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Tujuan 

Fokus yang lebih kuat pada lapangan kerja produktif dalam 
pengembangan kebijakan dan strategi.

Untuk mencapai ini analisa diagnostik ketenagakerjaan bertujuan 
untuk mencapai pemahaman mengenai kendala, tantangan dan 
peluang terkait konteks khusus untuk meningkatkan lapangan 
kerja produktif melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
kaya lapangan kerja.

Sebagai dasar untuk dialog sosial serta desain dan prioritisasi 
kebijakan.

Dengan pandangan untuk mencapai fokus yang lebih kuat pada 
lapangan kerja produktif dan kerja yang layak dalam kebijakan 
pembangunan nasional. 

Konsep-konsep inti

• Lapangan kerja produktif menyediakan keterkaitan (link) 
utama antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan. 

• Pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan 
pencipta pertumbuhan melalui lapangan kerja produktif, 
bukannya lapangan kerja sebagai hasil dari pertumbuhan. 

• Situasi negara yang spesifi k harus menjadi titik awal: tidak 
ada solusi ‘satu ukuran untuk semua.

• Pihak yang bertanggungjawab untuk merancang dan 
melaksanakan kebijakan harus terlibat dalam selurus 
proses analitis. 

Secara luas, kekurangan (defi sit) lapangan kerja produktif dapat 
disebabkan oleh: 

• Basis sumber daya manusia (kurangnya pendidikan, 
keterampilan, kesehatan, dan lain-lain).

• Kurangnya kemampuan ekonomi untuk memanfaatkan 
semua sumber daya manusia secara penuh dan produktif; 
yaitu untuk menyediakan peluang bagi semua untuk 
berpartisipasi penuh dengan posisi yang sejajar dalam 
ekonomi. 

• Isu-isu keberlanjutan jangka panjang perlu 
dipertimbangkan dalam analisa.

Metodologi

Sebuah pendekatan yang terstruktur dan bertahap langkah 
demi langkah: 

• Untuk menggabungkan sebuah pendekatan yang luas 
dengan analisis isu/persoalan kunci secara mendalam 
dengan secara perlahan-lahan menyingkirkan isu-isu yang 
kurang penting dan mempersempit fokus pada faktor-
faktor kunci. 

• Untuk memfasilitasi partisipasi para pemangku 
kepentingan utama.

Tahap Pertama

Berfokus pada APA yang telah terjadi dan mencakup identifi kasi 
isu-isu kunci, hipotesis dan pertanyaan mengenai:

• Konteks demografi  dan faktor-faktor tertentu.

• Tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi (termasuk secara 
sektoral).

• Pola dan dinamika ketenagakerjaan, pendapatan, 
ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Menghasilkan:

• Pemahaman yang baik mengenai konteks pembangunan 
spesifi k negara dan karakteristik pertumbuhan ekonomi 
dan pasar tenaga kerja yang terkini.

• Identifi kasi hipotesis pertama yang bersifat luas mengenai 
tantangan ekonomi dan pasar tenaga kerja.

• Informasi kunci untuk menetapkan target-target 
ketenagakerjaan yang realistis dan relevan.

Tahap Dua menanggapi pertanyaan MENGAPA 

Terdiri dari analisa diagnostik langkah demi langkah yang 
terstruktur dan bertujuan untuk menggali pola sebab akibat, 
memisahkan isu yang penting dari yang kurang penting 
dan mengidentifi kasi kendala dan hambatan kunci untuk 
meningkatkan lapangan kerja produktif.
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Sebuah contoh

Pikirkan kasus Mongolia. Meskipun pertumbuhan ekonominya 
cukup tinggi namun negara tersebut terus mengalami tingkat 
kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. MENGAPA? 

• Tingkat pendidikan yang tinggi, walaupun ada perbedaan 
cukup besar antara daerah perkotaan-pedesaaan dan 
beberapa pertanyaan mengenai kualitas dan relevansi.

• Terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun 
pertumbuhan tersebut tidak menciptakan banyak 
lapangan kerja. 

• Pertumbuhan memiliki basis yang sempit (pertambangan), 
sementara sektor manufakturnya tetap tidak terlalu 
signifi kan sehingga ada ketidakseimbangan daerah yang 
besar.

• Daya saing internasional yang masih sangat rendah 
adalah hambatan utama 

Kebijakan makroekonomi yang tidak tepat? Lingkungan bisnis 
yang tidak terlalu baik? Kualitas pendidikan dan pelatihan 
keterampilan yang kualitasnya kurang baik? 

Dimana: Bosnia-Herzegovina, Malawi, Mongolia, Nepal and 
Indonesia sudah dimulai dan berjalan. El Salvador, Liberia, Mali 
dan Afrika Selatan sedang diproses.
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2. Tingkat dan kualitas pembangunan ekonomi

2.1  Pertumbuhan ekonomi
2.2  Integrasi  dalam ekonomi global
2.3  Biaya keuangan
2.4  Imbal balik sosial dari investasi
2.5  Kebijakan makro-ekonomi
2.6  Kegagalan pasar
2.7  Komposisi sektor/ teknologi
2.8  Kualitas lingkungan bisnis/ Faktor-

faktor kelembagaan
2.9  Rent extraction (Ekstraksi keuntungan) 
2.10  Lembaga bursa kerja
2.11  Konsentrasi pertumbuhan daerah
2.12  Perlindungan sosial
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