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LATAR BELAKANGA.

1 Conceptual dan Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis / Panduan Konseptual dan Metodologi untuk Analisa 
Diagnostik Pekerjaan, (Geneva & Jakarta: ILO, 2010) Draf.

Menindaklanjuti permintaan kerjasama dalam bidang analisa dan perencanaan ketenagakerjaan 
di tingkat provinsi dari BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) serta 
kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Bappeda) di Maluku, ILO bersama dengan Bappeda 
(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Maluku menyelenggarakan sebuah 
lokakarya mengenai analisa diagnostik ketenagakerjaan yang berfokus di Maluku pada tanggal 
11-13 April 2011 di Ambon. 

Tujuan utama dari lokakarya ini adalah untuk mencapai pemahaman bersama mengenai kondisi 
alamiah hambatan dan tantangan utama penciptaan lapangan kerja produktif di Maluku 
sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang efektif. Lokakarya selama dua setengah 
hari ini merupakan kegiatan yang sangat interaktif dimana para peserta berperan aktif dalam 
melakukan analisa dan identifi kasi terhadap hambatan, tantangan dan peluang utama untuk 
meningkatkan penciptaan lapangan kerja produktif di Maluku, yang dilakukan melalui analisa 
bersama yang terstruktur dan berdasarkan pada sebuah metodologi yang dikembangkan 
khusus untuk tujuan ini oleh ILO.1 Kesimpulan dari analisa bersama ini digunakan sebagai 
dasar dalam diskusi mengenai prioritas-prioritas pembuatan kebijakan dan intervensi publik 
lainnya, dengan pandangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif secara 
meluas dan berkelanjutan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  

Hasil-hasil utama dari lokakarya adalah: 

1. Pemahaman bersama terhadap hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan 
yang merata dan menghasilkan banyak lapangan kerja. Pemahaman bersama ini dapat 
membantu dalam menentukan masalah-masalah prioritas yang menghambat pertumbuhan 
kesempatan kerja sehingga respon kebijakan yang diambil dapat menjadi lebih fokus dan 
efektif.

2. Kesepakatan bersama mengenai kebijakan dan intervensi yang diperlukan guna 
meningkatkan jumlah lapangan kerja produktif di Maluku, khususnya untuk mendorong 
pengembangan lapangan kerja produktif di tiga sektor di Maluku, yaitu sektor pertanian, 
perikanan dan pariwisata, sebagai sektor-sektor strategis dalam strategi pembangunan 
provinsi. 

3. Pelatihan dengan praktik langsung mengenai analisa diagnostik ketenagakerjaan.
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Dalam lokakarya selama dua setengah hari tersebut terdapat partisipasi aktif dari pejabat 
pemerintah (termasuk perwakilan Bappeda tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Kota Ambon, 
kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat), Serikat Pekerja, APINDO 
(Asosiasi Pengusaha Indonesia), Bank Indonesia, dan perwakilan forum pemberdayaan 
ekonomi lokal Ambon dari proyek ILO-UNIDO sebagai pengamat. Presentasi temuan-temuan 
utama analisa diagnostik ketenagakerjaan digabungkan dengan diskusi kelompok dalam tiga 
kelompok kerja.2

Lokakarya dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Bp. M.Z. Sangadji, dan Bp. Kazutoshi 
Chatani dari Kantor ILO Jakarta. Pembukaan ini diikuti oleh presentasi dari ahli ketenagakerjaan 
dan pembangunan senior ILO Pusat Jenewa, Dr. Per Ronnas, dimana beliau memperkenalkan 
dasar-dasar konseptual dari metodologi untuk analisa diagnostik ketenagakerjaan kepada 
para peserta. Analisa yang terstruktur dengan langkah per langkah membantu dalam proses 
identifi kasi; pertama, apa yang terjadi dan kedua, mengapa hal tersebut terjadi. Pertanyaan 
pertama dapat dijawab melalui analisis secara seksama data statistik yang tersedia, sementara 
pertanyaan kedua membutuhkan analisis yang lebih bersifat kualitatif dan berdasarkan pada 
pengetahuan unik yang dimiliki oleh narasumber-narasumber setempat – yaitu peserta yang 
diundang dalam lokakarya ini. Ketenagakerjaan adalah persoalan yang rumit, dan metodologi 
ini berupaya untuk menyusun faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya dan juga 
membantu dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi melalui perspektif ketenagakerjaan. 

Rencana strategis pembangunan Provinsi Maluku dipresentasikan oleh Kepala Bidang Ekonomi 
dan Sumber Daya Alam dari Bappeda, Bp. Anton A. Lailossa, yang menjelaskan mengenai 
tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Maluku – yang merupakan provinsi 
dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia. Strategi pembangunan berfokus 
pada pengembangan tiga sektor utama (pertanian, perikanan dan pariwisata) secara merata 
guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai 
target-target kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2013. Bp. Lailossa 
menyatakan bahwa ILO secara khusus diminta untuk fokus pada sektor-sektor ini sebagai 
sektor pendorong pertumbuhan ekonomi potensial yang akan menciptakan kesempatan kerja 
dan mengurangi kemiskinan (lihat Lampiran 4). 

Setelah peserta diperkenalkan dengan metode dan strategi pembangunan provinsi, Bp. 
Chatani mempresentasikan kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh ILO, ADB dan IDB 
yaitu analisis mengenai hambatan-hambatan utama terhadap pertumbuhan yang merata di 

RINGKASAN EKSEKUTIFB.

2 Untuk rinciannya lihat agenda dalam Appendix 1.
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Indonesia sebagai kerangka acuan analisa di tingkat provinsi. Kajian tersebut menekankan tiga 
hambatan utama bagi penciptaan lapangan kerja produktif di Indonesia: infrastruktur yang 
tidak memadai dan berkualitas rendah; kelemahan dalam tata pemerintahan dan kelembagaan 
dan akses yang tidak merata serta kualitas pendidikan yang kurang baik (lihat Lampiran 5).

Temuan-temuan utama dari analisis situasi awal di Maluku, menjelaskan tentang dinamika 
perekonomian dan bursa tenaga kerja, dipresentasikan oleh Leyla Shamchiyeva (ILO Jenewa) 
(lihat Lampiran 6), yang juga fokus pada sumber daya manusia dan alam (lahan dan laut) di 
Maluku di sesi berikutnya, melihat aspek sumber daya ini dari perspektif pemanfaatannya 
sebagai sumber daya produktif (lihat Lampiran 7). Sesi ini menyimpulkan bahwa baik sumber 
daya manusia maupun sumber daya alam di Provinsi Maluku jumlahnya berlimpah, namun 
sebagian besar masih belum dimanfaatkan dengan baik. Sesi ini mendorong terjadinya 
diskusi yang akan membantu dalam menggali alasan-alasan mengapa sumber daya di Maluku 
kurang dimanfaatkan. Sesi diskusi kelompok berikutnya menemukan bahwa walaupun tingkat 
pendidikan di Maluku sangat tinggi, kualitas dan relevansi pendidikan tidaklah memuaskan. 
Sejumlah faktor mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan – 
kurangnya pelatihan keterampilan, fasilitas pendidikan yang sudah usang dan distribusi balai 
latihan kerja yang tidak merata di tingkat kabupaten, dan investasi yang tidak memadai dalam 
bidang pendidikan dan infrastruktur. Sumber daya lahan dan laut kurang dimanfaatkan karena 
infrastruktur yang tidak dibangun dengan baik dan keterampilan angkatan kerja yang kurang 
memadai. 

Sesi pagi pada hari kedua mencoba melihat tingkat dan kualitas pertumbuhan serta implikasinya 
terhadap kesempatan kerja. Temuan kuantitatif dipresentasikan oleh Dr. Per Ronnas (lihat 
Lampiran 8). 

Berdasarkan pada pengalaman serta pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari sesi ini, 
peserta dibagi menjadi tiga kelompok dan diminta untuk mendiskusikan tiga pertanyaan:

a. Apa saja tantangan utama untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian dan 
perikanan? 

b. Apa saja tantangan utama untuk menciptakan kesempatan kerja produktif dan penghasilan 
yang layak dari sektor pengolahan dan pariwisata? 

c. Bagaimana kita dapat memanfaatkan angkatan kerja berpendidikan di Maluku dengan 
lebih baik guna mendukung pembangunan ekonomi? 

Tiap kelompok diundang untuk membagi kesimpulan diskusi mereka dengan kelompok lain, 
setelah persoalan-persoalan yang muncul dikaitkan dengan pohon diagnostik melalui kegiatan 
pemetaan secara partisipatif dengan bantuan dari para fasilitator (lihat Gambar 3). 

Sesi mengenai sumber daya dan tingkat serta kualitas pertumbuhan ekonomi mengidentifi kasi 
tiga persoalan utama yang menghambat penciptaan lapangan kerja produktif di Maluku: 
aspek kualitatif sumber daya manusia, imbal balik sosial yang rendah dari investasi (terutama 
karena infrastuktur yang buruk) dan pasar yang tidak berkembang dan berfungsi dengan 
baik / akses ke pasar yang kurang baik. Persoalan-persoalan lain yang diidentifi kasi selama 
diskusi adalah: kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan; hak kepemilikan 
lahan yang tidak jelas; akses ke kredit/ pinjaman yang kurang memadai; kelemahan dalam 
lingkungan bisnis dan persoalan korupsi. Kelompok kerja juga menyimpulkan bahwa aspek 
lingkungan dari pembangunan memerlukan perhatian khusus guna memastikan pembangunan 
yang berkelanjutan dari sektor perikanan dan pertanian, yang merupakan prasyarat dari 
pengembangan sektor pariwisata yang berhasil. 
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Sesi siang pada hari kedua bertujuan untuk mengidentifi kasi sumber-sumber dan penyebab-
penyebab ketidakmerataan dalam hal akses ke lapangan kerja produktif (lihat Lampiran 9), 
peserta dibagi kedalam tiga kelompok dan diminta untuk masing-masing fokus pada dua 
persoalan utama ketidakmerataan di Maluku. Pada umumnya, mereka sepakat bahwa bentuk-
bentuk ketidakmerataan yang paling parah adalah antara: 

 Laki-laki dan perempuan, dan;

  Ibukota provinsi (Ambon) dan daerah-daerah pinggiran  

Guna mewujudkan pembangunan yang merata, semua kebijakan dan intervensi perlu dirancang 
sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat 
bagi semua orang dan bukan beberapa orang saja, serta dapat secara efektif mengurangi 
ketidakmerataan. Untuk mencapai hal ini, kelompok-kelompok kerja fokus pada identifi kasi 
jenis-jenis ketidakmerataan, memberikan contoh dari persoalan yang diangkat, menjelajahi 
alasan-alasan yang memungkinkan, dan mengusulkan solusi dan indikator kinerja guna 
mengukur kemajuan atas solusi ini. Para peserta sepakat bahwa clustering (pengelompokan) 
adalah model pembangunan yang sesuai untuk Maluku, yang merespon bidang-bidang 
pembangunan utama di tiap sektor dan kelompok kepulauan. Hasil-hasil dari latihan ini 
diberikan dalam Lampiran 9 a.     

Sesi terakhir dari lokakarya ini didedikasikan untuk latihan pemetaan pemikiran guna menggali 
keterkaitan (linkages) dari tiga sektor utrama di Maluku (pertanian, perikanan dan pariwisata), 
kesempatan kerja produktif yang merata dan bagaimana kebijakan dapat ditingkatkan untuk 
mendukung pembangunan sektoral serta memperkuat hubungan lintas sektor. Hasilnya dapat 
dilihat pada Lampiran 10. 

Singkatnya, lokakarya menyimpulkan bahwa: 

1. Maluku telah memiliki kebijakan pembangunan sektor yang jelas   (fokus pada pengem-
bangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata) dan pendekatan (pengelompokan 
dalam cluster-cluster). 

2. Tiga kendala utama dalam mengembangkan kesempatan kerja produktif di Maluku adalah 
kurangnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur serta akses ke pasar 
yang terbatas. 

3. Karena penduduk Maluku tersebar di sejumlah besar pulau, pembangunan berbasis 
cluster mungkin penting bagi implementasi yang lebih efi sien.  

4. Tingkat pendidikan keseluruhan di Maluku cukup tinggi; jauh di atas rata-rata untuk 
Indonesia secara keseluruhan. Namun, ada ketidaksesuaian antara pendidikan dan 
pelatihan keterampilan dengan permintaan dalam bursa tenaga kerja. Sistem pendidikan 
yang saat ini diterapkan belum sesuai dengan tujuan pembangunan provinsi. 

5. Guna mendorong pariwisata, dua persoalan perlu ditanggapi terlebih dahulu – 
pembangunan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Saat ini tidak ada 
sekolah kejuruan pariwisata dan perhotelan, ataupun kursus informal mengenai pariwisata. 
Alhasil, orang yang bekerja di sektor pariwisata tidak memiliki pelatihan yang tepat atau 
diundang dari luar Maluku sehingga menggantikan angkatan kerja lokal. Terdapat potensi 
untuk meningkatkan lapangan kerja produktif dalam sektor ini setelah infrastruktur yang 
mendukung pariwisata dikembangkan. 

6. Kontribusi sektor manufaktur (pengolahan) masih terbatas dan hubungan lintas sektor 
belum dikembangkan dengan baik. Pengembangan sektor manufaktur dan pengolahan 
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dengan keterkaitan ke sektor-sektor prioritas akan meningkatkan dampak pembangunan 
ekonomi dan lapangan pekerjaan. 

7. Terdapat kebutuhan untuk mendorong investasi asing dan dalam negeri, yang saat ini 
jumlahnya jauh lebih rendah daripada yang diperlukan. Salah satu hal yang dibutuhkan 
untuk mencapai hal ini adalah lingkungan bisnis yang menunjang termasuk keamanan. 

8. Indikator-indikator yang jelas dan dapat diukur harus diperkenalkan untuk melacak 
kemajuan terhadap target-target yang ditetapkan. Indikator pembangunan perlu 
mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif. 

9. Infrastruktur, khususnya pelabuhan laut dan bandara, dibutuhkan untuk mendukung 
penciptaan lapangan kerja produktif di Maluku. Frekuensi yang sedikit dan biaya 
transportasi yang tinggi merugikan pembangunan, mobilitas dan produktivitas tenaga 
kerja. 

10. Rencana pembangunan perlu diselaraskan di seluruh cluster dan sektor, seperti halnya 
integrasi kegiatan operasional untuk mencapai dampak yang maksimal. Pemerintah 
mungkin perlu melakukan lebih dari intervensi yang hanya bertujuan untuk memungkinkan 
pembangunan yang didorong oleh pasar. Pemerintah juga harus menyusun dan 
melaksanakan strategi dan kebijakan yang secara aktif mendorong dan membentuk 
pembangunan tersebut. Hal ini memerlukan adanya peningkatan kapasitas lebih lanjut di 
tingkat Bappeda dan unit-unit teknis lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten. 

Temuan-temuan di atas ditarik dari diskusi peserta terutama selama sesi 7. Penjelasan 
presentasi, analisis, dan kesimpulan yang lebih rinci diberikan di bawah ini. 
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Dua presentasi diberikan dan menjadi kerangka acuan untuk lokakarya pelatihan mengenai 
analisa diagnostik ketenagakerjaan. Pertama, presentasi mengenai temuan-temuan dari kajian 
yang dilakukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization), 
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Bank Pembangunan Islam (Islamic 
Development Bank) oleh Kantor ILO Jakarta; dan kedua, presentasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) oleh Bappeda (Lihat Lampiran 5). 

