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Prakata

Dalam menjawab tantangan utama permasalahan pengangguran dan setengah
pengangguran di kalangan kaum muda Indonesia, Pemerintah Indonesia sedang merancang
dan melaksanakan kebijakan dan program-program nyata. Kegiatan ini sejalan dengan
prakarsa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Jejaring Lapangan
Kerja bagi Kaum Muda (YEN), dalam rangka implementasi Deklarasi Millennium, yang
menetapkan agar para pimpinan negara dan pemerintah “mengembangkan dan
melaksanakan strategi-strategi konkrit bagi kaum muda agar mendapatkan pekerjaan yang
produktif dan layak” di belahan bumi ini. Jaringan ini merupakan suatu kemitraan antara
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia dan Organisasi Perburuhan Internasional,
organisasi pengusaha, kalangan kaum muda, perwakilan masyarakat sipil, dan para
pengambil kebijakan untuk mengembangkan pendekatan imajinatif dalam menanggulangi
pengangguran dan setengah penganggur diantara kaum muda.

Indonesia adalah negara pertama yang mengajukan diri sebagai salah satu “negara
percontohan” dalam prakarsa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut
di atas. Untuk itu, pada bulan Mei 2003, Menteri Koordinasi Perekonomian telah
membentuk Tim Koordinasi Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia (I-YEN),
yang terdiri atas pengambil keputusan pada tingkat kebijakan dari berbagai instansi atau
lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Tugas utama Tim Koordinasi Jejaring
Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia ini adalah menyusun Rencana Aksi Nasional
Lapangan Kerja bagi Kaum Muda dan memberi dukungan dalam rangka pelaksanaannya.

Dalam upaya dimaksud di atas, kantor ILO di Jakarta, bersama dengan Departemen
Program Promosi Jender dan Strategi Kesempatan Kerja ILO Geneva, telah memberikan
bantuan teknis berupa kegiatan survey mengenai transisi dari sekolah-ke-dunia kerja bagi
kaum muda di Indonesia. Survey ini menggunakan instrument daftar pertanyaan yang
disusun oleh ILO yang disesuaikan dengan situasi dan masalah yang berkembang di
Indonesia. Tujuan survey ini adalah untuk memperoleh materi yang dapat dijadikan sebagai
masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Lapangan Kerja bagi Kaum Muda,
dan juga sebagai bentuk percontohan dalam memfasilitasi transisi sekolah-ke-dunia kerja
di propinsi-propinsi terpilih. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek “Mengatasi
Tantangan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia”, yang didanai oleh Pemerintah
Belanda. Hasil survey untuk membantu menyediakan informasi yang berguna bagi
kegiatan-kegiatan penelitian lain didalam proyek. Selanjutnya, hasil survey dan Rencana
Aksi Nasional Lapangan Kerja bagi Kaum Muda diharapkan akan memberikan kontribusi
bagi pengembangan Strategi Kesempatan Kerja Nasional di Indonesia dalam mengatasi
pengangguran melalui penciptaan kerja.

Survey ini dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia. Untuk
itu, disampaikan penghargaan khusus kepada Maruli Hasoloan selaku penanggungjawab
utama dalam pelaksanaan dan pengawasan kerja lapangan dan pengumpulan data, serta
kepada Budi Hartawan dan Poppy Novita Pasaribu yang telah banyak membantu dalam
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penyusunan data. Pekerjaan mereka yang sangat baik sangat berarti dalam menunjang
keberhasilan survey ini.

Penyusunan laporan ini dapat terlaksana berkat kerja dan dedikasi Gyorgy Sziraczki,
Annemarie Reerink, dukungan Ridwan Yunus dan Habib Millwala melalui pengolahan
data, Gita Lingga dan Julieta Fauzia yang membantu mengedit format laporan. Versi
Bahasa Inggris Laporan ini telah dipublikasikan oleh Program Promosi Jender ILO
Geneva, dan laporannya dapat diperoleh melalui website www.ilo.org/genprom.

Tjepy F. Aloewie
Sekretaris Jenderal

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alan Boulton Lin Liem Lien
   Direktur                Manajer Program Promosi Jender
 ILO Jakarta ILO Genewa
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1. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat lebih dari enam juta penganggur perempuan dan laki-laki yang
berusia antara 15 tahun sampai 29 tahun. Jumlah itu merupakan tiga perempat dari jumlah
penganggur di Indonesia. Tingkat pengangguran kaum muda di pedesaan kira-kira
mencapai 15 persen dan di perkotaan sekitar 25 persen. Di antara kaum muda yang
mempunyai pekerjaan, 46 persen merupakan setengah pengangguran, yakni mereka yang
bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Sebagian besar pekerja muda ini berada di sektor
perekonomian informal, di mana mereka tidak mendapatkan penghasilan yang layak,
perlindungan sosial, jaminan, dan keterwakilan.

Ada berbagai penyebab mengapa tingkat pengangguran kaum muda cukup tinggi. Selama
krisis, terjadi kemerosotan permintaan dalam perekonomian Indonesia, dan permintaan
di sejumlah sektor tetap lemah hingga kini. Faktor demografi juga berperan. Dalam kurun
waktu tahun 1971-2000,  penduduk berusia 15-25 tahun meningkat dari 19 juta menjadi
38 juta. Pertumbuhan angkatan kerja muda yang cepat ini menyebabkan sejumlah besar
kaum muda tidak terserap oleh sektor formal. Mereka bahkan harus berjuang di sektor
informal untuk meraih kehidupan yang sulit.

Di balik pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan
pekerjaan bagi semua pemuda yang memasuki pasar kerja, ada banyak masalah lain. Tidak
tersedianya jalur dari sekolah-menuju-dunia kerja menyebabkan banyak laki-laki dan
perempuan muda membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pekerjaan
dibanding dengan yang seharusnya. Kegagalan menemukan pekerjaan yang layak setelah
menamatkan sekolah cenderung memunculkan pengaruh yang bertahan lama terhadap
pola pekerjaan dan pendapatan dalam kehidupan seseorang. Memfasilitasi sebuah transisi
dari sekolah-menuju-dunia kerja yang  lebih baik kemungkinan besar dapat mengatasi
kesulitan yang umumnya dihadapi kaum muda, khususnya perempuan muda, terutama
yang berkaitan dengan keterbatasan untuk mendapatkan informasi mengenai pasar kerja
yang dapat diandalkan, keterbatasan untuk memperoleh pengarahan atau dukungan, serta
kerentanan terhadap eksploatasi perburuhan dan seksual.

Laporan ini memusatkan perhatian pada transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja pada
kaum muda Indonesia, dengan tujuan untuk mengenali masalah-masalah penting dan
menyarankan tindakan-tindakan pengambilan kebijakan. Laporan ini didasarkan pada
penelitian skala besar yang mengumpulkan informasi tentang kaum muda –data pribadi
mereka, pendidikan dan latihan, pandangan dan aspirasi mereka mengenai pekerjaan dan
tujuan dan nilai hidup mereka, proses pencarian pekerjaan, pengaruh keluarga dalam
menentukan pilihan pekerjaan, rintangan dan dukungan untuk memasuki pasar kerja,
pilihan untuk menjadi pegawai atau bekerja mandiri, sikap para pengusaha dalam
rekrutmen pekerja muda, kondisi-kondisi pekerjaan/tempat kerja mereka sekarang, kontrol
atas sumber daya, tanggung jawab pekerjaan, perkawinan dan keluarga, dan perbedaan
jender –khususnya mengenai mengapa perempuan muda lebih sulit memasuki pasar tenaga
kerja dibandingkan laki-laki muda. Informasi tentang praktek perekrutan tenaga kerja,
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pelatihan di tempat kerja dan masalah-masalah lainnya juga dikumpulkan dari sejumlah
perusahaan.

Transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja tidak sekadar menyelesaikan sekolah dan mencari
pekerjaan saja. Ia lebih luas dari itu: dimulai ketika pendidikan dan berakhir kemudian di
saat kaum muda telah bekerja –suatu proses yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Dari sudut pandang yang luas ini, bab pertama laporan ini akan menyediakan informasi
tentang sumber data, diikuti dengan uraian pokok-pokok mengenai karakter sampel. Bab
berikut akan menyajikan temuan-temuan penelitian tentang pendidikan, pintu masuk pasar
tenaga kerja, pekerja muda, dan persepsi mengenai peran jender dan dampaknya terhadap
pekerjaan.

Penulis sangat berterimakasih pada Ridwan Yunus dan Habib Millwala atas bantuan
mereka dalam pengolahan data, serta Lynda Pond dan Janet Mutlow atas bantuannya dalam
menyunting laporan.
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2. Data: Survei Transisi dari Sekolah-Menuju-Dunia Kerja

Sumber data utama adalah Survei Transisi dari Sekolah-Menuju-Dunia Kerja Indonesia
(ISTWS), dengan jumlah sampel 2.180 kaum muda dan 90 perusahaan. Survei ini
merupakan hasil kerjasama ILO dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans). Pegawai Depnakertrans di tiga provinsi mendapat pelatihan sebagai
pewawancara dan melaksanakan pekerjaan lapangan mulai Februari sampai Juni Tahun
2003.

ISTWS terdiri dari lima kuesioner yang dirancang bagi kaum muda yang sedang sekolah,
pencari kerja, karyawan, pekerja mandiri (usaha sendiri), dan pengusaha serta manajer
(mereka yang mempekerjakan kaum muda).1 Untuk membandingkan lintas kelompok,
tiap daftar pertanyaan berisikan beberapa berkas pertanyaan umum, seperti data identitas
diri, pendidikan dan latar belakang pelatihan teknis/kejuruan, sikap dan harapan atas
pekerjaan, dan tujuan dan nilai hidup kaum muda. Di samping itu, setiap daftar pertanyaan
meliputi juga beberapa pertanyaan khusus sesuai kelompok sasaran. Sebagai contoh,
pertanyaan mengenai pencarian pekerjaan diajukan kepada pemuda putus sekolah, dan
pertanyaan mengenai pekerjaan, lingkungan kerja, serta pendapatan dan belanja diajukan
kepada karyawan dan pekerja mandiri.

Survei dilaksanakan di tiga provinsi: DKI Jakarta (meliputi Jakarta Pusat, Timur, Selatan,
Barat, dan Utara), Jawa Tengah (meliputi Semarang, Demak dan Kendal), dan Nusa
Tenggara Timur (difokuskan di Kupang). (Informasi mengenai lokasi penelitian, lihat
Lampiran 1). Pada masing-masing provinsi, 750 wawancara dilakukan dengan kaum muda
(180 orang pada setiap empat kelompok sampel) dan 30 wawancara dengan manajer dan
pengusaha. Wawancara dengan kaum muda yang sedang sekolah meliputi kaum muda di
sekolah menengah atas, lembaga pendidikan teknik dan kejuruan, serta perguruan tinggi.
Sampel pencari kerja meliputi mereka yang pertama kali mencari pekerjaan dan mereka
yang sudah lama menganggur. Karyawan muda dipilih dari perusahaan yang bergerak di
sektor pemerintah dan swasta, sementara itu sampel pekerja muda mandiri meliputi
pedagang kaki lima, mereka yang bekerja di pasar tradisional dan pelaku sektor ekonomi
informal lainnya. Wawancara dilaksanakan juga dengan pengusaha dan manajer di sektor
pemerintah dan swasta, mewakili perusahan besar, menengah dan kecil.

1 Lihat School-to-Work Transition Survey Questionnaire Modules, Series on Gender in the Life Cycle, Gender Promotion
Programme (Modul Pertanyaan Penelitian Peralihan Sekolah ke Kerja, Rangkaian Terbitan tentang Jender dalam Lingkaran
Hidup), ILO, Geneva 2003. Pertanyaan umum disesuaikan dengan situasi di Indonesia.
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3. Karakteristik Sampel

Bab ini akan menyajikan beberapa karakteristik sampel untuk menyediakan informasi
latar tentang penduduk muda.  Termasuk di sini adalah jenis kelamin, umur, status
perkawinan, pendapatan rumahtangga, mata pencaharian orangtua dan mobilitas geografis.

Jumlah perempuan dan laki-laki muda hampir sama di sebagian besar kelompok sampel
di ketiga provinsi. Perkecualian yang layak dicatat adalah sampel pekerja mandiri, di mana
laki-laki lebih banyak tampil, khususnya di Jakarta (Lihat Tabel A1 dalam Lampiran 2).
Mengenai persebaran usia terdapat perbedaan mencolok di antara empat kelompok
(Ilustrasi 1). Adapun sebagian besar kaum muda di sekolah adalah remaja (usia 15-19
tahun), pencari kerja dan pekerja mandiri umumnya dewasa muda (usia 20–24 tahun).
Populasi ‘paling tua’ adalah sampel para karyawan, di mana lebih dari 90 persen berusia
20–24 tahun.

Mayoritas responden belum menikah. Hal itu tidak mengejutkan mengingat usia rata-rata
seseorang menikah di Indonesia semakin tua dalam beberapa tahun terakhir dan saat ini
usia rata-ratanya di atas 20 tahun, khususnya di wilayah perkotaan. Namun demikian,
persentase perkawinan di kalangan pekerja muda mandiri lebih tinggi. Penjelasan yang
memungkinkan untuk temuan ini adalah ketika pekerja muda mandiri sudah mulai
menghasilkan uang bagi dirinya sendiri pada usia relatif muda, kondisi itu memungkinkan
mereka membina rumah tangga sendiri. Di samping itu, latar belakang keluarga dan
harapan orangtua juga memiliki peranan dalam mempengaruhi hal itu. Persentase
responden yang menikah di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan Jakarta atau NTT.
Hal ini mungkin dipengaruhi oleh masih kuatnya tradisi Jawa di beberapa wilayah Jawa
Tengah yang lebih terpencil di mana penelitian dilaksanakan. Pernikahan dini tampaknya
mempengaruhi keterikatan pekerja mandiri dengan pasar kerja, sebagian karena tanggung
jawab rumah tangga mereka dan sebagian lainnya karena pandangan peran jender dan
pengaruhnya atas pekerjaan –masalah ini kita ulas kembali dalam Bab 7.

Gambar 1. Pembagian umur sesuai kelompok (%)

Kaum Muda bersekolah

Pencari Kerja

Karyawan

Pekerja Mandiri



12

Untuk menghitung pengaruh keluarga dalam pendidikan dan pekerjaan kaum muda, kita
mengajukan pertanyaan mengenai pendapatan rumah tangga mereka dan pekerjaan
orangtua mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam satu
generasi sering berlanjut pada generasi berikutnya. Sebagai contoh, ketika membandingkan
pendapatan keluarga per bulan lintas kelompok sampel, data menunjukkan bahwa kaum
muda pekerja mandiri lebih sering terwakilkan dalam golongan penghasilan yang lebih
rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya (Tabel A2 dalam Lampiran 2). Sebagai
contoh, 27 persen keluarga pekerja mandiri di Jakarta memperoleh penghasilan kurang
dari Rp. 500.000 sebulan, sementara pelajar dan pekerja muda yang berpenghasilan sebesar
itu hanya 14 persen. Di NTT, 31 persen pekerja mandiri mengungkapkan bahwa pendapatan
keluarga di bawah Rp. 250.000, sedangkan di kalangan pelajar hanya 15 persen dan di
kalangan pekerja muda hanya 16 persen yang memiliki pendapatan serendah itu. Karena
kesempatan kerja lebih baik, responden di Jakarta melaporkan tingkat pendapatan lebih
tinggi daripada rekannya di Jawa Tengah dan NTT.

Mengenai pekerjaan orangtua mereka, persentase kaum muda di Jakarta yang
menyampaikan bahwa ibu mereka aktif dalam pengelolaan rumah tangga atau bekerja di
rumah lebih besar dibandingkan rekannya di Jawa Tengah dan NTT. (Tabel A3 dan A4
dalam Lampiran 2). Hal ini agaknya secara relatif berkaitan dengan tingginya tingkat
pendapatan di ibukota. Orangtua lebih sering melibatkan dirinya dalam pertanian dan
perdagangan, khususnya di antara pekerja mandiri di dua daerah lainnya. Bertentangan
dengan itu, di kalangan pelajar, antara 10–20 persen ibu mereka bekerja sebagai pegawai
negeri. Di Jakarta, 27 persen karyawan muda menyampaikan bahwa ayah mereka pegawai
negeri atau pegawai pemerintah, angka yang relatif lebih tinggi terdapat di Jawa Tengah
dan NTT, masing-masing 35 persen dan 42 persen. Hal ini menunjukkan adanya
keterkaitan yang kuat antara pekerjaan orangtua dan status pekerjaan para responden.
Sebagaimana akan kita lihat kemudian, baik pendapatan keluarga maupun pekerjaan
orangtua sering mempengaruhi pencapaian pendidikan anak-anak mereka, dan pada
gilirannya akan mempengaruhi status pekerjaan mereka pada tahap awal dalam kehidupan
kerja mereka. Dengan kata lain, ketidaksetaraan pada satu generasi sering diteruskan ke
generasi berikutnya.

Tabel 1: Persentase kaum muda migran, menurut kelompok, jenis kelamin dan daerah

 Di Sekolah Pencari Kerja KaryawanPekerja Mandiri Jumlah
Jakarta

Perempuan 35.5 40.2 47.3 71.2 47.9
Laki-laki 52.9 39.7 55.1 53.9 53.9

Jawa Tengah
Perempuan 51.1 30.8 46.7 31.0 43.2
Laki-laki 42.2 21.3 35.6 46.9 41.7

NTT
Perempuan 47.1 58.4 48.9 57.1 51.0
Laki-laki 59.1 60.4 67.8 69.8 65.6

Jumlah
Perempuan 44.4 42.9 47.6 50.5 47.3
Laki-laki 51.5 40.7 52.8 56.6 53.8
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Migrasi merupakan faktor penting lain yang mempengaruhi penduduk usia muda. Secara
rata-rata, hampir setengah dari responden adalah kaum migran, meskipun terdapat sejumlah
perbedaan penting (Tabel 1). Lebih dari dua pertiga perempuan pekerja mandiri di Jakarta
adalah penduduk pendatang, di mana hanya sepertiga perempuan yang sekolah merupakan
penduduk migran. Hampir sama, tingkat migrasi laki-laki NTT lebih tinggi daripada
perempuan, khususnya di kalangan karyawan dan pekerja mandiri. Hal ini mungkin
disebabkan oleh resistensi budaya terhadap migrasi perempuan di salah satu wilayah
Indonesia ini. Tingkat migrasi terendah ada pada kaum muda laki-laki di Jawa Tengah
dan tertinggi di lingkungan laki-laki NTT. Secara keseluruhan, setidak-tidaknya 20 persen
dalam tiap kelompok hingga 71 persen adalah penduduk migran.

Di kalangan pelajar/mahasiswa di Jakarta, sekitar 75 persen penduduk pendatang yang
berasal dari berbagai kota besar lain. Di antara kaum muda pekerja mandiri di Jakarta,
setidaknya lebih dari 50 persen berasal dari pedesaan. Perbedaan yang sama dapat
ditemukan di Jawa Tengah; sedangkan di NTT sebagian besar penduduk pendatang
berasal dari pedesaan dan kota-kota kecil. Sebagian besar pemuda pelajar, pencari kerja
dan karyawan bermigrasi mengikuti keluarga mereka atau alasan pendidikan, namun
setengah dari penduduk migran pekerja mandiri termotivasi oleh upaya mereka mencari
pekerjaan.

Meski alasan utama migrasi berbeda antar satu kelompok dengan kelompok yang lain
dan dari satu kawasan ke kawasan yang lain, kombinasi tiga faktor (mengikuti keluarga
mereka dalam mencari kesempatan di tempat berbeda, berpindah ke sekolah di luar daerah,
dan mencari pekerjaan di tempat lain) cenderung menjadikan kaum muda mempunyai
mobilitas lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lain. Bahkan statistik nasional
menegaskan kecenderungan tersebut, di mana jumlah kaum muda yang tinggal di
perkotaan meningkat sangat tajam, sebaliknya persentase kaum muda yang tinggal di
pedesaan menurun drastis. Pada tahun 1971, kaum muda yang tinggal di kawasan
perkotaan dan pedesaan tercatat berturut-turut sekitar 20 dan 80 persen, tapi pada tahun
2002 perbandingannya sudah mendekati 50 persen.2 Temuan penelitian dengan jelas
mencerminkan kecenderungan tersebut, meskipun sampel condong berat sebelah pada
kaum muda perkotaan, dengan lebih dari 80 persen tinggal di wilayah perkotaan.

Kaum muda putus sekolah ditanya  apakah mereka akan memikirkan pindah ke tempat
lain di dalam negeri atau luar negeri untuk mendapat pekerjaan. Tidak mengejutkan,
dibandingkan dengan para karyawan dan pekerja mandiri, pencari kerja sepertinya lebih
memikirkan kesempatan tersebut (Tabel 2 dan 3). Secara menyeluruh, seperempat pencari
kerja dalam penelitian akan memikirkan berpindah ke tempat lain di Indonesia untuk
mendapatkan pekerjaan, dan 21 persen menunjukkan keinginan mencari pekerjaan di luar
negeri. Harapan ini secara khusus sangat kuat di kalangan pencari kerja perempuan di
Jawa Tengah, di mana 40 persen dari responden bersedia pindah ke luar negeri untuk
bekerja, dibandingkan dengan hanya 16 persen dari pencari kerja perempuan di Jakarta,
dan 11 persen di NTT.

2 Youth Employment in Indonesia (Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia), ILO Jakarta, 2002, hal.. 9-12.
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 Tabel 2: Persentase kaum muda yang memikirkan pindah ke tempat lain di dalam negeri untuk
mendapatkan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, kelompok dan daerah (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri Jumlah
Jakarta

Perempuan 20.6 23.1 26.9 22.9
Laki-laki 26.9 19.1 18.8 21.0
Jumlah 23.3 21.1 21.1 21.9

Jawa Tengah
Perempuan 40.7 13.3 14.3 23.0
Laki-laki 25.8 17.8 18.8 20.7
Jumlah 33.3 15.6 16.7 21.9

NTT
Perempuan 14.6 12.2 3.6 10.3
Laki-laki 24.2 14.4 13.5 17.3
Jumlah 19.4 13.3 8.9 13.9

Total
Perempuan 25.2 16.2 13.2 18.6
Laki-laki 25.6 17.1 17.2 19.7
Jumlah 25.4 16.7 15.6 19.2

Tabel 3: Persentase kaum muda yang memikirkan pindah pekerja di negara lain, berdasarkan
jenis kelamin, kelompok dan daerah (%)

 Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri Jumlah
Jakarta

Perempuan 15.7 9.9 5.8 11.4
Laki-laki 20.5 9.0 6.3 10.8
Jumlah 17.8 9.4 6.1 11.1

Jawa Tengah
Perempuan 41.8 11.1 4.8 19.6
Laki-laki 20.2 5.6 7.3 10.9
Jumlah 31.1 8.3 6.1 15.2

NTT
Perempuan 11.2 7.8 1.2 6.8
Laki-laki 19.8 10.0 6.3 11.9
Jumlah 15.6 8.9 3.9 9.4

Total
Perempuan 22.7 9.6 3.6 12.7
Laki-laki 20.2 8.2 6.6 11.2
Jumlah 21.5 8.9 5.4 11.9
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 Tingginya tingkat migrasi di kalangan perempuan dan lelaki muda memiliki konsekuensi
penting bagi transisi mereka dari sekolah-menuju-dunia kerja. Meskipun migrasi sering
kali membuka kesempatan baru bagi para pencari kerja, terutama bagi mereka yang berasal
dari daerah yang miskin sumberdaya alam dan manusia, mereka sering tidak diuntungkan
karena keterbatasan pengetahuan atas kesempatan kerja dan dukungan lembaga serta
jaringan di lingkungan mereka yang baru. Dengan demikian, sangat penting bagi
pemerintah setempat untuk menyediakan informasi dan dukungan pencarian kerja bagi
kaum muda migran. Hal ini penting khususnya bagi perempuan migran muda, yang sering
menghadapi risiko perdagangan manusia. Lebih jauh lagi, peningkatan kesadaran
mengenai jaringan dukungan yang tersedia bagi penduduk migran harus ditangani sejak
tahap awal di lingkaran pendidikan agar menjangkau mereka yang sangat mungkin akan
pindah dan menjadi pekerja mandiri. Seperti akan ditunjukkan dalam bab berikut, kaum
muda tersebut cenderung berhenti sekolah lebih awal daripada mereka yang bertujuan
mencari pekerjaan bergaji, dan oleh karena itu mungkin secara relatif tidak mengetahui
keberadaan jaringan dukungan yang dapat membantu mereka dalam masa transisi dari
sekolah–menuju-dunia kerja.



