jawab mengurus rumah tangga.

Gambar 4.8. Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat, 2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja untuk tingkat SD kebawah dan perguruan

tinggi (PT) relatif lebih besar. Penyerapan tenaga kerja pada jenjang Perguruan tinggi

sebesar 95,29 persen sementara untuk penduduk yang pendidikan tertingginya sekolah dasar

sebesar 94,49 persen. Penyerapan penduduk dalam dunia kerja unuk pendidikan SMP dan

SMU relatf lebih kecil yaitu sebesar 90,66 dan 86,78 persen (Gambar 4.9).
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Gambar 4.9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat, 2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Sebab berbeda dari tingginya penyerapan di tingkat sekolah dasar dan perguruan

tinggi. Penduduk dengan tingkat pendidikan maksimum SD cenderung untuk tidak memilih

pekerjaan yang akan didapat, bagi mereka bisa bekerja dan mendapatkan upah sudahlah

cukup. Sementara untuk tingkat perguruan tinggi (PT), pendidikan yang dia dapatkan selama

ini sudah cukup sebagai modal memasuki dunia kerja. Hal yang harus mendapat sorotan

adalah penduduk lulusan SMA, termasuk didalamnya sekolah menengah kejuruan (SMK)

yang memiliki tingkat penyerapan kerja yang paling kecil. Perlu dilakukan pelatiham-

pelatihan agar mereka siap memasuki dunia kerja atau bila SMK maka jurusan yang ada

harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah tersebut.

4.3 Pengangguran dan Tingkat Kesempatan Kerja

Pengangguran adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi hampir di setiap negara

terutama negara yang sedang berkembang. Permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat ini

terjadi akibat dari ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan

kesempatan kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut berakibat terhadap penyerapan
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angkatan kerja relatif terbatas dan tidak proporsional, sehingga angka pengangguran masih

tinggi. Meski kenyataan ini sulit dihindari, namun bukan tak ada jalan keluarnya. Jika

masyarakat bisa digerakkan untuk lebih mandiri dan kreatif dalam membuka peluang usaha,

setidaknya, masalah pengangguran ini bisa diminimalkan.

Pengangguran berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat yang

berakibat timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurunnya

pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang

menyebabkan menurunnya persentase kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang

berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur

dan keluarganya. Persentase pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan

kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya PDB dan pendapatan

per kapita suatu negara.

Tinggi rendahnya tingkat pengangguran disuatu daerah memberikan dampak besar

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, angka pengangguran menjadi

hal yang tidak dapat disepelekan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu di dalam Sub Bab

ini dibahas mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan pengangguran di KBB antara

lain adalah tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terdidik, dan angka

setengah pengangguran. Selain itu juga, dibahas mengenai kesempatan kerja yang tentunya

berkaitan erat dengan angka pengangguran di KBB.

4.3.1 Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau

sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun
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yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka

yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah

pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah dalam

pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan menunjukkan

keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Pengangguran terbuka umumnya terjadi pada penduduk usia muda yang baru

menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru

menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi

mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern.. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka

bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup kemungkinan mereka berusaha

mencari pekerjaan di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Persentase

Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja

yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik mereka yang belum pernah bekerja

sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), sedang mempersiapkan suatu usaha,

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan

pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mengetahui jumlah pengangguran terbuka sangat berguna sebagai acuan pemerintah dalam

pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan

keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengganguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari waktu

mengalami turun naik (Gambar 4.10). Pada tahun 2018 TPT Kabupaten Bandung Barat

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 9,33% menjadi 8,50%.
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Pada tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung Barat kembali

mengalami penurunan sebesar 0,33 persen point menjadi 8,17 persen.

Gambar 4.10. Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat 2013-2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat jumlah penganggur sebanyak 62,695

orang terdiri dari 40.126 orang (64,00%) laki laki dan perempuan sebanyak 22.569 orang

(36,00%). TPT bila dipilah menurut jenis kelamin maka persentase TPT untuk perempuan

lebih tinggi dari pada laki laki pada kurun waktu tahun 2013-2016 yaitu berkisar antara 13-

16 % dan laki-laki berkisar antara 6-9 persen. Pada tahun 2017-2019 terjadi fenomena

menarik dimana TPT laki-laki cenderung naik, namun TPT perempuan cenderung turun

sehingga pada Tahun 2019 TPT Laki-laki sebesar 7,74% sementara TPT perempuan 9,09%.