Kajian tersebut menyimpulkan bahwa walaupun perekonomian Indonesia mengalami 
pertumbuhan, namun Indonesia masih tertinggal di belakang beberapa negara tetangga 
seperti Vietnam dan Kamboja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tersebut belum cukup merata. 
Kemiskinan tetap menjadi persoalan, dan kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan 
semakin lebar. Kajian tersebut mengidentifi kasi tiga hambatan utama bagi pertumbuhan di 
Indonesia: infrastruktur  yang tidak memadai dan berkualitas rendah, kelemahan dalam tata 
pemerintahan dan kelembagaan serta akses yang tidak merata ke pendidikan dan rendahnya 
kualitas pendidikan. 

Pembangunan di Maluku mencerminkan keadaan Indonesia secara keseluruhan. Tingkat 
kemiskinan turun dari 32.8 persen pada tahun 2003 menjadi 27.7 persen pada tahun 2010, 
namun tingkat kemiskinan tersebut masih dua kali lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. 
Tingkat pengangguran menurun namun masih tetap tinggi: Pengangguran turun dari 14.4 
persen pada tahun 2006 menjadi 10 persen pada tahun 2010, namun masih tetap lebih tinggi 
dari rata-rata pengangguran nasional pada tahun yang sama yaitu 7.4 persen. Pemerintah 
berharap bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat turun masing-masing menjadi 
12.5 persen dan 5.8 persen  pada tahun 2013. Hal ini dapat dicapai melalui penciptaan 
lapangan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang merupakan tantangan 
karena provinsi Maluku masih berupaya pulih dari konfl ik masa lalu. Dengan mengingat visi 
ini, tiga sektor terpilih menjadi sektor-sektor prioritas untuk pembangunan dengan potensi 
yang tinggi bagi penciptaan lapangan kerja, yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. 
Guna mengatasi tantangan karakteristik geografi s Maluku terhadap implementasi strategi 
pembangunan, daerah kepulauan yang luas ini telah dikelompokkan menjadi cluster-cluster. 

Terkait dengan hal ini, lokakarya pelatihan diagnostik ketenagakerjaan ILO telah diarahkan 
untuk menempatkan ketiga sektor prioritas – pertanian, perikanan dan pariwisata – menjadi 
fokus diskusi dan analisis, serta menggali cara-cara bagaimana industri pengolahan dapat 
dimanfaatkan sebagai kaitan (link) antar sektor-sektor tersebut. Bagian berikut akan menjelaskan 
proses analitis secara lebih rinci. 

ANALISA DIAGNOSTIK 
KETENAGAKERJAAN: 
KESIMPULAN DAN POKOK-
POKOK DISKUSI 

C.
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Dinamika Ketenagakerjaan, Bursa Tenaga Kerja dan Ekonomi  

Sebuah ulasan mengenai dinamika ketenagakerjaan, bursa tenaga kerja dan perekonomian di 
Maluku berlaku sebagai pendahuluan dari sesi analisis (lihat Lampiran 7). Dari tahun 2002 dan 
seterusnya, pertumbuhan ekonomi di Maluku stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut 
belum cukup merata dan belum menciptakan pertumbuhan kesempatan kerja produktif yang 
memadai. 

Secara demografi s, piramida penduduk provinsi menunjukkan struktur yang besar di bagian 
bawah, yang berarti banyak penduduk usia muda yang belum memasuki usia kerja (kurang 
dari 15 tahun). Hal ini berarti bahwa dalam 15 tahun kedepan, jumlah penduduk usia kerja 
akan meningkat dengan sangat cepat, tingkat ketergantungkan berbasis usia akan naik namun 
sekaligus memberikan tekanan pada perekonomian untuk menciptakan pekerjaan.  

Maluku tertinggal di belakang Indonesia secara keseluruhan pada semua indikator bursa 
tenaga kerja. Tingkat kegiatan di Maluku sebesar 66.5 persen pada tahun 2010 lebih rendah 
daripada rata-rata nasional sebesar 67.8 persen, dan tingkat pengangguran di Maluku adalah 
sebesar 10 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yaitu 7.4 persen. Tingkat kegiatan 
yang rendah seperti ini serta tingkat pengangguran yang tinggi adalah hal yang umum terjadi 
untuk perekonomian agraria seperti Maluku.  

Namun, perlu dicatat bahwa tingkat kegiatan antara mereka yang berusia 20-64 tahun lebih 
tinggi.3  Tingkat kegiatan tersebut mencapai 92 persen di antara laki-laki, namun hanya 61 
persen di antara perempuan pada tahun 2009. Tingkat partisipasi perempuan yang rendah 
ditemukan di semua kelompok usia, dan tidak berubah banyak sejak tahun 2002. Tingkat 
kegiatan di antara penduduk berusia lebih muda (20-24 tahun) jauh lebih rendah daripada 
rata-rata, dan terlebih lagi untuk perempuan. Melihat mereka yang tidak aktif secara ekonomi, 
hanya sepertiga dari mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Yang menjadi jelas dari 
statistik setelah memisahkan data berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah bahwa tingkat 
kegiatan secara keseluruhan amat dipengaruhi oleh tingkat kegiatan yang rendah di antara 
perempuan dan kaum muda. Tingkat kegiatan di antara laki-laki berusia 20-65 tahun di Maluku 
dianggap normal untuk sebuah perekonomian agraria. 

Selain itu, walaupun perempuan dan kaum muda memasuki angkatan kerja, risiko bahwa 
mereka akan menganggur masih cukup tinggi. Tingkat pengangguran perempuan berusia 
25-49 tahun sebesar 13 persen pada tahun 2009, tingkat pengangguran laki-laki berusia 25-49 
tahun sebesar 7.2 persen. Pengangguran terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan. Dapat 
disimpulkan bahwa pengangguran terutama mempengaruhi perempuan yang tinggal di 
daerah-daerah perkotaan. 

Kinerja Maluku di bidang pendidikan merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hanya 
2.6 persen penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang masih buta huruf pada tahun 2009, 
jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional 7.4 persen. Angka 
partisipasi sekolah juga salah satu yang tertinggi di Indonesia. Lebih dari setengah angkatan 
kerja di Maluku telah menyelesaikan setidaknya pendidikan menengah pertama. Bahkan di 
daerah pedesaan, tingkat pendidikan penduduk cukup tinggi; 45 persen angkatan kerja lulus 
setidaknya dari sekolah menengah pertama. Namun, tingkat pengangguran tertinggi adalah 
di antara mereka yang berpendidikan tinggi. 

3 Perhitungan disini tidak memasukkan mereka yang kemungkinan sedang bersekolah (15-19 tahun) serta mereka yang lanjut usia (65 
tahun ke atas) dan oleh karenanya fokus pada yang berusia 20-64 tahun. 
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Pertanian dalam arti luas merupakan sektor perekonomian yang dominan di Maluku dan 
menyerap 59 persen penduduk usia kerja pada tahun 2009. Sebesar 75 persen dari penduduk 
usia kerja di pedesaan bekerja di sektor pertanian pada tahun yang sama. Sektor usaha 
terbesar kedua di Maluku adalah sektor jasa yang menyediakan lapangan kerja kepada 34 
persen pekerja, yang mayoritasnya adalah perempuan. Di daerah perkotaan, sebesar 86 
persen pekerja dipekerjakan di sektor jasa, terutama pelayanan publik dan pribadi (41 persen 
pada tahun 2009). 

Kontributor terbesar terhadap PDB di Maluku pada tahun 2010 adalah sektor jasa (60.9 persen), 
diikuti oleh pertanian (31.3 persen). Industri berkontribusi hanya sebesar 7.8 persen dengan 
subsektor manufaktur hanya menyumbang sebesar 4.8 persen terhadap PDB. Komposisi 
sektor terhadap PDB hanya sedikit berubah sejak tahun 2002. PDB meningkat sebesar hampir 
50 persen atau sebesar 5 persen setahun selama periode tersebut, menyiratkan bahwa 
pertumbuhan terjadi dalam sektor dan bukan melalui perubahan struktural antar sektor. 

Melihat perubahan dalam komposisi sektor dalam PDB dan kesempatan kerja sejak tahun 
2002, membantu kita untuk memahami dinamika ekonomi dan bursa tenaga kerja di Maluku. 
Kontribusi sektor pertanian dalam PDB turun perlahan (sebesar 4.2 persen sejak tahun 2002) 
dibandingkan kontribusinya terhadap kesempatan kerja total, yang turun drastis hampir 
sebesar 15 persen (dari 66.3 persen pada tahun 2002 menjadi 51.4 persen pada tahun 2010). 
Perkembangan ini menyiratkan adanya pertumbuhan produktivitas namun mengorbankan 
penciptaan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, produktivitas turun drastis sebesar hampir 
15 persen (dari 66.3 pada tahun 2002 menjadi 51.4 persen pada tahun 2010). Produktivitas  
pada sektor jasa menurun karena kontribusinya terhadap PDB tumbuh jauh lebih lambat 
dibandingkan pertumbuhan kontribusinya terhadap kesempatan kerja total. Sementara 
pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian disambut dengan baik, walaupun faktanya 
sebagian besar pekerja miskin ditemukan di sektor ini, pertumbuhan kesempatan kerja di 
sektor jasa tidaklah berkelanjutan. Sumber pertumbuhan kesempatan kerja alternatif di luar 
sektor pertanian perlu diidentifi kasi dan dikembangkan. Pengembangan industri pengolahan/ 
manufaktur, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk yang 
diproduksi di provinsi, dan untuk menghasilkan lapangan kerja produktif. Sektor manufaktur 
tetap kurang berkembang dan memberikan kontribusi yang sedikit terhadap ekonomi dan 
kesempatan kerja. Penekanan yang lebih besar dalam pengembangan sektor manufaktur tidak 
diragukan lagi akan diperlukan di masa mendatang. Secara keseluruhan, produktivitas tenaga 
kerja dalam perekonomian Maluku telah meningkat, walaupun tidak seimbang di seluruh 
sektor, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara perempuan dan laki-laki.  

Tingkat kemiskinan di Maluku (27.7 persen pada tahun 2010) adalah salah satu yang tertinggi 
di Indonesia dan dua kali lebih tinggi dari rata-rata nasional (13.3 persen pada tahun 2010). 
Kemiskinan sangat terkait dengan tingkat pendidikan: semakin tinggi tingkat pendidikan dari 
kepala rumah tangga, semakin rendah kemungkinan kemiskinan terjadi. Namun, perlu diingat 
bahwa di Maluku, bahkan mereka yang berpendidikan sekolah menengah kadangkala miskin 
(sepertiga dari rumah tangga miskin dikepalai oleh seseorang yang menyelesaikan setidaknya 
sekolah menengah pertama). Selain itu, tampaknya di Maluku, kesempatan kerja tidak selalu 
memberikan jalan untuk keluar dari kemiskinan. Diperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari 
orang-orang yang bekerja menemukan bahwa mereka berada dalam kemiskinan, dan sebagian 
besar dari mereka berada di daerah pedesaan. 

Singkatnya, penjelasan di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Maluku sebagian 
besar masih kurang diberdayakan, tingkat kegiatan antara perempuan dan kaum muda 
rendah, dan tingkat pengangguran cukup tinggi. Mereka yang berpendidikan tinggi lebih 
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berisiko untuk tidak bekerja. Banyaknya pekerja miskin juga menyiratkan bahwa produktivitas 
yang rendah tetap menjadi persoalan utama, termasuk di daerah pedesaan dan dalam sektor 
pertanian. Jadi secara keseluruhan, di Maluku, pendidikan tidak menjamin kesempatan 
kerja dan kesempatan kerja tidak menjamin kesejahteraan. Jadi, baik jumlah pekerjaan dan 
produktivitasnya harus ditingkatkan untuk laki-laki dan perempuan, dan kualitas dan relevansi 
pendidikan juga perlu ditingkatkan.

Guna mencapai perubahan yang nyata, perempuan harus diintegrasikan kedalam angkatan 
kerja dengan lebih baik dan diberikan kesempatan kerja produktif. Hal ini akan secara 
otomatis meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan, serta 
memperbaiki rasio ketergantungan aktual. 

Poin-poin utama dari diskusi:

Setelah presentasi tersebut, para peserta diminta untuk membagi opini mereka secara singkat 
terhadap ketiga pertanyaan berikut: 

1. Karakteristik, persoalan atau permasalahan pembangunan ekonomi apa yang paling 
penting dan unik di Maluku? 

2. Karakteristik, persoalan atau permasalahan ketenagakerjaan apa yang paling penting dan 
unik di Maluku? 

3. Karakteristik, persoalan atau permasalahan bursa tenaga kerja apa yang paling penting 
dan unik di Maluku? 

Para peserta menyimpulkan bahwa di Maluku, pembangunan ekonomi belum menciptakan 
peluang lapangan kerja yang memadai. Sumber daya ekonomi – khususnya laut dan kehutanan 
– tidak sepenuhnya dimanfaatkan, dan terdapat potensi yang belum dimanfaatkan dalam 
pertanian. Infrastruktur sangatlah penting di daerah seperti Maluku, yang seringkali dirujuk 
sebagai “provinsi dengan seribu pulau” dan masih belum berkembang serta tidak terdistribusi 
dengan merata.  

Dalam menanggapi persoalan-persoalan bursa tenaga kerja, para peserta mengindikasikan 
bahwa pertanian menawarkan kesempatan kerja, namun bukan merupakan pilihan yang 
menarik bagi kaum muda yang berpendidikan. Selain itu, di dalam bursa tenaga kerja juga 
kekurangan pengusaha-pengusaha sektor swasta. Aktivitas ekonomi dibatasi pada pusat-
pusat kota utama saja, dan terdapat risiko bahwa pembangunan ekonomi akan terfokus 
pada beberapa daerah dan meninggalkan banyak daerah di provinsi tersebut. Perekonomian 
tidak menciptakan peluang kerja produktif dengan memadai, dan sebagai hasilnya, pasokan 
angkatan kerja lebih tinggi daripada permintaan dalam bursa tenaga kerja. 

Informasi dari presentasi dan masukan dari para peserta digunakan untuk analissis lebih lanjut 
di bawah ini. 
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Kekurangan lapangan kerja produktif di Maluku    

Guna menghitung besarnya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja produktif di Maluku, 
dibuatlah sebuah perhitungan kasar mengenai kekurangan lapangan kerja produktif di 
Maluku, dan perkiraan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja produktif dalam lima 
tahun kedepan.

Dapat diperkirakan bahwa sekitar 162,700 orang yang bekerja berada dalam kemiskinan. 
Kelompok orang-orang ini seringkali disebut sebagai pekerja miskin (working poor), mayoritas 
(90 persen) dari pekerja miskin ini ditemukan di daerah-daerah pedesaan. Tingginya tingkat 
pekerja miskin adalah indikasi dari produktivitas yang rendah dan kurangnya lapangan kerja 
produktif. Jumlah dari pekerja miskin dan pengangguran merupakan kekurangan (defi sit) 
lapangan kerja produktif. Defi sit ini diperkirakan tumbuh selama dasawarsa sebelumnya, dari 
193,900 pada tahun 2002 menjadi 227,600 pada tahun 2010. Peningkatan jumlah pekerja miskin 
yang terlihat jelas ini cukup mengejutkan mengingat bahwa produktivitas telah meningkat 
dalam sektor pertanian selama beberapa tahun belakangan ini. Namun, terdapat kemungkinan 
bahwa banyak dari pekerja miskin ini berada sedikit dibawah garis kemiskinan, dimana 
peningkatan sedikit saja dari produktivitas mereka (terutama produktivitas dalam pertanian) 
akan mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Meningkatkan pendapatan rumah tangga 
dengan menyediakan kesempatan kerja bagi perempuan juga akan mengangkat banyak 
rumah tangga keluar dari kemiskinan. 