16



17

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan merupakan titik awal dalam transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja.
Pendidikan dapat mempengaruhi pada usia berapa seorang pemuda memasuki angkatan
kerja, sejauh mana mereka siap bekerja, pekerjaan yang mereka dapatkan dan karir masa
depan mereka, meskipun semua itu juga tergantung pada apakah mereka dari keluarga
miskin atau keluarga mampu, apakah mereka tinggal di desa atau di kota, dan apakah
mereka masuk dunia kerja pada saat perekonomian sedang bagus atau sedang terjadi krisis
ekonomi. Meskipun banyak faktor lain yang berpengaruh dalam masa peralihan dari
sekolah-menuju-dunia kerja, tetap penting untuk menguji faktor pendidikan dan pelatihan.

Bagian pertama akan terlihat peranan bimbingan pendidikan dan kejuruan, diikuti dengan
tinjauan mengenai capaian pendidikan. Bagian ketiga, akan menyajikan persepsi kaum
muda mengenai tingkat pendidikan minimal yang dibutuhkan dalam menemukan
pekerjaan yang layak. Bagian berikut akan mendiskusikan masalah jender dalam
pendidikan dan pelatihan. Bab ini akan berakhir dengan analisa singkat atas keterkaitan
antara pendidikan dan dunia usaha. Pada saat menimbang temuan penelitian tentang
pendidikan dan latihan, tetap harus diingat bahwa secara umum sistem pendidikan di
Indonesia memiliki kualitas yang rendah.

4.1. Sebagian besar kaum muda tidak mendapat bimbingan pendidikan dan
kejuruan

Untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang benar tentang jenis dan tingkat
pendidikan dalam kompleksitas yang kian meningkat dan sistem pendidikan yang berubah
cepat, kaum lelaki dan perempuan muda membutuhkan informasi, pengarahan dan
bimbingan kejuruan. Namun saat ini, hanya 39 persen dari kaum muda yang diteliti
mendapatkan bimbingan seperti itu –hasil secara keseluruhan menyamarkan perbedaan
antara satu daerah dengan daerah lain dan antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Kaum muda di Jakarta diuntungkan dengan ketersediaan bimbingan pendidikan dan
kejuruan yang lebih besar dibandingkan Jawa Tengah dan NTT (Gambar 2). Perbedaan
ini khususnya terlihat di antara pelajar, di mana 50 persen di Jakarta telah menerima
bimbingan, dibandingkan dengan hanya 35 persen di NTT. Sejumlah besar karyawan di
ketiga daerah juga memberi tanggapan positif. Bimbingan dan nasihat kepada mereka
umumnya datang dari orangtua dan guru-guru, dengan hanya sedikit yang melaporkan
mendapat bimbingan dari penasihat atau pembimbing. Tetapi hanya sedikit pencari kerja
dan pekerja mandiri di ketiga daerah mendapat bimbingan pendidikan. Dalam kasus
pekerja mandiri, penelitian lebih jauh diperlukan untuk menjawab pertanyaan apakah hal
ini mempengaruhi pilihan karir mereka, atau apakah bimbingan sesungguhnya tidak tersedia
oleh karena tingkat pencapaian pendidikan mereka yang relatif terbatas.
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Permintaan yang tidak terpenuhi tersebut sangat jelas dari fakta bahwa 76 persen dari
mereka yang tidak menerima arahan akan senang memanfaatkan bimbingan tersebut jika
hal itu ditawarkan kepada mereka. Hal ini memberikan titik awal yang berguna dalam
upaya membantu kaum muda membuat pilihan pendidikan berdasarkan pemahaman yang
benar dan akhirnya memperbaiki transisi mereka dari sekolah-menuju-dunia kerja.

4.2. Pencapaian pendidikan meningkat, namun masih banyak yang putus
sekolah pada tahap dini

Pada tiga dekade terakhir ini, Indonesia telah mencapai sukses besar dalam perbaikan
pendidikan kaum muda. Pencapaian ini tercermin dalam sampel, meskipun hal ini bias
pada kaum muda yang lebih berpendidikan dibandingkan tampilan hasil rata-rata nasional
(lihat Tabel A5 dalam Lampiran 2). Bagaimanapun, data menunjukkan beberapa
kecenderungan penting yang perlu mendapat perhatian dari para pendidik dan pembuat
kebijakan.

Dalam perbandingan kelompok-kelompok sampel, para karyawan mempunyai tingkat
pendidikan paling tinggi –banyak dari mereka mempunyai ijazah diploma atau perguruan
tinggi, khususnya di Jakarta (Tabel 4). Sebagian besar pencari kerja telah menyelesaikan
sekolah menengah atas atau pendidikan kejuruan. Sebaliknya, pekerja mandiri memiliki
tingkat pendidikan terendah, 50-70 persen hanya menyelesaikan sekolah menengah
pertama, atau lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja mandiri memulai mencari
pekerjaan di saat yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang
mendapatkan pekerjaan bergaji (karyawan). Temuan ini lebih jauh didukung oleh
keterkaitan antara pekerjaan ayah dan tingkat pendidikan anak mereka yang ditemukan
dalam penelitian ini. Sebagai contoh, pekerja mandiri di Jakarta yang ayahnya bekerja di
sektor perdagangan atau pertanian kebanyakan hanya mendapatkan pendidikan sekolah
dasar atau sekolah menengah pertama daripada mereka yang ayahnya bekerja sebagai

Gambar 2. Persentasi Kaum Muda yang mendapatkan bimbingan pendidikan/pelatihan,
berdasarkan kelompok wilayah (%)

Jakarta

Jawa Tengah

NTTKaum Muda
bersekolah

Pencari Kerja Karyawan Pekerja
Mandiri
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pegawai negeri atau pekerja administrasi, teknis atau profesional. Jelasnya, seperti kita
lihat soal pilihan karir, keterkaitan antara tingkat pendidikan rendah dengan pekerja mandiri
membutuhkan perhatian dalam pengambilan kebijakan. Pendidikan sangat penting untuk
memotong pola-pola mengikuti jejak langkah para orangtua.

Tabel 4: Persebaran kaum muda putus sekolah berdasarkan tingkat tingginya pendidikan
berdasarkan kelompok (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri
Sekolah dasar atau lebih rendah 8.0 5.7 27.6
Sekolah menengah pertama 16.5 9.4 32.8
Sekolah menengah atas 32.6 39.1 21.9
Sekolah teknik/kejuruan 30.6 26.5 14.4
Program diploma 8.5 12.0 1.7
Sarjana muda 3.9 6.7 1.7
Lain-lain 0 0.6 0

Jumlah 100 100 100

Meskipun data-data ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam
menentukan status pekerjaan kaum muda putus sekolah, terdapat beberapa variasi
berdasarkan daerah. Di Jakarta, mayoritas pencari kerja perempuan adalah lulusan sekolah
menengah atas, sementara mayoritas pencari kerja lelaki mempunyai ijazah kejuruan atau
diploma. Hal ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi kaum muda dengan pendidikan
seperti itu untuk menemukan pekerjaan di ibukota (Tabel A6 dalam Lampiran 2). Di Jawa
Tengah, ada perbedaan sangat tajam berdasarkan jenis kelamin dalam komposisi
pendidikan pencari kerja. Lebih dari 55 persen perempuan hanya menamatkan sekolah
menengah pertama atau pendidikan yang lebih rendah, sementara pesaing laki-laki
umumnya berijazah sekolah teknis dan kejuruaan. Di NTT, lebih sedikit perempuan dan
lelaki yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah dari sekolah menengah pertama,
namun juga lebih sedikit yang berijazah sarjana perguruan tinggi atau diploma.

Berkaitan dengan pendidikan teknik dan kejuruan, di semua tiga daerah lebih dari tiga-
perempat karyawan muda memperoleh pendidikan sekolah (umumnya melalui sekolah
swasta), dibandingkan dengan kurang dari 10 persen untuk pekerja mandiri dan sekitar
seperlima dari pencari kerja (Gambar 3). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dan
bantuan lebih besar lagi untuk kaum muda pekerja mandiri. Namun apakah persoalan
utama adalah lokasi, biaya, prasyarat pendidikan, atau jenis kursus dan keterampilan yang
ditawarkan, hal ini memerlukan telaah lebih lanjut. Penelitian juga menemukan perbedaan
berdasarkan daerah. Persentase perempuan dan laki-laki yang mendapatkan pendidikan
teknik dan kejuruan pada umumnya sama, namun dilihat berdasarkan daerahnya, Jakarta
lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan NTT.
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4.3 Persyaratan minimum adalah sekolah menengah, tapi banyak yang punya
cita-cita lulus perguruan tinggi.

Ketika ditanya tentang tingkat pendidikan minimal yang dibutuhkan untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak, secara umum kaum muda yang putus sekolah menyatakan bahwa
pendidikan minimal yang diperlukan adalah lulus dari sekolah menengah pertama atau
sekolah menengah umum (SMU). Pada saat yang sama, ada temuan mengejutkan,
responden dalam jumlah yang sangat besar (sedikit lebih banyak perempuan dari pada
lelaki) mengungkapkan bahwa pendidikan lanjutan seperti kursus diploma dan sarjana
muda sebagai syarat minimal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Tabel 5). Perlu
dipertanyakan apakah ini sekadar pembenaran atas kenyataan yang menunjukkan tingginya
angka pengangguran di antara lulusan perguruan tinggi, dan mengingat kebutuhan ekonomi.

Tabel 5:  Tingkat pendidikan terendah yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan
yang layak berdasarkan jenis kelamin (%)

Perempuan Lelaki Jumlah
Sekolah dasar 1.6 1.3 1.5
Sekolah menengah pertama/atas 35.6 41.9 38.9
Program diploma 14.4 11.9 13.1
Sarjana muda 24.4 20.7 22.5
Pascasarjana 3.5 1.9 2.7
Pendidikan profesional 1.8 3.4 2.6
Pendidikan teknik/kejuruan 17.9 17.5 17.7
Lain-lain 0.8 1.4 1.1

Jumlah 100 100 100

Di NTT, 42 persen dari pencari kerja percaya bahwa tingkat pendidikan minimal yang
dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak adalah sekolah menengah pertama
atau atas, dan 22 persen berpikir bahwa mereka membutuhkan ijazah sarjana muda (Tabel
A7 dalam Lampiran 2). Di antara kaum muda yang masih sekolah, 46 persen percaya
bahwa ijazah sarjana atau pascasarjana merupakan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa
kaum muda sekolah di NTT tidak mesti meneruskan pendidikan tinggi mereka di tingkat

Gambar 3. Kaum Muda dari pendidikan teknik/kejuruan berdasarkan kelompok dan daerah

Pencari Kerja Karyawan Pekerja
Mandiri
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Jawa Tengah
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perguruan tinggi agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di lingkungan sekitar. Dalam
situasi tertentu, mereka mungkin menunggu sampai kesempatan kerja yang lebih baik
terbuka atau merencanakan pindah ke daerah lain di Indonesia.

Sebaliknya, kaum muda yang masih sekolah di Jakarta menganggap lebih penting
mendapatkan ijazah sekolah menengah pertama atau umum atau diploma profesional,
sementara hanya 19 persen yang percaya ijazah perguruan tinggi diperlukan. Sekitar
seperempat dari semua pencari kerja muda di ketiga daerah menaruh harapannya pada
pendidikan teknik dan kejuruan, pilihan yang hampir sama juga menjadi harapan pekerja
mandiri muda di Jawa Tengah dan NTT. Hal ini agaknya merujuk pada pengalaman mereka
mencari pekerjaan dan pengetahuan mereka mengenai pasar kerja. Bagi pekerja mandiri
muda, pendidikan teknik dan kejuruan mungkin satu-satunya kesempatan yang tersedia
untuk melanjutkan sekolah.

Sungguh mengejutkan bahwa lebih dari tiga perempat kaum muda sekolah (lebih banyak
perempuan daripada lelaki) berharap menyelesaikan setidaknya ijazah sarjana muda (Tabel
6). Persentase ini khususnya tinggi di kalangan perempuan di NTT, yakni sampai 85 persen.
Masih belum jelas dalam penelitian ini apakah tingginya preferensi terhadap tingkat
pendidikan tinggi di NTT ini disebabkan oleh sedikitnya kesempatan kerja di sana atau
nilai-nilai tradisional di sana memang menempatkan pendidikan pada tingkat yang tinggi.
Sementara itu, sangat bervariasinya jenis pekerjaan di Jakarta menyebabkan lebih banyak
kaum muda sekolah berupaya menyelesaikan diploma profesional ketimbang lulus
perguruan tinggi.

Tabel 6: Harapan para pelajar tentang tingkat pendidikan tertinggi yang bisa diraih,
berdasarkan jenis kelamin (%)

Perempuan Lelaki Jumlah
Sekolah menengah pertama/atas 1.5 1.9 1.7
Pendidikan teknik/kejuruan 6.3 12.6 9.5
Program diploma 12.6 10.4 11.5
Sarjana muda 63.9 59.5 61.7
Pascasarjana 15.6 15.6 15.6

Jumlah 100 100 100

Singkatnya, meski temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan di antara tiga
wilayah yang menarik, jelas ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut untuk menilai
apakah komposisi dan kualitas pendidikan searah dengan permintaan ekonomi dan aspirasi
kaum muda.

4.4 Kesenjangan jender dalam pendidikan berkurang

Salah satu studi ILO menunjukkan bahwa kesenjangan jender dalam pencapaian
pendidikan di Indonesia berangsur-angsur berkurang dalam beberapa dekade terakhir ini3,

3 Ketenagakerjaan Pemuda di Indonesia, op.cit
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yang ditegaskan dalam sensus penduduk dan survei angkatan kerja nasional 2002 (BPS
2002).4 Hal ini tercermin dalam temuan survei ini sampai taraf tertentu, khususnya di
kalangan kaum muda di Jakarta dan NTT, di mana ada kesamaan tingkat pencapaian
pendidikan antara lelaki dan perempuan, ataupun pencapaian lebih tinggi pada kaum
perempuan muda. Khususnya, pada tingkat yang lebih tinggi, perempuan muda terwakili
sangat baik. Meskipun demikian, dalam beberapa kelompok sampel, persentase kaum
muda perempuan yang hanya menyelesaikan sekolah dasar tetap sedikit lebih tinggi
daripada lelaki (misalnya, pencari kerja dan pekerja mandiri di Jakarta dan Jawa Tengah).

Kaum muda ditanyai sejumlah pertanyaan tentang bagaimana mereka melihat kesempatan
perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan dan latihan.
Yang menarik, lebih dari 80 persen responden percaya bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah umum,  kecuali dalam
kelompok responden karyawan, di mana lebih dari seperempatnya di masing-masing daerah
menyatakan tidak yakin. Persentase di kalangan pekerja perempuan sedikit lebih tinggi
dibandingkan pekerja laki-laki. Hal ini mungkin mencerminkan adanya kesadaran yang
lebih luas dalam kelompok sampel ini tentang kinerja pasar kerja, dibandingkan dengan
kelompok lainnya, dikarenakan mereka memiliki pencapaian tingkat pendidikan yang
lebih tinggi. Namun, secara umum temuan ini mengindikasikan pengalaman positif
perempuan dan lelaki muda dalam memperoleh kesempatan pendidikan (meskipun dalam
beberapa kasus mereka lebih merujuk pada kurangnya pendidikan yang layak yang
tersedia, baik untuk perempuan maupun lelaki).

Dalam kaitannya dengan kesetaraan peluang mendapatkan pelatihan teknik dan kejuruan,
lebih dari 90 persen karyawan muda berpikir bahwa kesempatan itu adalah setara,
dibandingkan dengan 78 persen pencari kerja di Jakarta dan 76 persen pencari kerja di
Jawa Tengah,  dan 68 persen pekerja mandiri di NTT. Perbedaan lelaki-perempuan dalam
hal ini jaraknya tidak lebih dari lima persen. Meskipun temuan ini umumnya
memperlihatkan gambaran positif atas kesetaraan jender dalam pendidikan, namun kita
jangan mengabaikan kelompok kecil, sekitar 10 persen, yang percaya bahwa kesempatan
tersebut belum setara.

Sedikit kaum muda Indonesia memiliki pendapat yang kuat atas kepantasan kursus tertentu
bagi laki-laki ataupun perempuan. Secara keseluruhan, 68 persen percaya bahwa tidak
ada perbedaan dalam tingkat kepantasan kursus atau lingkup studi bagi lelaki atau
perempuan, sementara 12 persen menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui, dan
persentase yang sama mengatakan bahwa mereka ragu-ragu. Di antara mereka yang
percaya terdapat perbedaan dalam hal apa yang dimaksud kepantasan, tidak ada pola jelas
yang dapat dibentuk, namun persentasenya cukup tinggi, yakni 17 persen di kalangan
perempuan pekerja mandiri di Jakarta dan karyawan lelaki di Jawa Tengah.

Kesimpulannya, meski pendapat tentang adanya kesempatan yang setara umumnya positif,
hal ini tidak harus ditafsirkan dalam pengertian bahwa kesempatan sebetulnya sama bagi
perempuan dan lelaki dalam praktek, baik mengacu pada karakteristik khusus sampel

4 Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, BPS, Jakarta, 2003
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penelitian maupun keberadaan kelompok kecil yang percaya bahwa kesempatan belum
setara. Lagi pula, dibutuhkan penelitian lebih mendalam tentang pemisahan jender dalam
pendidikan, berdasarkan tipe kursus dan dampaknya atas pola pekerjaan.

4.5 Keterkaitan antara pendidikan dan dunia usaha masih lemah.

Terpaan terhadap dunia kerja merupakan bagian penting dari persiapan kaum muda
memasuki dunia kerja, tidak hanya dalam membentuk karir pendidikan mereka pada tahap
dini, tapi juga untuk memudahkan transisi dari sistem pendidikan ke lingkungan pekerjaan
di mana keterampilan baru dan sikap yang berbeda sangat dibutuhkan. Namun, saat ini,
hanya setengah dari para pelajar (di Jakarta dan NTT, lebih banyak perempuan daripada
lelaki) terlibat dalam program-program pengalaman/magang kerja sebagai bagian dari
pendidikan atau pelatihan mereka, biasanya bagian integral dari sekolah mereka (namun
tidak atau tidak hanya selama jam sekolah). Persentase ini kadang lebih rendah bagi
karyawan muda (Tabel 7). Dan di kalangan pekerja mandiri muda, kurang dari
seperempatnya pernah terlibat dalam suatu program pengalaman/magang kerja. Hal ini
mungkin berkaitan dengan pencapaian pendidikan yang relatif rendah, namun mungkin
juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelangkaan penyuluhan karir, kurangnya
rangsangan orangtua atau rendahnya sumberdaya keuangan bagi pendidikan.
Dibandingkan dengan Jakarta dan Jawa Tengah, pemuda di NTT mempunyai tingkat
partisipasi terendah dalam program pengalaman/magang kerja.

Tabel 7: Persentase kaum muda dengan pengalaman/magang kerja sebagai bagian dari
pendidikan/pelatihan mereka, berdasarkan kelompok dan daerah (%)

   Jakarta JawaTengah NTT Jumlah
Kaum muda sekolah/pelajar 43.3 50.0 39.4 44.3
Pencari kerja 60.0 56.1 34.4 50.2
Karyawan 40.0 38.9 42.2 40.4
Pekerja mandiri 23.9 16.1 14.4 18.1

Jumlah 41.8 40.3 32.6 38.2

Enam puluh persen pengusaha dan manajer di Jawa Tengah dan 50 persen di NTT
menyampaikan adanya program pengalaman kerja atau magang, meskipun hanya 27
persen responden pengusaha dan manajer di Jakarta melaporkannya. Di NTT dan Jawa
Tengah, keterlibatan responden perusahaan dalam program pengalaman kerja dan magang
terutama dengan lembaga pendidikan kejuruan dan teknik, sementara di Jakarta, sekolah
menengah atas juga terlibat (ada 38 persen lembaga pendidikan yang mengambil bagian
dalam program-program itu). Menariknya, perusahaan yang mempunyai program seperti
itu dengan perguruan tinggi dan pusat pelatihan ternyata tidak banyak. Peserta program
pengalaman kerja umumnya bekerja di perusahaan swasta, kecuali pekerja mandiri muda
yang umumnya magang dengan para pekerja mandiri lainnya. Jalinan hubungan seperti
itu mestinya diberdayakan oleh lembaga pemerintah terkait karena ini dapat meningkatkan
program pengalaman kerja, perbaikan dalam penempatan pekerja muda, serta tujuan dan
harapan yang jelas berhubungan dengan kerjasama seperti itu.
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Pada saat yang sama, harus diakui bahwa 62-74 persen pelajar dan kadang lebih dari 90
persen karyawan muda yang sudah terlibat dalam program seperti itu selama pendidikan
dan pelatihannya melakukannya tanpa bayaran. Persentase lebih tinggi di kalangan laki-
laki daripada perempuan, dengan kesenjangan yang besar khususnya di kalangan pelajar
di Jawa Tengah (49 persen untuk perempuan berbanding dengan 80 persen untuk laki-
laki). Meskipun hukum perburuhan Indonesia tahun 2003 melarang pekerjaan magang
tanpa bayaran jika hasil produksi tersebut dipasarkan dan dijual untuk mendapatkan
keuntungan, temuan ini mestinya dijadikan bahan pemikiran mengingat praktek-praktek
seperti itu banyak dilakukan perusahaan-perusahaan manufaktur di negeri ini. Sebagai
contoh, di perusahaan-perusahaan tekstil, pakaian jadi dan elektronik, dan juga di sebagian
sektor pelayanan, pekerjaan magang tanpa bayaran selama satu sampai enam bulan
merupakan aspek yang biasa dalam transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja. Dengan
keadaan ini, para pencari kerja tidak mungkin menentang praktek ini dan banyak yang
akan memilih untuk menjadikannya sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan mereka
dengan berharap ada jaminan atas pekerjaan tetap setelah itu.

Temuan-temuan survei memunculkan keprihatinan serius tentang efektifitas program
pengalaman kerja dan magang. Ketika para pengusaha dan manajer ditanyai tentang jenis
pendidikan/pelatihan yang mereka pilih ketika mereka merekrut pekerja, hanya delapan
persen menyebutkan lamaran kerja dengan pengalaman magang, dan hanya tiga persen
kaum muda dengan ijazah dari lembaga pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar program yang ada tidak membekali para peserta dengan pengalaman kerja dan
kesempatan belajar yang akan menguntungkan mereka dalam proses perekrutan. Lebih
jauh, sedikitnya pilihan bagi pelamar dengan ijazah dari lembaga pelatihan memunculkan
pertanyaan tentang kaitan antara pendidikan seperti itu dengan kebutuhan dunia industri.
Hal ini tidak mengejutkan karena selain menawarkan program pengalaman kerja dan
magang, perusahaan yang diteliti sangat jarang mempunyai kerjasama lain dengan sektor
pendidikan. Hanya 10 persen dari perusahaan di Jakarta dan NTT dan 30 persen di Jawa
Tengah menyatakan memiliki hubungan tetap dengan sekolah atau lembaga penyelenggara
pelatihan.

Kualitas pelatihan yang buruk juga tercermin dalam pandangan kaum muda. Ketika mereka
ditanya tentang apakah lebih mudah mendapat pekerjaan dengan pelatihan teknik/kejuruan
daripada dengan pendidikan umum, 39 persen percaya bahwa tidak ada perbedaan dan 39
persen lainnya tidak yakin atau tidak tahu. Hampir semua kaum muda yang diwawancarai
mempertanyakan kegunaan pelatihan teknik/kejuruan dalam pasar kerja. Demikian pula,
kurang dari 10 persen dari responden pengusaha dan manajer yang melihat pelatihan
sebelumnya sebagai kriteria sangat penting dalam rekrutmen.

Orang yang meninggalkan sekolah tanpa persiapan merupakan biaya bagi pengusaha dan
menghambat peningkatan produktifitas, atau menghambat peningkatan penggunaan
teknologi atau produksi yang lebih canggih dan modern. Seperti yang akan kita lihat
berikut, banyak pengusaha harus menyediakan pelatihan tingkat pemula bagi karyawan
baru, bahkan bagi sarjana perguruan tinggi, agar mereka bisa bekerja dengan baik. Melalui
kerjasama dengan sekolah, kalangan dunia usaha dapat menjamin bahwa pekerja di masa
depan dipersiapkan dengan baik dan bisa lebih unggul. Program pengalaman kerja yang
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efektif membantu pelajar untuk melihat hubungan antara belajar dan bekerja, untuk
memahami bagaimana pengetahuan dan kemampuan spesial dilaksanakan dalam praktek
dunia nyata, serta mengembangkan perilaku baru dan melahirkan kepercayaan diri. Dengan
magang, terdapat berbagai bentuk lain dalam mengenalkan pelajar pada dunia kerja nyata,
seperti pembicaraan soal pengembangan karir dan keahlian. Pengusaha dapat juga
membantu pekerjaan para guru melalui arahan dalam berbagai bidang pengetahuan, seperti
teknologi dan standar industri, serta upaya-upaya pengembangan kurikulum. Kerjasama
antara pendidikan dan dunia usaha sangat penting bagi keberhasilan transisi dari sekolah-
menuju-dunia kerja. Asosiasi pengusaha mempunyai peranan kunci, sebagai perantara
antara pendidikan dan dunia usaha.