Hal di atas dapat terjadi karena para pencari kerja perempuan telah terserap lebih

banyak dibandingkan dengan laki-laki, terutama di sektor industri yang pada akhir-akhir ini

berkembang di Kabupaten Bandung Barat dengan menerima tenaga kerja perempuan sebagai

tenaga kerja produksinya. Hal lain yang dapat diduga adalah para perempuan enggan
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memasuki dunia kerja dan memilih untuk lebih terkonsentrasi pada wilayah domestic (rumah

tangga).

4.3.2 Pengangguran Menurut Pendidikan

Pengangguran pada umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari

kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, selain itu angkatan kerja yang

tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.

Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun perkembangan

teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari kerja. Laju

pertumbuhan penduduk yang tinggi serta jumlah migrasi dari luar kabupaten yang cukup

tinggi juga memicu tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 4.11. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat, 2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan

kemampuan baik secara formal maupunketerampilan sumber daya manusia, sehingga lebih

memudahkan sumber daya manusia tersebut dalam mencari pekerjaan karena mempunyai

nilai daya saing yang tinggi dan berakibat pada berkurangnya tingkat pengangguran yang
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ada. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan menyebabkan penduduk berpendidikan rendah

sulit untuk mampu bersaing di pasar kerja.

Penganguran di Kabupaten Bandung Barat didominasi penduduk berpendidikan

Sekolah Menengah Atas (SMA) dari penganggur sebanyak 62,695 orang yang tamat SMA

25.057 orang (39,97,27%), SD kebawah sebanyak 31,91 persen, SMP 24,22% dan sisanya

sebanyak 3,90% telah mengenyam bangku perguruan tinggi (Gambar 4.11).

4.3.3 Pengangguran Terdidik

Salah satu permasalahan berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah adanya

pengangguran di kalangan orang-orang terdidik. Tingkat pengangguran terdidik

didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan tertentu (sebagai kelompok

terdidik) terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok pendidikan tersebut. Pengangguran

terdidik adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA keatas

(sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut, dan

biasanya dinyatakan dalam persen. Dengan adanya pengangguran terdidik, secara potensial

dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Permasalahan yang timbul dengan adanya

pengangguran terdidik ini antara lain adalah pemborosan sumber daya pendidikan, dan

menurunnya penghargaan serta kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Tingkat pengangguran terdidik yang tinggi merupakan permasalahan

ketenagaakerjaan yang cukup krusial, hal ini dikarenakan semakin tingginya angka

pengangguran terdidik menunjukan rendahnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari

lulusan pendidikan. Tingkat penganggran terdidik dapat memberikan gambaran mengenai

hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran.

Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan
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pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan

program studi yang ada pada dunia pendidikan, sehingga para lulusan yang berasal dari

jenjang pendidikan tertentu tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada.

Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan

pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu

mendapat tambahan keterampilan yang memadai untuk membuka usaha. Disisi lain para

penganggur terdidik lebih memilih pekerjaan yang formal dan hanya berminat pada pasar

kerja yang mereka harapkan yaitu pada posisi yang nyaman, dapat fasilitas yang memadai

dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar.

Gambar 4.12. Persentase Pengangguran Terdidik Menurut dan Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat, 2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Fenomena unik terdapat pada pengangguran dengan pendidikan SD ke bawah dan

SMP dimana TPT nya lebih rendah daripada mereka yang berpendidikan SMA sederajat dan

Diploma. Hal ini terjadi dimungkinkan angkatan kerja pada kelompok ini tidak lagi memilih

bidang pekerjaan maupun upah yang didapatkan. Selain itu, orang pada kelompok ini

cenderung berada pada tingkat ekonomi bawah, sehingga tidak ada pilihan lain selain
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bekerja, minimal untuk dapat menyambung hidupnya, meski pekerjaan tersebut tidak sesuai

dengan harapannya, baik dari segi keahlian maupun penghasilan yang diperoleh.

Selain angka TPT untuk jenjang pendidikan SD ke bawah, secara umum, angka TPT

untuk jenjang pendidikan Universitas juga cenderung lebih rendah dibanding tingkat

pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi (sarjana ke atas) dapat

memberikan peluang kerja dan kemampuan daya saing yang lebih tinggi dalam mendapatkan

pekerjaan.