Secara keseluruhan, kekurangan lapangan kerja produktif, yang dihitung dari jumlah pekerja 
miskin ditambah pengangguran, adalah sebesar 227,600 ribu orang pada tahun 2009, dimana 
sebagian besarnya ditemukan di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan, persoalannya 
terutama terletak pada jumlah pekerja miskin yang banyak dan produktivitas yang rendah 
dalam pertanian yang memperkerjakan sebagian besar penduduk di pedesaan. Sebaliknya, di 
daerah perkotaan, persoalannya terletak pada pengangguran yang meluas. Oleh karena itu, 
kebijakan harus fokus pada meningkatkan produktivitas dari pekerja di sektor pertanian dan 
menciptakan pekerjaan produktif yang baru di daerah pedesaan dan perkotaan. Pekerjaan 
baru tersebut setidaknya harus menargetkan mereka yang berpendidikan dan perempuan. 
Koordinasi yang lebih baik antara pendidikan dan pelatihan kejuruan serta permintaan dalam 
bursa tenaga kerja diperlukan. 

Analisis awal berupaya menghitung tantangan yang diberikan oleh Tujuan Pembangunan 
Millenium untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi setengah dari tingkat kemiskinan 
tahun 1998 pada tahun 2015. 

Tantangan ketenagakerjaan untuk tahun 2010-2015

Peningkatan angkatan kerja   73,408

Penurunan jumlah pengangguran  - 7,654

Peningkatan dalam kesempatan kerja  81,062

Penurunan jumlah pekerja miskin             -79,240

Peningkatan lapangan kerja produktif  160,302

Sekitar setengah dari target peningkatan lapangan kerja produktif – 81,000 – haruslah dalam 
bentuk pekerjaan baru, terutama untuk sejumlah besar kaum muda yang akan memasuki 
angkatan kerja. 
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Sisanya – 79,000 – adalah mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas dan penghasilan 
dari pekerja miskin, yang sebagian besar bekerja dalam sektor pertanian saat ini. Hal ini dapat 
dicapai melalui peningkatan produktivitas dan penghasilan dalam pekerjaan mereka saat ini 
atau berpindah ke pekerjaan dengan produktivitas dan penghasilan yang lebih tinggi. 

Dalam latihan ini, asumsi-asumsi sebagai berikut dibuat: 

 Pertama, target penurunan kemiskinan sebesar 12.5%, mencerminkan target MDG yaitu 
setengah dari tingkat kemiskinan pada tahun 1998 pada tahun 2015. 

  Kedua, pertumbuhan angkatan kerja dihitung berdasarkan pada tingkat kegiatan spesifi k 
kelompok usia pada tahun 2010 dan dengan asumsi bahwa tidak ada migrasi keluar (zero 
net migration) 

  Ketiga, target pengangguran sebesar 7.9 persen diasumsikan, mencerminkan tingkat 
rata-rata nasional. Akhirnya, perkiraan pekerja miskin dihitung terhadap target tingkat 
kemiskinan. 

Sebagai hasilnya, kita memiliki perkiraan kasar jumlah kesempatan kerja produktif yang perlu 
diciptakan dan jumlah pekerja yang perlu mendorong produktivitasnya guna mencapai target 
kemiskinan tahun 2015. 

Analisa diagnostik ketenagakerjaan bersama 

Analisa diagnostik ketenagakerjaan bersama dilakukan selama lokakarya mengikuti 
pendekatan langkah per langkah yang terstruktur, berdasarkan pada ‘pohon’ referensi 
diagnostik ketenagakerjaan (lihat Gambar 1-2). Sesi pertama fokus pada karakteristik kuantitatif 
dan kualitatif sumber daya produktif yang tersedia, terutama sumber daya manusia (tingkat 
pendidikan, kesehatan, dll.) dan sumber daya alam (lahan dan laut). Hal ini diikuti dengan 
sebuah sesi dimana fokusnya diletakkan pada tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi 
dengan mencoba untuk menggali hambatan dan tantangan untuk mewujudkan pembangunan 
ekonomi yang mampu menciptakan banyak kesempatan kerja produktif yang dibutuhkan 
dalam tahun-tahun mendatang. Sesi berikutnya fokus pada penyebab ketidakmerataan dalam 
akses ke kesempatan kerja produktif. Selama sesi terakhir, kesimpulan dari diskusi kelompok 
dan temuan-temuan utama dari analisa diagnostik ketenagakerjaan digabungkan bersama. 
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Gambar 1. Pohon Diagnostik Ketenagakerjaan: 1-2-level cabang
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Gambar 2. Pohon Diagnostik Ketenagakerjaan: 2-3 level cabang
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Sumber daya produktif: Sumber daya manusia serta lahan dan laut
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Sesi ini melihat sumber daya manusia dan sumber daya alam dari perspektif pemanfaatannya 
sebagai sumber daya produktif. Baik aspek kuantitatif maupun kualitatif dari sumber-sumber 
daya ini dipertimbangkan. Secara kuantitatif, penduduk Maluku mayoritas berusia muda dan 
rasio ketergantungan berbasis usia cukup mendukung, dan hal ini akan semakin baik di masa 
mendatang ketika mereka yang berusia dibawah 15 tahun saat ini akan masuk ke dalam usia 
kerja. 

Dalam hal kualitas pembangunan sumber daya manusia, Maluku adalah salah satu provinsi 
dengan kinerja yang baik di Indonesia, dengan tingkat melek huruf dan angka partisipasi 
bersih yang tinggi serta tingkat lulusan sekolah menengah yang cukup mengesankan (90% 
pada tahun 2007/2008). (lihat Lampiran 7). Secara keseluruhan, angkatan kerja di Maluku 
berpendidikan tinggi berdasarkan standar Indonesia. Namun, tingkat pengangguran di 
Maluku terutama mempengaruhi mereka yang berpendidikan tinggi. Lebih dari setengah dari 
pengangguran di daerah pedesaan dan sebesar 81 persen pengangguran perkotaan telah 
menyelesaikan pendidikan menengah atas. Tingkat pendidikan yang tinggi dari penduduk 
setempat menyiratkan bahwa sumber daya manusia memiliki potensi yang kuat untuk menjadi 
produktif. Namun, tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa potensi ini tetap 
belum dimanfaatkan sepenuhnya. 

Sejumlah besar penduduk di daerah pedesaan yang aktif dalam sektor pertanian dan perikanan 
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, hanya sedikit yang memiliki pelatihan khusus 
dalam pertanian dan perikanan di daerah pedesaan karena universitas yang menawarkan 
program pendidikan semacam itu berlokasi di kota Ambon (Universitas Patimura). Terdapat 
kebutuhan untuk membangun dan memperluas program pendidikan dan pelatihan kejuruan 
guna meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan produktivitas angkatan 
kerja. Di saat bersamaan, pemerintah perlu mendorong pengembangan kesempatan kerja 
produktif. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses ke pasar haruslah sejalan dengan 
pengembangan sumber daya manusia. 

Terkait dengan sumber daya alam, Maluku dikelilingi oleh air (92.4 persen dari seluruh wilayah). 
Kepadatan penduduk tidak menyebar secara merata. Kepadatan penduduk mulai dari 7 orang 
/ km persegi (di Kabupaten Maluku Tenggara Barat) sampai 755 orang / km persegi di Kota 
Ambon. Selain itu, jumlah penduduk kabupaten pinggiran (mis. Maluku Tenggara Barat, Maluku 
Tenggara Tengah) menurun sejak tahun 2000, sementara penduduk Kota Ambon meningkat. 
Secara kuantitatif, tidak ada kekurangan lahan atau laut di provinsi ini. Sebagian besar wilayah 
Maluku juga  memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Maluku adalah provinsi yang kaya akan 
sumber daya alam. Namun, ini belum diterjemahkan menjadi kesejahteraan penduduk dan 
kemiskinan tetap tersebar luas. 

Presentasi mengenai fakta-fakta kuantitatif dan kualitatif diakhiri dengan pertanyaan-
pertanyaan untuk diskusi kelompok: 

1. Mengapa sumber daya manusia dan alam di Maluku belum dimanfaatkan sepenuhnya? 

2. Apakah sistem pendidikan dan pelatihan tepat dan sesuai dengan permintaan ekonomi 
yang ada saat ini dan di masa mendatang? 

Faktor-faktor berikut ini diidentifi kasi sebagai faktor yang menghambat pemanfaatan sumber 
daya manusia dan alam secara optimal. Kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan 
keterampilan untuk sumber daya manusia, serta akses ke dan investasi pada sumber daya 
lahan dan laut. Sumber daya manusia tetap belum dimanfaatkan sepenuhnya karena bahkan 
angkatan kerja yang berpendidikan kurang memiliki keahlian praktis yang relevan dengan 
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kebutuhan pasar. Informasi bursa tenaga kerja juga tidak dikumpulkan dan disebarkan secara 
layak, termasuk petani juga memiliki kesulitan mengakses atau memperoleh informasi. Selain 
itu, angkatan kerja yang berpendidikan cenderung mencari pekerjaan di sektor publik (menjadi 
pegawai negeri sipil) yang dianggap lebih bergengsi. 

Kedua, investasi pada infrastruktur kelembagaan untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan 
tidak memadai, khususnya di daerah pedesaan dan di tingkat kabupaten. Walaupun akses ke 
pendidikan formal cukup memadai di daerah perkotaan dan pedesaan (dari pendidikan dasar 
ke pendidikan tinggi), pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan ekonomi yang ada saat ini 
dan di masa mendatang seperti yang dipertimbangkan dalam strategi pembangunan provinsi. 
Pelatihan keterampilan dalam sektor-sektor strategis (pertanian, perikanan dan pariwisata) 
masih sangat kurang. Belum ada strategi untuk menutup celah antara sistem pendidikan dan 
bursa tenaga kerja. Kurangnya sekolah kejuruan yang berkualitas tinggi di pusat-pusat cluster  
geografi s yang disebutkan sebelumnya, tidak ada sekolah pariwisata (pelatihan formal dan 
informal) yang dapat membuat lulusan muda menjadi lebih kompetitif dan layak dipekerjakan 
dalam bursa tenaga kerja. Pendekatan cluster berada dalam proses adopsi dan memerlukan 
implementasi lebih lanjut di tingkat lokal. 

Terakhir, akses, pemanfaatan secara produktif dan investasi pada sumber daya alam juga 
terhambat oleh ketidakjelasan kepemilikan dan hak guna, sertifi kasi dan pendaftaran lahan 
serta tata guna lahan dan peraturan yang tidak memadai. 

MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA PRODUKTIF – 

Fokus Pada Aspek Ekonomi

Penciptaan kesempatan kerja produktif sangat terkait dengan tingkat dan kualitas pertumbuhan 
ekonomi. Guna menciptakan kesempatan kerja produktif untuk sejumlah besar kaum muda 
yang masuk ke bursa tenaga kerja tiap tahun dan untuk mengurangi jumlah pekerja miskin dan 
pengangguran, ekonomi perlu tumbuh dengan tingkat yang cukup tinggi dan pertumbuhan 
tersebut haruslah meningkatkan kesempatan kerja produktif secara merata dan berkelanjutan 
dengan efektif. 

Ulasan singkat mengenai pembangunan ekonomi di Maluku (lihat Lampiran 8) selama 
satu dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa perekonomian Maluku rata-rata telah tumbuh 
sebesar 5 persen per tahun. Angka ini masih kurang memadai mengingat bahwa Maluku perlu 
menanggapi dengan cepat kebutuhan atas rekonstruksi ekonomi pasca konfl ik dan untuk 
mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertumbuhan merupakan hasil dari peningkatan 
kesempatan kerja dan produktivitas. Sekitar 70 persen dari pertumbuhan disebabkan 
karena pertumbuhan kesempatan kerja, sementara 30 persen sisanya merupakan hasil dari 
pertumbuhan produktivitas, yang dapat dianggap sebagai kombinasi yang sehat. Namun, 
jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan turun dengan sangat lambat dari level yang 
tinggi. Tampaknya pertumbuhan belumlah terjadi secara merata. 

Seperti yang dicatat sebelumnya, sekitar 81,000 pekerjaan produktif baru perlu diciptakan 
antara tahun 2010 dan 2015 dan kesempatan kerja produktif perlu meningkat sebesar 160,000 
(yaitu lebih dari 40 persen) guna mencapai tujuan ganda yaitu mengurangi kemiskinan menjadi 
tidak lebih dari 12.5 persen dan untuk menyediakan peluang kerja produktif bagi sejumlah 
besar pendatang baru yang masuk kedalam angkatan kerja dalam tahun-tahun mendatang. 



19

Oleh karenanya, ambisi pembangunan haruslah bertujuan untuk meningkatkan laju 
pertumbuhan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, menyediakan banyak 
lapangan kerja serta meluas, termasuk untuk kelompok penduduk rentan seperti kaum muda, 
perempuan dan kaum miskin. 

Sebagian besar pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja terjadi di sektor jasa, yang 
menyumbang sekitar dua per tiga dari pertumbuhan PDB dan 84 persen pertumbuhan 
kesempatan kerja antara tahun 2002 dan 2010. Sebesar 41 persen pertumbuhan kesempatan 
kerja terjadi di sektor sosial, terutama publik dan jasa, dan 35 persen dalam sub-sektor 
perdagangan, hotel dan restoran dalam sektor jasa. Karena pertumbuhan nilai tambah dalam 
sektor-sektor ini jauh lebih rendah daripada pertumbuhan kesempatan kerja, pertumbuhan 
kesempatan kerja terjadi dengan mengorbankan produktivitas sehingga pertumbuhan ini 
tidaklah berkelanjutan dalam jangka panjang. Khususnya, tampaknya pertumbuhan yang amat 
cepat dalam sektor pelayanan publik dan sosial dapat kemungkinan besar tidak akan berlanjut 
di masa mendatang. 

Hampir seperempat dari pertumbuhan ekonomi antara tahun 2002 dan 2010 datang dari 
sektor pertanian, namun kesempatan kerja dalam sektor pertanian tersebut meningkat kurang 
dari 5 persen. Pertumbuhan produktivitas dalam sektor pertanian disambut dengan baik 
dan perlu diteruskan guna mengurangi jumlah pekerja miskin. Namun, cakupan yang sesuai 
untuk meningkatkan kesempatan kerja dalam sektor pertanian, tidak termasuk perikanan dan 
budidaya air (aquaculture), tampaknya akan terbatas. Sektor manufaktur tetap memainkan 
peranan yang kecil dalam perekonomian, tercerminkan dalam kontribusinya yang kecil terhadap 
pertumbuhan PDB (0.9%) dan kesempatan kerja (1.3%). Pengembangan  lebih lanjut pertanian 
dan perkembangan budidaya air yang cepat seperti yang dibayangkan, khususnya budidaya 
rumput laut, akan memperoleh manfaat yang besar dari pengembangan agro-processing dan 
pengolahan berbasis sumber daya lokal akan menjadi dasar untuk dan sebagai  pendorong 
pembangunan itu sendiri. 