4.6   Alasan-alasan meninggalkan sekolah dan rencana untuk pendidikan lanjutan

Ada yang bertentangan di sini, walaupun sebagian besar kaum muda sekolah di NTT
memiliki tujuan tinggi, 47 persen dari pekerja muda mengungkapkan alasan utama mereka
meninggalkan sekolah didasari fakta bahwa mereka tidak menyukai sekolah (Tabel 8).
Meskipun beberapa pelajar mungkin tidak menikmati masa sekolah mereka dan meski
kurikulum sekolah merupakan sumber ketidakpuasaan di kalangan kaum muda, temuan
survei ini mungkin merujuk juga kepada para pelajar yang tidak melihat alasan melanjutkan
sekolah mereka, dihadapkan pada rendahnya kualitas dan ketidakcocokan keterampilan
yang mereka pelajari, serta tingginya angka penggangguran kaum muda berpendidikan.
Persentase sedikit lebih rendah (32-48 persen) dijumpai di dua daerah lain berkaitan dengan
hal ini, menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dan ketidaksesuaian antara
pendidikan dan kesempatan kerja ini tidak berlaku untuk NTT saja.

Tabel 8: Alasan utama berhenti dari sekolah, berdasarkan kelompok dan daerah (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri
Jakarta

Tidak mampu/butuh uang penunjang keluarga 39.4 11.1 58.3
Gagal ujian 3.3 2.8 0.6
Untuk menikah 0.0 2.8 5.0
Untuk mulai bekerja 8.3 5.0 7.2
Orangtua tidak ingin kamu meneruskan sekolah 1.1 1.1 3.3
Selesaikan kursus 41.2 44.4 13.9
Tidak menikmati sekolah 0.0 32.2 2.8
Lain-lain 6.7 0.6 8.9
Jumlah 100 100 100

Jawa Tengah
Tidak mampu/butuh uang penunjang keluarga 59.4 15.0 67.9
Gagal ujian 3.9 5.0 1.1
Untuk menikah 1.1 2.2 1.1
Untuk mulai bekerja 6.1 8.3 8.9
Orangtua tidak ingin kamu meneruskan sekolah 3.9 1.1 9.4
Selesaikan kursus 17.8 23.9 6.1
Tidak menikmati sekolah _ 43.4 2.2
Lain-lain 7.8 1.1 3.3
Jumlah 100 100 100



26

NTT
Tidak mampu/butuh uang penunjang keluarga 42.2 12.2 57.8
Gagal ujian 1.7 0.6 1.1
Untuk menikah _ 1.7 1.1
Untuk mulai bekerja 3.3 13.9 7.8
Orangtua tidak ingin kamu meneruskan sekolah _ 3.3 6.1
Selesaikan kursus 41.1 17.2 13.3
Tidak menikmati sekolah 3.9 46.7 8.9
 Lain-lain 7.8 4.4 3.9
 Jumlah 100 100 100

Bagaimanapun, 40 persen pencari kerja di Jakarta dan NTT, 58 persen pekerja mandiri di
Jakarta dan NTT, dan 68 persen pekerja mandiri di Jawa Tengah terpaksa berhenti dari
sekolah karena alasan keuangan. Hal ini karena keluarga mereka tidak mampu membayar
biaya pendidikan atau karena mereka diminta membantu mencari penghasilan bagi
keluarga. Sisanya umumnya tidak melanjutkan pendidikan mereka karena mereka sudah
menyelesaikan satu jenjang atau gelar. Alasan yang diberikan laki-laki dan perempuan
pada umumnya sama, walaupun laki-laki lebih sering dari perempuan menyatakan mereka
berhenti sekolah karena alasan keuangan, sementara lebih banyak perempuan daripada
laki-laki meninggalkan karena mereka telah menamatkan sekolahnya. Bila kita lihat secara
keseluruhan dan mengingat tingginya harapan kaum muda atas pendidikan, temuan-temuan
ini mengindikasikan bahwa banyak perempuan dan lelaki muda mulai melihat-lihat
kesempatan kerja lebih dini dari yang semula mereka rencanakan.

Tingginya proporsi pencari kerja dan pekerja mandiri yang putus sekolah karena alasan
keuangan menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam mengenai ongkos pendidikan
yang riil bagi keluarga. Apakah pendidikan benar-benar bebas biaya sampai tingkat sekolah
menengah pertama? Dan berapa banyak biayanya setelah itu? Mendapatkan jawaban atas
pertanyaan ini merupakan sesuatu yang mendasar guna memikirkan pemberian insentif
memadai bagi keluarga miskin dalam upaya meyakinkan mereka untuk mempertahankan
anak-anak mereka tetap berada dalam sistem pendidikan sampai mereka menyelesaikan
sekolah menengah pertama.

Akhirnya, ketika kaum muda putus sekolah ditanya tentang rencana mereka untuk
pendidikan lanjutan, sebagian besar karyawan (mendekati 80 persen di Jakarta, 65 persen
di NTT dan 55 persen di Jawa Tengah) dengan sungguh-sungguh berharap mereka bisa
melanjutkan sekolahnya (Gambar 4). Bahwa hanya sekitar 13 persen dari pekerja mandiri
perempuan dan laki-laki berencana melakukan seperti itu, fakta ini terlalu tidak
mengejutkan, terutama jika melihat situasi keuangan mereka (situasi keuangan mereka
yang buram ketika mulai mencari pekerjaan, menunjukan kecenderungan tinggi bahwa
orangtua mereka bekerja di sektor ekonomi informal dan bahwa secara relatif mereka
termasuk keluarga dengan pendapatan rendah). Sekitar seperempat dari pencari kerja
berharap untuk meraih pendidikan lebih lanjut, yang memberi kesan bahwa mereka sadar
atas kebutuhan untuk keterampilan dan pengetahuan yang tepat mengingat tingginya angka
pengangguran kaum muda.

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri
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Gambar 4. Presentasi Kaum Muda yang berniat meneruskan pendidikan/pelatihan,
berdasarkan kelompok dan daerah (%)

Pencari Kerja Karyawan Pekerja Mandiri

Jakarta Jawa Tengah NTT
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5. Antara pendidikan dan pekerjaan

Setelah meninggalkan bangku sekolah, sebagian besar perempuan dan lelaki muda
memasuki pasar kerja dan menemukan diri mereka berada “di antara dua dunia”: yang
sudah dikenali di belakang mereka dan yang asing di depan. Mereka mempunyai perhatian
dan harapan ketika mereka mulai mencari pekerjaan pertama mereka, sebagian hanya
membutuhkan waktu beberapa hari atau minggu dan sebagian yang lain membutuhkan
sampai beberapa bulan atau bahkan tahun. Hal ini merupakan masa di mana mereka belajar
memahami pasar kerja, mencocokkan aspirasi dengan kenyataan, dan membuat pilihan
tentang pekerjaan yang diinginkan. Hal ini merupakan masa ketika kaum muda akan
membutuhkan banyak informasi dan bantuan, sehingga mereka dapat menjalani masa
transisi dengan lancar.

Dari persepektif ini, bab ini pertama-tama akan menelaah masalah masuknya kaum muda
ke dalam dunia kerja, dalam kaitannya dengan usia dan pengetahuan mereka tentang
kesempatan kerja dan karir. Bagian berikutnya akan menyoroti harapan-harapan kaum
muda: pekerjaan jenis apa yang dicari kaum muda sebelum menemukan pekerjaan
pertamanya dan apa yang dipikirkan pengusaha dan manajer tentang aspek terpenting
yang dicari kaum muda ketika melamar pekerjaan? Bagian ketiga akan menjelaskan
pencarian kerja (metode dan lama waktunya), diikuti tinjauan tentang kesulitan yang
dihadapi dalam menemukan pekerjaan dan bantuan yang dicari kaum muda dalam masa
transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja.

5.1. Banyak kaum muda memasuki pasar kerja pada usia sangat muda dan
tanpa persiapan.

Bagian ini difokuskan pada pertanyaan berikut: pada usia berapakah kaum muda mulai
mencari kerja, dan sampai taraf mana mereka siap memasuki pasar kerja, terutama yang
berkaitan dengan pengetahuan dan informasi tentang pasar kerja?

Secara keseluruhan, 28 persen responden kaum muda mulai mencari pekerjaan sebelum
berusia 18 tahun, 55 persen pada usia 18-21 tahun, dan 17 persen setelah dewasa.
Gambaran ini, bagaimanapun, menyembunyikan perbedaan nyata berdasarkan daerah,
kelompok dan jenis kelamin.

Dibandingkan dengan Jawa Tengah dan NTT, laki-laki dan perempuan muda di Jakarta
cenderung mulai mencari pekerjaan pada usia lebih tua (Gambar 5) karena mereka memiliki
kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi
di ibukota. Jika dilihat berdasarkan kelompok sampel, pekerja mandiri mulai pencarian
kerja mereka pada usia lebih muda dibandingkan karyawan dan pencari kerja (Tabel 9).
Empat puluh lima persen pekerja mandiri rata-rata mulai mencari pekerjaan sebelum
berusia 18 tahun, persentase tertinggi terdapat di NTT, yakni sampai 51 persen. Dalam
kaitan ini juga ada perbedaan jender dalam beberapa kelompok dan daerah. Di antara
pencari kerja (khususnya di Jawa Tengah), perempuan mulai melakukan pencarian
pekerjaan lebih awal daripada laki-laki. Sebaliknya, karyawan laki-laki di Jakarta dan
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NTT serta pekerja mandiri laki-laki di semua tiga daerah memulai perburuan pekerjaan
pada usia lebih muda daripada rekan perempuan.

Tabel 9: Persentase kaum muda yang mulai mencari pekerjaan sebelum usia 18 tahun,
berdasarkan jenis kelamin dan daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT Jumlah
Pencari kerja
Perempuan 13.7 44.0 28.1 28.0
Laki-laki 9.0 19.1 27.5 19.0
Jumlah 11.7 31.7 27.8 23.7

Karyawan
Perempuan 5.5 22.2 12.2 13.3
Laki-laki 18.0 15.6 23.3 19.0
Jumlah 11.7 18.9 17.8 16.1

Pekerja mandiri
Perempuan 36.5 39.3 46.4 41.4
Laki-laki 39.1 51.0 55.2 47.5
Jumlah 38.3 45.6 51.1 45.0

Memasuki angkatan kerja pada usia sangat muda sangat jarang memberikan pendapatan
yang tinggi karena rendahnya pencapaian pendidikan kaum muda tersebut. Banyak dari
mereka terdampar di sektor ekonomi informal atau menghadapi masalah pengangguran
berulang. Tidak ada tampilan lebih baik daripada kasus perempuan pengangguran berulang
di Jawa Tengah. Lima puluh persen dari mereka memasuki pasar kerja sebelum usia 18,
dengan tingkat pendidikan rendah, dan setelah mendapatkan satu pekerjaan berkualitas
rendah di sektor ekonomi informal mereka bergabung kembali dalam antrean panjang
pencari kerja.

Gambar 5. Distribusi umur Kaum Muda ketika mulai mencari kerja, berdasarkan daerah (%)

NTT

Jawa Tengah

Jakarta
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Oleh karena itu, mengurangi jumlah kaum muda yang memasuki pasar kerja pada usia
dini membutuhkan pelaksanaan kebijakan dalam dua bidang. Pertama, sistem pendidikan
harus memberi perhatian khusus pada kaum muda yang berada dalam risiko putus sekolah,
untuk memastikan bahwa mereka akan bertahan di sekolah sampai setidak-tidaknya mereka
menyelesaikan sekolah menengah pertama. Kedua, pembuat kebijakan harus menyediakan
insentif dan berbagai dukungan yang dibutuhkan keluarga yang memiliki anak dan remaja
usia sekolah.

Bagi kaum muda, memasuki pasar kerja untuk pertama kali merupakan tantangan besar
karena terpaan terhadap dunia kerja masih terbatas. Mereka tidak memiliki pengetahuan
yang cukup tentang kesempatan-kesempatan yang ada di pasar kerja –sifat dan lokasi
pekerjaan, upah dan kondisi pekerjaan, serta keamanan kerja dan prospek karir. Oleh karena
itu, bimbingan dan informasi pasar kerja sangat penting bagi kaum muda yang akan
membantu mereka berintegrasi ke dalam pekerjaan.

Kaum muda ditanyai apakah mereka pernah mendapatkan sejenis nasihat atau bimbingan
atas peluang pekerjaan dan karir. Secara keseluruhan, 67 persen kaum muda responden
menyatakan tidak pernah mendapat bimbingan. Meski perbedaan jender tidak signifikan
dan perbedaan daerah tidak mencolok, ditemukan perbedaan antara karyawan muda dan
kelompok sampel lainnya (Gambar 6). Mayoritas besar karyawan diuntungkan karena
mendapatkan nasihat dan bimbingan karir, namun hanya sejumlah kecil kaum muda
sekolah, pencari kerja dan pekerja mandiri yang diuntungkan dari bimbingan seperti itu.
Dibandingkan dengan Jakarta, gambaran ini sangat mengecewakan khususnya di Jawa
Tengah dan NTT.

Dari yang sangat sedikit yang melaporkan tentang nasihat dan bimbingan, mereka
mendapatkannya dari orangtua dan guru. Hampir tak seseorangpun yang menunjuk
lembaga pelayanan tenaga kerja pemerintah. Mayoritas yang sangat besar yang tidak
mendapat bimbingan bersedia memanfaatkannya jika pelayanan ini disediakan untuk
mereka. Kebutuhan yang tinggi khususnya terlihat di Jawa Tengah dan NTT, di mana 75

Gambar 6. Persentasi Kaum Muda yang mendapatkan nasehat/bimbingan pekerjaan/peluang
karir, berdasarkan kelompok wilayah (%)

Kaum Muda
bersekolah

Pencari Kerja Karyawan Pekerja
Mandiri
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persen dari mereka yang tidak mendapat bimbingan akan sangat senang mendapatkannya.
Temuan ini dengan jelas menunjukkan betapa seorang lulusan sekolah memerlukan
persiapan yang baik sebelum memasuki pasar kerja. Tawaran informasi pasar kerja dan
bimbingan karir bagi kaum muda sekolah melalui sistem pendidikan dan pelatihan, serta
melalui lembaga pelayanan tenaga kerja pemerintah bagi pencari kerja muda akan
memudahkan masa transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja .

Karena banyak perempuan dan laki-laki muda memasuki pasar kerja pada usia dini dan
mayoritasnya tanpa persiapan memadai bagi dunia pekerjaan, tidak mengejutkan jika
banyak harapan mereka yang tidak sesuai dengan kenyataan –masalah yang kita lihat
kembali pada bagian berikutnya.

5.2 Harapan yang tinggi

Menguji harapan-harapan mengenai masa depan (kaum muda sekolah) dan mereka yang
mencari pekerjaan untuk pertama kalinya di satu sisi, serta manajer dan pengusaha yang
menerima kaum muda di sisi yang lain, menghasilkan pengetahuan yang menarik dalam
proses penyesuaian antara peluang-peluang yang ada dengan kaum muda yang memasuki
pasar kerja. Aspek terpenting apa yang perlu disiapkan kaum muda ketika mereka mencari
pekerjaan pertamanya? Apakah pengusaha mempunyai pengertian yang tepat tentang apa
yang dicari kaum muda dalam pekerjaan? Seberapa tinggi gaji yang diharapkan kaum
muda, dan tipe atau ukuran bisnis seperti apa yang mereka pilih sebagai pekerjaan mereka?
Pertanyaan ini akan menjadi pusat perhatian bagian ini.

Ketika kami menanyakan kepada kaum muda mengenai ciri-ciri pekerjaan paling penting
yang mereka cari, perbedaan cukup signifikan muncul di antara berbagai kelompok sampel
(Tabel 10). Secara umum, kaum muda sekolah dan pencari kerja muda paling banyak
mengemukakan bahwa ciri-ciri paling penting adalah keamanan kerja dan gaji tinggi.
Yang juga penting adalah mendapatkan pekerjaan yang menarik. Di sisi lain, karyawan
muda memilih alasan mendapatkan pekerjaan menarik sebagai karakteristik paling penting
yang mereka cari sebelum menemukan pekerjaan pertamanya. Pilihan pekerja mandiri
lebih tertuju pada pendapatan tinggi.

Tabel 10: Ciri-ciri pekerjaan paling penting yang dicari kaum muda, berdasarkan kelompok (%
dari kaum muda yang setujui bahwa karakteristiknya sangat penting)

Kaum muda sekolah Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri

Pekerjaan yang menarik 46.9 47.6 81.5 40.6
Status tinggi 39.1 26.1 49.1 24.3
Gaji/pendapatan tinggi 53.5 44.4 36.7 54.1
Prospek promosi bagus 50.6 29.3 46.1 20.4
Penggunaan keahlian/kemampuan 32.6 26.9 36.7 27.0
Keamanan kerja 64.4 51.3 42.8 33.0
Peran dalam pembuatan keputusan 19.4 11.3 44.6 8.3
Banyak waktu libur 10.0 6.3 13.9 7.4
Kecepatan pekerjaan mudah 8.5 7.2 10.0 12.0
Pekerjaan mandiri 15.4 10.9 11.5 23.7
Akrab keluarga 14.8 8.5 15.0 13.5
Kesempatan berpergian 13.5 7.4 13.3 3.0
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Sebaliknya, ketika kami menanyai para manajer dan pengusaha tentang aspek-aspek
pekerjaan yang mereka percayai sangat penting bagi kaum muda ketika mereka melamar
pekerjaan, jawaban mereka berbeda secara mendasar (Gambar 7). Mereka yakin bahwa
kaum muda lebih mengutamakan keamanan pekerjaan dan pekerjaan yang memanfaatkan
pengetahuan dan keterampilan mereka.5 Pada saat yang sama, para pengusaha dan manajer
mengabaikan pentingnya tingkat upah dan pentingnya pekerjaan yang menarik. Para
pengusaha jelas melihat aspirasi kaum muda perempuan berbeda dengan laki-laki muda.
Meskipun hal ini tidak jadi masalah, bisa jadi pengusaha dan manajer akan merekrut
pencari kerja yang salah untuk mengisi lowongan kerja yang mereka miliki dan mungkin
mereka memilih calon yang salah jika para pengusaha dan manajer ini mendasarkan
keputusannya pada persepsi mereka tentang harapan-harapan kaum muda.

5 Sebagai contoh, meskipun kaum muda sekolah, pencari kerja dan karyawan di Jakarta dan NTT sering menyebutkan
keamanan kerja, gaji tinggi dan pekerjaan menarik, manajer dan pengusaha di daerah ini menyadari perhatian pertama kaum
muda atas pekerjaan yang menggunakan keahlian dan kemampuan. Sebaliknya, sedikit dari tiga kelompok sampel di NTT
mengungkapkan pemanfaatan keterampilan mereka sebagai faktor paling penting dalam pencarian pekerjaannya. Hampir
sama, di Jawa Tengah dari tiga kelompok sampel rata-rata hanya 15 persen berfokus pada keamanan kerja dalam pencarian
pekerjaannya, yang bertentangan dengan harapan 40 persen dari pengusaha.

Melihat pentingnya tingkat upah bagi banyak kaum muda, mereka ditanyai mengenai
tingkat pendapatan terendah per bulan yang bisa mereka terima –di bawah itu mereka
tidak akan memilih pekerjaan itu. Dari jawaban-jawaban yang ada terungkap bahwa mereka
memiliki harapan yang sangat tinggi. Tabel 11 membandingkan upah minimal yang
diharapkan kaum muda sekolah dan pencari kerja dengan pendapatan riil para karyawan
dan pekerja mandiri. Pencari kerja di Jakarta mempunyai harapan mendapatkan upah lebih
tinggi dibandingkan dengan pendapatan riil para karyawan dan pekerja mandiri, sedangkan
pencari kerja di Jawa Tengah dan NTT jauh lebih realistis. Sebaliknya, banyak kaum muda
sekolah di ketiga daerah tersebut cenderung mempunyai harapan yang tidak realistis. Di
Jawa Tengah sebagai contoh, upah minimum sekitar Rp. 380.000, sementara 58 persen
dari responden kaum muda sekolah mengharap upah minimal sebesar Rp. 900.000 atau
lebih. Pada kenyataannya, hanya 12 persen para karyawan dan mendekati sembilan persen
pekerja mandiri yang menikmati pendapatan sebesar itu.

Gambar 7. Karakteristik pekerjaan yang sangat penting yang pengusaha/manajer percayai
bagi Kaum Muda ketika mereka melamar
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Tabel 11: Upah minimal yang diharapkan dan pendapatan riil, berdasarkan kelompok
dan daerah (%)

Daerah Rp Upah minimal yang diharapkan Pendapatan riil

Kaum muda sekolah Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri

<=299999 2.2 1.1 2.8 11.1
300000 - 599999 4.4 2.2 16.1 37.2

Jakarta 600000 - 899999 20 31.7 40 19.4
900000 - 1199999 37.2 24.4 25.6 12.8
>=1200000 36.1 40.6 15.6 19.4
TotalJumlah 100 100 100 100

<=299999 0.6 3.3 6.1 23.9
300000 - 599999 22.2 51.7 55.6 43.3

Jawa Tengah 600000 - 899999 19.4 26.1 26.7 23.3
900000 - 1199999 27.8 15.6 3.9 4.4
>=1200000 30 3.3 7.8 5
Jumlah 100 100 100 100

<=299999 11.7 14.4 25.6 32.8
300000 - 599999 37.2 6.0 37.8 43.3

NTT 600000 - 899999 20 16.7 22.8 15
900000 - 1199999 24.4 7.2 8.9 5
>=1200000 6.7 1.7 5 3.9

 Jumlah 100 100 100 100

Kami juga menemukan harapan yang tinggi ketika kami menanyai kaum muda tentang
jenis usaha yang akan mereka pilih untuk bekerja (Tabel 12). Secara keseluruhan, kaum
muda sekolah lebih suka pekerjaan sektor publik (pegawai negeri), diikuti perusahaan
mutinasional dan perusahaan swasta besar dalam negeri. Pencari kerja lebih suka memilih
menjadi pegawai negeri dan sejumlah lebih kecil perusahaan besar dalam negeri. Sebelum
menemukan pekerjaan pertama mereka, karyawan mempunyai harapan kuat untuk bekerja
di perusahaan besar dalam negeri (khususnya laki-laki), namun pekerja mandiri (lebih
banyak perempuan daripada laki-laki) mempunyai pilihan jelas untuk memulai usahanya
sendiri. Mengenai perbedaan jender, perempuan lebih memungkinkan memilih pekerjaan
sektor publik, sementara laki-laki memilih perusahaan besar dalam negeri. Pilihan ini
juga berbeda di tiap daerah, namun mereka tidak memperlihatkan pola yang jelas, dan
mungkin tergantung terutama pada keberadaan dan reputasi perusahaan jenis tertentu di
setiap kawasan di mana penelitian dilaksanakan, atau pada pengalaman anggota keluarga
dan kawan-kawannya.

Tabel 12: Jenis usaha lebih disukai, berdasarkan kelompok (%)

Kaum muda Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri Total
sekolah Jumlah

Memulai usaha sendiri 9.1 12.4 9.1 60.4 22.7
Pemerintah/sektor publik 31.5 29.8 20.4 9.3 22.7
Korporasi multinasional 22.2 12.2 23.1 0.9 14.6
Perusahaan swasta besar 22.6 18.1 43.0 10.6 23.6
dalam negeri
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Perusahaan swasta kecil 1.5 4.8 2.0 3.1 2.9
dalam negeri
Lain-lain 3.0 7.6 0.9 4.1 3.8
Tidak tahu 10.1 15.0 1.5 11.6 9.6

Jumlah 100 100 100 100 100

Dengan pengecualian pada pekerja mandiri, temuan penelitian menunjukkan kesenjangan
antara keinginan kaum muda dan kenyataan dalam pasar kerja. Banyak kaum muda
sekolah, pencari kerja dan karyawan muda mempunyai pilihan kuat untuk bekerja di sektor
publik, perusahaan multi nasional dan perusahan besar dalam negeri, sementara sebagian
besar kesempatan kerja justru berada di wilayah ekonomi informal. Berdasarkan statistik
nasional, sekitar 60 persen dari kaum muda bekerja dalam ekonomi informal.6

Di samping itu, ketika kaum muda ditanya tentang ukuran perusahaan yang mereka
inginkan, tanggapan responden bertentangan dengan pilihan jenis usaha di atas (Tabel
13). Enam puluh persen dari pencari kerja  lebih suka bekerja di sektor publik atau
perusahaan swasta besar, sementara hanya 32 persen menginginkan mempunyai pekerjaan
dalam tempat kerja dengan lebih dari 10 karyawan. Hampir sama, 66 persen karyawan
lebih suka bekerja di perusahaan swasta besar, namun hanya 16 persen ingin bekerja dengan
lebih dari 10 teman sekerja. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman atas pasar kerja
dan kurangnya perencanaan karir yang serius pada perempuan dan laki-laki muda di
Indonesia.