Selama lima tahun terakhir, TPT dari jenjang pendidikan SMA merupakan TPT

dengan porsi yang besar.. Pada tahun 2019 TPT SMA yaitu sebesar 13,22 persen. TPT

tertinggi berikutnya terdapat pada jenjang SMP sebesar 9,34 persen. Dengan kata lain, ada

penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMA. TPT terendah

terjadi pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (4,71%) dan berikutnya terdapat pada

SD kebawah sebesar 5,51 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami

peningkatan pada jenjang pendidikan SD ke bawah dan SMP, dan mengalami penurunan

pada jenjang SMA dan PT.

Tabel 4.1.

Tingkat Penganguran Terdidik menurut Pedidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Tahun
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkant

SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi
(1) (4) (5) (6) (7)

2013 6,36 13,71 17,25 3,78

2014 3,17 9,96 16,65 9,26

2015 4,40 14,68 14,36 11,84

2016 3,38 2,22 13,21 6,02

2017 7,18 6,63 14,85 10,09

2018 5,23 7,40 14,29 7,52

2019 5,51 9,34 13,22 4,71

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Bila melihat data lain yang lebih rinci TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan
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(SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain salah satu penyebabnya adalah adanya

miss and match antara kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja, Penganggur

dengan pendidikan SMK sudah mempunyai keahlian. Oleh karena itu, pemerintah daerah

dapat memberikan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan keahliannya. Pemberian

bantuan usaha merupakan salah satu upaya agar mereka dapat membuka lapangan pekerjaan

untuk mereka sendiri bahkan untuk orang lain.

4.3.4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan

pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai permintaan

atas tenaga kerja. Indikator persentase kesempatan kerja merupakan komplemen dari

persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa

besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi

maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan

kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya

jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat.

Komplemen dari tingkat pengangguran terbuka adalah indikator tingkat kesempatan

kerja. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat penyerapan

tenaga kerja. Jika tingkat kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap

angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi

daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika tingkat kesempatan

kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat.
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Gambar 4.13. Tingkat Kesempatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin,

Kabupaten Bandung Barat 2013-2019

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
- Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Pada tahun 2019 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami

peningkatan di bandingkan tahun 2018, yaitu dari 91,50 persen naik 0,33 persen menjadi

91,83 persen. Hal yang unik di tahun 2017 TKK perempuan cenderung mengalami

penurunan sementara, laki-laki cenderung mengalami kenaikan.
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BAB V
KESIMPULAN

Kondisi ketenagakerjaan selama 7 (Tujuh) tahun di Kabupaten Bandung Barat pada

tahun 2019 menunjukan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 103 ribu orang

dibanding Tahun 2013, yaitu dari 663 ribu orang menjadi 766 ribu orang. Hal ini sejalan

dengan jumlah penduduk usia kerja yang juga meningkat dari 1,124 juta orang menjadi

1,235 juta orang pada kurun waktu yang sama. TPAK laki-laki pada tahun 2019 sebesar

83,06 persen jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya 40,65 persen.

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami peningkatan

yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 penduduk yang bekerja sebanyak 704,27 ribu

orang, bertambah sekitar 20,39 ribu orang dibanding keadaan tahun 2018. Kabar baik ini

berlanjut dengan jumlah penganggurpun mengalami penurununan sekitar 830 orang

dibanding tahun 2018. Penurunan ini berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) yang menurunkan angka TPT Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,33 poin, dari 8,5

persen pada tahun 2018 menjadi 8,17 persen pada tahun 2019. Artinya, dari 100 orang

angkatan kerja Kabupaten Bandung Barat, sekitar 8 - 9 orang di antaranya sedang mencari

pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan suatu usaha. Angka TPT Kabupaten Bandung

Barat masih sedikit lebih tinggi, di atas angka TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 7,99 persen.

Pada tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat angkatan kerja lebih didominasi oleh

penduduk berpendidikan Sekolah Dasar (SD) kebawah (51,35%) selanjutnya jenjang

pendidikan SMA (24,63%) dengan selisih tidak terlalu jauh diikuti penduduk berijazah SMP

(22,08%), jenjang perguruan tinggi menduduki peringkat terakhir dengan proporsi 1,95%.

Bila dibedakan menurut jenis kelaminpun tidak menunjukan proporsi yang terlalu berbeda.

Secara umum, laki-laki dan perempuan yang bekerja pada sektor pertanian



ANALISIS DATA KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ͠ ͞ ͟ ͧ

48

komposisinya hampir berimbang, 20,88 persen pada laki-laki dan 21,80 persen pada

perempuan. Namun dari besarnya penyerapan tenaga kerja, terdapat lapangan pekerjaan

yang menjadi steriotip jenis kelamin tertentu. Pada Tahun 2019, sebanyak 37,34 persen

penduduk laki-laki bekerja di Sektor Manufaktur, sedangkan perempuan yang bekerja di

sektor manufaktur hanya sekitar 21,47 persen, sebaliknya perempuan didominasi sektor jasa

yaitu sebesar 56,73 persean dan laki-laki hanya 41,98 persen.