Pertumbuhan yang kuat dan gabungan dari ketiga sektor strategis – pertanian, budidaya 
air dan pariwisata – dan manufaktur (pengolahan) yang dikaitkan dengan sektor-sektor ini 
menciptakan rantai nilai tambah yang kuat, dan akan diperlukan guna mencapai tujuan ganda 
yaitu peningkatan produktivitas secara berkelanjutan untuk mengurangi jumlah pekerja 
miskin dan penciptaan peluang kerja produktif secara cepat di luar sektor pertanian, dalam 
pertumbuhan. Tingkat kemiskinan yang terus menerus tinggi di daerah pedesaan, walaupun 
terdapat peningkatan signifi kan dalam produktivitas pertanian juga mengindikasikan kebutuhan 
untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai mengapa pertumbuhan yang jelas 
di sektor pertanian gagal diterjemahkan menjadi pengurangan jumlah pekerja miskin secara 
cepat. 

Oleh karena itu, hal-hal berikut diperlukan untuk menempatkan perekonomian di jalur 
pertumbuhan yang berkelanjutan dan cepat guna memastikan lapangan kerja produktif untuk 
semua dan pengentasan kemiskinan: 

 Intensifi kasi dan pertanian yang lebih berorientasi pasar serta pembangunan sektor 
perikanan dan budidaya air yang kuat (terutama rumput laut). 

  Diversifi kasi ekonomi, melalui pengembangan keterkaitan (linkage) dan rantai nilai 
tambah dari pertanian dan sektor-sektor strategis lainnya – budidaya air (rumput laut) dan 
pariwisata – dan pengembangan sektor manufaktur modern berbasis sumber daya lokal.

  Kondisi yang menunjang untuk pengembangan lebih lanjut pertanian, perikanan dan  
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pengolahan guna mengoptimalkan nilai tambah dan memacu pertumbuhan lapangan 
kerja produktif.

  Meningkatkan nilai tambah ekspor dari Maluku melalui identifi kasi ceruk pasar (niche) 
ekspor dan pergeseran dari ekspor bahan baku ke ekspor barang-barang olahan dengan 
nilai tambah tinggi, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi baik melalui pertumbuhan 
ekspor dan permintaan dalam negeri. 

  Memperkuat basis-basis teknologi dari ekonomi, sehingga meningkatkan produktivitas 
tenaga kerja dan menciptakan permintaan yang lebih kuat atas angkatan kerja yang 
berkeahlian dan berpendidikan. 

  Mewujudkan pertumbuhan yang merata → pertumbuhan haruslah bersifat inklusif (meluas) 
dan pro-kaum miskin. 

Analisis berikutnya fokus pada identifi kasi kendala dan tantangan utama untuk mencapai 
tujuan-tujuan ini. Tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Pohon referensi diagnostik ketenagakerjaan digunakan untuk memandu dan menyusun struktur 
analisa. Struktur ini menjadi basis untuk analisis terstruktur selanjutnya atas sejumlah besar 
faktor yang diketahui dari teori ekonomi dan studi empiris dari tempat lain memiliki pengaruh 
pada tingkat dan struktur serta kualitas pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor-faktor ini, 
seperti konsep integrasi ekonomi global dan kebijakan makro ekonomi, jelas-jelas berada di 
luar kendali pemerintah provinsi di Maluku, sementara faktor-faktor lain dapat dipengaruhi 
oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat. 

Diskusi kelompok dan analisis berikutnya dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifi kasi: 

  Faktor-faktor yang menjadi kendala dan tantangan penting dalam mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi yang cepat, menghasilkan banyak lapangan kerja dan berkelanjutan 
di Maluku.

  Faktor-faktor yang kurang penting dalam konteks Maluku, dan 

  Faktor-faktor dimana pemerintah provinsi tidak memiliki kendali atasnya. 

Dengan menggunakan pohon diagnostik ketenagakerjaan sebagai struktur analisa, para 
peserta lokakarya diminta untuk membahas pertanyaan-pertanyaan berikur dalam diskusi 
kelompok: 

(i) Apa saja persoalan dan tantangan utama untuk meningkatkan penghasilan dari sektor 
pertanian dan perikanan? Solusi apa yang Anda usulkan?

(ii) Apa saja tantangan dan kendala utama untuk meningkatkan kesempatan kerja dan 
penghasilan dari sektor manufaktur dan pariwisata? Solusi apa yang dapat Anda 
usulkan? 

(iii) Apa saja persoalan dan tantangan utama untuk memanfaatkan angkatan kerja yang 
berpendidikan dan berkeahlian sepenuhnya di Maluku untuk mendukung pembangunan 
ekonomi? 

(iv) Bagaimana nilai tambah sektor manufaktur dapat ditingkatkan? 

Analisa dan diskusi kelompok selama sesi ini mengidentifi kasi dua kendala / tantangan utama 
dan tiga faktor ‘peringkat dua’: Kendala / tantangan yang paling penting yang perlu ditanggapi 
adalah:
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  Imbal balik sosial yang rendah dari investasi; terutama karena infrastruktur yang kurang 
baik dan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah secara keseluruhan.

  Pasar yang tidak berfungsi dengan baik dan kurang berkembang / akses ke pasar yang 
kurang baik.

Selain itu, tiga faktor prioritas lainnya juga diidentifi kasi: 

  Sulitnya akses ke keuangan 

  Kekurangan dalam lingkungan bisnis, dan terkait dengan ini

  Korupsi.

Menggabungkan hasil diskusi pada sesi sebelumnya mengenai sumber daya manusia dan 
sumber daya produktif lainnya, serta hasil diskusi sesi mengenai ‘Peluang kerja produktif – 
Tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi’, faktor-faktor prioritas berikut diidentifi kasi. 
Faktor-faktor inti ditulis dengan huruf tebal. 

Sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya: 

1.  Aspek 1.2. Aspek kualitatif pengembangan sumber daya manusia 

2.  Aspek 1.3 Investasi dalam sumber daya manusia 

3.  Aspek 1.4 Akses ke lahan

Peluang kerja produktif: Tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi:

4.  Aspek 2.1.2 Akses ke keuangan

5.  Aspek 2.1.3 Imbal balik sosial atas investasi (khususnya infrastruktur)

6.  Aspek 2.1.6 Akses ke pasar 

7.  Aspek 2.2.2 Lingkungan bisnis 

8.  Aspek 2.2.4 Ekstraksi keuntungan 

Aspek keberlanjutan:

9.  Aspek 3.1. Kelestarian lingkungan

Pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya produktif lainnya telah dibahas 
dalam sesi-sesi sebelumnya, dimana peserta menyimpulkan bahwa kualitas dan relevansi 
pendidikan yang kurang baik, tingkat keterampilan yang rendah dan ketidaksesuaian antara 
permintaan dan pasokan keterampilan yang ada – semuanya mengakibatkan sumber daya 
manusia yang ada kurang dimanfaatkan. Disarankan bahwa sekolah-sekolah kejuruan dengan 
pelatihan keterampilan khusus di sektor-sektor sasaran perlu dipromosikan. Saat ini, pelatihan 
bergantung pada anggaran pemerintah (melalui BLK – Balai Latihan Kerja). Di masa mendatang, 
pelatihan di bidang-bidang khusus seperti pembibitan/ pembiakan, pertanian, pengumpulan, 
teknik-teknik pengolahan / paska-panen, akan diperlukan. Pelatihan semacam itu harus dapat 



Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Ambon, MALUKU

LAPORAN LOKAKARYA

22

diakses oleh pelajar-pelajar dari seluruh provinsi, dan melibatkan partisipasi aktif dari pusat-
pusat pelatihan publik dan swasta. Para peserta juga menyarankan disediakannya program-
program magang untuk mendorong proses pembelajaran.  

Infrastruktur yang kurang baik diidentifi kasi sebagai salah satu hambatan yang paling penting 
bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja produktif. Infrastruktur memainkan peranan 
penting dalam menyediakan akses ke pasar, dalam produksi dan realisasi produk-produk 
pertanian dan laut yang berkualitas tinggi: pelabuhan laut untuk menghubungkan satu pulau 
ke pulau lain, yang bekerja dengan jadwal rutin, fasilitas penyimpanan dan peti es di pelabuhan 
laut untuk menyimpan produk-produk laut sebelum pengiriman, jalan dan transportasi umum 
teratur dari lokasi produksi ke pasar. Penting juga untuk mencapai pembangunan yang 
seimbang antar daerah. Saat ini, infrastruktur yang buruk mengurangi tingkat investasi dalam 
ekonomi serta mengurangi manfaat terhadap ekonomi secara keseluruhan dari investasi yang 
ada. 

Akses ke informasi pasar juga menjadi hambatan tambahan yang cukup parah, yang membatasi 
pertumbuhan. Para petani, nelayan, usaha-usaha pengolahan kecil serta pedagang lokal 
seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses pasar guna menjual produk-produk mereka 
karena mereka tidak memiliki informasi mengenai permintaan yang ada. Produk-produk 
segar dijual ke beberapa pedagang lokal saja, sehingga menciptakan ketergantungan yang 
tinggi bagi petani terhadap pedagang-pedagang ini. Selain itu, pedagang-pedagang lokal 
ini juga hanya memiliki jejaring bisnis yang terbatas untuk memperluas permintaan, sehingga 
menciptakan rantai distribusi yang panjang dan membatasi penghasilan para produsen. 
Para petani juga hanya memiliki sedikit akses ke pengolahan (manufaktur) untuk menjaga 
persediaan dan harga output yang stabil dan di saat bersamaan, petani juga terhalang dari 
akses ke toko-toko yang aman dan dapat diandalkan untuk produksi. Sistem koperasi tidak 
dikembangkan dengan memadai. Di tingkat yang berbeda, disimpulkan bahwa usaha-usaha 
di Maluku kurang memperoleh akses yang memadai ke pasar di luar provinsi, sehingga 
membatasi perkembangan ekspor. 

Para peserta memberikan sejumlah proposal aksi yang perlu dilakukan untuk menanggapi 
persoalan-persoalan yang telah teridentifi kasi tersebut, beberapa usulan aksi tersebut 
diberikan dibawah ini. Beberapa proposal utama untuk mewujudkan hal ini mencakup: 

  Pasar lokal di pusat cluster perlu dikembangkan. Pasar-pasar lokal ini harus terintegrasi 
kedalam satu pasar yang lebih besar, mis. pasar provinsi, dimana produk-produk segar dan 
produk hasil olahan dipasarkan. Hal ini harus dihubungkan dengan sektor pariwisata. 

  Investasi pada infrastruktur guna membantu mobilitas komoditas dan produk.

  Menyediakan sebuah rumah pengepakan (pengemasan) produk-produk olahan, dilengkapi 
dengan pelatihan dan langkah-langkah lain serta memastikan kebersihan makanan dan 
pelatihan sertifi kasi produk. 

  Meningkatkan kapasitas para perencana dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan 
sumber daya. 

  Mengembangkan koperasi cluster, guna mengelola input, pengolahan dan pemasaran 
produk dengan lebih baik (komoditas dan olahan) dan jejaring dengan koperasi-koperasi 
pedesaan. 

  Meningkatkan kapasitas koperasi pedesaan dan petugas penyuluh pertanian, guna 
mendukung input pertanian dan usaha mikro, mis. pembibitan produk-produk pertanian 
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dan perlengkapan untuk menangkap ikan, serta pemasaran produk-produk olahan 
sehingga rantai distribusi bisa diperpendek. 

  Memperkenalkan ‘tumpang sari’ – sebuah cara untuk meningkatkan output ekonomi 
lahan dengan intensifi kasi penggunaan lahan – menanam sayur-sayuran dibawah pohon 
komoditas (mis.  beberapa sayuran dapat tumbuh dibawah pohon pala dan cengkeh). 

 Meningkatkan penyebaran informasi mengenai produk-produk pertanian, perikanan dan 
pengolahan serta koordinasi antara permintaan dan penawaran di daerah pedesaan dan 
perkotaan serta antar pulau. 

 Menyelenggarakan promosi sektor-sektor strategis setempat (pertanian, perikanan dan 
pariwisata) secara rutin baik di Indonesia dan di luar negeri.

 Persiapan masyarakat untuk kunjungan turis melalui pelatihan peningkatan kesadaran, 
mengembangkan paket-paket pariwisata dan pelatihan bahasa. 

 Pelatihan kewirausahaan dalam sektor pertanian, perikanan dan pariwisata untuk kaum 
muda dan perempuan di daerah pedesaan dengan fasilitasi inkubator bisnis. Pelatihan 
harus mencakup diversifi kasi produk di sepanjang rantai nilai (mis. kelapa dapat diolah 
menjadi minyak kelapa, briket arang dari batok kelapa, gula aren, dst.). 

  Membangun pusat-pusat layanan pengembangan bisnis di tiap cluster guna mempermudah 
proses membangun usaha. 

MENCAPAI PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MERATA 

Di sepanjang lokakarya, ketidakmerataan dalam beragam bentuk diangkat dalam diskusi 
sebagai aspek penting tantangan pembangunan. Ternyata, semua faktor yang diidentifi kasi 
sebagai tantangan penting untuk pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya 
produktif lain serta untuk menciptakan peluang kerja produktif untuk pertumbuhan memiliki 
dimensi penting ketidakmerataan. 

Presentasi singkat diberikan sebagai pendahuluan dari sesi mengenai mencapai pertumbuhan 
dengan kesetaraan (lihat Lampiran 9). Dalam presentasi ini, empat sumber utama 
ketidakmerataan (ketidaksetaraan) terkait dengan akses ke pekerjaan produktif didiskusikan: 

  Akses yang tidak merata ke sumber daya produktif (pendidikan, keterampilan, 
pengetahuan serta akses ke lahan dan sumber daya alam, mengakibatkan kemampuan 
untuk memperoleh pekerjaan yang tidak merata). 

 Peluang yang tidak merata 

  Ketidakamanan dan kerentanan, yang mengurangi kemungkinan kaum miskin untuk 
mengambil risiko yang diperhitungkan, yang seringkali diperlukan guna meningkatkan 
produktivitas dan penghasilan mereka 

  Ketersediaan waktu kerja karena waktu yang berlebihan dihabiskan untuk melakukan 
pekerjaan rumah tangga dan kerja-kerja reproduktif serta distribusi kerja yang tidak merata 
antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam diskusi selanjutnya, ada dua bentuk ketidakmerataan yang diidentifi kasi dan 
didiskusikan: 
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 Ketidakmerataan antara daerah pedesaan dan perkotaan, antara pusat kota (Ambon) dan 
daerah pinggiran (sebagian besar daerah lain di provinsi). 

 Ketidakmerataan antara laki-laki dan perempuan 

Dinamika ekonomi sangat berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara 
Ambon dan daerah lainnya di provinsi. Sementara hanya 20 persen penduduk Maluku saat ini 
menetap di Ambon, ibukota provinsi menyumbangkan 42 persen produksi ekonomi di Maluku. 
Penghasilan per kapita di Ambon lebih dari dua kali rata-rata per kapita Maluka, sementara 
penghasilan per kapita beberapa kabupaten, seperti, Maluku Tengah, Seram bagian Timur dan 
Pulau Buru hanya sekitar 60 persen dari rata-rata provinsi. Pekerjaan berupah terkonsentrasi di 
beberapa pusat kota, terutama di kota-kota. Pekerjaan tidak berupah sangat terkait dengan 
informalitas dan kemiskinan. 