Tabel 13: Ukuran usaha yang lebih disukai, berdasarkan kelompok (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri Jumlah

Pekerja mandiri/usaha sendiri 15.0 47.0 54.6 38.9
Hanya kerja dengan anggota keluarga 4.6 7.2 1.5 4.4
Kurang dari 10 teman sekerja 27.8 11.0 16.7 18.5
10-50 teman sekerja 6.7 3.7 3.1 4.5
50-100 teman sekerja 16.7 5.2 8.0 9.9
Lebih dari 100 teman sekerja 8.2 15.5 3.5 9.1
Tidak punya pilihan kesukaan 21.1 10.4 12.6 14.7

Jumlah 100 100 100 100

Meskipun demikian, data penelitian tentang ukuran usaha yang lebih diinginkan cocok
dengan kenyataan yang digambarkan para karyawan, yang mayoritasnya jelas bekerja di
tempat kerja dengan jumlah pekerja kurang dari 10 orang (lihat bagian 6.3 tentang kondisi
kerja para pekerja). Temuan mengejutkan terlihat pada kelompok pekerja muda ketika
ditanya soal ukuran perusahaan yang lebih disukai. Sebagian besar mereka ternyata lebih
memilih menjadi pekerja mandiri atau membuka usaha sendiri. Khusus di antara karyawan
muda, hampir setengah dari sampel lebih suka menjadi pekerja mandiri, sedangkan di
kalangan pencari kerja hampir seperlima ingin bekerja sebagai pekerja mandiri.7

6 Ketenagakerjaan Pemuda di Indonesia, op. cit.  hal. 17.
7 Mungkin sebagai akibat tidak adanya perusahaan besar di NTT, sangat sedikit karyawan muda lebih suka bekerja di

perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan. Hanya di Jakarta dan Jawa Tengah, hampir 20 persen dari pencari kerja
menginginkan untuk bekerja di perusahaan dengan 50-100 pekerja.
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Secara umum temuan ini menunjukkan bahwa banyak kaum muda mempunyai harapan
yang tinggi, kadang tidak realistis dan saling bertentangan. Pada sisi lain, para pengusaha
melihat harapan kaum muda berbeda dari cara kaum perempuan dan laki-laki muda
meraihnya. Jelasnya, kaum muda perlu memiliki kesadaran yang lebih baik tentang
kenyataan yang ada di pasar kerja, dan para pengusaha juga diminta memiliki kesadaran
yang lebih baik mengenai aspirasi kaum muda. Untuk mencapai hal itu diperlukan informasi
yang lebih banyak dan komunikasi yang lebih baik. Meskipun bimbingan pasar kerja dan
pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kaum muda tentang pasar
kerja, para pengusaha harus didorong untuk mempunyai hubungan tetap dengan lembaga
pendidikan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka mengenai angkatan kerja
muda.

5.3 Mencari pekerjaan

Bagian ini memusatkan perhatian pada bagaimana kaum muda mencari pekerjaan, metode
yang digunakan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan.

Kaum muda ditanya tentang bagaimana mereka mencari pekerjaan sebelum mendapatkan
pekerjaan pertamanya. Metode yang paling sering terungkap adalah penggunaan jaringan
kerja informal (kawan atau saudara: 47 persen), diikuti dengan periklanan (20 persen)
(Gambar 8). Kepercayaan yang luas kepada jaringan informal tidak mengejutkan mengingat
peran dominan perusahaan kecil, tersebarnya perekonomian informal, dan tidak
berkembangnya lembaga-lembaga perantara pasar kerja. Sesungguhnya, jaringan kerja
informal lebih sering digunakan di daerah yang kurang berkembang seperti NTT (53
persen), dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju seperti Jawa Tengah (44
persen) dan Jakarta (43 persen). (Tabel A8 Lampiran 2).

Survei ini menemukan perbedaan signifikan pada berbagai kelompok sampel (Tabel 14).
Lebih dari dua pertiga pekerja mandiri menemukan pekerjaan pertama mereka melalui
kawan atau saudara; di NTT metode ini mencapai 75 persen. Sebaliknya, hanya sepertiga
pencari kerja dan para karyawan menggunakan jaringan informal. Pencari kerja sering

Gambar 8. Metode mencari kerja yang digunakan Kaum Muda
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tergantung pada periklanan, sementara kelompok karyawan mempunyai sumber lebih
luas dalam teknik pencarian kerja termasuk penggunaan periklanan, agen swasta dan
pameran kerja. Perbedaan jender pada tingkat yang sedang-sedang saja; meskipun laki-
laki lebih sering menggunakan jaringan informal, perempuan lebih sering bersumberkan
pada agen tenaga kerja swasta dan pameran kerja (Tabel 15).

Tabel 14: Metode pencarian kerja yang digunakan kaum muda, berdasarkan kelompok (%)

 Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri

Melalui lembaga pendidikan/latihan 3.1 7.6 1.3
Pelayanan tenaga kerja pemerintah 9.8 7.6 4.3
Pameran kerja 0.9 13.5 0.4
Agen penempatan tenaga kerja swasta 6.5 15.7 1.7
Periklanan 30.0 16.5 14.1
Jaringan informal 38.5 33.9 68.4
Kontraktor tenaga kerja 9.4 2.6 0.2
Lain-lain 1.7 2.6 9.8

Jumlah 100 100 100

Tabel 15: Metode pencarian kerja yang digunakan kaum muda berdasarkan jenis kelamin (%)

Perempuan Laki-laki

Melalui lembaga pendidikan/latihan 4.8 3.3
Pelayanan tenaga kerja pemerintah 7.4 7.1
Pameran kerja 6.6 3.4
Agen penempatan tenaga kerja swasta 9.3 6.7
Periklanan 19.3 21.0
Jaringan informal 43.9 49.7
Kontraktor tenaga kerja 4.4 3.8
Lain-lain 4.4 5.0

Jumlah 100 100

Kaum muda putus sekolah hampir tidak pernah menggunakan lembaga pendidikan dan
lembaga pelayanan tenaga kerja pemerintah sebagai sumber informasi mengenai lowongan
pekerjaan. Pada saat yang sama, kelompok pelajar mempunyai harapan yang tinggi terhadap
lembaga ini. Ketika ditanya tentang bagaimana mereka akan mendapatkan pekerjaan
setelah menyelesaikan pendidikannya, 22 persen dari para pelajar ini menyatakan akan
menggunakan lembaga pelayanan tenaga kerja pemerintah, dan 19 persen menunjuk
lembaga pendidikan dan latihan. Pada kenyataannya, baik sekolah maupun lembaga
pelayanan penempatan tenaga kerja tidak siap menyediakan informasi mengenai pekerjaan
dan dukungan penempatan yang berarti bagi kaum muda.

Dalam survei ini, kami menanyakan tidak hanya kepada perempuan dan laki-laki muda
tentang metode pencarian kerja, namun juga para manajer atau pengusaha mengenai
praktek riil dalam penerimaan pekerja. Dalam jenis pekerjaan administrasi dan profesional,
61 persen dari perusahaan menggunakan periklanan, 56 persen metode informal (saudara
atau kawan pemilik atau manajer, dan saudara atau kawan dari para pekerja), dan 39 persen
promosi (peningkatan karir) para pekerja yang sudah berada di perusahaan (Gambar 9).
Dalam jenis pekerjaan tangan dan pekerja produksi, 77 persen menggunakan metode
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informal, diikuti dengan promosi di lingkungan perusahaan (24 persen) dan periklanan
(23 persen) (Gambar 10). Untuk kedua kelompok ini, hanya minoritas kecil dari manajer
dan pengusaha menyebutkan lembaga pelayanan tenaga kerja pemerintah. Penggunaan
metode informal jauh lebih kuat di NTT dan Jawa Tengah daripada di Jakarta (Tabel A9
dalam Lampiran 2).

Temuan ini sesuai dengan pengalaman kaum muda dalam tiga hal penting. Pertama,
mereka menunjukkan peran penting jaringan informal dalam mendapatkan pekerjaan.
Kedua, mereka memperlihatkan bahwa periklanan juga penting, khususnya dalam
perekrutan tenaga kerja lebih terdidik. Ketiga, mereka menunjukkan betapa lemahnya
lembaga pelayanan tenaga kerja pemerintah dalam proses mengklopkan kesempatan kerja
dengan pekerja yang ada.

Dari sudut pandangan pencari kerja yang mencari pekerjaan untuk pertama kali, satu
pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa perantara pasar kerja (lembaga pendidikan dan
pelatihan, agen tenaga kerja pemerintah dan swasta) tidak mampu menawarkan bantuan
berarti. Pencari kerja harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam menemukan
pekerjaan. Pilihan paling mudah adalah menggunakan jaringan informal (keluarga, saudara

Gambar 9. Metode yang digunakan pengusaha untuk mengisi lowongan administrasi/profesional
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Gambar 10. Metode yang digunakan pengusaha untuk mengisi lowongan manual
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dan kawan), walau menemukan pekerjaan dalam sektor formal akan membutuhkan upaya
pencarian pekerjaan yang lebih bervariasi.

Dari persepektif pembuat kebijakan, sangat jelas adanya kebutuhan untuk membantu kaum
muda mempelajari metode pencarian pekerjaan (mungkin sebaiknya sebelum mereka
meninggalkan sekolah), menyediakan informasi yang lebih baik tentang pasar kerja bagi
mereka, memperkuat kemampuan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja, dan
mendorong pengusaha menggunakan metode perekrutan yang lebih terbuka.

Survei menemukan perbedaan yang substansial dalam kategori jangka waktu pencarian
kerja di antara berbagai kelompok sampel (Gambar 11). Secara keseluruhan, 75 persen
karyawan muda menemukan pekerjaan selama sebulan, sebagian besar malah hanya
seminggu. Sebaliknya, 39 persen pencari kerja,8 dan 45 persen pekerja mandiri harus
menganggur dulu lebih dari enam bulan, dengan sekitar 20 persen darinya lebih dari satu
tahun. Para karyawan berpeluang mendapatkan pekerjaan lebih mudah di Jakarta daripada
provinsi lain (Tabel 10 dalam Lampiran 2). Kemungkinan besar hal ini terjadi karena
sektor formal relatif lebih banyak ada di Ibukota.

Pada saat yang sama, masa menganggur pencari kerja lebih panjang di Jakarta daripada
daerah lain, dengan laki-laki lebih lama menganggur ketimbang perempuan (50 persen
pencari kerja laki-laki baru bisa menemukan pekerjaan setelah enam bulan, dibandingkan
dengan 43 persen perempuan). Untuk pekerja mandiri, Jawa Tengah merupakan pasar
kerja paling sulit: 57 persen perempuan dan 46 persen laki-laki menghabiskan waktu lebih
dari enam bulan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan pertamanya. Secara umum,
perempuan menghabiskan jangka waktu sedikit lebih panjang untuk mendapatkan
pekerjaan dari pada laki-laki, walaupun perbedaannya kecil.

Kaitan antara pendidikan dan pengangguran di Indonesia telah lama diketahui: angka
pengangguran terdidik terus meningkat. Alasan-alasan yang paling sering disebutkan

8 Data jangka waktu pencarian pekerjaan menunjuk kepada mereka yang sudah pernah bekerja sebelumnya.

Gambar 11. Jangka waktu pencarian kerja sebelum menemukan pekerjaan pertamanya
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adalah: (a) tingkat pendidikan kaum muda meningkat cepat; (b) kualitas pendidikan tinggi
sangat rendah dan pengangguran terdidik merupakan akibat dari tidak cocoknya penawaran
dengan permintaan, dan (c) latar belakang sosial kaum muda terdidik (mereka sering
berasal dari keluarga tidak terlalu kaya, membuat mereka mencari kerja lebih lama).
Temuan penelitian ini menunjukkan hubungan hampir sama antara tingkat pendidikan
dan jangka waktu pencarian kerja –mereka yang mempunyai pendidikan teknik dan
kejuruan serta studi perguruan tinggi membutuhkan jangka waktu lebih lama (Tabel A 11
dalam Lampiran 2). Hubungan ini sangat kuat dalam sampel kelompok pencari kerja.

Kaum muda juga ditanya tentang seberapa banyak lamaran pekerjaan yang telah mereka
ajukan sebelum menemukan pekerjaan pertama mereka. Jumlah lamaran pekerjaan,
digabungkan dengan masa menganggur memberikan gambaran tentang seberapa jauh
intensitas pencarian kerja. Secara keseluruhan, para karyawan melakukan pencarian kerja
yang paling intensif, dengan 66 persen melamar lima kali atau lebih sebelum menemukan
pekerjaan pertama mereka. Sebaliknya, hanya 21 persen pencari kerja, dan hanya lima
persen pekerja mandiri melakukan itu (Gambar 12).  Dengan kata lain, sebagian besar
karyawan intensif mencari pekerjaan, dengan asumsi mereka mulai “memburu pekerjaan”
sebelum meninggalkan sekolah dan menemukan pekerjaan dalam tempo singkat. Pada
sisi lain, mayoritas pekerja mandiri melamar sejumlah kecil lowongan dan tetap
menganggur dalam waktu lebih lama. Pencari kerja berada di antara dua titik ekstrim
tersebut.

Kaitan antara intensitas pencarian pekerjaan dan lamanya menganggur menunjukkan
bahwa pencari kerja intensif akan mendapatkan hasil yang sepadan. Bagaimanapun,
intensitas pencarian kerja juga merefleksikan keadaan pasar kerja sebagaimana faktor
lainnya. Di mana lebih banyak kesempatan tersedia, seperti di Jakarta, masing-masing
kelompok juga intensif mencari pekerjaan. Di mana pekerjaan untuk perempuan tidak
tersedia karena alasan kebudayaan atau pola-pola perekrutan perusahaan, seperti di NTT,
perempuan menjadi tidak berani (minder) dan mereka baru berhasil menemukan pekerjaan
setelah waktu yang sangat lama. Ketakutan dan masa menganggur yang lama saling terkait.

Gambar 12. Jumlah lamaran kerja, menurut kelompok (%)
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Seperti ditunjukkan oleh gambar 13, perempuan cenderung melamar lebih sedikit
pekerjaan daripada laki-laki.  Lebih jauh, perbedaan jender ini kelihatannya sedikit
meningkat dari waktu ke waktu –ini merupakan tanda-tanda ketidakberanian (Tabel 16).
Dalam upaya menghilangkan kesenjangan ini, diskriminasi jender dalam penerimaan
tenaga kerja harus dilawan, dan kaum perempuan muda perlu dibekali dengan bimbingan
peka-jender serta persiapan untuk transisi mereka dari sekolah-menuju-dunia kerja.

Tabel 16: Jangka waktu dan jumlah lamaran kerja menurut jenis kelamin (%)

Jangka waktu pencarian kerja
Kurang dari  6 bulan 6 bulan atau lebih    Jumlah lamaran kerja

Perempuan 1-2 66.7 50
3-4 17.7 30.3
5- 15.7 19.6

Jumlah 100 100

Laki-laki 1-2 48.1 26.9
3-4 18.2 32.7
5- 33.8 40.4

 Jumlah 100 100

Meskipun demikian, penelitian ini tidak menemukan bukti kuat bahwa jumlah perempuan
yang menjadi tidak berani (minder) sangat besar. Lebih dari itu, seperti ditunjukkan dalam
hasil penelitian,  pertama, proporsi jumlah perempuan yang memasuki pasar kerja sebelum
berusia 18 tahun lebih besar ketimbang laki-laki, khususnya di kalangan pencari kerja (38
persen berbanding 16 persen). Kedua, perempuan muda lebih rentan mengalami
pengangguran berulang daripada laki-laki. Dengan kata lain, risiko lebih besar dihadapi
perempuan muda yang memasuki dunia kerja terlalu dini ketimbang laki-laki muda.

5.4 Mendapatkan pekerjaan: persepsi kaum muda dan pilihan pengusaha.

Bagian ini akan menguji di satu sisi, persepsi kaum muda mengenai kesulitan utama dalam
mendapatkan pekerjaan, dan di sisi lain preferensi manajer atau pengusaha dalam merekrut
pekerja. Sejauh mana persepsi kaum muda mencerminkan pilihan-pilihan perusahaan

Gambar 12. Jumlah lamaran kerja, menurut kelompok (%)

Perempuan Laki-laki
Jumlah pekerjaan yang dilamar oleh
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dalam proses rekrutmen? Dan apakah ditemukan bukti-bukti diskriminasi dalam proses
rekrutmen?

Ketika laki-laki dan perempuan muda ditanya tentang kesulitan utama yang mereka hadapi
untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya, tanggapan yang paling sering dikemukakan
adalah pendidikan/keahlian yang tidak memadai (Gambar 4). Pekerja mandiri sering
menunjuk pada alasan “tidak sekolah atau pendidikan umum tidak tepat”, sementara itu
pencari kerja dan para karyawan kebanyakan mengungkapkan bahwa “persyaratan
pekerjaan yang tersedia lebih tinggi daripada pendidikan/latihan yang mereka dapatkan”.

Pada galibnya, tidak ada perbedaan antara pencari kerja, para karyawan dan pekerja mandiri
(Tabel A12 Lampiran 2). Dan lagi, fakta di tiga wilayah memperlihatkan, 42-68 persen
sampel perempuan dan laki-laki dari kelompok yang berbeda sama-sama menyebutkan
pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya
pendidikan dan pelatihan dalam transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja.

Hanya sekitar seperempat responden yang menyebutkan kurangnya pengalaman kerja,
dan lebih kecil lagi mengungkapkan soal sedikitnya kesempatan kerja. Hampir tidak ada
perempuan dan laki-laki muda yang menyebutkan soal diskriminasi baik berdasarkan usia,
jenis kelamin maupun alasan lain. Dan, hanya minoritas sangat kecil yang menunjuk upah
rendah dan buruknya kondisi kerja –sebuah indikasi tentang fleksibilitas pasar kerja di
Indonesia manakala kita membayangkan tingginya harapan kaum muda mengenai upah
yang mereka minta.

Pentingnya pendidikan dikuatkan oleh pandangan pengusaha dan manajer yang menjadi
responden penelitian ini. Ketika ditanya tentang masalah utama yang mereka hadapi dalam
rekrutmen tenaga yang mereka butuhkan, 61 persen mengungkapkan bahwa pelamar tidak
memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai. Lebih jauh, ketika kami menanyai
para pengusaha dan manajer tentang ciri-ciri (dalam skala: sangat penting, penting, tidak
penting) yang mereka inginkan dari para pelamar, pendidikan sejauh ini merupakan ciri
yang paling penting dalam rekrutmen pekerja administrasi/profesional, tapi ciri ini tidak
terlalu penting dalam penerimaan pekerja pabrik/produksi.

Gambar 14. Kendala utama dalam menemukan pekerjaan yang layak (%)
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Survei menemukan sedikit bukti bahwa kaum muda memahami pilihan para pengusaha
yang berbeda tentang pekerja berdasarkan kelompok usia. Hanya sebagian kecil responden
percaya bahwa kaum muda berusia di bawah 25 tahun, yang baru tamat sekolah atau
menyelesaikan pelatihan memiliki kesempatan lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan,
daripada orang yang berusia di atas 25 tahun. Secara keseluruhan, 47 persen responden
berpandangan bahwa tidak ada perbedaan dan 24 persen tidak yakin. Namun minoritas
signifikan kelompok tertentu di Jawa Tengah mengungkapkan keragu-raguannya: 39
persen pencari kerja tidak yakin, dan 14 persen percaya bahwa kesempatan kerja tidak
setara. Bahkan, lebih dari 50 persen perempuan pekerja mandiri tidak yakin, atau tidak
tahu. Di antara para pengusaha dan manajer, usia sangat sedikit dijadikan faktor penentu
dalam penerimaan tenaga baru, baik untuk pekerja tangan/produksi maupun administrasi/
profesional. Perkecualian hanya di Jawa Tengah, di mana 47 persen responden melihat
usia sebagai faktor sangat penting dalam penerimaan pegawai administrasi/profesional.
Hal ini mereflesikan keragu-raguan kaum muda di wilayah tersebut (Tabel A13 dalam
Lampiran 2).

Di mata pengusaha pemberi kerja, ciri-ciri personal yang berkaitan dengan usia bisa
menjadi keuntungan sekaligus kerugian. Para pengusaha dan manajer pada umumnya
melihat motivasi yang tinggi di kalangan pekerja muda merupakan keuntungan yang paling

Gambar 15. Karakteristik yang paling penting bagi pelamar kerja yang dicari manajer
 untuk mengisi posisi administratif/profesional
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Gambar 16. Karakteristik paling penting bagi pelamar yang dicari manajer
untuk mengisi posisi manual
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pokok (di antara daftar faktor yang menguntungkan). Di sisi lain, kurangnya pengalaman
kerja pekerja muda tidak dilihat sebagai kelemahan utama, melebihi kekurangan lain
seperti sikap mereka.

Berkaitan dengan aspek jender dalam penerimaan tenaga kerja, sedikit pekerja muda yang
merasakan ada perlakuan berbeda di kalangan pengusaha berdasarkan jender. Namun, ketika
ditanya tentang apakah perempuan muda lebih sulit atau lebih mudah mendapatkan pekerjaan
dibandingkan laki-laki muda, mayoritas responden menjawab bahwa tidak ada perbedaan
(76 persen perempuan, 66 persen laki-laki). Menariknya, di antara sejumlah kecil yang
merasakan adanya perbedaan itu, laki-laki muda di Jakarta dan NTT percaya bahwa para
pengusaha lebih memilih laki-laki. Pada saat yang sama perempuan di kedua provinsi tersebut
percaya yang sebaliknya. Di negara lain, hal ini bisa dijelaskan melalui prevalensi dari lebih
dominannya tempat kerja laki-laki atau perempuan, seperti di sektor manufaktur. Dalam
kasus Indonesia, sebagian besar responden yang merupakan pekerja sektor produksi yang
pada kenyataannya bekerja di Jawa Tengah, di mana persentase pekerja yang merasakan
adanya perlakuan berbeda berdasarkan jender sangat rendah. Jadi, tidak ada penjelasan yang
jelas atas fenomena ini. Temuan ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Meskipun jumlah pekerja muda merasakan preferensi berdasarkan jender sangat sedikit,
beberapa pengusaha tertentu melakukannya, khususnya di NTT, di mana 52 persen para
pengusaha dan manajer yang diteliti menyatakan bahwa soal jenis kelamin merupakan
faktor penting dalam penerimaan para pekerja kasar/tangan. Sebagai perbandingan, di
Jakarta dan Jawa Tengah, sangat sedikit pengusaha dan manajer yang membatasi rekrutmen
pekerja berdasarkan jenis kelamin. Namun, preferensi gender terlihat lebih kuat pada saat
kami menanyakan langsung kepada pengusaha dan manajer, “Jika anda dapat memilih,
apakah anda memilih mempekerjakan perempuan muda atau laki-laki muda?”,
dibandingkan jika kami meminta mereka membuat peringkat ciri-ciri para pelamar. Secara
keseluruhan, 59 persen pengusaha atau manajer lebih suka memilih laki-laki muda, jumlah
itu meningkat sampai 70 persen di NTT.

Mengingat perundang-undangan nasional dan Standar Perburuhan Internasional yang
bertekad menjamin kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan, temuan ini sangat
mengkhawatirkan dan hal ini mengingatkan kita akan kebutuhan untuk meningkatkan
dan memperbaiki  kesadaran tentang kewajiban hukum para pengusaha dan manajer.
Kuatnya preferensi gender dalam penerimaan tenaga kerja yang ditemukan di kalangan
pengusaha juga memerlukan tindakan serius dari Pemerintah, dan organisasi para
pengusaha. Pilihan berdasarkan jenis kelamin dalam mempekerjakan seseorang sangat
jelas bertentangan dengan undang-undang perburuhan nasional yang ada, dan komitmen
Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi ILO mengenai kesetaraan dalam pekerjaan dan
jabatan, serta bertentangan dengan jaminan konstitusional Indonesia atas kesetaraan antara
laki-laki dan perempuan. Sistem pengawasan tenaga kerja yang serius dan lebih baik,
serta penggunaan yurisprudensi hukum secara aktif merupakan hal mendasar untuk
mengakhiri praktek tersebut.