Dalam setahun terakhir (tahun 2018 - tahun 2019), persentase penduduk bekerja

dengan status Buruh/karyawan/pegawai menurun cukup signifikan dari sebesar 48,18

persen menjadi 41,73 persen, penurunan terjadi juga pada status berusaha sendiri dan Pekerja

Keluarga/Tidak dibayar sebesar 2,64 dan 5,14 persen poin. Sementara status lainnya

mengalami kenaikan.

Pada Tahun 2019, tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh

penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 48,69 persen, Sekolah

Menengah Pertama sebanyak 20,94 persen, dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 23,35

persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 7,02 persen.

Pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja untuk tingkat SD kebawah dan perguruan

tinggi (PT) relatif lebih besar. Penyerapan tenaga kerja pada jenjang Perguruan tinggi

sebesar 95,29 persen sementara untuk penduduk yang pendidikan tertingginya sekolah dasar

sebesar 94,49 persen. Penyerapan penduduk dalam dunia kerja unuk pendidikan SMP dan

SMU relatf lebih kecil yaitu sebesar 90,66 dan 86,78 persen.

Tingkat pengganguran Terbuka (TPT) tahun 2018 di Kabupaten Bandung Barat

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 9,33% menjadi 8,50%.

Pada tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung Barat kembali

mengalami penurunan sebesar 0,33 persen point menjadi 8,17 persen.
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Penganguran di Kabupaten Bandung Barat didominasi penduduk berpendidikan

Sekolah Menengah Atas (SMA) dari penganggur sebanyak 62,695 orang yang tamat SMA

25.057 orang (39,97,27%), SD kebawah sebanyak 31,91 persen, SMP 24,22% dan sisanya

sebanyak 3,90% telah mengenyam bangku perguruan tinggi.

Pada tahun 2019 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami

peningkatan di bandingkan tahun 2018, yaitu dari 91,50 persen naik 0,33 persen menjadi

91,83 persen. Hal yang unik di tahun 2017 TKK perempuan cenderung mengalami

penurunan sementara, laki-laki cenderung mengalami kenaikan.
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LAMPIRAN