Akses ke pekerjaan produktif juga beragam khususnya antara laki-laki dan perempuan. 
Tingkat kegiatan perempuan juga tertinggal di belakang laki-laki. Namun setelah perempuan 
memasuki angkatan kerja, mereka berjuang untuk menemukan pekerjaan dan lebih berisiko 
menjadi pengangguran. Ketika mereka menemukan pekerjaan, mereka lebih berkemungkinan 
untuk bekerja sendiri dan berakhir di ekonomi informal. 

Guna memahami persoalan ketidakmerataan dalam akses ke lapangan kerja produktif di Maluku 
lebih dalam, para peserta diminta untuk mengidentifi kasi: (i) bentuk-bentuk ketidakmerataan 
utama, (ii) manifestasi atau perwujudannya, (iii) penyebabnya, (iv) solusi yang memungkinkan, 
dan (v) indikator-indikator yang memungkinkan untuk mengukur kemajuan. Sebuah matriks 
yang merangkum hasil-hasil diskusi dapat dilihat dibawah ini.

 



25

MATRIKS HASIL mengenai KEMERATAAN 

Aspek-aspek 
ketidakmera-
taan

Penyebab

Laki-laki vs 
perempuan

Laki-laki 
memiliki 
peluang 
lebih untuk 
mendapatkan 
pekerjaan 
berupah 
dibandingkan 
perempuan

Peran gender di 
mata publik yang 
menugaskan 
perempuan 
untuk bekerja di 
dapur, ruang cuci 
dan kamar tidur; 
sementara laki-
laki lebih terlihat 
sebagai pencari 
nafkah. 

Apa saja persoalan-persoalan utama terkait dengan akses yang merata ke pekerjaan produktif 
antara:

Contoh4 Solusi

Menyediakan pelatihan 
untuk perempuan guna 
dapat bekerja dari 
rumah (mis. industri 
rumahan) 

Indikator 
kinerja

Jumlah pekerja 
perempuan. 

Jumlah usaha-
usaha swasta 
yang dimiliki oleh 
perempuan.

Keterlibatan 
perempuan 
dalam 
pendidikan tinggi 
lebih rendah 
daripada laki-laki. 

Partisipasi 
perempuan 
dalam tiga 
sektor pekerjaan 
(pertanian, 
perikanan dan 
pariwisata) lebih 
rendah daripada 
laki-laki. 

Keluarga 
seringkali lebih 
memilih untuk 
mengirimkan 
anak laki-laki 
ke sekolah 
karena mereka 
adalah pencari 
nafkah di masa 
mendatang. 

Menyediakan seminar 
kesetaraan gender di 
tingkat desa. 

Menyediakan pelatihan 
keterampilan spesifi k 
sektor untuk perempuan 
sehingga mereka dapat 
memiliki peluang untuk 
menyumbang ke ketiga 
sektor prioritas.

Jumlah 
perempuan 
dengan 
pendidikan tinggi. 

Jumlah 
perempuan yang 
bergabung dalam 
angkatan kerja.

Kota vs 
kabupaten 

Pembangunan 
Ambon lebih 
cepat daripada 
pembangunan 
di tingkat 
kabupaten.

Ambon memiliki 
infrastruktur yang 
lebih baik untuk 
mendukung 
pembangunan 
daripada 
kabupaten (mis. 
transportasi, 
pendidikan, 
layanan 
kesehatan, 
perdagangan, 
dst.) 

Kebijakan harus 
mendukung 
pembangunan tingkat 
kabupaten, yang harus 
tercerminkan dalam 
alokasi anggaran.  

Pemerintah provinsi 
harus mengalokasikan 
anggaran yang memadai 
untuk pembangunan 
infrastruktur di kabupaten.

Pemerintah kabupaten 
harus melakukan 
koordinasi yang lebih 
baik dengan pemerintah 
provinsi untuk memiliki 
proyek pembangunan 
infrastruktur bersama.

Infrastruktur 
terdistribusi 
secara merata di 
kabupaten dan 
kota. 

Jumlah proyek 
bersama antara 
provinsi dan 
kabupaten untuk 
pembangunan 
infrastruktur

4 Beberapa pernyataan didasarkan pada persepsi peserta namun belum tentu didukung oleh data statistik.
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Aspek-aspek 
ketidakmera-
taan

Penyebab

Perkotaan vs 
pedesaan

Sumber 
daya alam 
berlokasi di 
daerah-daerah 
pedesaan, 
namun sumber 
daya manusia 
terkonsentrasi 
di daerah-
daerah 
perkotaan.

Kesempatan 
kerja tersedia 
hanya di kota. 

Contoh4 Solusi

Mendorong penciptaan 
pekerjaan di pedesaan.

Meningkatkan akses 
dari kota ke daerah 
pedesaan sehingga 
orang dapat tinggal di 
desa namun bekerja di 
kota.

Indikator 
kinerja

Jumlah usaha-
usaha di desa.

Migrasi 
masyarakat dari 
daerah pedesaan 
ke kota. 

Pusat kota dan 
daerah sekitar 

Harga-harga di 
pusat kota lebih 
tinggi daripada 
daerah 
pinggiran.

Jumlah 
penduduk yang 
berpenghasilan 
tinggi lebih 
besar di pusat 
kota daripada 
di daerah 
pinggiran. 
Produsen di 
daerah lain tidak 
mengetahui 
mengenai harga.

Biaya produksi di 
daerah pinggiran 
lebih tinggi 
daripada pusat 
kota. 

Menciptakan kegiatan 
pengolahan bernilai 
tambah di daerah 
sekitar - pinggiran (mis. 
memproduksi kerupuk 
ikan, dan beragam 
produk lain dari ikan).

Jumlah pekerja 
berkeahlian di 
daerah sekitar.

Akses ke 
pendidikan 
antara yang 
miskin dan 
tidak miskin 

Masyarakat 
miskin memiliki 
kesulitas untuk 
mengakses 
pendidikan 
tinggi 
(pendidikan 
tidak wajib) 
dibandingkan 
yang tidak 
miskin 

Biaya pendidikan 
tinggi yang 
tinggi

Beasiswa untuk kaum 
miskin.

Jumlah pelajar 
dari rumah 
tangga miskin 
yang terdaftar 
di sekolah 
menengah dan 
lebih tinggi. 
Angka partisipasi 
pendidikan 
menengah dan 
lebih tinggi. 

Sintesis kesimpulan dan mengintegrasikan semua dimensi-dimensi tantangan 
utama 

Selama hari terakhir dari lokakarya, temuan dan kesimpulan utama dari analisis dikumpulkan, 
disintesiskan dan distrukturkan berdasarkan ‘pohon diagnostik ketenagakerjaan’ (lihat 
Gambar 1-2). Kemudian, ketiga sektor prioritas menjadi titik awal latihan pemetaan pikiran 
yang membantu para peserta untuk menggali hubungan dan rantai nilai tambah potensial. 
Tujuan dari latihan ini adalah menggambarkan kebutuhan untuk mengembangkan rantai 
nilai tambah dan hubungan antara sektor-sektor ekonomi dalam memaksimalkan dampak 
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pertumbuhan dalam sektor-sektor ini. Tiga tantangan inti diidentifi kasi dan aspek-aspek 
utama ketidakmerataan diterapkan dalam latihan ini ke tiap sektor prioritas dengan mencoba 
mengidentifi kasi tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan dan ditanggapi dalam 
upaya mengembangkan sektor-sektor ini. 

Latihan pemetaan pikiran ini juga bertujuan untuk mengidentifi kasi peluang yang ada guna 
mengurangi ketidakmerataan dan kebijakan yang tidak hanya menunjang pembangunan, 
namun secara aktif mendorong upaya-upaya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Peta ini 
juga dapat bermanfaat untuk analisis nilai tambah bagi produk-produk yang ada dalam ketiga 
sektor strategis. 

Kelompok 1 (Pertanian, Lampiran 10.1) berupaya untuk mengidentifi kasi produk-produk 
pertanian: pala, kelapa dan cengkeh serta produk-produk turunannya yang menjadi pokok 
dari visi para peserta untuk pengembangan sektor pertanian. Sebagian besar produk-produk 
ini merupakan kuliner namun dapat juga diproses lebih lanjut menjadi cenderamata untuk 
mendukung industri pariwisata, bahan baku untuk farmasi dan input industri lain (kosmetik, 
mebel dan aksesoris, dst.). Kelompok secara spesifi k mengusulkan pendirian, pengelolaan 
dan promosi ketiga jenis pasar: ekspor, lokal dan antar-pulau. Semua saling terhubung dan 
memerlukan pendekatan dengan target yang jelas agar dapat berkembang. Contohnya, 
pasar lokal dapat tumbuh pesat dengan mendirikan forum bisnis lokal, sekiranya difasilitasi 
oleh bank lokal. 

Kelompok 2 (Perikanan, Lampiran 10.2) mengidentifi kasi produk-produk perikanan dalam 
ketiga sektor: seafood, rumput laut dan pariwisata bawah air. Seafood masuk dalam produk-
produk kuliner dan cenderamata untuk industri pariwisata. Rumput laut masuk kedalam produk 
makanan dan farmasi. Sementara pariwisata bawah laut jelaslah terhubung dengan pariwisata, 
walaupun masih ada perdebatan mengenai memasukkan ini kedalam sektor perikanan. 
Ketidaksetaraan gender juga dipertimbangkan dan disarankan bahwa baik perempuan 
dan laki-laki dapat dilatih untuk melakukan pekerjaan khusus dalam industri ini, khususnya 
untuk pengolahan. Disepakati bahwa kebijakan-kebijakan sasaran diperlukan untuk ini, serta 
pengelolaan zona-zona yang berbeda untuk pembudidayaan dan bibit. Kebijakan lain yang 
diidentifi kasi oleh kelompok wajib untuk diambil adalah penyediaan fasilitas PPI (Pelabuhan 
Pelelangan Ikan) contohnya fasilitas ruang pendingin (cold storage).

Kelompok 3 (Pariwisata, Lampiran 10.3) menyusun struktur peta pikiran kelompok dengan 
melihat dari sudut pandang seorang turis. Kelompok memprioritaskan atraksi-atraksi yang 
akan menarik perhatian turis untuk mengunjungi provinsi Maluku. Oleh karena itu, pemerintah 
dan masyarakat memerlukan keahlian untuk mengidentifi kasi atraksi-atraksi potensial 
(kuliner, budaya, warisan, alam, dst.). Promosi dan pemasaran yang terkoordinir dan efektif 
perlu diterapkan guna menarik turis dan paket-paket pariwisata dikembangkan. Kelompok 
menyarankan bahwa inisiatif paket tur trans-kabupaten/kota yang akan dating memiliki potensi 
untuk menangani permasalahan ketidakmerataan antar kabupaten/kota. Akses diidentifi kasi 
sebagai sebuah persoalan utama. Ini membutuhkan pembangunan infrastruktur, khususnya 
transportasi yang dapat diandalkan (kuantitas, kualitas, ketepatan waktu dan frekuensi). Selain 
mempertimbangkan pembangunan kemudahan (fasilitas) seperti akomodasi, restoran, dst., 
kelompok mengidentifi kasi bahwa pendidikan dan pelatihan sebagai hal yang wajib, tidak 
hanya untuk profesional (karyawan) namun juga untuk masyarakat guna mempersiapkan 
mereka dalam menerima para pengunjung. Kelompok mengusulkan bahwa sebuah kebijakan 
diperlukan untuk mendorong investasi eksternal dan pelestarian serta perlindungan obyek-
obyek pariwisata guna memastikan keberlanjutan. Hasil selengkapnya dari peta pikiran dapat 
dilihat di Lampiran 10.
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Gambar 3. Pohon Diagnostik Ketenagakerjaan spesifi k Maluku
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Pemerintah Maluku telah menetapkan tujuan dan target yang sangat ambisius untuk 
pembangunan provinsi di tahun-tahun mendatang. Kemiskinan ditargetkan untuk turun dari 
27.7 persen dari tahun 2010 menjadi 12.5 persen pada tahun 2013, dengan efektif mencapai 
Tujuan Pembangunan Millenium dengan menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan target 
2015 dua tahun sebelumnya. Target untuk mengurangi pengangguran juga sama ambisiusnya. 
Selama beberapa tahun belakangan ini, pengangguran turun drastis dari 18 persen pada 
tahun 2014 menjadi 9.1 persen pada tahun 2010, dan ditargetkan tidak melebihi 5.8 persen 
pada tahun 2013. Guna mencapai target-target ambisius ini, pertumbuhan ekonomi harus 
tumbuh secara signifi kan, kualitas pertumbuhan dalam hal muatan kesempatan kerjanya 
juga harus tinggi dan pertumbuhan tersebut harus benar-benar meluas dan pro-masyarakat 
miskin. Strategi Pembangunan Provinsi untuk 2008-2013 mencerminkan kesadaran akan 
tantangan-tantangan ini dan menguraikan rencana dalam menanggapi tantangan tersebut. 
Pertumbuhan ditargetkan untuk meningkat dari rata-rata sedikit lebih dari 5 persen per tahun 
dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi 8.5 persen pada tahun 2013. 

Konsentrasi upaya-upaya pembangunan strategis – secara sektoral dan geografi s – memberikan 
batu landasan konseptual untuk strategi tersebut. Secara sektoral, pertanian, budidaya air 
(termasuk rumput laut) dan pariwisata diidentifi kasi sebagai sektor-sektor prioritas untuk 
pembangunan ekonomi. Fokus ini perlu dilengkapi dengan penekanan pada pengembangan 
sektor pengolahan dan manufaktur secara lebih umum guna mendorong pengembangan 
rantai nilai tambah, efek berantai yang kuat dalam provinsi serta pengadopsian teknologi 
secara perlahan serta pengembangan ekonomi yang semakin canggih. 

Pendekatan pembangunan berbasis cluster telah dipilih sebagai cara untuk menanggapi 
kebutuhan akan adanya konsentrasi geografi s produksi tertentu guna mencapai skala 
ekonomi dan efek aglomerasi yang diperlukan, serta mengoptimalkan dampak pembangunan 
sumber daya yang langka tersedia untuk investasi pada infrastruktur fi sik dan infrastruktur 
lainnya. Pendekatan ini juga mungkin dapat menjadi cara yang efektif untuk mengimbangi 
kecenderungan yang tak terelakkan dalam meningkatnya konsentrasi ekonomi ke ibukota 
provinsi – kota Ambon. 

Pendekatan pembangunan strategis ini memiliki keunggulan yang cukup besar. Tingkat 
pembangunan ekonomi yang cukup rendah – Maluku masih merupakan ekonomi yang 

KATA PENUTUP
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didominasi oleh agraria – dan penyebaran penduduk serta kegiatan ekonomi di banyak pulau 
di wilayah yang amat luas, digabungkan dengan kebutuhan untuk memaksimalkan dampak 
pembangunan sumber daya yang terbatas untuk investasi, memberikan argument kuat atas 
pilihan pendekatan ini. Dukungan untuk pendekatan pembangunan ini juga dapat ditemukan 
dalam teori ekonomi serta pengalaman empiris dari pembangunan di tempat lain. 