Pilihan berdasarkan status perkawinan lebih jarang ditemukan, meskipun di NTT beberapa
karyawan menyuarakan kecurigaan bahwa para pengusaha lebih memilih pekerja yang
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masih bujangan. Pandangan ini dikonfirmasikan oleh temuan penelitian bahwa lebih dari
40 persen pengusaha di NTT percaya bahwa status perkawinan merupakan satu di antara
dua faktor yang sangat penting atau penting dalam rekrutmen pegawai administrasi/
profesional. Meski para pengusaha dan manajer perlu kesadaran yang lebih tinggi atas
kewajiban hukum mereka berkaitan dengan kesetaraan dalam kesempatan, temuan
semacam ini juga menunjukkan bahwa status perkawinan berkaitan dengan keuntungan
atau kerugian riil dalam pasar kerja –hal ini juga memerlukan penelitian lebih lanjut. Ketika
status perkawinan menjadi penghalang bagi perempuan untuk bekerja karena
meningkatnya tanggung jawab rumah tangga, hal ini memerlukan perhatian luas dari para
pengambil kebijakan untuk mendorong pembagian tanggung jawab keluarga, maupun
untuk menciptakan tempat kerja yang ramah-keluarga.

5.4 Bantuan yang dibutuhkan

Kaum muda ditanyai mengenai jenis bantuan seperti apa yang mereka butuhkan untuk
mendapatkan pekerjaan, dan kursus/pelatihan tambahan apa yang mereka pikir akan lebih
membantu. Secara keseluruhan, 80 persen responden menyebutkan pelatihan, modal dan
informasi pasar kerja (Tabel 17). Karyawan paling banyak menyebutkan informasi pasar
kerja yang lebih baik, diikuti bantuan pelatihan. Karyawan perempuan khususnya lebih
menekankan pada informasi pasar kerja dan bimbingan. Di Jawa tengah, 61 persen
responden karyawan perempuan mengungkapkan hal-hal seperti itu. Fakta bahwa 13 persen
karyawan yang menyebutkan modal, memberi kesan bahwa mereka lebih senang memulai
usahanya sendiri –keinginan yang terungkap dari 27 persen karyawan di NTT.

Tabel 17: Jenis bantuan yang dicari kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan, menurut jenis
kelamin dan kelompok (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri Jumlah

Perempuan
Pelatihan 31.9 26.3 26.8 29.2
Modal 9.9 10.5 38.6 20.9
Bimbingan 37.2 51.3 18.2 31.8
Rekomendasi 1.1 2.6 0.9
Lain-lain 19.9 9.2 16.3 17.1
Jumlah 100 100 100 100

Laki-laki
Pelatihan 30.2 27.5 27.5 28.6
Modal 8.9 15.0 42.2 25.8
Bimbingan 36.8 38.8 20.3 29.0
Rekomendasi 3.1 3.8 1.7
Lain-lain 20.9 15.0 10.0 14.9
Jumlah 100 100 100 100

Total
Pelatihan 31.1 26.9 27.2 28.9
Modal 9.4 12.8 40.7 23.5
Bimbingan 37.1 44.9 19.4 30.4
Rekomendasi 2.0 3.2 1.3
Lain-lain 20.4 12.2 12.6 16.0
Jumlah 100 100 100 100
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Kelompok pencari kerja menekankan pelatihan dan informasi pasar kerja, meskipun ada
perbedaan menurut provinsi dan jenis kelamin. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, di mana
banyak perempuan mendapat pendidikan rendah, 49 persen responden menyatakan
pelatihan sebagai jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Di NTT, sepertinya lebih banyak
perempuan menginginkan informasi pasar kerja. Dan di Jakarta, pencari kerja laki-laki
yang memiliki pendidikan kejuruan tertentu mencari informasi pasar kerja yang lebih
baik, terutama tentang kesempatan kerja. Tidaklah mengejutkan bahwa pekerja mandiri
laki-laki dan perempuan secara bersamaan menyebutkan kesempatan atas modal sebagai
bantuan yang paling penting.

Berkaitan dengan kebutuhan kursus/pelatihan tambahan, karyawan dan pencari kerja laki-
laki lebih sering menunjuk perlunya pelatihan profesional, sedangkan perempuan pada
pelatihan komputer (Tabel A14 dalam Lampiran 2). Yang menarik, lebih dari 20 persen
pencari kerja perempuan di Jakarta dan di Jawa Tengah mengungkapkan kebutuhan
pelatihan bahasa asing. Pilihan ini mungkin saja mencerminkan kehadiran perusahaan
multi-nasional dan sektor jasa dan pariwisata di provinsi tersebut. Di sisi lain, sebagian
besar pekerja mandiri lebih suka menerima pelatihan kewirausahaan, sekalipun pelatihan
seperti itu juga diajukan oleh seperempat anggota kelompok sampel yang lain –hal ini
mengindikasikan kian meluasnya ketertarikan terhadap kewirausahaan, khususnya di Jawa
Tengah.

Ketika banyak kaum muda memberi tanggapan yang berbeda yang mengekspresikan
pilihan mereka akan kewirausahaan dan memulai usahanya sendiri, kami mengumpulkan
informasi ini menjadi satu dalam Tabel 18. Tabel ini menunjukkan perbedaan antara pilihan
dan keinginan. Meskipun pilihan untuk kewirausahaan mungkin sangat umum, pada
kenyataannya data juga menunjukkan bahwa sangat sedikit orang berencana memulai
usaha sendiri. Sebagai contoh, ketika 57 persen para karyawan memilih pekerjaan mandiri
sebagai pilihan usaha sebelum mendapatkan pekerjaan pertamanya, hanya sembilan persen
yang punya niat meninggalkan pekerjaan terakhir demi memulai usahanya sendiri. Dalam
memulai usaha, mereka banyak tergantung pada akses terhadap modal, pelatihan dan
dukungan usaha lainnya –area di mana para pembuat kebijakan dan pengusaha harus
berbuat lebih dari yang ada sekarang.

Tabel 18: Persentase kaum muda dengan pilihan untuk memulai usahanya sendiri (%)

Pertanyaan Dalam sekolah Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri
    

Pilihan jenis usaha: mulai usaha sendiri 9.1 12.4 9.1 60.4

Pilihan skala usaha: pekerja mandiri NA 15 47 54.6

Bantuan yang dicari:
Modal NA 9.4 12.8 40.7

Kebutuhan pelatihan:
Pelatihan kewirausahaan NA 21.3 21.1 66.1

Niat untuk mengubah
pekerjaan dan memulai usahanya sendiri NA NA 9.3 NA
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Kesimpulannya, bantuan yang dibutuhkan kaum muda adalah penyediaan informasi pasar
kerja yang lebih baik dan program pelatihan yang fokus pada kelompok sasaran khusus.
Mayoritas pekerja mandiri akan senang menerima pelatihan kewirausahaan dan modal
untuk menjadikan usaha mereka menjadi bisnis yang dapat terus bertahan, yang
menumbuhkan dan menciptakan nilai-nilai serta pekerjaan. Sejumlah tindakan dibutuhkan
dalam memenuhi permintaan tersebut. Dorongan sosial dan ekonomi lebih besar juga
diperlukan untuk membangun budaya kewirausahaan dan bantuan yang tepat bagi kaum
muda yang memperlihatkan keinginan kuat untuk menjadi wirausahawan, agar
menciptakan usaha kecil yang secara finansial dapat berjalan terus, dan secara potensial
dapat mempekerjakan ribuan pekerja muda yang lain.



48



49

6.  Generasi muda pekerja

Bab ini akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang dimasuki generasi muda –perempuan
ataupun laki-laki— dan aspek kualitatif berbagai pekerjaan itu, untuk mengukur dampak
kesulitan yang dihadapi sebelum dan selama transisi. Pertama, bab ini akan melihat
karakteristik karyawan muda dan pemuda pekerja mandiri, difokuskan pada sebaran
sektoral, tingkat jaminan kerja, dan skala tempat kerja. Bab ini akan diikuti pengungkapan
temuan penelitian tentang pelatihan kerja, lebih detil lagi tentang frekuensi, jenis, dan
jangka waktu pelatihan yang ditawarkan para pengusaha dan lembaga pemerintah.
Terakhir, bab ini akan mengungkapkan soal mobilitas pekerjaan di kalangan karyawan
muda dan pekerja mandiri.

6.1 Karakteristik

 Seperempat responden karyawan yang bekerja di industri rumah tangga, paling sering
bekerja di dalam sebuah rumah dengan tempat kerja terpisah (Tabel A 15 dalam Lampiran
2). Di Jawa Tengah, 24 persen karyawan muda yang diteliti bekerja di pabrik, 13 persen
bekerja di bagian produksi. Sekitar 20 persen bekerja sebagai pegawai administrasi, teknis
dan profesional, dan 14 persen lagi bekerja sebagai manajer. Hal ini membantu menjelaskan
mengapa lebih dari dua pertiga perempuan dan laki-laki dalam setiap kelompok sampel
para karyawan merupakan pekerja tetap dan hanya sekitar seperempat atau kurang
merupakan pekerja kontrak. Angka ini sejajar dengan indikasi statistik nasional bahwa 75
persen laki-laki dan 78 persen perempuan karyawan dan buruh adalah karyawan tetap,
dengan sisanya bekerja sebagai pekerja tidak tetap.9

Pekerja muda mandiri, sebaliknya, pada umumnya bekerja di toko atau kios di pasar atau
di jalanan, dengan lokasi berubah-ubah, dan tempat kerja di dalam atau berdekatan dengan
rumah, di mana kontrak kerja bukan hal yang umum dilakukan. Pekerjaan kontrak di
kalangan perempuan prevalensinya lebih banyak di NTT daripada di Jawa Tengah atau
Jakarta, meskipun perbedaan di kalangan laki-laki dalam pengertian ini tidak dijumpai.
Kerja borongan (berdasarkan komisi) dan status magang sangat jarang ditemukan di antara
responden penelitian, sementara mereka yang bekerja di keluarga tanpa upah hampir tidak
ada (Tabel A 16 dalam Lampiran 2).

Kendati demikian, bahkan pekerja tetap masih memegang kontrak musiman atau jangka
waktu terbatas. (Tabel 19). Di Jakarta, 52 persen perempuan dan 42 persen laki-laki
memegang kontrak musiman kurang dari 12 bulan, sementara sekitar 20 persen tidak
memiliki kesepakatan kerja apapun. Oleh karena itu, kelompok yang terakhir ini
menghadapi risiko dalam kaitannya dengan jaminan kerja dan kondisi kerja. Hanya enam
persen karyawan di Jakarta yang punya kontrak kerja dengan waktu yang tidak terbatas.

9 Labor Force Situation in Indonesia (Situasi Angkatan Kerja di Indonesia) BPS, Jakarta, 2003, hal.12
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Temuan yang sama juga terlihat di NTT. Di Jawa Tengah, kontrak 12-36 bulan sudah
menjadi hal yang sangat biasa, meskipun sedikit karyawan yang bekerja tanpa kontrak,
dan karyawan perempuan memiliki posisi yang lebih baik menyangkut kontrak permanen
(32 persen) terutama karena kelaziman yang ada dalam pekerjaan di pabrik. Di tiga daerah
penelitian, persetujuan kerja lisan merupakan hal yang jamak dijumpai baik di kalangan
pekerja perempuan maupun laki-laki, terutama di kalangan pekerja perempuan di NTT.

Tabel 19: Sebaran karyawan berdasarkan jenis kontrak, jenis kelamin dan daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT Jumlah

Perempuan Waktu tak terbatas 4.4 32.2 17.8 18.1
Waktu terbatas (12-36 bulan) 23.1 18.9 12.2 18.1
Musiman (di bawah 12 bulan) 51.6 41.1 52.2 48.3
Tanpa kontrak 20.9 7.8 17.8 15.5
Jumlah 100 100 100 100

Laki-laki Waktu tak terbatas 6.7 7.8 8.9 7.8
Waktu terbatas (12-36 bulan) 31.5 50 22.2 34.6
Musiman (dibawah 12 bulan) 41.6 33.3 41.1 38.7
Tanpa kontrak 20.2 8.9 27.8 19
Jumlah 100 100 100 100

Total Waktu tak terbatas 5.6 20.0 13.3 13.0
Waktu Terbatas (12-36 bulan) 27.2 34.4 17.2 26.3
Musiman (dibawah 12 bulan) 46.7 37.2 46.7 43.5
Tanpa kontrak 20.6 8.3 22.8 17.2
Jumlah 100.0  100.0  100.0    100.0

Para karyawan yang terlibat dalam penelitian ini pada umumnya bekerja di perusahaan
milik pemerintah atau perusahaan swasta lokal. Menariknya, jika 42 persen perempuan di
Jakarta bekerja di perusahaan milik pemerintah,10 ternyata hanya 21 persen perempuan di
NTT (dan hanya 26 persen laki-laki di Jakarta) melakukan hal yang sama. Hal ini
menunjukkan perempuan memiliki peluang lebih besar dalam pekerjaan mapan jenis ini,
sebagaimana juga yang terjadi di daerah Ibukota dibandingkan dengan kota provinsi yang
kecil atau wilayah pedesaan. Sekitar 14 persen karyawan di Jawa Tengah bekerja di
koperasi-koperasi dan sembilan persen yang lain di perusahaan multinasional. Angka di
daerah lain untuk dua jenis pekerjaan ini lebih kecil. Persentase karyawan yang bekerja di
perusahaan milik keluarga dalam jumlah signifikan ditemukan pada karyawan laki-laki
di Jakarta dan NTT (masing-masing 14 persen dan 16 persen). Angka ini cukup
mengejutkan karena di negara Asia lainnya justru lebih banyak perempuan bekerja di
perusahaan keluarga.

Sebagian besar karyawan bekerja di perusahan mikro (1-5 karyawan) atau kecil (5-10
karyawan). Persentase kaum perempuan yang bekerja di perusahaan yang memiliki
karyawan kurang dari 10 orang berkisar 56 persen kaum perempuan di Jawa Tengah dan
79 persen di NTT. Laki-laki pada umumnya bekerja dalam perusahaan yang sedikit lebih
besar: 23-32 persen. Tapi kaum perempuan yang bekerja di perusahaan yang memiliki

10 Perusahan milik negara berkisar antara bank dan perusahaan-perusahaan asuransi, penerbangan, kereta api, gas dan
listrik.
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karyawan 51-100 orang hanya 17-20 persen. Pekerjaan di perusahaan multinasional
mungkin dapat  menjelaskan fakta bahwa 13 persen karyawan di Jawa Tengah ditemukan
di perusahaan dengan lebih dari 200 karyawan, sedangkan sulit dijumpai karyawan dalam
keadaan seperti ini di dua daerah lainnya.

Mengingat bahwa lebih dari 90 persen karyawan berusia 20 sampai 24 tahun, mobilitas
kerja di kelompok ini sangat tinggi di ketiga daerah: 42 persen karyawan muda pernah
memiliki tiga atau empat pekerjaan sebelum sampai ke pekerjaan mereka terakhir,
sementara sekitar 31 persen sedang bekerja dalam pekerjaan kedua atau ketiga sekarang
ini. Temuan ini hampir sama antara perempuan dan laki-laki. Mobilitas kerja pekerja
mandiri lebih rendah, dengan sebagian besar hanya pernah memiliki satu atau dua pekerjaan
lain, jika memang ada. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan banyak kaum muda lulusan
sekolah untuk mengambil pekerjaan apa saja dalam usaha memperoleh pendapatan, karena
penggangguran merupakan sebuah ‘kemewahan’ yang hanya sedikit orang mampu
melakukannya dalam waktu lama. Penting untuk dicatat bahwa mobilitas kerja tidak selalu
berarti perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Mobilitas seperti itu sering
melibatkan masa pengangguran di antara dua pekerjaan, khususnya dalam kasus seseorang
yang memasuki pasar kerja pada usia dini dengan pencapaian pendidikan rendah. Sekitar
30 persen dari responden pencari kerja masuk kategori ini.

Kesimpulannya, karyawan dan pekerja mandiri muda dalam sampel penelitian bekerja di
berbagai sektor, namun posisi pegawai dan manajer lebih banyak terwakili dalam sampel,
sementara pekerja produksi kurang terwakili. Para karyawan bekerja di perusahaan
pemerintah atau swasta lokal, sedangkan pekerja mandiri sebagian besar bekerja di industri
rumah tangga atau di pasar. Tempat kerja mereka kecil sampai sangat kecil, sementara
mobilitas kerjanya tinggi.

6.2 Pelatihan kerja

Pernah tidaknya karyawan muda menerima pelatihan kerja untuk pekerjaan mereka yang
terakhir bisa menjelaskan pada kita tentang kualitas dan prospek karir pekerjaan mereka.
Penelitian ini menemukan bahwa lebih dari 60 persen karyawan perempuan dan laki-laki
tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk pekerjaan terakhir mereka. Hal ini mungkin
menunjukkan bahwa karyawan biasanya mendapat pengalaman kerja melalui pekerjaan
pertamanya (mengingat banyak responden sudah pernah bekerja sebelumnya, setidaknya
sekali). Temuan bahwa lebih dari 30 persen karyawan muda bekerja sebagai staf atau
pada tingkat manajer memungkinkan penjelasan ini. Di sisi lain, hal itu mungkin juga
berarti bahwa banyak pekerjaan yang dipegang karyawan muda mempunyai sedikit prospek
karir karena pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian tertentu. Di kalangan pekerja
mandiri, persentase yang tidak pernah mendapat pelatihan jauh lebih besar. Ini memberikan
kesan kuat  bahwa pekerja mandiri muda menggunakan keterampilan dasar yang mereka
pelajari dalam pendidikan umum mereka, atau mereka mendapatkan keahliannya melalui
program magang yang tidak dibayar.

Meskipun temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan formal bagi karyawan jarang
diberikan, lebih dari setengah pengusaha dan manajer dalam penelitian melaporkan bahwa
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perusahaannya menyediakan pelatihan untuk pekerja yang baru diterima (57 persen di
Jakarta dan NTT, 63 persen di Jawa Tengah) dan pelatihan lanjutan bagi karyawan (50
persen di Jakarta, 57 persen di Jawa Tengah dan NTT). Perusahaan tersebut lebih sering
menawarkan program pelatihan internal mereka sendiri daripada magang atau membayar
pelatih luar dari lembaga pelatihan. Pelatihan lanjutan biasanya ditawarkan untuk
meningkatkan produktifitas atau memperkenalkan keterampilan multi-tugas (multitask).
Tingginya persentase perusahaan yang menyediakan pelatihan di NTT tidak mudah
dijelaskan karena lebih dari setengah perusahaan yang dipakai sebagai sampel di daerah
ini merupakan perusahaan kecil (kalau dipandang dari sisi jumlah pekerja), yang sering
dianggap mengalami kesulitan dalam menyediakan pelatihan.

Di antara karyawan yang pernah mendapatkan pelatihan, sumber dari pelatihan tersebut
biasanya perusahaan, namun jenis pelatihannya sangat beragam. Penelitian menemukan
bahwa meski di Jawa Tengah hampir separuh dari karyawan mendapatkan pelatihan
melalui program khusus pabrik, hanya 22 persen karyawan perempuan di Jakarta
mendapatkan pelatihan semacam ini. Karena banyaknya kegiatan pelatihan pabrik, kerja
magang tidak ditemukan di Jawa Tengah. Tabel 20 dengan jelas memperlihatkan bahwa
pembuat kebijakan harus memperhitungkan beragam sumber pelatihan pekerjaan ketika
mempertimbangkan bagaimana meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda ini.
Sebagai tambahan, ada peluang untuk memperluas pelatihan melalui lembaga-lembaga
swasta dan pemerintah.

Tabel 20: Jenis pelatihan yang diterima karyawan muda, menurut jenis kelamin dan daerah (%)
(Sebagai % dari semua karyawan)

Jenis pelatihan Jakarta JawaTengah NTT Jumlah

Perempuan Dalam pekerjaan (On-the-job) 19.4 18.3 17.2 18.6
Pelatihan kelas di perusahaan 22.2 48.5 30.5 33.6
Kerja magang 27.8 9.0 26.2 20.6
Di luar tempat  kerja 16.7 21.3 21.9 19.5
Lain-lain 13.9 3.0 4.3 7.7
Jumlah 100 100 100 100

Laki-laki Dalam pekerjaan (On-the-job) 15.6 22.3 27.0 21.1
Pelatihan kelas di perusahaan 34.4 48.0 19.4 34.1
Kerja magang 34.4 18.7 38.4 30.6
Di luar tempat  kerja 15.6 11.0 15.2 14.2
Jumlah 100 100 100 100

Total Dalam pekerjaan (On-the-job) 17.7 20.1 22.4 19.8
Pelatihan kelas di perusahaan 28.0 48.3 24.6 33.8
Kerja magang 30.9 13.2 32.7 25.3
Di luar tempat  kerja 16.1 16.8 18.4 17.1
Lain-lain 7.4 1.8 2.2 4.0

 Jumlah 100 100 100 100

Perbaikan juga dimungkinkan dalam hal lamanya pelatihan yang disediakan. Di Jawa
Tengah, pelatihan umumnya dibatasi kurang dari satu minggu, walaupun di Jakarta dan
NTT ini sering dua sampai empat minggu. Namun demikian, pelatihan yang lamanya
lebih dari satu bulan sangat jarang, terutama bagi perempuan. Meski pelatihan yang
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ditawarkan kepada para karyawan seringkali singkat dan terbatas, kurang dari setengah
jumlah seluruh perusahaan yang diteliti meminta bantuan pemerintah untuk tujuan ini.
Sebagian, hal ini dapat menjelaskan betapa lemahnya implementasi peran koordinasi dan
teknis badan-badan pemerintah yang berkepentingan, tapi anggaran pelatihan yang rendah
tidak diragukan lagi merupakan alasan lain yang penting. Organisasi-organisasi pengusaha
juga berperan dalam hal ini, walaupun banyak perusahaan yang diteliti bukan anggota
(39 persen di Jakarta, 43 persen di NTT dan 50 persen  di Jawa Tengah)

Sekitar setengah dari semua karyawan tidak yakin ketika ditanya apakah perempuan dan
laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (Gambar 17).
Hal ini berarti persentase karyawan yang tidak punya keyakinan atas kesetaraan
kesempatan cukup besar. Di antara mereka yang percaya bahwa kesempatan pelatihan
tidak setara, kebanyakan percaya bahwa laki-laki punya kesempatan lebih baik
dibandingkan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa perundang-undangan dalam
menyediakan kesetaraan kesempatan tidak cukup memadai untuk mempromosikan
kesetaraan jender dalam bidang kesempatan mendapatkan pelatihan.

6.3      Kondisi kerja para karyawan

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa persentase karyawan dan pekerja mandiri
muda yang pendapatannya di bawah upah minimum sangat signifikan (Tabel 21). Di satu
sisi, harus diakui bahwa mayoritas pengusaha di ketiga daerah ini mematuhi ketentuan
upah minimum. Di sisi lain, upah minimun hampir tidak menjamin kebutuhan hidup untuk
rumah-tangga rata-rata di Indonesia dan bahkan lebih dari 25 persen kelompok sampel
tertentu tidak pernah menerima upah minimum ini. Sebagai perbandingan, di Jakarta upah
minimum per bulan pada tahun 2002 mencapai Rp. 591.000, jumlah ini kira-kira setara
dengan Rp. 280.000 dan Rp. 360.000 di provinsi sekitarnya –Jawa Barat dan Banten (di
mana kawasan industri utama berlokasi). Akhirnya, upah kaum muda yang rendah terlihat
jelas dalam statistik nasional yang menunjukkan bahwa 68 persen laki-laki muda dan 70
persen perempuan muda berpenghasilan per bulan Rp. 500.000 atau lebih kecil.11

11 Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, BPS, Jakarta, 2003, hal. 26-27

Gambar 17. Kesempatan mendapatkan pelatihan (% karyawan muda)
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Tabel 21: Penghasilan dan upah minimum, berdasarkan daerah

Jakarta Jawa Tengah NTT

Persentase dari responden penelitian (karyawan) 19 11 31
Penghasilan di bawah upah minimum (2002)
Upah minimum (2002) (Rupiah) 591,266 384,731 330,000
Batas rata-rata gaji/upah perusahaan (Rupiah) 866,452 408,274 494,274

Sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian adalah mayoritas dari kelompok sampel
karyawan percaya bahwa laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan upah yang sama
untuk jenis pekerjaan yang sama, terkecuali karyawan laki-laki di NTT (Tabel 22). Kondisi
seperti itu banyak dialami responden yang bekerja di perusahaan dan koperasi milik negara,
sebaliknya kesan lebih positif tentang kesetaraan upah berlangsung di lembaga pemerintah,
perusahaan multi-nasional dan perusahaan swasta setempat. Sangat kecil kemungkinan
bahwa tingginya persentase mereka yang percaya upah tidak setara dapat dijelaskan
semata-mata dengan faktor tempat kerja yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin –
karena tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa tempat-tempat kerja para responden
adalah sangat didominasi oleh salah satu jenis kelamin. Sebaliknya, justru yang lebih
memungkinkan adalah hasil perbedaan riil dalam upah terjadi karena kombinasi perbedaan
jenis kelamin dalam  perolehan pendidikan dan diskriminasi langsung.