Bekerja Pengangguran

Total

Angakatan

Kerja

Sekolah

Mengurus

Rumah

Tangga

Lainnya

Total

Bukan

Angkatan

Kerja

Laki-laki 478.598 40.126 518.724 45.641 24.986 35.198 105.825 624.549

Perempuan 225.668 22.569 248.237 40.464 303.851 18.043 362.358 610.595

Total 704.266 62.695 766.961 86.105 328.837 53.241 468.183 1.235.144

Bekerja Pengangguran

Total

Angakatan

Kerja

Sekolah

Mengurus

Rumah

Tangga

Lainnya

Total

Bukan

Angkatan

Kerja

Laki-laki 92,26 7,74 100,00 43,13 23,61 33,26 100,00 100,00

Perempuan 90,91 9,09 100,00 11,17 83,85 4,98 100,00 100,00

Total 91,83 8,17 100,00 18,39 70,24 11,37 100,00 100,00

Total

Penduduk

15+

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kera

Jenis kelamin
Total

Penduduk

15+

Jenis kelamin

Tabel 1.a. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019

Tabel 1.b. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kera



Jenis kelamin Pertanian Manufaktur Jasa Total

Laki-laki 99.952 177.749 200.897 478.598

Perempuan 49.187 48.461 128.020 225.668

Total 149.139 226.210 328.917 704.266

Jenis kelamin Pertanian Manufaktur Jasa Total

Laki-laki 20,88 37,14 41,98 100,00

Perempuan 21,80 21,47 56,73 100,00

Total 21,18 32,12 46,70 100,00

Tabel 2.a. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019

Tabel 2.b. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019



Jenis kelamin
Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak

tetap/pekerja

keluarga/tidak

dibayar

Berusaha

dibantu buruh

tetap dan

dibayar

Buruh/karyaw

an/pegawai

Pekerja bebas

di pertanian

Pekerja

bebas di

nonpertanian

Pekerja

keluarga/tidak

dibayar

Total

Laki-laki 102.934 46.679 17.981 219.059 31.459 51.680 8.806 478.598

Perempuan 53.990 31.012 2.594 74.861 14.355 16.366 32.490 225.668

Total 156.924 77.691 20.575 293.920 45.814 68.046 41.296 704.266

Jenis kelamin
Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak

tetap/pekerja

keluarga/tidak

dibayar

Berusaha

dibantu buruh

tetap dan

dibayar

Buruh/karyaw

an/pegawai

Pekerja bebas

di pertanian

Pekerja

bebas di

nonpertanian

Pekerja

keluarga/tidak

dibayar

Total

Laki-laki 21,51 9,75 3,76 45,77 6,57 10,80 1,84 100,00

Perempuan 23,92 13,74 1,15 33,17 6,36 7,25 14,40 100,00

Total 22,28 11,03 2,92 41,73 6,51 9,66 5,86 100,00

Tabel 3.a. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Tabel 3.b. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019



Laki-laki Perempuan Total

1 Bekerja 225.001 117.917 342.918

2 Pengangguran 13.079 6.930 20.009

Total 238.080 124.847 362.927

1 Bekerja 102.763 44.716 147.479

2 Pengangguran 10.849 4.337 15.186

Total 113.612 49.053 162.665

1 Bekerja 65.414 23.712 89.126

2 Pengangguran 8.176 5.208 13.384

Total 73.590 28.920 102.510

1 Bekerja 55.829 19.488 75.317

2 Pengangguran 7.570 4.103 11.673

Total 63.399 23.591 86.990

1 Bekerja 3.913 9.094 13.007

2 Pengangguran - 795 795

Total 3.913 9.889 13.802

1 Bekerja 25.678 10.741 36.419

2 Pengangguran 452 1.196 1.648

Total 26.130 11.937 38.067

1 Bekerja 478.598 225.668 704.266

2 Pengangguran 40.126 22.569 62.695

Total 518.724 248.237 766.961

Tabel 4.a. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jenis Kegiatan di Provinsi Jawa

Barat, Tahun 2019

1. <= SD

2. SMP

3. SMA Umum

4. SMA Kejuruan

5. Diploma I/II/III

6. Universitas

Total



Laki-laki Perempuan Total

1 Bekerja 94,51 94,45 94,49

2 Pengangguran 5,49 5,55 5,51

Total 100 100 100

1 Bekerja 90,45 91,16 90,66

2 Pengangguran 9,55 8,84 9,34

Total 100 100 100

1 Bekerja 88,89 81,99 86,94

2 Pengangguran 11,11 18,01 13,06

Total 100 100 100

1 Bekerja 88,06 82,61 86,58

2 Pengangguran 11,94 17,39 13,42

Total 100 100 100

1 Bekerja 100,00 91,96 94,24

2 Pengangguran - 8,04 5,76

Total 100 100 100

1 Bekerja 98,27 89,98 95,67

2 Pengangguran 1,73 10,02 4,33

Total 100 100 100

1 Bekerja 92,26 90,91 91,83

2 Pengangguran 7,74 9,09 8,17

Total 100 100 100

4. SMA Kejuruan

5. Diploma I/II/III

6. Universitas

Total

Tabel 4.b. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Jenis Kegiatan di Provinsi Jawa

Barat, Tahun 2019

1. <= SD

2. SMP

3. SMA Umum



No Kecamatan Bekerja Pengangguran
Partispasi

angatan kerja

Bukan angkatan

kerja

1 Rongga 93,00 7,00 64,51 35,49

2 Gununghalu 92,60 7,40 65,35 34,65

3 Sindangkerta 92,82 7,18 63,12 36,88

4 Cililin 92,55 7,45 62,68 37,32

5 Cihampelas 90,81 9,19 61,68 38,32

6 Cipongkor 92,05 7,95 62,90 37,10

7 Batujajar 91,17 8,83 59,29 40,71

8 Saguling 90,50 9,50 58,58 41,42

9 Cipatat 91,13 8,87 62,27 37,73

10 Padalarang 91,19 8,81 61,63 38,37

11 Ngamprah 92,00 8,00 62,14 37,86

12 Parongpong 92,53 7,47 61,37 38,63

13 Lembang 92,20 7,80 61,50 38,50

14 Cisarua 92,99 7,01 65,93 34,07

15 Cikalongwetan 91,01 8,99 63,00 37,00

16 Cipeundeuy 91,46 8,54 58,87 41,13

91,83 8,17 62,09 37,91

Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Daerah 2019

Kab. Bandung Barat

Tabel 5. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Bekerja, Pengangguran, Partisipasi

Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja Dibedakan Atas Kecamatan