Lokakarya analisa diagnostik ketenagakerjaan di Ambon yang baru saja selesai (April 11-13) 
mengidentifi kasi tiga kendala dan tantangan utama dalam meningkatkan lapangan kerja 
produktif melalui pertumbuhan yang menghasilkan banyak lapangan kerja, serta sejumlah 
tantangan-tantangan ‘peringkat dua’ yang perlu ditanggapi. 

Permasalahan dengan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia diidentifi kasi sebagai 
salah satu dari tiga tantangan utama. Permasalahan yang diidentifi kasi lebih terkait dengan 
relevansi dan kualitas dari pendidikan dan pengembangan keterampilan daripada tingkat 
perolehan pendidikan, dimana tingkat pendidikan di Maluku cukup tinggi menurut standar 
Indonesia. Pentingnya persoalan ini harus dilihat dari tantangan yang berat untuk melengkapi 
sejumlah besar pendatang baru kaum muda yang akan masuk ke dalam angkatan kerja dengan 
pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, tidak hanya untuk memperoleh 
pekerjaan hari ini, namun juga untuk memainkan peranan aktif dalam mendorong perubahan 
struktural dan transformasi produktif secara cepat yang akan menjadi fi tur dan mesin utama 
pembangunan ekonomi di provinsi di tahun-tahun mendatang. 

Imbal balik sosial yang tidak memadai dari investasi diidentifi kasi sebagai hambatan utama. 
Imbal balik sosial dari investasi mengacu pada kemampuan ekonomi secara keseluruhan untuk 
memaksimalkan dampak pembangunan investasi swasta (perorangan) serta cara dan teknologi 
yang melekat pada investasi semacam itu. Contohnya, jumlah tenaga kerja berpendidikan 
dan berkeahlian yang cukup banyak memungkinkan untuk merekrut tenaga kerja setempat, 
juga untuk posisi yang lebih tinggi, daripada mengimpor tenaga kerja dari tempat lain. 
Keberadaan usaha dan pengusaha lokal yang cukup banyak memungkinkan perusahaan yang 
berinvestasi untuk mengakses input lokal dan menyerahkan bagian-bagian produksi dengan 
sub-kontrak ke perusahaan-perusahaan lokal, dan di saat bersamaan menyediakan basis 
untuk transfer dan penyebaran teknologi, informasi pemasaran dan pengetahuan lainnya 
dalam perekonomian lokal. Fasilitas transportasi dan komunikasi yang baik serta infrastruktur 
fi sik lainnya memudahkan penyebaran manfaat investasi tersebut secara geografi s ke daerah-
daerah sekitar. Tingkat imbal balik sosial dari investasi yang rendah, diidentifi kasi oleh peserta 
dalam lokakarya analisa ini sebagai salah satu kendala pembangunan utama, yang merupakan 
konsekuensi yang tak terelakkan dari rendahnya tingkat pembangunan ekonomi. Provinsi ini 
mengalami persoalan ayam dan telur: tingkat pembangunan ekonomi yang rendah bersama 
dengan faktor geografi s yang merugikan mengakibatkan imbal balik sosial yang rendah dari 
investasi ekonomi, di saat bersamaan investasi tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
tingkat pembangunan ekonomi.

Pasar yang kurang berfungsi dengan baik dan kurang berkembang, berakibat pada akses 
pasar yang sulit dan biaya transaksi yang tinggi diidentifi kasi sebagai kendala utama ketiga 
oleh para peserta dalam lokakarya. Persoalan ini memiliki akar yang sama seperti imbal balik 
sosial dari investasi dalam hal tingkat pembangunan ekonomi yang rendah dan penyebaran 
penduduk dan ekonomi di sejumlah besar pulau. Persoalan ini menjelma menjadi berbagai 
bentuk dan rupa. Keterkaitan ekonomi di daerah pedesaan – perkotaan tidak berkembang 
dengan memadai. Sebagai hasilnya, para petani kekurangan akses ke pasar yang aman dan 
dapat diprediksi serta seringkali tidak memiliki pilihan pembeli untuk menjual produknya. 
Mereka seringkali juga kekurangan akses untuk memperbaharui dan memperoleh informasi 
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pasar yang komprehensif dan akses yang mudah ke input. Banyaknya rantai perantara 
berakibat pada besarnya perbedaan antara harga yang diterima petani untuk produknya 
dengan harga yang akhirnya dibayar konsumen di perkotaan untuk produk yang sama. Biaya 
tinggi transportasi antar pulau secara waktu dan uang adalah hambatan terhadap integrasi 
internal perekonomian dan ekonomi provinsi. Jejaring yang kuat dan berfungsi yang baik 
dari kota-kota kecil dan medium diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan antar semua 
bagian provinsi, guna membangun rantai nilai tambah yang kuat dan efek pelipatganda serta 
memungkinkan pembangunan ekonomi yang seimbang secara regional. Di tingkat yang 
berbeda, potensi ekspor Maluku dan potensi untuk menggunakan ekspor dan perdagangan 
sebagai mesin pembangunan ekonomi sangat dihambat oleh kurangnya akses ke pasar di 
bagian lain Indonesia dan pasar di luar negeri. 

Terdapat hubungan yang sangat kuat antara permasalahan imbal balik sosial dari investasi 
yang tidak memadai dengan pasar yang tidak berfungsi dengan baik dan kurang berkembang. 
Keduanya memiiki akar yang sama yaitu rendahnya pembangunan ekonomi, di saat bersamaan 
mereka juga menghambat pembangunan ekonomi yang mungkin dapat mengatasi persoalan 
tersebut secara perlahan. Persoalan-persoalan ini juga sangat terkait satu sama lain. Tidak 
satupun dari persoalan ini yang akan hilang dengan sendirinya. Pentingnya kedua hambatan 
pembangunan utama ini menegaskan ketepatan pendekatan berbasis cluster untuk 
pembangunan ekonomi serta fokus strategis mengenai beberapa sektor ekonomi. Namun, 
meskipun tidak diragukan bahwa pendekatan strategis ini memiliki keunggulan yang kuat, 
harus juga diingat bahwa ‘melakukan hal yang benar dengan benar’ itu sama pentingnya. 
Keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat bergantung pada: 

  Rincian desain dan implementasi pendekatan berbasis sektor dan cluster untuk 
pembangunan ekonomi, yang amat sangat penting, dan;

  Kemampuan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan strategi untuk pengembangan 
sumber daya manusia provinsi dengan strategi untuk pembangunan ekonomi sedemikian 
rupa sehingga memastikan bahwa keduanya menjadi koheren dan saling menguatkan.

  Kemampuan untuk membuat pembangunan ekonomi benar-benar bersifat meluas dan 
pro-masyarakat miskin. Hal ini membutuhkan terciptanya kondisi yang memungkinkan 
semua orang, setidaknya mereka yang hidup dalam kemiskinan, untuk berpartisipasi 
penuh dan sejajar dalam pembangunan ekonomi serta mendapatkan manfaat sepenuhnya 
dari buah-buah pembangunan ini. Hal ini, pada akhirnya membutuhkan semua upaya 
pembangunan untuk menempatkan tujuan mencapai lapangan kerja produktif dan kerja 
yang layak menjadi inti dari semua upaya tersebut. 

Lapangan kerja produktif dan kerja yang layak menyediakan kaitan utama antara pembangunan 
ekonomi dan penurunan kemiskinan. Mengintegrasikan perencanaan ekonomi dengan 
perencanaan ketenagakerjaan, yang ditujukan untuk mencapai lapangan kerja produktif dan 
kerja yang layak untuk semua, menawarkan sebuah cara yang efektif untuk menciptakan kaitan – 
link – yang kuat antara pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bersama dengan 
pengintegrasian perencanaan pembangunan sumber daya manusia dengan perencanaan 
pembangunan ekonomi, yang sangat terkait, bersama-sama menjadi dasar yang kuat untuk 
menciptakan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Untuk mencapai ini, prediksi perlu 
dibuat terkait dengan penciptaan kesempatan kerja produktif, yang nanti harus disandingkan 
dengan kapasitas yang ada saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang dari ekonomi 
guna menghasilkan kesempatan kerja produktif. 

Upaya pertama untuk membuat perkiraan kasar terkait dengan penciptaan kesempatan kerja 
produktif selama periode tahun 2010 ke 2015 dilakukan sebagai input kedalam lokakarya 
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analisa diagnostik ketenagakerjaan yang baru saja diselenggarakan di Ambon.  Ringkasan 
dari hasil latihan ini disediakan dalam tabel berikut.

 2002 2010 2015 Perubahan Perubahan  
    2002-2010 2010-2015

Angkatan kerja 484,200 651,300 724,700 167,100 73,400

Bekerja 445,100 586,400 667,500 141,300 81,100

Pengangguran 39,100 64,900 57,300 25,800 -7,600

Tingkat kemiskinan 34.8 27.7 12.5 - 7.1 -15.2

Bekerja produktif 290,300 423,700 584,000 133,400 160,300

Pekerja miskin 154,800 162,700 83,400 7,900 -79,300

Kekurangan kesempatan 193,900 227,600 140,700 33,700 -86,900
kerja produktif

Keterangan: 
Semua angka berdasarkan data BPS. Target untuk 2015 berdasarkan target MDG (Tujuan Pembangunan Millenium) yaitu menurunkan 
lima puluh persen tingkat kemiskinan pada tahun 2015 dengan asumsi target untuk penurunan tingkat pengangguran terhadap 
rata-rata nasional pada tahun 2010. Kekurangan lapangan kerja produktif dihitung sebagai pekerja miskin ditambah pengangguran, 
dan mereka yang berada di angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan produktif. Lapangan kerja produktif didefi nisikan sebagai 
pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang cukup besar sehingga memungkinkan pekerja dan tanggungannya penghasilan 
yang di atas garis kemiskinan. 

Perhitungan kasar awal ini menyoroti besarnya tantangan pembangunan kedepan. Perhitungan 
ini diberikan disini sebagai contoh dan dapat, serta perlu disempurnakan dan diuraikan lebih 
lanjut dengan lebih rinci, contohnya per kabupaten. Perhitungan ini juga dapat dilakukan 
ulang untuk mencerminkan target-target penurunan kemiskinan dan pengangguran yang lebih 
ambisius dalam strategi pembangunan tahun 2008-2013. Target ini juga perlu disandingkan 
dengan kinerja ekonomi di masa lalu, sektor per sektor, untuk menciptakan lapangan kerja 
produktif dan terhadap hasil dari rencana pembangunan ekonomi yang ada sekarang serta 
prediksi terkait dengan penciptaan kesempatan kerja dan penghasilan. Analisa kedalaman 
kemiskinan juga memungkinkan didapatkannya perkiraan terkait dengan produktivitas dan 
peningkatan penghasilan yang diperlukan guna mengurangi jumlah pekerja miskin. Selain itu, 
dampak penurunan kemiskinan dari meningkatknya tingkat kegiatan perempuan – yang saat ini 
jauh dibawah potensinya – dapat diperkirakan. Oleh karena itu, mungkin untuk memperkirakan 
dampak penurunan kemiskinan potensial dari skenario-skenario pembangunan yang berbeda 
melalui kemungkinan dampaknya pada penciptaan lapangan kerja produktif. 
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LAMPIRAN

1. Agenda 

2. Daftar Peserta

3. Presentasi metodologi Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan oleh Per Ronnas, ILO 
Jenewa.

4. Presentasi Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi oleh Bp. Anton, Kepala Biro 
Ekonomi, Bappeda Maluku.

5. Presentasi mengenai Hambatan Pembangunan Utama di Indonesia (Kajian ILO-ADB-IDB) 
oleh Kazutoshi Chatani, ILO Jakarta

6. Presentasi Dinamika Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Bursa Tenaga Kerja di Maluku oleh 
Leyla Shamchiyeva, ILO Jenewa.

7. Presentasi Sumber Daya Produktif oleh Leyla Shamchiyeva, ILO Jenewa 

8. Presentasi Tingkat dan Kualitas Pertumbuhan: Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan 
fokus pada aspek ekonomi oleh Per Ronnas, ILO Jenewa

9. Presentasi Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan oleh Per Ronnas

10. Mengarusutamakan inisiatif – hasil kegiatan pemetaan pikiran 
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Lampiran 1. Agenda

WAKTU SESI Hari 1, 11 April 2011

08:30 – 09:30 Pendaftaran

09:30 - 10:00  PEMBUKAAN

 Pembukaan
 Bapak Lucky Lumingkewas, Staff ILO Maluku

 Sambutan Pembukaan
 Bapak Kazutoshi Chatani, ILO Jakarta

 Pembukaan Resmi
 Bapak MZ Sangadji, Bappeda Provinsi Maluku

10:00 – 10:15 Sesi Foto

10:15 – 10:30 Rehat Kopi

10:30 – 11:00 PERKENALAN

 Perkenalan tentang lokakarya: tujuan dan hasil yang ingin dicapai,  
 menyetujui jadwal, metodologi dan aturan permainan lokakarya.   
 Perkenalan antar peserta lokakarya.
 Bapak Endro Catur Nugroho - Fasilitator

11:00 – 11:45 Sesi 1. Konsep Dan Metode Analisa Diagnostik     
 Ketenagakerjaan

 Presentasi dan tanya jawab tentang konsep dan metode Analisa   
 Diagnostik Ketenagakerjaan

 Bapak Per Ronnas – ILO Jenewa

11:45 – 12:10 Sesi 2. Rencana Pembangunan Daerah Maluku

 Presentasi dan tanya jawab mengenai strategi pembangunan   
 Provinsi Maluku.

 Anton Lailosa – Bappeda Maluku

12:10 – 12:30  Sesi 3. Pembangunan Di Indonesia

 Presentasi dan tanya jawab mengenai gambaran lebih besar    
 hambatan pada pembangunan di Indonesia.

 Bapak Kazutoshi Chatani

12:30 – 13:30 Rehat Makan Siang
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WAKTU SESI

13:30 – 14:45 Sesi 4. Dinamika Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Bursa Tenaga   
 Kerja Maluku

 Presentasi dan tanya jawab mengenai kondisi, dinamika dan    
 karakteristik yang unik dari ketenagekarjaan, ekonomi dan
 bursa tenaga kerja di Maluku.

 Ibu Leyla Shamchiyeva

14:45 – 15:00 Rehat kopi

15:00 – 17:30  Sesi 5. Sumber daya produktif di Maluku: Sumber Daya Manusia  
 dan tanah

 Presentasi dan diskusi kelompok mengenai SDM, dan sumber 
 daya produktif di Maluku, yang meliputi pendidikan & ketrampilan, 
 kesempatan dan tantangannya untuk menciptakan lapangan kerja 
 produktif di Maluku.

 Ibu Leyla Shamchiyeva, Bapak Kazutoshi Chatani dan Fasilitator

WAKTU SESI Hari 2, 12 April 2011

09:00 – 09:10 Tinjauan ulang Hari 1

 Fasilitator

09:10 – 10:15 Sesi 6. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus pada Aspek   
 Ekonomi

 Presentasi dan diskusi kelompok mengenai bagaimana 
 meningkatkan pembangunan ekonomi di Maluku, permasalahan, 
 tantangan dan kesempatannya

 Bapak Per Ronnas dan Fasilitator

10:15 – 10:30 Rehat Kopi

10:30 – 12:20 Sesi 6. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus pada Aspek   
 Ekonomi (lanjutan)

12:20 – 13:20 Rehat makan siang

13:20 – 13:50 Sesi 6. Meningkatkan Kesempatan Kerja – Fokus pada Aspek   
 Ekonomi (analisa)

13:50 – 14:55 Sesi 7. Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan

 Presentasi dan diskusi kelompok mengenai kesetaraan pada 
 pembangunan sosial-ekonomi spesifi k untuk Maluku, 
 permasalahan, tantangan dan kesempatannya.