Secara khusus, banyak responden mungkin telah menyatakan bahwa upah memang tidak
setara, karena umum diketahui bahwa di Indonesia laki-laki yang menikah menerima
tunjangan keluarga, tanpa menghiraukan status pekerjaan istri.  Sebaliknya, perempuan
yang menikah hanya dapat menerima tunjangan ini jika mereka dapat membuktikan bahwa
pasangan mereka tidak bekerja. Namun demikian, penelitian lanjutan diperlukan untuk
memperjelas sebab-sebab khusus disparitas upah antara perempuan dan laki-laki di
berbagai sektor di Indonesia

Tabel 22: Persentase karyawan muda yang percaya bahwa perempuan dan laki yang
mengerjakan pekerjaan sama namun tidak mendapat gaji sama, menurut jenis kelamin dan

daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT Jumlah

Perempuan 65.9 62.2 57.8 62.0
Laki-laki 56.2 63.3 43.3 54.3

Petunjuk lain tentang sulitnya kondisi kerja yang dihadapi karyawan muda adalah jumlah
jam kerja mereka per minggu (Tabel A 17 dalam Lampiran 2). Penelitian menemukan
bahwa sebagian besar karyawan laki-laki dan perempuan bekerja lebih dari 45 jam
seminggu. Hal ini ditegaskan oleh statistik nasional yang menunjukkan bahwa  40,4 persen
pemuda (usia 15–24 tahun) bekerja lebih dari 45 jam seminggu12. Di sisi lain, persentase
karyawan setengah mengganggur cukup besar: 31 persen di Jawa Tengah dan 27 persen
di NTT bekerja kurang dari 24 jam seminggu. Hal ini sesuai dengan –meskipun tetap
lebih rendah– temuan ILO bahwa 46 persen pemuda bekerja kurang dari 35 jam seminggu

12 Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, BPS, Jakarta, 2003, hal.64-65
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(pemuda usia 15–19 tahun). Hal ini mungkin karena kelompok sampel yang secara relatif
berpendidikan tinggi yang digunakan dalam penelitian ini, karena makin tinggi pendidikan,
makin rendah pengangguran kaum muda.13 Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa
jam kerja sangat eksploitatif dan tingginya pengangguran di tiga provinsi tersebut.

Mengenai tunjangan, mayoritas karyawan muda yang diteliti menerima makanan atau
uang makan, cuti tahunan dan cuti sakit, bonus, hari libur nasional, seragam atau pakaian,
tunjangan kesehatan, dan perlengkapan pelindung. Menariknya, hanya 48 persen karyawan
yang mengungkapkan bahwa mereka dimasukkan dalam skema jaminan sosial nasional
(Jaminan sosial tenaga kerja–Jamsostek), dan 44 persen bekerja di perusahaan yang
membayar tunjangan hari tua atau tunjangan pensiun. Sepertinya banyak karyawan yang
tidak sadar terhadap tunjangan-tunjangan itu karena mereka mungkin tidak diberi
penjelasan oleh pengusaha mereka, atau mungkin belum merasakan perlunya untuk
menanyakan tentang persediaan jaminan sosial.  Selanjutnya, hanya 4,8 persen dari
karyawan perempuan, tapi 11,5 persen dari karyawan laki-laki, menerima tunjangan
pengasuhan anak. Meskipun hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa mayoritas
karyawan di kelompok sampel belum menikah, temuan ini memberi kesan bahwa banyak
karyawan diharapkan membuat rencana mereka sendiri untuk pengasuhan anak, yang
kualitasnya sering sulit dipantau. Sebagai kesimpulan, meski tunjangan-tunjangan yang
dinikmati karyawan muda tanpa diragukan lebih baik daripada yang dinikmati oleh pekerja
muda mandiri, perbaikan-perbaikan yang mendasar sangat mungkin dan penting untuk
meningkatkan kualitas pekerjaan di Indonesia.

Berkaitan dengan kesempatan promosi, dilaporkan bahwa laki-laki dan perempuan
memiliki peluang yang sama, meskipun 11 persen pekerja, khususnya di NTT, menyatakan
tidak tahu. Temuan penelitian ini tampaknya menunjukkan kesan bahwa di NTT, lebih
sering daripada di daerah lain, kesempatan dirasakan tergantung pada pilihan para
pengusaha, apakah berdasarkan usia, jenis kelamin, atau status perkawinan. Walau
penelitian menunjukkan jumlah relatif kecil yang merasakan preferensi semacam itu,
namun kondisi ini adalah sebuah masalah yang harus diperiksa secara serius.

6.4. Kondisi kerja pekerja mandiri

 Sebagian besar pekerja muda mandiri dan pengusaha muda yang terlibat dalam penelitian
berusaha dalam bidang perdagangan, dengan sisanya sebagian besar bekerja di sektor
jasa. Lebih dari 60 persen melakukan usaha di bidang jasa perdagangan, sementara jasa
profesional teramati di Jakarta, dan 15 persen laki-laki di NTT terlibat dalam bisnis
angkutan. Seperlima pemuda di Jawa Tengah berkegiatan dalam industri, hal yang tidak
dijumpai di dua daerah lainnya. Hal ini mungkin berkaitan dengan tingginya konsentrasi
perusahaan manufaktur di provinsi ini, yang menyediakan kesempatan bagi pekerjaan
mandiri, melalui ‘outsourcing’ atau produksi yang dilakukan di luar perusahaan maupun
‘sourcing’ atau jasa penyediaan bahan mentah untuk dimasukkan ke perusahaan besar.

13 Youth Employment in Indonesia (Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia), ILO, Jakarta, 2002, hal. 24.
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Sering dianggap bahwa pekerjaan mandiri di negara berkembang merupakan upaya
terakhir bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan bergaji tetap tapi mereka
memerlukan pendapatan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja mandiri
muda pada umumnya memilih pekerjaan mandiri karena mereka lebih independen
(Gambar 18). Meskipun demikian, di kalangan perempuan di Jakarta dan Jawa Tengah,
waktu kerja yang fleksibel dan pendapatan lebih tinggi juga diungkapkan sebagai alasan
penting memilih bekerja mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan yang tersedia
bagi perempuan dalam pekerjaan bergaji kurang menguntungkan secara finansial dan sulit
digabungkan dengan tanggung jawab rumah-tangga (Tabel A 18 dalam Lampiran 2).

Selanjutnya, ketika ditanya tentang tipe pekerjaan yang lebih mereka sukai, hanya setengah
sampai dua pertiga menyatakan pekerjaan mandiri. Di Jakarta dan Jawa Tengah, 11–15
persen perempuan ingin memasuki sektor pemerintah/publik, sementara 16–20 persen
laki-laki lebih suka bekerja di perusahaan swasta besar. Ketidakmampuan mendapatkan
pekerjaan berupah menjadi motivasi seperempat perempuan di NTT untuk menjadi pekerja
mandiri (dibandingkan dengan 16 persen di kalangan laki-laki). Secara bersama-sama,
temuan ini memberi kesan bahwa terbatasnya kesempatan kerja jelas hanya menyisakan
sedikit pilihan bagi banyak perempuan dan laki-laki muda, terutama perempuan dan
mereka yang di NTT, untuk mendapatkan pekerjaan layak dalam perekonomian formal,
meskipun banyak di antara mereka akan memilih pekerjaan seperti itu.

Sebagian besar pekerja mandiri muda menjalankan usaha kelas gurem, dengan sekitar
separuhnya menyampaikan bahwa hanya mereka yang bekerja, dan 30–45 persen lainnya
mempekerjakan anggota keluarga. Sangat kecilnya skala usaha mereka juga jelas sekali
dari fakta bahwa setidak-tidaknya 65 persen dari mereka tergantung pada tabungan sendiri
atau anggota keluarga, sementara hanya seperlima memiliki tanggungan utang yang belum
terbayar. Hanya sebagian kecil dari responden pernah mendapat bantuan keuangan dari
lembaga resmi seperti bank, lembaga-lembaga pemerintah, Ornop/LSM atau koperasi.
Sekitar 85 persen dari bisnis ini tidak memiliki ijin perdagangan atau sertifikat tanda
terdaftar. Perijinan atau pendaftaran usaha lebih banyak dilakukan di Jawa Tengah (27
persen) daripada di NTT (tujuh persen), yang mungkin mengindikasikan adanya kesulitan
dalam melakukan pendaftaran di NTT, dan juga kurangnya keinginan untuk melakukan

Gambar 18. Alasan memilih pekerjaan mandiri
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pendaftaran, mengingat tingginya kepercayaan pada sumber keuangan informal. Jasa
pelayanan dan barang pada umumnya dijual kepada individu atau rumah tangga, dengan
perkecualian di Jawa Tengah, di mana para pembeli juga termasuk pengusaha, pedagang
dan petani kecil. Perbedaan ini mungkin mencerminkan tingginya angka pekerjaan mandiri
di sektor industri di daerah ini. Singkatnya, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
pekerja mandiri muda persiapannya sangat lemah dalam mengubah usaha mereka menjadi
usaha matang yang dapat menciptakan pekerjaan selanjutnya.

Munculnya variasi musiman atau variasi lainnya yang relatif sering dalam kegiatan usaha
juga merupakan indikasi lain dari sifat operasi usaha-usaha tersebut. Di Jawa Tengah, di
mana banjir dan kekeringan sangat sering terjadi, hampir setengah dari responden punya
pengalaman sebagai pekerja musiman atau variasi lain, sementara persentase ini hanya
mencapai 26 persen di kalangan laki-laki di Jakarta, dan 33 persen di kelompok perempuan
di Jakarta dan NTT. Namun demikian, selama periode sibuk, mayoritas pekerja mandiri
tetap saja tidak mempekerjakan tenaga tambahan (berkisar antara 53 persen di kalangan
perempuan di Jakarta sampai 74 persen di kelompok perempuan di NTT). Beragamnya
permintaan dan pada kondisi di mana banyak alasan yang umum mengenai variasi
pengalaman dalam kegiatan usaha, secara tersirat hal ini mencerminkan tingginya
kebutuhan akan bantuan dalam menyusun rencana usaha yang baik. Sekalipun dihadapkan
pada banyak masalah, rata-rata lebih daripada 90 persen pekerja mandiri laki-laki dan
perempuan muda mampu menghasilkan keuntungan.

Melihat skala usaha mereka yang umumnya kecil, tidak mengejutkan bahwa masalah
utama yang dialami pekerja mandiri muda adalah modal (37 persen di kalangan laki-laki
dibandingkan 42 persen pada kelompok perempuan). Pekerjaan kontrak jarang dilakukan
pekerja muda mandiri di ketiga daerah tersebut. Secara umum, persaingan usaha
merupakan keprihatinan utama sekitar 15 persen responden di ketiga daerah tersebut
(namun menariknya, tidak di antara perempuan di NTT), sementara di Jakarta, jaminan
atas keberlangsungan usaha juga diungkapkan sebanyak 12 persen. Yang menarik, keahlian
sangat jarang diungkapkan sebagai masalah utama.

Mengingat tingginya persentase pekerja mandiri muda yang berencana mengganti
pekerjaan, hal ini tidak berarti bahwa tambahan keahlian tidak penting, tetapi masalah ini
kurang akut dibandingkan berbagai masalah lain yang dicatat sebelumnya. Meskipun ada
beberapa program bantuan untuk wiraswasta kecil, tidaklah mengejutkan bahwa sekitar
80 persen pekerja mandiri muda tidak pernah menerima bantuan dari instansi pemerintah,
mengingat rendahnya persentase mereka yang usahanya terdaftar dan berizin. Mereka
yang pernah mencari bantuan umumnya berlokasi di Jawa Tengah, dan dalam jumlah
lebih terbatas, di Jakarta. Sejalan dengan berbagai masalah utama yang dilaporkan (dalam
bagian 5.5), perhatian mereka terutama terfokus pada masalah mendapatkan modal.

Di antara pekerja mandiri yang sudah menerima pelatihan, pelatihan keahlian dan pelatihan
kewiraswastaan merupakan jenis pelatihan yang paling umum. Di Jakarta, pelatihan dari
lembaga pelatihan swasta paling banyak diselenggarakan, sementara di dua daerah lainnya,
kurang lebih seimbang antara lembaga pelatihan swasta dan pemerintah, serta konsultan
swasta. Hampir semua sepakat bahwa pelatihan bermanfaat atau sangat bermanfaat.
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Berlawanan dengan karyawan muda, sebagian besar kelompok sampel pekerja mandiri
percaya bahwa kesempatan pelatihan setara bagi perempuan dan laki-laki.

Mirip dengan karyawan muda, pekerja mandiri muda yang diteliti memberikan sebagian
pendapatan mereka pada orangtua atau semuanya digunakan sendiri. Hanya sedikit pekerja
mandiri di ketiga daerah tersebut yang memberikan sebagian pendapatannya pada suami/
istrinya, terutama karena sebagian besar responden masih bujangan. Meskipun persentase
mereka rendah (sekitar 20 persen), hal menarik untuk dicatat adalah lebih banyak laki-
laki daripada perempuan memberikan dukungan keuangan bagi pendidikan orang lain
(kecuali di NTT). Mirip dengan situasi dalam kelompok karyawan, kesenjangan antara
laki-laki dan perempuan dalam hal ini terbesar di Jakarta. Belum diketahui apakah hal ini
mencerminkan harapan budaya terhadap laki-laki atau pendapatan lebih besar yang
umumnya dinikmati laki-laki.

Meskipun sekitar setengah dari sampel pekerja mandiri memilih usaha sendiri karena
kesempatan dan karakteristik yang positif, perbandingan temuan penelitian antara
karyawan dan pekerja mandiri jelas menunjukkan bahwa pekerja mandiri menghadapi
variasi lebih besar dalam pendapatan mereka (Gambar 19). Variasi dalam pendapatan
tidak selalu menjadi faktor negatif karena mungkin saja menunjuk pada peningkatan
pendapatan musiman. Bagaimanapun, dalam hubungan dengan pendapatan rumah tangga
yang umumnya rendah, variasi-variasi besar menunjukkan bahwa akan lebih sulit
menanam modal dan menyisakan sejumlah uang untuk situasi yang tak terduga.

Gambar 19. Kestabilan pendapatan bulanan menurut kelompok (%)

Lebih kurang sama Fluktuasi kecil Fluktuasi besar

Karyawan Pekerja mandiri
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6.5 Mobilitas kerja

Sekalipun mobilitas kerja tinggi dan walau mungkin kondisi kerja kurang ideal atau kurang
dari yang mulanya diharapkan, survei ini menemukan bahwa hampir dua pertiga pekerja
perempuan dan laki-laki muda tidak mempunyai rencana berganti pekerjaan. Temuan ini
menunjukkan sampai tahap mana jaminan pekerjaan dihargai oleh pemuda Indonesia,
ketika pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat, menurunnya investasi asing, dan tingkat
pengangguran serta setengah pengangguran yang terus bertambah. Di antara mereka yang
memiliki rencana berganti pekerjaan, persentase pada kelompok sampel karyawan lebih
besar di Jakarta daripada di Jawa Tengah dan NTT. Ini mungkin mencerminkan kesempatan
kerja yang lebih besar dan pasar kerja yang jauh lebih canggih, maupun ketergantungan
yang lebih rendah pada pertanian musiman.

Di antara pekerja mandiri muda, rencana berganti pekerjaan teramati terjadi dua kali lebih
sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan di Jakarta, dan lebih dari lima kali lebih
sering di kelompok laki-laki daripada diantara perempuan di NTT. Yang bisa dikemukakan
dalam soal besarnya perbedaan ini mungkin sebagian berkaitan dengan tingginya tingkat
pengangguran yang memaksa kaum muda menerima pekerjaan apa saja yang tersedia.
Namun demikian, alasan budaya mungkin juga berperan penting. Keinginan lebih besar
kaum laki-laki untuk berganti pekerjaan dapat saja berkaitan dengan peran yang berasal
dari anggapan budaya bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga,
Kondisi ini menekan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang makin tinggi.
Sesungguhnya, pekerja mandiri laki-laki muda lebih sering mengungkapkan bahwa
penghasilan lebih tinggi merupakan motivasi mereka daripada kelompok perempuan,
meskipun perbedaannya tidak besar (81 persen lawan 67 persen di Jakarta, 52 persen
lawan 45 persen di Jawa Tengah).

Ketika karyawan ditanyai mengapa berencana ganti pekerjaan, alasan yang paling umum
disebutkan di kalangan laki-laki adalah menemukan kondisi kerja yang lebih baik (35
persen sampai 45 persen di ketiga daerah), sedangkan perempuan lebih sering menyebutkan
upah lebih tinggi sebagai motivasinya (33-50 persen). Hal ini menunjukkan bahwa daripada
menjalani peran mereka saat ini sebagai pencari nafkah keluarga, maka aspirasi karir laki-
laki dan peran mereka di masa depan sebagai kepala rumah tangga menjadi alasan mengapa
lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang berharap berganti pekerjaan. Jika
penjelasan ini tepat berarti perempuan mungkin perlu didorong untuk menyusun rencana
karir lebih awal pada masa peralihan mereka dari sekolah-menuju-dunia kerja demi mencari
pekerjaan yang tepat yang akan menghasilkan pendapatan dan kondisi kerja yang memadai.
Dan tampaknya, kemungkinan perempuan menghasilkan pendapatan mereka sendiri
sangat besar ketimbang bergantung kepada kepala rumah tangga laki-laki sebagai pencari
nafkah satu-satunya.
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7. Pandangan atas peranan jender dan pengaruhnya dalam
tenaga kerja

Peran dan tanggung jawab jender memainkan peran penting dalam pasar kerja pada semua
tahapan dalam siklus kehidupan. Pandangan atas peran dan tanggung jawab yang pantas
biasanya terbentuk pada usia dini, melalui pengaruh keluarga dan kawan-kawan, lembaga
dan materi pendidikan, media, dan sumber informasi lain serta model panutan. Di
Indonesia, hal ini biasanya berarti bahwa laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah
untuk keluarga mereka, sementara perempuan tinggal di rumah untuk mengurus rumah
tangga dan membesarkan anak-anak, meskipun pengecualian cukup besar dapat dijumpai
di beberapa kelompok suku bangsa.

Selama transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja, ketaatan kuat pada peran jender
tradisional ini secara serius akan menghalangi perempuan muda, khususnya dengan
mencegah mereka menyiapkan karir kerja dan membatasi mereka mencari pekerjaan.
Sebagaimana kita akan lihat, tidak hanya laki-laki muda saja, tapi banyak juga perempuan
muda sendiri yang dengan kukuh mendukung peran jender tradisional, sering juga karena
mereka merasa nyaman dan juga karena penilaian dalam menjalankan peran tersebut.
Kendati demikian, yang lain mengalami peran jender dan tanggung jawab tradisional
sebagai sesuatu yang menindas dan membatasi pilihan mereka. Untuk itu, sangat tepat
mengkaji sikap-sikap yang ada terhadap peran jender di antara perempuan dan laki-laki
muda, serta di kalangan pengusaha dan manajer para pekerja muda di Indonesia.

7.1. Perempuan dan pekerjaan

Tanggapan pekerja muda tentang layak tidaknya pekerjaan perempuan pada berbagai tahap
berbeda dalam siklus kehidupan, menyajikan wawasan menarik mengenai kesempatan
perempuan untuk bekerja. Dukungan bagi perempuan yang langsung bekerja setelah
menamatkan sekolah, setelah menikah, dan ketika anak mereka belum bersekolah
umumnya lebih tinggi di antara perempuan dibandingkan laki-laki. Perbedaan poin sepuluh
persen atau lebih adalah sangat biasa, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah, yang memberi
kesan bahwa perbedaan pandangan dalam rumah tangga mengenai pekerjaan perempuan
dapat muncul dengan mudah.

Sekitar 90 persen dari semua perempuan yang diteliti sepakat bahwa perempuan harus
bekerja setelah menyelesaikan sekolahnya. Namun demikian, di Jakarta dan Jawa Tengah,
hanya 70 sampai 80 persen laki-laki yang setuju terhadap hal itu, dengan persentase
terendah ada pada kelompok laki-laki yang masih bersekolah. Sebaliknya, di NTT, 80
sampai 90 persen laki-laki di NTT setuju. Hal ini mungkin berkaitan dengan situasi
ekonomi yang pada umumnya lebih sulit di daerah ini.

Namun demikian, ketika ditanya jika perempuan harus bekerja setelah menikah, persentase
laki-laki yang setuju turun menjadi 33 persen (pada kelompok pemuda pelajar di Jakarta)
dan 39 persen (pada kelompok pemuda pelajar di Jawa Tengah). Persentase di antara laki-
laki umumnya lebih tinggi di NTT dan di antara pencari pekerjaan. Perempuan umumnya
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lebih menerima gagasan tentang perempuan bekerja setelah menikah, terutama pelajar
sekolah di Jakarta dan Jawa Tengah, dan karyawan muda. Dalam kategori ini kesenjangan
lelaki–perempuan sering besar sekali. Hal ini dapat dijelaskan melalui fakta bahwa
perempuan muda pelajar di kedua daerah tersebut lebih mungkin mendapatkan bimbingan
karir sebelumnya dibandingkan yang lain, dan dengan demikian diharapkan mempunyai
rencana lebih jelas mengenai masa depan profesionalnya. Di samping itu, karyawan
perempuan khususnya sadar atas apa yang akan hilang jika mereka melepaskan pekerjaan
setelah menikah.

Dukungan dari laki-laki menurun lebih kecil lagi ketika mereka ditanya apakah perempuan
harus bekerja saat dia mempunyai satu anak atau lebih yang belum bersekolah. Hal ini
jelas sekali di antara laki-laki pelajar di Jakarta, yang hanya 15 persen setuju. Angka yang
hampir sama juga ditemukan dalam kelompok sampel lain di tiga daerah. Sikap konservatif
para pelajar sekolah di dua daerah ini sangat mengejutkan, mengingat persentase ibu mereka
yang bekerja di rumah dalam kelompok sampel ini jauh lebih rendah dari rata-rata yang
tercatat di Jakarta, dan anak yang lebih muda diasumsikan lebih kebarat-baratan dalam
pandangan mereka tentang masalah sosial dibandingkan kelompok usia yang lebih tua.

Namun demikian, dalam tren yang hampir sama, lebih sedikit kaum perempuan yang
mendukung perempuan yang memiliki anak dibawah lima tahun bekerja. Di kalangan
pemuda yang masih sekolah dan pencari kerja, persentase yang mendukung pekerjaan
perempuan pada tahap ini lebih tinggi di Jakarta dibandingkan dua daerah lain. Hal ini
mungkin saja mencerminkan pandangan mereka yang lebih kebarat-baratan. Berkebalikan
dengan itu, kaum pekerja perempuan memberikan dukungan terendah terhadap pekerja
perempuan yang sudah memiliki anak –kemungkinan besar sekali hal disebabkan karena
tekanan kehidupan kota dan tidak adanya  dukungan jaringan keluarga terhadap tanggung
jawab keluarga kaum perempuan seperti dalam soal pengasuhan anak. Dukungan tertinggi
(62 persen) diberikan karyawan perempuan di Jawa Tengah. Hal ini dapat dijelaskan bukan
hanya karena adanya kedekatan jaringan keluarga, tapi juga oleh upah yang relatif tinggi
(91 persen pekerja perempuan memperoleh upah lebih tinggi dari upah minimum), dan
persentase pekerja perempuan yang memiliki kontrak kerja tetap relatif tinggi (hampir
sepertiga) atau kontrak tertulis (48 persen dari mereka yangmemiliki kontrak). Hal ini
tampaknya lebih berkaitan dengan komposisi sektoral di daerah ini (dan dalam sampel
ini) di mana banyak terdapat perusahaan industri besar atau menengah. Jelasnya, para
perempuan ini paling tidak diuntungkan jika pekerjaan mereka tidak didukung dan dengan
demikian mereka paling besar mendukung pekerjaan ibu muda.