 Bapak Per Ronnas dan Fasilitator
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WAKTU SESI

WAKTU SESI Hari 3, 13 April 2011

09:00 – 09:10 Tinjauan Ulang hari 2

 Bp. Endro Catur Nugroho - Fasilitator

09:10 – 11:00 Sesi 8: Mengkaitkan potensi, tantangan dan rekomendasi untuk  
 lapangan kerja produktif yang merata di Maluku di tiga sektor 
 strategis 

 Diskusi kelompok membahas lebih dalam potensi, tantangan dan 
 rekomendasi untuk mendukung implementasi analisa diagnosa 
 ketenagakerjaan di Maluku .

 Fasilitator

11:00 – 11:15 Rehat kopi

11:15 – 11:30 Evaluasi Lokakarya

11:30 – 12:00 Sesi 8: Rangkuman kesimpulan, identifi kasi, rekomendasi    
 kebijakan dan tindak lanjut  (lanjutan)

12:00 – 12:30 PENUTUPAN

 Sambutan Penutup

 Bapak Per Ronnas dan Fasilitator

14:55 – 15:10 Rehat kopi

15:10 – 17:30 Sesi 7. Mencapai Tujuan Pembangunan dengan Kesetaraan  
 (lanjutan)
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Lampiran 3. Presentasi metodologi Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan oleh Per 
Ronnas, ILO Jenewa

IndonesiaIndonesia
A il 2010A il 2010April 2010April 2010

1

1
• Tujuan dan dasar konseptual

1

2
• Pendekatan dan metode

3
• Diagnostik Ketenagakerjaan dalam sebuah

kerangka kerja yang lebih besar3 kerangka kerja yang lebih besar

2

Analisa diagnostik Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikanAnalisa diagnostik Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan
fokus yang lebih kuat pada lapangan kerja produktif dan pekerjaan
yang layak dalam kebijakan pembangunan …

d t j t t k i t b h i kl if…dengan tujuan utama untuk mencapai pertumbuhan inklusif
(mengedepankan pemerataan) yang  menghasilkan banyak lapangan
pekerjaan.

Untuk mencapai hasil tersebut
analisa ini bbertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai
hambatan tantangan dan peluang terkait dengan konteks khusushambatan, tantangan dan peluang terkait dengan konteks khusus
untuk meningkatkan lapangan pekerjaan produktif melalui
pertumbuhan iklusif dan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan
Sebagai dasar untuk dialog sosial dan desain serta penentuan prioritas
kebijakan. 

3

L k j d k if di k li k (k k i )Lapangan kerja produktif menyediakan link (keterkaitan) 
antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan/ penurunan tingkat kemiskinan
Pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan
penghasil pertumbuhan melalui lapangan kerja yang 
produktif, dan bukannya pandangan bahwa lapangan kerjaproduktif, dan bukannya pandangan bahwa lapangan kerja
produktif merupakan hasil dari pertumbuhan
Situasi negara yang spesifik berlaku sebagai titik awal: tidak
mungkin ada solusi ‘satu untuk semua’ bagi masalahmungkin ada solusi satu untuk semua  bagi masalah-
masalah spesifik
Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk merancang dan
melaksanakan kebijakan semua harus dilibatkan dalam
semua tahapan analisis

4

5 6
Sumber: World  Development Indicators (Indikator Pembangunan Dunia)
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Sumber: KILM  Edisi ke-6 ILO

Seseorang dapat memikirkan teori-teori untuk
menjelaskan angka-angka ini, namun tiap teori tidak
dapat berdiri sendiri karena lapangan kerja produktif
cenderung memiliki faktor penyebab yang rumit. 
Selain itu, tiap masalah harus dilihat dalam
konteksnya masing-masing. Banyak negara dapat
menghadapi situasi serupa namun penyebabnya
mungkin berbeda satu sama lain, membuat situasi
masing-masing negara menjadi unik..
Jadi….tidak ada solusi ‘satu untuk semua’. Tiap
negara bersifat unik dan memerlukan sebuah

d k di ik ipendekatan yang disesuaikan guna mengatasi
masalah yang dihadapinya.

8

BBekerja PPengangguranBBekerja PPengangguran

MMiskinMMiskin

TTidak mmiskin Bekerja secara
d ktifTTidak mmiskin produktif

13

Jumlah pekerja miskin (working poor), tidak termasuk
k ki p ti k t k i kikaum muskin pengangguran = tingkat kemiskinan xx
total penduduk yang bekerja berusia 15+ (atau 15-65)
B d ti k t k j diBersama dengan tingkat pengangguran, maka menjadi
defisit dari lapangan kerja produktif.

I i dIni sama dengan
Angkatan kerja total minus mereka yang bekerja secara

d k if ( k iliki k j d id kproduktif (mereka yang memiliki pekerjaan dan tidak
miskin).

14

Diagnostik Ketenagakerjaan adalah pendekatan yyangg Diagnostik Ketenagakerjaan adalah pendekatan yyang 
ddisesuaikan ini. Ini adalah alat untuk mengdiagnosa
hambatan dan kelemahan serta kekuatan yang spesifiky g p
dengan konteks yang ada dari perspektif penciptaan lapangan
kerja produktif.

Pendekatan yang disesuaikan ini mengikuti sebuah kerangka
kerja uumum sehingga bukan merupakan preferensi
individual ataupun bersifat ad-hoc. Pendekatan ini mengikuti
sebuah struktur yang dapat direplikasi. 

Jadi, analisis diagnostik ketenagakerjaan ini disesuaikan
dengan konteks, namun juga bersifat umum.

9

Sebuah pendekatan yang terstruktur dan ditandai
dengan langkah-langkah yang terpadu diperlukan

UUntuk menggabungkan sebuah pendekatan yang luasgg g p y g
dengan analisis mendalam isu/persoalan-persoalan
kunci dengan secara perlahan-lahan menyingkirkan
i i k i d i f kisu-isu yang kurang penting dan mempersempit fokus
pada faktor-faktor kunci.

Untuk memfasilitasi partisipasi para pemangku
kepentingan kunci (utama)kepentingan kunci (utama)

10

Fokus pada AAPPA  yang telah terjadi dan meliputi
pemetaan dan analisis terhadap:

Konteks demografi dan faktor-faktor tertentug
Tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi (termasuk
secara sektoral)secara sektoral)
Pola dan dinamika ketenagakerjaan, pendapatan, 
ketidaksetaraan dan kemiskinanketidaksetaraan dan kemiskinan

11

Menghasilkan pemahaman yang baik mengenaiMenghasilkan pemahaman yang baik mengenai
konteks pembangunan spesifik negara serta
karakteristik pengembangan ekonomi dan pasarkarakteristik pengembangan ekonomi dan pasar
tenaga kerja baru-baru ini di negara tersebut.
M ki k id tifik i t b if t lMemungkinkan identifikasi pertama yang bersifat luas
terhadap hipotesis-hipotesis mengenai tantangan
k i d t k j tekonomi dan pasar tenaga kerja utama. 

Memberikan informasi penting untuk menetapkan
k k jtarget-target ketenagakerjaan

12
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1. Kumpulkan informasi mengenai tingkat kemiskinan,1. Kumpulkan informasi mengenai tingkat kemiskinan, 
angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran
dan hitung jumlah mereka yang bekerja secara produktif
dan defisit lapangan kerja produktif yang adadan defisit lapangan kerja produktif yang ada.

2. Tentukan target-target untuk penanggulangan
kemiskinan / penurunan tingkat pengangguran untuk
khi i d di k iakhir periode yang direncanakan atau strategi.

3. Perkirakan pertumbuhan angkatan kerja selama periode
rencana/ strategi. / g

4. Perkirakan defisit lapangan kerja produktif pada akhir
periode rencana/ strategi berdasarkan pada (2) dan (3) 
di atasdi atas. 

5. Perkirakan jumlah lapangan kerja produktif yang 
diperlukan untuk mencapai target dalam mengurangi
d fi i l k j d k ifdefisit lapangan kerja produktif

15

Hitunglah kontribusi sektor sektor ekonomi utamaHitunglah kontribusi sektor-sektor ekonomi utama
terhadap (A) pertumbuhan dalam PDB dan (B) 
pertumbuhan kesempatan kerja baru-baru ini, sertap p j ,
produktivitas tenaga kerja dalam sektor-sektor ekonomi
utama
Gunakan analisa mengenai hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan

k j ki k ti k t d k i ipekerjaan guna memperkirakan tingkat dan komposisi
sektor pertumbuhan yang diperlukan guna mencapai
target dalam mengurangi defisit lapangan kerjatarget dalam mengurangi defisit lapangan kerja
produktif

16

Selalu ada indikator atau ‘gejala’ yang mengarahkan kita keSelalu ada indikator atau gejala  yang mengarahkan kita ke
penyebabnya …

IIndia: 

PenyebabPenyebabGejalaGejala

TingkatTingkat butabuta hurufhuruf

TingkatTingkat workingworking
povertypoverty yangyang tinggitinggi

Basis SDMBasis SDM
TingkatTingkat butabuta hurufhuruf

yangyang tinggitinggi

StatusStatus perempuanperempuan

M li :: 

povertypoverty yangyang tinggitinggi
KualitasKualitas

pertumbuhanpertumbuhan
ProduktivitasProduktivitas rendahrendah

dalamdalam pertanianpertanian

Mongolia: 

Tingkat kemiskinan/ 
pengangguran yang Kualitas pertumbuhan

yang tidak baik
Daya saing yang 

rendah

…penyebab ini adalah sebuah hhambatan untuk mewujudkan pertumbuhan

tinggi yang tidak baik rendah

p y j p
inklusif yang mampu menghasilkan lapangan pekerjaan.

21

ddalam pproses kkeseluruhan ssangatlah ppenting uuntukddalam pproses kkeseluruhan ssangatlah ppenting uuntuk
mmencapai hasil. 

Penekanan pada:
d h b iKemudahaan bagi pengguna

Partisipasi dari para konstituen dan pemangku
kepentingan dalam sebuah basis konsultasi melalui
proses analisis dan sebagai aktor-aktor kunci dalam
proses kedua, bagian diagnostik dan dalam menarik
kesimpulan kebijakan

22

Fokus pada MMENGAPA?Fokus pada MMENGAPA?

Tahap kedua terdiri dari analisa diagnostik ketenagakerjaan. 
T h i i b j k li l b b kibTahap ini bertujuan untuk menggali pola sebab akibat, 
memisahkan yang penting dari yang kurang penting dan 
mengidentifikasi hambatan dan tantangan-tantangan kunci guna g g g g
meningkatkan lapangan pekerjaan yang produktif. 
Hasil analisis akan memberikan input kedalam diskusi-diskusi 
k bij kkebijakan. 

Sebuah ppohon diagnostik ketenagakerjaan, didukung dengan proposal
untuk indikator bagi semua ‘kotak’, digunakan untuk memandu dan 

menyusun struktur analisis.

17

y

Meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan kaya lapangan pekerjaan sertaMeningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan kaya lapangan pekerjaan serta
meningkatkan pekerjaan produktif

1. Tingkat modal/ daya layak
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2 PPeluang uuntuk ddan ppengembalian kkeuntungan aatas2. PPeluang uuntuk ddan ppengembalian kkeuntungan aatas
iinvestasi SDM (kesempatan kerja)

2.1 FFaktor-faktor utama
yang mempengaruhi

2.2  FFaktor-faktor utama yang 
mempengaruhi kualitas

2.3 PPenyediaan
sumber daya, yang mempengaruhi

tingkat pertumbuhan
•2.1.1 Integrasi dalam

ekonomi global

pertumbuhan
•2.2.1 Komposisi sektor/ teknologi
•2.2.2 Kualitas lingkungan bisnis

akses, dan/ atau
peluang yang tidak

merata
k•2.1.2 Biaya keuangan

•2.1.3 Laba Sosial atas
investasi

•2.1.4 Kebijakan

•2.2.3 Nilai tukar dagang dalam
negeri

•2.2.4 Rent Extraction (Ekstraksi
Keuntungan)

•2.3.1 Daya Layak
Kerja yang tidak

sama
•2.3.2 Akses ke pasar2.1.4 Kebijakan

makroekonomi
•2.1.5 Faktor-faktor

kelembagaan
2 1 6 Kegagalan pasar

•2.2.5 Lembaga pasar tenaga kerja
•2.2.6 Konsentrasi pertumbuhan

daerah
•2 2 7 Cara perdagangan / faktor-

tenaga kerja & 
peluang

•2.3.3 Jaminan sosial
•2.3.4 Ketersediaan•2.1.6 Kegagalan pasar •2.2.7 Cara perdagangan / faktor

faktor siklis

19

Pikirkan mengenai situasi ketenagakerjaan di MMongolia Meskipun pertumbuhanPikirkan mengenai situasi ketenagakerjaan di MMongolia. Meskipun pertumbuhan
ekonominya cukup tinggi namun negara tersebut terus mengalami tingkat
kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Mengapa ini terjadi? 
Penduduk Mongolia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi walaupun adaPenduduk Mongolia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, walaupun ada 
perbedaan cukup besar antara daerah perkotaan-pedesaaan. 
Terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan

b id k i k b k l k jtersebut tidak menciptakan banyak lapangan pekerjaan. 
Pertumbuhan tersebut memiliki basis yang sempit (pertambangan), sementara
sektor manufakturnya tetap tidak terlalu signifikan sehingga ada 
ketidakseimbangan daerah yang besar
Daya saing internasional yang masih sangat rendah adalah hambatan utama

a. Kebijakan makroekonomi yang tidak tepata. Kebijakan makroekonomi yang tidak tepat
b. Lingkungan bisnis yang tidak terlalu baik
c. Kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang kualitasnya kurang baik

20
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Strategi
Analisis dan 

target
k t k j

- Strategi
ketenagakerjaa
n

ketenagakerja
an

Kesimpulan
kebijakan

- Strategi
pembangunan

- Proses 
kebijakan/ 
strategi lainnya

Studi mendalam

• Kebijakan
MakroekonomiMakroekonomi

• Analisis
Gender
K bij k• Kebijakan
Perdagangan

• SDM 23

Ini bukanlah suatu hal yang sangat baru, namun:Ini bukanlah suatu hal yang sangat baru, namun:
Ini adalah sebuah alat yang bermanfaat untuk melakukan kodifikasi dan
memperkenalkan kekuatan analitis dalam sebuah analisa karena jika
tidak, analisa tersebut akan terlalu bersifat intuitif atau ad hoc (terbatas, (
untuk tujuan tertentu).
Tahap Pertama telah terbukti sebagai tahap yang penting untuk
melakukan analisa diagnostik yang berkualitas tinggi dan dapat dikelolag y g gg p
dalam Tahap Kedua
Alat ini cukup mudah digunakan oleh pengguna. Alat ini tidak hanya
dapat digunakan untuk para konstituen ILO, namun juga dapatp g p , j g p
digunakan sendiri oleh konstituen ILO tersebut. 
Analisa ini juga seringkali perlu diikuti oleh analisa tematik yang lebih
mendalam. 
Alat ini adalah cara yang baik untuk menjembatani kesenjangan antara
analisa ekonomi dan analisa pasar tenaga kerja. 