Temuan penelitian jelas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan dan laki-laki muda
(sekitar 90 persen atau lebih) percaya bahwa perempuan harus mulai bekerja antara usia
18 dan 24 tahun. Usia mulai bekerja yang lebih rendah lebih disukai kelompok pekerja
mandiri dan pencari kerja muda (18-20 tahun), namun pemuda pelajar di Jawa Tengah
dan NTT mengharapkan usia yang lebih tinggi (21-24 tahun). Menyangkut usia perkawinan
pertama, kelompok usia yang lebih muda (pelajar dan pencari kerja) menyukai usia yang
lebih tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan pekerja mandiri. Sama halnya dengan
usia yang lebih disukai perempuan untuk punya anak pertama –bagi sebagian besar pelajar,
pencari kerja dan karyawan perempuan, adalah di atas 25 tahun, tetapi bagi pekerja mandiri
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muda, usia ini adalah antara 21 dan 24 tahun. Hal ini jelas terkait dengan temuan bahwa
pekerja mandiri muda secara rata-rata mendapat lebih sedikit pendidikan dibandingkan
kelompok sampel lain, dan memulai pencarian pekerjaan pada usia lebih dini, sama besarnya
dengan harapan yang tinggi di kalangan pelajar dan pencari kerja muda untuk mendapatkan
pendidikan lanjutan.

Apa yang sangat jelas ditunjukkan oleh temuan ini adalah sempitnya jendela kesempatan
membangun pengalaman kerja dan mengejar rencana karir. Jika perempuan diharapkan
mempunyai anak pertama pada usia 23-25 tahun, dan jika mayoritas lelaki dan perempuan
tidak menyetujui perempuan yang terus bekerja setelah melahirkan anak, maka sebagai
akibatnya, perempuan hanya bisa bekerja dalam beberapa tahun. Jangka waktu ini sebagian
tergantung pada jangka waktu pendidikan mereka, namun terkait dengan fakta bahwa
sekitar 25-38 persen responden di ketiga daerah ingin mempunyai tiga anak atau lebih.
Ini berarti perempuan akan keluar dari angkatan kerja pada periode-periode waktu yang
penting. Mengingat lemahnya pemulihan ekonomi selama lima tahun terakhir dan laju
pengangguran terbuka yang terus tinggi, dapat diperkirakan bahwa perempuan umumnya
mendapatkan pengaruh negatif dari harapan sosial budaya mengenai perilaku yang pantas.

7.2 Tanggung jawab rumah tangga

Sikap dominan mengenai tanggung jawab rumah tangga tidak menolong perempuan dalam
transisi mereka dari sekolah-menuju-berkerja. Persentase besar di kalangan kaum muda
percaya bahwa perempuan dan laki-laki harus punya tanggung jawab yang sama atas
tugas-tugas rumah tangga, namun di antara mereka yang tidak setuju, perempuan biasanya
dinyatakan memiliki peran lebih besar dalam hubungan tersebut. Hal ini diyakini baik
oleh responden laki-laki maupun responden perempuan. Secara signifikan, jumlah
perempuan yang percaya pada peran lebih besar perempuan dalam urusan rumah tangga
terkadang lebih besar daripada jumlah laki-laki yang juga percaya hal ini. Hal ini jelas
menunjukkan bahwa banyak perempuan sendiri belum mampu atau belum mau
melepaskan peran jender tradisional mereka. Ini mungkin karena mereka mendapat
pengakuan dan kepuasan dari peran jender tersebut, namun mungkin juga karena
ketergantungan berlanjut mereka atas laki-laki sebagai pencari nafkah dan takut
ditinggalkan.

Keinginan untuk menciptakan pembagian setara atas tugas rumah tangga sampai taraf
tertentu berkaitan dengan dukungan bagi perempuan pekerja yang memiliki anak kecil.
Hal ini dapat dijumpai di antara pekerja perempuan di Jawa Tengah di mana 54 persen
mendukung pembagian setara tugas rumah tangga, dan di mana kita menemukan persentase
tertinggi dukungan bagi perempuan pekerja yang mempunyai anak kecil (62 persen). Situasi
sebaliknya ditemukan di antara laki-laki pelajar muda di Jakarta, di mana kelompok ini
mencatat persentase terendah kedua dalam memberikan dukungan kepada ibu muda
pekerja (15 persen), sementara 46 persen lainnya percaya bahwa perempuan harus
mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam tugas rumah tangga. Kondisi yang sama
terjadi juga pada kelompok pekerja mandiri laki-laki di Jawa Tengah (masing-masing 13
persen dan 45 persen) serta pencari kerja laki-laki di Jawa Tengah (dengan 20 persen
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yang mendukung. Ini merupakan angka dukungan terendah kepada pekerja ibu muda di
antara pencari kerja di tiga daerah. Sementara itu, 51 persen mendukung tanggung jawab
lebih besar perempuan. Kelompok ini merupakan yang paling tidak tertarik pada
kesetaraan di antara kelompok sampel dan di antara pekerja mandiri di ketiga daerah).

Temuan ini menunjukkan bahwa ada dukungan bagi pekerjaan perempuan, namun sangat
tergantung pada siklus kehidupan. Jelasnya, idaman tentang laki-laki pencari nafkah masih
luas di Indonesia, yang juga dibuktikan dari penelitian bahwa pada hampir semua kategori,
mayoritas responden percaya bahwa laki-laki punya tanggung jawab lebih besar daripada
perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Proporsi terendah ada pada kelompok
karyawan perempuan di NTT (47 persen) dan tertinggi ada pada kelompok pekerja mandiri
laki-laki di Jakarta (75 persen).

7.3 Tujuan hidup

Meskipun rintangan yang diciptakan oleh persepsi sosial-budaya atas peran jender, para
perempuan umumnya menunjukkan komitmen sangat tinggi pada pekerjaan. Sekitar 83-
92 persen perempuan pelajar meletakkan keberhasilan dalam pekerjaan sebagai tujuan
hidup yang sangat penting (dibandingkan dengan 70 persen sampai 83 persen laki-laki
kelompok sampel ini). Bagi perempuan pelajar di Jakarta dan NTT, keberhasilan dalam
pekerjaan merupakan yang paling penting di antara sembilan tujuan hidup lainnya.
Mempunyai kehidupan keluarga yang baik disebutkan dalam posisi pertama sebagai tujuan
hidup paling penting di antara perempuan pelajar di Jawa Tengah, urutan pertama di Jakarta,
dan urutan kelima di NTT. Namun, persentase dalam masalah ini umumnya sama antara
laki-laki dan perempuan; dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa ini bukanlah tujuan
hidup yang khusus atau hanya dikejar oleh perempuan di Indonesia. Di kalangan karyawan
muda di Jakarta dan NTT, keberhasilan dalam pekerjaan adalah yang paling sering disebut
sebagai tujuan paling penting, bahkan oleh pekerja mandiri di ketiga daerah tersebut tujuan
ini didudukkan pada urutan pertama atau kedua yang paling penting. Hal ini jelas
menunjukkan pentingnya pengalaman kerja dan kinerja kerja bagi pemuda Indonesia
sepanjang siklus kehidupan yang diharapkannya.



65

8. Kesimpulan

Latar belakang sosial para responden penelitian menunjukkan beberapa ciri penting.
Walaupun mayoritas kaum muda yang terlibat dalam penelitian ini masih bujangan dan
karena mereka yang belum menikah diperkirakan tinggal bersama orangtua atau sanak
saudara lainnya, maka keadaan keuangan mereka sangat tergantung pada keadaan
keuangan rumah tangganya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persentase tidak
seimbang rumah tangga pekerja mandiri muda terdapat pada golongan berpendapatan
rendah. Selain itu, terdapat hubungan yang jelas antara pekerjaan orangtua dan pekerja
mandiri, di mana kaum pekerja mandiri muda pada umumnya mengungkapkan bahwa
ayah atau ibu mereka bekerja di sektor pertanian dan jasa, dan bukan menjadi pejabat
pemerintah atau bekerja di bidang administrasi, tehnik, profesional atau manajerial. Semua
ini menyebabkan kaum muda keluarga miskin lebih mungkin terdampar dalam
perekonomian informal dibandingkan yang lain. Untuk memotong pola mengikuti jejak
langkah para orangtua, pendidikan menjadi faktor yang sangat penting.

Survei ini juga telah menunjukkan bahwa mobilitas kaum muda sangat tinggi, setengah
dari mereka menjadi penduduk migran, dan sekitar seperempat pencari kerja siap berpindah
untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Karena migrasi pemuda berskala besar
diperkirakan berlanjut di tahun-tahun mendatang, maka mereka membutuhkan informasi,
bantuan pencarian kerja dan jaringan dukungan lain yang dapat memfasilitasi peralihan
ganda mereka: dari daerah pedesaan ke perkotaan, dan dari sekolah-menuju-dunia kerja.

Meskipun responden penelitian mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan
dengan angka sensus nasional, sajian data dalam laporan ini menawarkan beberapa usulan
penting mengenai bagaimana cara memperbaiki transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja
bagi kaum muda Indonesia. Pertama-tama, temuan penelitian memperkuat temuan statistik
nasional bahwa kesenjangan jender dalam pendidikan terus berkurang. Kendati demikian,
hal ini tidak mesti diartikan bahwa sudah tidak ada lagi kesenjangan jender di Indonesia.
Meskipun banyak responden merasa ada kesempatan pendidikan yang sama bagi
perempuan dan laki-laki, serta tidak percaya adanya ‘pengarusan jender’ (seperti pemisahan
jender dalam kursus pendidikan), tampaknya masalah jender masih berperan penting
dalam sistem pendidikan Indonesia. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menciptakan
kesetaraan kesempatan dalam pendidikan membutuhkan perhatian serius serta pendanaan
pada semua tingkatan, sementara perubahan dalam persepsi peran jender harus dengan
tegas didorong, misalnya, melalui penyebarluasan contoh-contoh terbaik dalam lembaga
pendidikan.

Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak kaum muda Indonesia putus
sekolah dan mulai mencari pekerjaan jauh sebelum mereka siap memasuki dunia kerja.
Banyak di antara mereka yang lebih suka melanjutkan sekolah mereka, dalam beberapa
kelompok sampel bahkan menginginkan meneruskan sampai tingkat universitas. Meskipun
penelitian tidak menemukan bukti bahwa perempuan muda cenderung meninggalkan
sekolah lebih dini dibandingkan laki-laki, data menunjukkan bahwa di antara mereka yang
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putus sekolah pada usia dini, kaum perempuan lebih rentan terhadap pengganguran
berulang daripada laki-laki. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pihak sekolah.

Ketika faktor keuangan disalahkan –dan begitulah yang sangat sering terjadi di kelompok
para pekerja mandiri– beasiswa bertarget (yang ditujukan kepada kelompok sasaran
khusus) dan penurunan jumlah biaya –seperti biaya tambahan, seragam dan buku-buku–
di sekolah lanjutan akan membantu menurunkan jumlah putus sekolah di kalangan remaja.
Yang juga penting diketahui adalah tingginya persentase kaum muda putus sekolah pada
usia dini karena mereka tidak suka meneruskan sekolah atau mereka percaya bahwa
melanjutkan pendidikan tidak akan banyak berguna dalam pencarian pekerjaan. Temuan
ini merujuk pada kelemahan kualitas dan kurikulum. Hal ini membutuhkan perhatian
mendesak para pembuat kebijakan dan pendidik.

Ketiga, alasan mengenai rendahnya persentase kaum muda yang mengikuti pendidikan
keahlian teknik dan kejuruan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Tidak jelas apakah
biaya, jenis kursus, lokasi lembaga, atau persyaratan pendidikan merupakan hambatan
utama. Meskipun demikian, temuan penelitian menganjurkan bahwa pengusaha dan
manajer perusahaan yang mempekerjakan kaum muda harus didorong untuk membangun
hubungan lebih dekat dengan lembaga pendidikan keahlian dan kejuruan, dalam upaya
meningkatkan kualitas dan manfaat dari kursus-kursus dan keterampilan-keterampilan
yang ditawarkan, dan meningkatkan tingkat keberhasilan transisi dari pendidikan keahlian
atau kejuruan ke pasar kerja. Kebijakan pemerintah yang tepat dan bantuan langsung juga
dibutuhkan untuk meningkatkan kesempatan kaum muda untuk menjangkau bimbingan
pendidikan dan karir. Hal ini akan membantu mereka dalam mempelajari pilihan karir
dan merumuskan rencana yang tepat bagi mereka untuk memasuki angkatan kerja dan
sesudahnya.

Meskipun banyak perusahaan sudah menawarkan program magang atau program
pengalaman kerja, program-program tersebut perlu diperluas dalam artian kesempatan,
dan ditingkatkan dalam artian pemberian upah. Organisasi pengusaha dapat memainkan
peran penting dalam mendorong hal ini dan perubahan lainnya di antara sesama anggota
dan langkah ini akan mempermudah masuknya kaum muda ke dalam pasar kerja. Penelitian
juga menemukan perbedaan yang jelas antara karyawan dan pekerja mandiri muda –dengan
kelompok yang terakhir terutama belajar keterampilan di luar tempat kerja formal.
Perluasan kesempatan program pengalaman kerja bagi pekerja mandiri muda atau mereka
yang berisiko putus sekolah harus betul-betul dipertimbangkan sebagai prioritas, di mana
sumberdaya memungkinkan sekolah mengambil aksi tambahan. Secara umum, ada
kebutuhan yang jelas untuk membangun kemitraan kuat antara sekolah dan dunia usaha.

Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak kaum muda memasuki pasar kerja pada usia
dini dan bahwa mereka tidak dipersiapkan untuk memasuki transisi dari sekolah-menuju-
dunia kerja. Mengurangi jumlah siswa putus sekolah di sekolah dasar dan sekolah lanjutan
pertama patut mendapat prioritas dari para pendidik dan pembuat kebijakan. Penyuluhan
dan bimbingan bagi lulusan sekolah dan pencari kerja pertama kali, juga sama pentingnya.
Tentu saja, banyak pencari kerja muda dapat mengelola pencarian kerjanya jika mereka
dilengkapi dengan keahlian yang diperlukan dan informasi yang relevan – sebuah tugas
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lembaga pendidikan dan pelayanan tenaga kerja pemerintah. Kuatnya pilihan jender dalam
pengerahan tenaga kerja yang dijumpai di kalangan para pengusaha, khususnya di NTT,
juga membutuhkan tindakan sungguh-sungguh dari pemerintah serta asosiasi pengusaha.

Selanjutnya, oleh karena banyak perempuan dan laki-laki muda memilih berwiraswasta,
dorongan sosial dan ekonomi lebih besar diperlukan untuk membangun budaya
kewiraswastaan dan menyediakan jasa pendukung bagi kaum muda yang dapat berperan
menciptakan jutaan usaha kecil yang secara finansial mampu berlanjut (viable), yang
secara potensial dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja.

Karena mayoritas karyawan muda tidak menerima pelatihan untuk pekerjaan mereka saat
ini, namun mereka banyak memegang posisi yang relatif tinggi atau tetap, hal ini memberi
kesan bahwa untuk sejumlah besar karyawan, pelatihan kerja terjadi pada tahap awal dari
transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja. Di sisi lain, sejumlah besar responden mungkin
tidak menerima pelatihan apapun karena jenis pekerjaannya sangat sedikit membutuhkan
keahlian khusus. Karena banyak pelatihan yang tersedia ditawarkan di tingkat perusahaan,
ada kesempatan besar untuk meningkatkan dan memperluas jasa pelayanan lembaga
pelatihan swasta dan pemerintah. Namun demikian, lembaga-lembaga ini perlu menjalin
kerjasama yang erat dengan pejabat dan organisasi pengusaha terkait agar bisa mencapai
sasaran dengan tepat. Kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan harus dipantau
dengan cermat, baik oleh instansi terkait maupun lembaga pendidikan itu sendiri.

Terkait dengan kondisi kerja, beberapa aspek membutuhkan perbaikan. Banyak karyawan
tidak sadar akan hak jaminan mereka di bawah program jaminan sosial pemerintah.
Tunjangan-tunjangan dasar seperti cuti tahunan dan cuti sakit, hari libur nasional, bonus
dan tunjangan kesehatan, belum berlaku untuk semua pekerja di Indonesia. Apalagi,
persentase karyawan yang dibayar lebih rendah dari upah minimum masih cukup besar.
Hal ini perlu tindakan hukum mendesak oleh serikat pekerja/buruh, sebagai bagian dari
proses negosiasi bersama, dan dari divisi hukum Depnakertrans.

Meskipun banyak pekerja mandiri muda menyampaikan bahwa mereka telah memilih
pekerjaannya karena independensi lebih besar yang diberikan usaha mandiri, hal ini tidak
berarti bahwa semua responden menganggap usaha mandiri merupakan sesuatu yang ideal.
Sebaliknya, banyak di antara mereka yang masuk ke sana karena tidak mampu menemukan
pekerjaan bergaji. Instansi pemerintah dan sektor swasta, keduanya harus siap membantu
pekerja mandiri muda yang mempunyai rencana usaha yang jelas, misalnya, dengan
memberikan kemudahaan mendapatkan kredit dan pelatihan kewiraswastaan. Bantuan
semacam ini akan meningkatkan peluang para wiraswastawan muda itu memperluas
usahanya, dan dengan demikian mempekerjakan pekerja tambahan. Bagaimanapun, pekerja
mandiri muda yang menjalankan usaha sangat kecil juga perlu bantuan lebih besar dari
instansi pemerintah terkait, organisasi masyarakat, dan LSM, untuk memperkuat potensi
mereka dalam meningkatkan penghasilan.

Agen-agen pelayanan tenaga kerja harus meningkatkan hubungan mereka dengan
perusahaan demi meningkatkan pengetahuan mereka tentang persyaratan pelatihan. Walau
agen-agen ini sebaiknya mempertimbangkan keragaman daerah atas jenis pelatihan yang
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ditawarkan oleh perusahaan, ada pasar sangat luas untuk pelatihan yang dijalankan oleh
lembaga pemerintah dan swasta. Namun kursus dan keterampilan yang diselenggarakan
harus sedekat mungkin cocok dengan yang dibutuhkan para pengusaha dan manajer.

Temuan penelitian jelas menunjukkan bahwa pandangan atas peran jender yang tepat dan
pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan masih terus mempengaruhi
posisi dan kesempatan perempuan dalam angkatan kerja. Bahkan di antara kaum muda,
persepsi seperti itu terlihat masih kuat. Dalam praktek, kesempatan perempuan muda untuk
merencanakan karir sama sekali terbatas ketika mereka diharapkan berhenti bekerja setelah
menikah atau setelah kelahiran anak pertamanya. Meskipun banyak keluarga Indonesia
mampu mengatur pengasuhan anak di dalam komunitas mereka atau melalui sanak-
saudaranya, temuan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, persepsi dan sikap-
sikpa tradisional justru akan memotong peluang perempuan untuk mendapatkan
penghasilan sendiri. Dengan demikian, perempuan muda sudah dihadapkan pada situasi
yang tidak menguntungkan yang serius sejak memasuki transisi ke dunia kerja.

Ketidakberuntungan di atas dapat ditanggulangi tidak hanya melalui perubahan sikap
menuju kesetaraan jender dalam setiap aspek ekonomi dan kemasyarakatan, tetapi juga
melalui kegiatan seperti peningkatan penyuluhan karir bagi gadis-gadis, penyesuaian
materi pendidikan untuk mempromosikan kesetaraan jender, dan pencarian serta
pengesahan pejabat pemerintah dan sekolah atas teladan-teladan yang positif, untuk
menyebutkan beberapa contoh saja dari berbagai pendekatan yang mungkin. Mungkin
yang paling penting, penelitian menunjukkan bahwa pada saat perempuan telah memasuki
pekerjaan yang digaji relatif tinggi, mereka setidaknya bersedia melepaskan pekerjaan
mereka setelah menikah dan melahirkan. Pada saat terjadi kemunduran ekonomi, banyak
perempuan lain tidak mungkin tetap tinggal di rumah. Dengan demikian, kami
mengharapkan bahwa seiring dengan meningkatnya pencapaian pendidikan perempuan
muda, dan meningkatnya partisipasi dalam angkatan kerja secara umum, perempuan muda
ingin tetap berada dalam angkatan kerja dan secara perlahan tapi pasti mulai mengubah
persepsi tradisional tentang peranan jender yang pantas di Indonesia.
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Lampiran 1: Informasi latar belakang daerah penelitian

Jakarta:

Ibukota Indonesia merupakan daerah khusus. Penduduk Jakarta berkisar 9–11 juta orang,
tergantung apakah penduduk ‘liar’ atau tidak sah dan migran dimasukkan dalam
perhitungan. Kegiatan ekonomi di Jakarta sangat beragam, mulai dari jasa pelayanan
keuangan dan dunia usaha, pelayanan masyarakat, dan konstruksi, sampai pabrik skala
kecil dan menengah, serta sejumlah kecil pertanian. Penduduk Jakarta relatif berpendidikan,
mencerminkan terjadinya pemusatan lembaga pendidikan dan ‘faktor daya tarik’ kota ini
mengundang migran datang, baik dari daerah perkotaan maupun pedesaan . yang sedang
mencari kesempatan kerja yang lebih baik. Di Jakarta terdapat 2,29 juta karyawan dan
pekerja, 29 persen terlibat dalam pelayanan masyarakat dan perseorangan, sementara 26
persen bekerja di pabrik.

Jawa Tengah:

Berdasarkan sensus kependudukan tahun 2000, Kabupaten Demak memiliki penduduk
mendekati satu juta (950.914). Berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan Kota Semarang
di barat, dan akibat banyaknya muara sungai, kabupaten ini sering terkena banjir. Hampir
setengah kegiatan ekonomi Demak berkaitan dengan pertanian (pada umumnya padi dan
kacang-kacangan), tapi perdagangan antar daerah yang memperjualbelikan berbagai
macam hasil pertanian menyediakan sekitar 46 persen lapangan kerja di kabupaten ini.
Selain itu, proporsi industri dalam kegiatan ekonomi di Demak mencapai 10 persen,
terutama di bidang mebel, usaha molding (atau papan untuk hiasan tembok), rantai besi
dan pakaian jadi. Sebagian besar hasil produksi ini untuk ekspor ke seluruh dunia (semua
data dari Kantor Statistik Kabupaten Demak, 2002).

Kabupaten Kendal, juga terletak di Jawa Tengah, berbatasan dengan Semarang di timur
dan Laut Jawa di sebelah utara. Penduduk Kendal mencapai hampir 850.000 jiwa. Pusat
perekonomian utama kabupaten ini adalah kawasan industri di dekat Semarang, di mana
terdapat banyak terdapat gudang dan pabrik berskala menengah dan besar yang
menghasilkan produk kayu, benang rajutan dan tenun. Sejak hantaman krisis di Indonesia
pada tahun 1997, banyak perusahaan di kawasan ini mengurangi produksinya secara tajam
karena anjloknya permintaan. Meski demikian, banyak industri kecil dan rumah tangga
bertahan karena kecilnya kebutuhan modal mereka. Industri ini kebanyakan terpusat pada
produksi makanan dan kerajinan tangan (sulaman) untuk pasar lokal. Meskipun pabrikan
industri bertanggung jawab atas 39 persen kegiatan ekonomi, berdasarkan sensus
kependudukan tahun 2000, industri ini hanya menyerap delapan persen angkatan kerja.
Sebaliknya, 54 persen dari 400.000 orang angkatan kerja di kabupaten terlibat dalam
pertanian. Rendahnya produktifitas sektor pertanian dibuktikan dari fakta bahwa sektor
ini hanya bertanggung jawab atas 27 persen kegiatan ekonomi kabupaten pada tahun 2001.
Hal ini sebagian besar dapat dijelaskan dengan rendahnya persyaratan masuk ke dalam
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sektor pertanian, karena lebih dari 40 persen penduduk berusia lima tahun ke atas memiliki
latar belakang pendidikan kurang dari pendidikan dasar atau belum pernah menyelesaikan
pendidikan dasar.

Sebaliknya, di kota Semarang yang berdekatan, sektor perdagangan, hotel dan restoran
mendominasi kegiatan perekonomiannya, yakni sampai 42 persen, diikuti dengan industri
manufaktur sebanyak 28 persen dan industri jasa sebanyak 12 persen. Semarang dan daerah
sekitarnya mempunyai 1,35 juta jiwa. Kota ini memiliki banyak daerah berbukit-bukit di
bagian selatan, dan dataran alluvial (tanah kering) di utara yang sering dilanda banjir. Di
wilayah ini terdapat Tanjungemas, pelabuhan terbesar keempat di Indonesia dipandang
dari kapasitas bongkar-muat kontainer. Salah pengelolaan dan masalah banjir
menyebabkan pelabuhan kesulitan meningkatkan pendapatannya. Meski demikian,
pendapatan domestik kotor Semarang per kapita (tidak termasuk sektor pertambangan
dan gas) tetap dua kali lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah secara keseluruhan (Rp
4,55 juta berbanding Rp 1,75 juta, berdasarkan harga dasar tahun 1994-1998).

Nusa Tenggara Timur (NTT):

Kupang merupakan kabupaten terbesar di daerah ini, dibatasi lautan di utara, selatan dan
barat, serta Kabupaten Timor Tengah Selatan di timur. Berdasarkan sensus tahun 2000,
kabupaten ini memiliki hampir 420.000 penduduk, yang  tersebar di 19 kecamatan.  Kupang
sangat kaya akan sumberdaya alam, dan pertanian merupakan sektor ekonomi terpenting,
bertanggung jawab atas 47 persen kegiatan ekonomi dan menyerap 85 persen penduduk
usia kerja. Produksi terpusat pada beras, kapuk, kacang dan peternakan. Industri perikanan
merupakan sumber potensial yang besar bagi kabupaten. Di samping sumberdaya alam,
sektor jasa bertanggung jawab atas 17 persen dari semua kegiatan ekonomi, sama besarnya
dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pariwisata juga menunjukkan
potensi besar untuk menaikkan pendapatan, namun sektor ini belum banyak berkembang
karena investasi yang masuk masih kecil.

Berdasarkan data statistik nasional, 20 persen pekerja di Jawa Tengah masuk dalam
kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Di Jakarta dan NTT, persentasenya mencapai 25 persen.

Tabel: Tenaga Kerja dan karyawan berdasarkan industri utama, 2002 (%)

Sektor DKI Jawa Tengah NTT
Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Perempuan

Pertanian, kehutanan 0 0 19 26 10 18
Pabrik 25 26 25 34 7 1
Bangunan 7 1 20 1 16 —
Perdagangan, hotel dan restoran 25 24 8 10 5 5
Transportasi, komunikasi 10 3 6 1 13 1
Pelayanan keuangan, perumahan, 8 7 1 1 5 8
perusahaan
Pelayanan masyarakat, sosial 24 38 20 27 42 67
Tambang, Listrik, gas, air 1 1 1 0.0 3 —
Jumlah 100 100 100 100 100 100

Sumber: Profil pekerja dan karyawan, Badan Pusat Statistik (BPS), Agustus 2002, hal. 86-87
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Lampiran 2: Tabel statistik

Tabel A1: Persebaran sampel, menurut kelompok, jenis kelamin  dan daerah (%)

Pemuda pelajar Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri Jumlah

Jakarta Perempuan 51.7 56.7 50.6 28.9 46.9
Laki-laki 48.3 43.3 49.4 71.1 53.1
Jumlah 100 100 100 100 100

Jawa Tengah Perempuan 50 50.6 50 46.7 49.3
Laki-laki 50 49.4 50 53.3 50.7
Jumlah 100 100 100 100 100

NTT Perempuan 48.3 49.4 50 46.7 48.6
Laki-laki 51.7 50.6 50 53.3 51.4
Jumlah 100 100 100 100 100

Total Perempuan 50 52.2 50.2 40.7 48.3
Laki-laki 50 47.8 49.8 59.3 51.7

 Jumlah 100 100 100 100 100

Tabel A2: Pendapatan rumah tangga, menurut kelompok dan daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT
  

Pemuda pelajar  - Rp. 250.000 4.5 9.5 14.8
Rp. 250.001 - Rp. 500.000 9.8 16.9 16.1
Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 32.1 35.1 24.2
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 31.3 28.4 31.5
 Rp. 2.000.001- 22.3 10.1 13.4
Jumlah 100 100 100

Pencari kerja  - Rp. 250.000 3.3 24.4 28.9
Rp. 250.001 - Rp. 500.000 13.8 38.9 25.2
Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 18.7 30 32
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 38.2 4.6 11.1
Rp. 2.000.001- 26 2.3 3
Jumlah 100 100 100

Karyawan  - Rp. 250.000 4.2 10.4 16.4
Rp. 250.001 - Rp. 500.000 9.3 24 24.7
Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 22.9 28 30.1
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 42.4 33.6 19.9
Rp. 2.000.001- 21.2 4 8.9
Jumlah 100 100 100

Pekerja mandiri  - Rp. 250.000 5.6 18 31.4
Rp. 250.001 - Rp. 500.000 21.6 30.4 45.3
Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 27.2 27.3 13.9
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 39.2 17.4 6.6
Rp. 2.000.001- 6.4 6.8 2.9

 Jumlah 100 100 100
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Tabel A3: Pekerjaan ibu, menurut kelompok dan daerah (%)

Di Sekolah Pencari kerja Karyawan   Pekerja mandiri Jumlah

Jakarta
Admin/prof/manajer 3.4 2.2 0.6 0.6 1.6
Pekerja bangunan 1.7 1.7 0.0 0.6 1.0
Di sluar angkatan kerja 0.6 0.6 0.6 2.8 1.1
Kerja dirumah sendiri 57.2 59.5 61.7 56.1 58.6
Pekerja sektor publik 10.0 6.2 7.8 0.0 6.0
Pekerja keluarga tak dibayar 0.0 0.0 1.1 2.2 0.8
Pekerja pertanian 1.1 6.7 7.2 10.6 6.4
Pekerja pabrik 1.1 1.7 1.7 0.6 1.3
Kerja di rumah orang lain 5.0 5.0 6.1 3.9 5.0
Pengangguran 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1
Penjualan 13.3 13.9 11.7 15.0 13.5
Sekretaris/Juru tulis 2.2 0.0 0.6 0.0 0.7
Lain-lain 4.4 2.8 1.1 7.2 3.9

Jawa Tengah
Admin/prof/manajer 3.3 0.0 0.6 0.0 0.9
Pekerja bangunan 2.8 2.2 0.6 2.2 1.9
Diluar angkatan kerja 0.0 0.0 1.7 0.6 0.6
Kerja dirumah sendiri 51.7 54.4 40.6 40.6 46.8
Pekerja sektor publik 11.1 1.1 5.0 0.0 4.3
Pekerja keluarga tak dibayar 0.0 1.1 2.8 1.1 1.3
Pekerja pertanian 6.1 20.0 15.6 15.0 14.2
Pekerja produksi pabrik 2.2 0.0 1.1 0.0 0.8
Bekerja di rumah orang lain 3.9 4.4 12.2 5.0 6.4

Pengangguran 0.6 0.0 0.0 0.6 0.3
Penjualan 14.4 15.0 16.7 31.7 19.4
Sekretaris /juru tulis 0.6 0.0 0.0 0.6 0.3
Lain-lain 3.4 1.7 3.9 2.8 3.0

NTT
Admin/prof/manajer 0.6 0.6 0.6 0.0 0.4
Diluar angkatan kerja 1.1 2.3 3.3 1.2 2.0
Bekerja di rumah 51.7 44.4 47.8 37.8 45.4
Pekerja sektor publik 20.0 8.3 7.8 1.1 9.3
Pekerja pertanian 12.8 24.4 20.6 38.9 24.2
Bekerja di rumah orang lain 7.2 6.1 5.6 2.8 5.4
Penjualan 6.1 10.0 10.6 15.6 10.6
Sekretaris/juru tulis 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1
Lain-lain 0.6 3.9 3.3 2.8 2.6
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Tabel A4: Pekerjaan ayah, menurut kelompok dan daerah (%)

Di Sekolah Pencari kerja Karyawan  Pekerja mandiri Jumlah

Jakarta
Admin/prof/manajer 15.0 10.0 8.3 1.1 8.6
Pekerja bangunan 8.3 10.0 5.0 7.2 7.6
Di luar angkatan kerja 5.0 5.0 9.5 6.1 6.4
Kerja di rumah sendiri 3.4 4.4 2.2 5.0 3.8
Pekerja sektor publik 21.1 21.1 27.2 3.9 18.4
Pekerja keluarga tak dibayar
Pekerja pertanian 2.8 11.1 16.7 27.2 14.4
Pekerja pabrik produksi 5.0 8.9 6.1 5.0 6.3
Kerja di rumah orang lain 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1

Penggangguran 0.6 0.0 1.1 2.2 1.0
Penjualan 18.3 18.3 12.8 26.7 19.0
Sekretaris / juru tulis 3.3 1.7 0.0 0.6 1.4
Lain-lain 17.2 8.9 11.1 15.0 13.1

Jawa Tengah
Admin/prof/manajer 5.6 1.1 0.6 1.7 2.2
Pekerja bangunan 8.3 12.2 17.8 11.7 12.5
Di luar angkatan kerja 0.0 0.6 1.7 1.7 1.0
Kerja di rumah sendiri 2.8 3.3 0.6 0.6 1.8
Pekerja sektor publik 35.0 9.5 18.9 4.5 17.0
Pekerja keluarga tak dibayar
Pekerja pertanian 11.7 39.4 22.2 36.1 27.4
Pekerja pabrik produksi 6.7 7.2 7.8 6.1 6.9
Kerja di rumah orang lain

Penggangguran 1.1 0.6 0.0 0.6 0.6
Penjualan 11.1 13.3 9.4 23.9 14.4
Sekretaris/juru tulis 1.1 0.6 0.0 0.0 0.4
Lain-lain 12.7 10.5 9.5 10.5 10.8

NTT
Admin/prof/manajer 5.0 2.2 5.0 0.0 3.1
Pekerja bangunan 2.8 7.8 1.7 5.6 4.4
Di luar angkatan kerja 7.2 11.7 10.0 3.9 8.2
Kerja di rumah sendiri 3.9 2.2 1.2 8.9 4.1
Pekerja sektor publik 41.7 21.1 26.6 5.0 23.6
Pekerja keluarga tak dibayar
Pekerja pertanian 23.3 37.2 32.8 48.9 35.6
Pekerja pabrik produksi 1.1 1.7 0.6 0.0 0.8
Kerja di rumah orang lain

Penggangguran 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1
Penjualan 7.2 7.2 7.2 18.9 10.1
Sekretaris/juru tulis 0.0 0.6 0.6 0.0 0.3
Lain-lain 7.8 8.4 13.9 8.9 9.7
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Tabel A5: Sebaran populasi kaum muda (15-24 tahun) menurut pencapaian pendidikan (%)

Nasional  (2000)* Penelitian
Pedesaan Perkotaan Sampel (2003)

Tidak tamat Sekolah Dasar 9.3 3.6   2.3
Sekolah Dasar 44.5 22.1 11.5
Sekolah Menengah Pertama 33.1 37.9 19.6
Sekolah Menengah Atas 12.6 34.3 55.1
Akademi dan universitas 0.5 2.3 11.5

Jumlah 100 100 100

*Survei Kependudukan, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (2000)

Tabel A6: Sebaran kaum muda putus sekolah menurut tingkat pendidikan, kelompok, jenis
kelamin dan daerah (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri
Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

Jakarta
Sekolah Dasar atau kurang 1.3         3.3 6.7 30.7 24.2
Sekolah Menengah Pertama 14.7         4.4 9 26.9 25.8
Sekolah Menengah Atas 30.4 2.6       31.9 33.7 19.2 23.4
Sekolah Teknik/Kejuruan 30.4 42.3       23.1 21.3 15.4 21.1
Program Diploma 14.7 38.5       24.2 11.2 1.9 3.1
Sarjana 9.8 11.5       12.1 18 5.8 2.3
Lain-lain 3.8         1.1

Jumlah 100 100 100 100 100 100

Jawa Tengah
Sekolah Dasar atau kurang 16.5         4.4 4.4 21.4 30.3
Sekolah Menengah Pertama 39.6 5.6       11.1 17.8 39.3 39.6
Sekolah Menengah Atas 15.4 34.8       41.1 34.4 16.7 16.7
Sekolah Teknik/Kejuruan 19.8 55.1       27.8 25.6 20.2 11.5
Program Diploma 7.7 4.5       12.2 15.6 2.4 2.1
Sarjana 1.1         3.3 2.2
Lain-lain

Jumlah 100 100 100 100 100 100

NTT
Sekolah Dasar atau kurang 15.7 14.3 2.2 13.3 28.6 20.2
Sekolah Menengah Pertama 12.4 22 3.3 11.1 35.7 21.3
Sekolah Menengah Atas 36 38.5 50 43.3 25 36.5
Sekolah Teknik/ Kejuruan 20.2 20.9 31.1 30 9.5 19.1
Program Diploma 11.2 1.1 6.7 2.2 1.1
Sarjana 4.5 3.3 4.4 1.2 1.8
Lain-lain 2.2

Jumlah 100 100 100 100 100 100
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Tabel A7: Tingkat pendidikan terendah yang dibutuhkan untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak menurut kelompok dan daerah (%)

Pemuda pelajar Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri

Jakarta
Sekolah Dasar 0.6 - - 2.2
Sekolah Menengah Pertama/Atas 43.9 24.4 25.0 52.8
Program Diploma 32.2 15.0 7.5 7.2
Sarjana 13.9 26.7 37.5 15.6
Doktoral 5.0 4.4 - 1.7
Pendidikan Profesional 1.7 3.9 2.5 2.2
Pendidikan Kejuruan/Teknik 2.8 23.9 25.0 13.3
Lain-lain - 1.7 2.5 5.0

Jumlah 100 100 100 100

Jawa Tengah
Sekolah Dasar - 3.9 - 2.8
Sekolah Menengah Pertama/Atas 31.1 50.6 34.4 34.4
Program Diploma 33.3 8.3 29.7 10.0
Sarjana 21.7 7.8 15.6 24.4
Doktoral 3.3 - 3.1 -
Pendidikan profesional 4.4 1.7 1.6 2.2
Pendidikan Kejuruan/ teknik 6.1 26.1 14.1 25.0
Lain-lain - 1.7 1.6 1.1

Jumlah 100 100 100 100

NTT
Sekolah Dasar 1.1 1.1 - 2.8
Sekolah Menengah Pertama/Atas 28.3 41.7 34.0 48.9
Program Diploma 6.7 1.1 5.7 1.1
Sarjana 40.0 22.2 35.8 25.0
Doktoral 5.6 2.2 7.5 1.1
Pendidikan profesional 3.3 3.3 1.9 1.7
Pendididikan kejuruan/teknik 15.0 28.3 15.1 18.9
Lain-lain - - - 0.6

Jumlah 100 100 100 100

Tabel A8: Metode pencarian kerja yang digunakan kaum muda, menurut daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT

Melalui pendidikan/lembaga pelatihan 3.1 4.6 5.7
Pelayanan tenaga kerja pemerintah 8.0 3.9 8.7
Pameran kerja 6.3 3.0 5.2
Penyalur tenaga kerja swasta 7.8 10.2 5.9
Iklan 24.3 20.7 15.6
Jaringan internal 43.3 44.2 53.0
Kontraktor tenaga kerja 3.3 7.6 1.3
Lain-lain 3.9 5.7 4.4
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Tabel A9: Metode digunakan pengusaha mengisi lowongan, menurut daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT

Administrasi/profesional 76.7 63.3 43.3
Lembaga pendidikan/pelatihan 16.7 26.7 26.7
Pelayanan tenaga kerja pemerintah 13.3 23.3 13.3
Penyalur tenaga kerja swasta 6.7 10.0 6.7
Jaringan informal 40.0 70.0 53.0
Promosi internal 30.0 33.3 13.3
Lain-lain 13.3 10.0 13.3

Kerajinan tangan
Iklan 20.0 36.7 13.3
Lembaga pendidikan/pelatihan 13.3 10.0 10.0
Pelayanan tenaga kerja publik 13.3 16.7 3.3
Penyalur tenaga kerja swasta 3.3 6.7 3.3
Jaringan informal 56.7 80.0 93.3
Promosi internal 16.7 26.7 30.0
Lain-lain - 23.4 6.7

Tabel A10: Lama waktu mencari kerja, menurut kelompok, jenis kelamin dan daerah (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri
Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

Jakarta
1 bulan atau kurang 20.4 14.3 80.7 79.5 8.8 7.2
1-6 bulan 36.0 34.7 9.1 9.1 46.8 44.5
6 bulan atau lebih 43.6 51.0 10.2 11.4 44.4 48.3
Jumlah 100 100 100 100 100 100

Jawa Tengah
1 bulan atau kurang 28.2 36.0 73.6 72.2 8.6 16.4
1-6 bulan 31.0 32.0 20.1 13.4 34.4 37.1
6 bulan atau lebih 40.8 32.0 6.3 14.4 57.0 46.5
Jumlah 100 100 100 100 100 100

NTT
1 bulan atau kurang 29.6 33.4 76.1 69.0 24.2 29.2
1-6 bulan 37.0 30.3 7.6 10.8 35.5 35.9
6 bulan atau lebih 33.4 36.3 16.3 20.2 40.3 34.9
Jumlah 100 100 100 100 100 100
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Tabel A11: Lama waktu mencari kerja sebelum menemukan pekerjaan pertama,
menurut kelompok dan tingkat pendidikan (%)

(Sebaran kaum muda menurut lama waktu mencari kerja)

SD atau Kurang  SMP SMA Kejuruan/Teknik PT

Pencari kerja 1 bulan atau kurang 53.6 33.3 24.7 17.0   20.0
1-6 bulan 21.4 33.4 34.6 34.0  37.5
6 bulan atau lebih 24.9 33.4 40.7 48.9  42.5
Jumlah 100 100 100 100  100

Karyawan 1 bulan atau kurang 86.2 78.5 76.0 69.9  75.5
1-6 bulan 3.4 7.8 10.7 15.0 13.3
6 bulan atau lebih 10.3 13.8 13.2 15.1 11.2
Jumlah 100 100 100 100 100

Pekerja mandiri 1 bulan atau kurang 22.5 13.3 13.7 15.6 6.7
1-6 bulan 34.2 43.4 38.9 37.6 46.7
6 bulan atau lebih 43.3 43.4 47.4 46.9 46.7

 Jumlah 100 100 100 100 100

Tabel A13: Ciri-ciri pelamar paling penting yang paling dibutuhkan manajer dalam mengisi
lowongan administrasi/profesional dan kerajinan, menurut daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT

Administrasi/profesional
Jenis kelamin 6.7 10.3
Usia 3.3 46.7 3.4
Pendidikan 76.7 46.7 75.9
Status perkawinan - 3.3 6.9
Lulus pelatihan 6.7 6.7 6.9
Pengalaman kerja 16.7 36.7 6.9

Kerajinan
Jenis kelamin 20 16.7 51.7
Usia 16.7 23.3 13.8
Pendidikan - 13.3 17.2
Status perkawinan - 6.7 3.4
Lulus pelatihan 6.7 6.7 6.9
Pengalaman kerja 26.7 30 20.7
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Tabel A14: Jenis pelatihan yang dianggap kaum muda paling membantu dalam mendapatkan
pekerjaan, menurut kelompok dan jenis kelamin (%)

Pencari kerja Karyawan Pekerja mandiri TotalJumlah

Perempuan
Kewiraswastaan 21.6 19.2 63.2 32.6
Magang dengan pengusaha 6.7 6.6 5.0 6.2
Komputer/informasi teknologi 29.4 30.3 12.3 24.8
Bahasa asing 19.5 12.5 5.5 13.1
Profesional 18.8 30.3 10.9 20.6
Lain-lain 3.9 1.1 3.2 2.7
Jumlah 100 100 100 100
Laki-laki
Kewiraswastaan 20.9 23.0 68.1 39.4
Magang dengan pengusaha 10.1 8.2 5.6 7.8
Komputer/teknologi informasi 24.4 22.3 11.3 18.8
Bahasa asing 10.5 8.2 4.4 7.4
Profesional 30.6 34.6 6.6 22.8
Lain-lain 3.5 3.7 4.1 3.8
Jumlah 100 100 100 100
Total
Kewiraswastaan 21.3 21.1 66.1 36.2
Magang dengan pengusaha 8.3 7.4 5.4 7.0
Komputer/teknologi informasi 27.0 26.3 11.7 21.7
Bahasa asing 15.2 10.4 4.8 10.1
Profesional 24.4 32.4 8.3 21.7
Lain-lain 3.7 2.4 3.7 3.3
Jumlah 100 100 100 100

Tabel A15: Lokasi pekerjaan/usaha, menurut kelompok dan daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT Jumlah
Karyawan

Bangunan kantor 7.8 4.4 6.1 6.1
Pabrik 5 23.9 5 11.3
Proyek kontruksi 10.6 2.2 6.7 6.5
Pertambangan 11.7 13.3 19.4 14.8
Pertanian/perkebunan 16.7 10 13.9 13.5
Rumah sendiri 29.4 32.8 25.5 29.2
Rumah pelanggan/ pemberipekerjaan 3.9 3.9 4.4 4.1
Bangunan permanen lain (toko, restoran, dsb) 10 5.6 8.9 8.1
Kios/warung tertentu/sementara di pasar/jalanan 4.5 3.3 9.4 5.8
Lokasi tidak tentu/mudah pindah 0.6 0.6 0.6 0.6
Lain-lain
TotalJumlah 100 100 100 100

Pekerja mandiri
Bangunan kantor 7.2 0.6 2.6
Pabrik 3.9 1.3
Proyek konstruksi 2.8 0.9
Rumah sendiri 21.1 26.1 16.1 21.2
Bangunan permanen lain (toko, restoran, dsb) 2.2 2.8 1.7
Kios/warung tertentu/sementara di pasar/jalanan 35 60 58.4 51.1
Lokasi tidak tentu/mudah pindah 10 10 17.2 12.4
Lain-lain 17.8 1.1 7.8 8.9

 Jumlah 100 100 100 100
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Tabel A16: Sebaran karyawan, menurut status, jenis kelamin dan daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT Jumlah

Perempuan Pekerja upah tetap 76.9 77.8 72.2 75.6
Pekerja berdasar komisi 3.3 2.2 1.8
Pekerja kontrak 13.2 18.9 26.7 19.6
Magang (untuk pekerjaan kasar 5.5 1.1 2.2
atau di kantor)
Pembantu/pekerja keluarga 1.1 1.1 0.7
tanpa bayaran
Jumlah 100 100 100 100

Laki-laki Pekerja upah tetap 73.0 67.8 73.3 71.4
Pekerja berdasar komisi 3.4 3.3 2.2
Pekerja kontrak 20.2 27.8 20.0 22.7
Magang (untuk pekerjaan kasar 2.2 1.1 3.3 2.2
atau di kantor)
Pembantu/pekerja keluarga 1.1 3.3 1.5
tanpa upah
Jumlah 100 100 100 100

Total Pekerja upah tetap 75.0 72.8 72.8 73.5
Pekerja berdasar komisi 3.3 2.8 0.0 2.0
Pekerja kontrak 16.7 23.3 23.3 21.1
Magang (untuk pekerjaan kasar 3.9 1.1 1.7 2.2
atau di kantor)
Pembantu/pekerja keluarga 1.1 0.0 2.2 1.1
tanpa upah

 Jumlah 100 100 100 100
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Tabel A17: Sebaran pengusaha menurut jam kerja mingguan, jenis kelamin dan daerah (%)

Jakarta Jawa Tengah NTT Jumlah

Perempuan <=24 12.1 32.2 27.8 24.0
25 - 34 1.1 1.1 0.7
34 - 44 27.5 12.2 33.3 24.7
45 - 59 48.3 50.0 22.2 39.9
>=60 11.0 5.6 15.6 10.7
Total 100 100 100 100

Laki-laki <=24 21.3 30.0 25.6 25.7
25 - 34 2.2 2.2 4.4 3.0
34 - 44 27.0 18.9 27.8 24.5
45 - 59 43.9 47.8 30.0 40.5
>=60 5.6 1.1 12.2 6.3
Total 100 100 100 100

Total <=24 16.7 31.1 26.7 24.8
25 - 34 1.7 1.1 2.8 1.9
34 - 44 27.7 15.6 30.6 24.4
45 - 59 45.6 48.9 26.1 40.4
>=60 8.3 3.3 13.9 8.5

  100 100 100 100

Tabel A18: Alasan memilih menjadi pekerja mandiri, menurut jenis kelamin dan daerah (%)

Jakarta JawaTengah NTT

Perempuan Tidak menemukan pekerjaan bergaji 19.2 15.5 26.2
Lebih independen 48.1 58.3 61.9
Jam kerja lebih fleksibel 9.6 11.9 3.6
Tingkat pendapatan lebih tinggi 13.5 8.3 3.6
Lain-lain 9.6 6.0 4.8
Jumlah 100 100 100

Laki-laki Tidak menemukan pekerjaan bergaji 18.0 18.8 15.6
Lebih independen 49.2 63.5 62.5
Jam kerja lebih fleksibel 11.7 6.3 8.3
Tingkat pendapatan lebih tinggi 9.4 5.2 9.4
Lain-lain 11.7 6.3 4.2
Jumlah 100 100 100

Total Tidak menemukan pekerjaan bergaji 18.3 17.2 20.6
Lebih independen 48.9 61.1 62.2
Jam kerja lebih fleksibel 11.1 8.9 6.1
Tingkat pendapatan lebih tinggi 10.6 6.7 6.7
Lain-lain 11.1 6.1 4.4

 Jumlah 100 100 100