24
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Lampiran 4. Presentasi Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi oleh 
Bp. Anton, Kepala Biro Ekonomi, Bappeda Maluku

LOKAKARYA DIAGNOSTIK TENAGA KERJALOKAKARYA DIAGNOSTIK TENAGA KERJA

PETA
PROVINSI MALUKU

UU

TTBB

PROVINSI MALUKU

PROVINSI MALUKU 
11 Kabupaten/Kota

SS

Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten

Batas Provinsi
Batas Kabupaten

Luas : 712.479,Km2

Daratan : 54 185 Km2  (7 6%)Daratan : 54.185     Km (7,6%)

Lautan : 658.294 Km2  (92,4%)

Pulau : 1.412 PULAU

Garis Pantai : 10.662 Km

Kab / Kota : 9 KAB DAN 2 KOTA

Jumlah Penduduk : 1.451.630 jiwa

“ MEMBANGUN MALUKU YANG SEJAHTERA, RUKUN, RELEGIUS

WAKIL GUBERNUR MALUKU
Ir.  S. ASSAGAFF

GUBERNUR MALUKU
KAREL ALBERT RALAHALU

 MEMBANGUN MALUKU YANG SEJAHTERA, RUKUN, RELEGIUS
DAN BERKUALITAS YANG DIJIWAI SEMANGAT

SIWALIMA BERBASIS KEPULAUAN SECARA BERKELANJUTAN ”

MISI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

1111.. Mewujudkan masyarakat Maluku yang
sejahtera.

22. Mewujudkan masyarakat Maluku yang
Rukun.

33. Mewujudkan masyarakat Maluku yang
Religius.

4 M j dk k t M l k4. Mewujudkan masyarakat Maluku yang
Berkualitas.
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• Anggaran di Maluku diarahkan
untuk pembangunan kembalip g
Maluku Pasca Konflik. TUJUH 

TAHUN • Sedangkan untuk mengejar
ketertinggalan membutuhkan

TAHUN 
TERAKHIR gg

upaya keras dengan anggaran
yang besar pulay g p

PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DIDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DIDUKUNG 
PENGEMBANGAN 12 PELABUHAN PERIKANANPENGEMBANGAN 12 PELABUHAN PERIKANAN

1. PPN Tantui Ambon

2. PPN Dumar/Tual12

PENGEMBANGAN 12 PELABUHAN PERIKANANPENGEMBANGAN 12 PELABUHAN PERIKANAN

3. PPI Eri/Ambon

4. PPI Taar/Tual

5. PPI Amahai

6 PPI Kayeli/Buru
1
3

56

12

6. PPI Kayeli/Buru

7. PPI Ukurlarang/MTB

8. PPI Klishatu/Wetar

9. PPI Kalar-kalar/Aru

3

11
/

10. PPP Dobo

11. PPP Tamher Tmr/SBT

12. PPP Piru/SBB2 10

Pusat 
Industri 

Perikanan di 4

9 PPN : Pelabuhan Perikanan

Perikanan di 
Ambon dan 

Tual 9 PPN : Pelabuhan Perikanan 
Nusantara

PPI : Pangkalan Pendaratan Ikan

Tual

78 PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai

PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DIDUKUNG       PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DIDUKUNG       
PENGEMBANGAN 6 KAWASAN MINAPOLITANPENGEMBANGAN 6 KAWASAN MINAPOLITANPENGEMBANGAN 6 KAWASAN MINAPOLITANPENGEMBANGAN 6 KAWASAN MINAPOLITAN

5

6

2

Pusat 
industri

4
1

industri 
perikanan di 
Ambon dan 

3

Tual

3

PENGEMBANGAN BASIS EKONOMIPENGEMBANGAN BASIS EKONOMIPENGEMBANGAN BASIS EKONOMIPENGEMBANGAN BASIS EKONOMI PENGEMBANGAN PUSATPENGEMBANGAN PUSAT--PUSAT PERTUMBUHAN PUSAT PERTUMBUHAN 

Industri 

I d t i

Industri 
Perkebunan

gPertambangan Nikel

Industri 
Tanaman 

Pangan dan 
Perkebunan

I d t iIndustri 

Perkebunan

Industri 
Pariwisata

Perkebunan

Kapal

Perikanan,Jasa  
dan Galangan 

Kapal
I d t i

PPN : Pelabuhan Perikanan

Industri 
Perikanan

Industri PPN : Pelabuhan Perikanan 
Nusantara

PPI : Pangkalan Pendaratan Ikan

Perikanan dan 
Migas

Agro Industri dan 
Pertambangan

PPP : Pelabuhan Perikanan PantaiIndustri MigasPertambangan 
emas
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PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DIDUKUNG       PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN DIDUKUNG       
6 KLASTER PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT6 KLASTER PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT

Unit pemroses 
setengah jadiUnit pemroses 

h j di

6 KLASTER PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT6 KLASTER PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT

setengah jadi

Industri Hilir 
Rumput Laut Unit pemroses 

setengah jadi

Pusat industri

Unit pemroses 
setengah jadi

Pusat industri 
perikanan di Ambon 

dan Tual
setengah jadi

Unit pemroses 
setengah jadi

PENGEMBANGAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL PENGEMBANGAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL 

PENGEMBANGAN 
INDUSTRI GALANGAN 

KAPAL DI PULAU AMBONKAPAL DI PULAU AMBON

TT A R G E T    K I N E R J A 

BEBERAPA INDIKATOR 

KINERJA UTAMA

TARGET 

KINERJAKINERJA UTAMA KINERJA

2008 2012 2013

IPM (Indeks  Pembangunan  Manusia) 71,3 76,3 80( g ) , ,

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,23 6,9 7,32

S b d P (%) 71 3 97 100Swasembada Pangan (%) 71,3 97 100

Ketimpangan Regional 0,45 0,35 0,3

Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%) 1,8 1,45 1,38

Ekspor (Juta  US $) 228,7 616,3 789,7

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa Mngkt Mngkt mngkt

Tingkat  Kemiskinan  (%) 27 15,4 12,5g ( ) , ,

Tingkat  Pengangguran (%) 11,5 6,94 5,8

LAUT SERAM

LAUT BANDA

LAUT 
ARAFURAARAFURA

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BANDA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BANDA 

• Pelabuhan kapalPelabuhan kapal 
pesiar

• Perhotelan
• Restoran
• Jasa Pariwisata
• souvenirsouvenir
• Pertokoan
• Supermarket

M Ch• Money  Changer
• dll
Didukung:g
Pantai Natsepa, Liang 
dan Namalatu di 
Pulau AmbonPulau Ambon

INDUSTRI PERKEBUNAN DIDUKUNG SENTRAINDUSTRI PERKEBUNAN DIDUKUNG SENTRA--SENTRA SENTRA 
PRODUKSI PERKEBUNANPRODUKSI PERKEBUNANPRODUKSI PERKEBUNANPRODUKSI PERKEBUNAN

Pusat Industri

• Komoditas Unggulan

Pusat Industri 
Perkebunan

Komoditas Unggulan 
Pala, Cengkeh dan 
Kelapa

INDUSTRI PERTAMBANGAN UMUM DAN MIGASINDUSTRI PERTAMBANGAN UMUM DAN MIGAS

Mi Bl kMigas, Blok:
• Masela
• Amborip VI
• South East

INDUSTRI 
NIKEL

• South East 
Palung Aru

• Arafura Sea

INDUSTRI EMAS

PPN : Pelabuhan PerikananPPN : Pelabuhan Perikanan 
Nusantara

PPI : Pangkalan Pendaratan Ikan

PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
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Ikan pelagis besar, ikan pelagisIkan pelagis besar, ikan pelagis 
kecil, ikan demersal, ikan 

karang, udang, lobster, dankarang, udang, lobster, dan 
cumi-cumi

Rumput laut, ikan p ,
kerapu, udang, kerang 

mutiara, teripang, dan biota laut 
lainnya yang bernilai ekonomis 

tinggi, seperti kepiting dan abalone.  

Provinsi Pariwisata BahariProvinsi Pariwisata Bahari didi IndonesiaIndonesia

Maluku kaya akan potensi

Provinsi Pariwisata BahariProvinsi Pariwisata Bahari didi Indonesia.Indonesia.

Maluku kaya akan potensi 
pariwisata, seperti : wisata alam, wisata 
budaya, wisata sejarah, dan terutama 
wisata bahari. Taman laut di Maluku 
terutama di Laut Banda merupakan salah 

T L i d h di I d isatu Taman Laut terindah di Indonesia,

• Pengembangan Klaster 
Agroindustri Pala dan Cengkeh

No LOKASI Keterangan

MINYAK  DAN  GAS BUMI

No LOKASI Keterangan
1 2 3

1. Cekungan Seram Sudah Beroperasi

2 C k Mi l S d h di B B l d2. Cekungan Misol Sudah di Bor Belum ada 
Produksi

3. Palung Aru Belum di Ekplorasi

4 C k B B l di Ek l i4. Cekungan Buru Belum di Ekplorasi

5. Cekungan Buru Barat Belum di Ekplorasi

6. Cekungan Buru Belum di Ekplorasi

Selatan

7. Cekungan Banda Barat Belum di Ekplorasi

8. Cekungan Moa Belum di Ekplorasi8. Cekungan Moa p

9. Cekungan Belum di Ekplorasi

10. Cekungan Seram Utara Belum di Ekplorasi

11. Cekungan  Seram 
Selatan

Belum di Ekplorasi

12. Cekungan Banda Belum di Ekplorasi

13. Cekungan Weber Belum di Ekplorasi

14. Cekungan Selaru 
Selatan

Belum di Ekplorasi

POTENSI BAHAN GALIAN
POTENSI  GALIAN LOKASI

BAHAN GALIAN 
LOGAM

1. BASE  METAL Ambon, Seram , P. Romang MBD, 

2 NIKEL A b S2. NIKEL Ambon, Seram

BAHAN GALIAN 
INDUSTRI

3. BATU GAMPING P. Buru ( Leksula, Nalbesi,Tifu,Kobat Ha)

4. BELERANG P. Damar (MBD), P. Serua (Teon,Nila,manuk)

5. PELDSPAR P. Saparua ( Gunung Kisi, Malteng)

6 LEMPUNG P. Ambon ( Latuhalat), P. Nusa laut (Titawai)

7. PASIR KUARSA P. Saparua ( Pabtai Waisisil), P. Haruku ( 
Malteng)

8 PASIR BESI P Sermata (Pantai Desa Mahaleta Kab MBD)8. PASIR BESI P. Sermata (Pantai Desa Mahaleta,Kab. MBD)

9. MARMER P. Seram ( G. Nakaela,G. Kasieh. Taniwel)

1 GARNET Dusun Tahalupu Kec Waesalam Kab SBB)
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POTENSI PERTAMBANGAN

ENERGI TENAGA LISTRIK (PANAS BUMI)

No LOKASI POTENSI KET

1 2 3 4

ENERGI TENAGA LISTRIK (PANAS  BUMI)

1 2 3 4

1. Desa Tulehu, P. Ambon Kab, Maluku Tengah 100 MWe Eksplorasi

2. Desa Oma, P. Haruku. Kab, Maluku Tengah 25 MWeg

3. Desa Nalahia, P. Nusalaut, Ka, Maluku Tengah 25 MWe

4. Desa Tiouw, P. Saparua Kab. Maluku Tengah 25 MWe

5. Desa Elpaputih, P. Seram Kab, maluku Tengah 25 MWe

6. DesaLarike P. Ambon, Kab, Maluku Tengah 25 MWe

7. Desa Waiapo, P. Buru. Kabupaten Buru 25 MWe

8. Desa Batabual P. Buru, Kabupaten Buru 25 MWe

9. Desa Kepala Madan. P. Buru. Kabupaten Buru 25 MWe

10. Desa Hatiwe Besar, P. Ambon. Kota Ambon 25 MWe

11. Desa Tawiri, P. Ambonb. Kota Ambon 25 MWe

TOTAL  350 MWe

POTENSI   PERTAMBANGAN

ENERGI LISTRIK (TENAGA AIR)

No LOKASI PERKIRAAN DAYA KET

ENERGI  LISTRIK (TENAGA  AIR)

1 2 3 4

1. Desa Masohi, Kecmatan Amahai, Kab. Maluku Tengah, 
Pulau Seram

14.613 Kw

2. Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian 
Barat. Pulau Seram.

32.500 Kw

3. Desa Piru, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian 
Barat, Pulau Seram

2000 Kw

4. Desa Wahai, Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku 70.330 Kw
Tengah, Pulau Seram

5. Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku 
Tengah. Pulau Seram.

72.000 Kw
g

TOTAL  PERKIRAAN DAYA 191.443 Kw

POTENSI   PERTAMBANGAN

ENERGI LISTRIK (TENAGA ARUS LAUT)ENERGI  LISTRIK  (TENAGA  ARUS  LAUT)

1. Dusun Haya – Dusun Telaganipa, Desa y g p ,
Waesala, Kecamatan Waesala, Kabupaten 
Seram Bagian Barat.

2. Desa  Manumbai, Aru Tengah, Kabupaten 
Kepulauan Aru.

PETA PELABUHAN PERIKANAN             PETA PELABUHAN PERIKANAN             
DI MALUKUDI MALUKUDI MALUKUDI MALUKU

1. PPN Tantui Ambon

2. PPN Dumar/Tual

3. PPI Eri/Ambon

/
1

56

12

4. PPI Taar/Tual

5. PPI Amahai

6. PPI Kayeli/Buru

7 PPI Ukurlarang/MTB

3

11
7. PPI Ukurlarang/MTB

8. PPI Klishatu/Wetar

9. PPI Kalar-kalar/Aru

10. PPP Dobo2
10

11. PPP Tamher Tmr/SBT

12. PPP Piru/SBB
4

10

9 PPN : Pelabuhan Perikanan 
Nusantara

PPI : Pangkalan Pendaratan Ikan

78 PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai
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Lampiran 5. Presentasi mengenai Hambatan Pembangunan Utama di Indonesia 
(Kajian ILO-ADB-IDB) oleh Kazutoshi Chatani, ILO Jakarta

Hambatan PentingHambatan Penting 
Pembangunan di Indonesiag

Ambon, Indonesia
11 April 2011

Pertumbuhan PDB sudah berjalan dengan baik namun negara-negara 
A l i iliki ti k t t b h l bih tAsean yang lain memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih pesat…
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Observasi

• Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 
setelah terjadinya krisis keuangan Asiasetelah terjadinya krisis keuangan Asia.

• PDB per kapita tetap rendah
• Pertumbuhan ekonomi belum pro terhadap• Pertumbuhan ekonomi belum pro terhadap 

pekerjaan.
• Besarnya jumlah penduduk yang tergolong /• Besarnya jumlah penduduk yang tergolong / 

mendekati garis kemiskinan.
• Jurang kemiskinan antara desa dan kota semakin• Jurang kemiskinan antara desa dan kota semakin 

melebar.
• Perbedaan besar dalam hal kemiskinan antar• Perbedaan besar dalam hal kemiskinan antar 

provinsi.
• Ketidaksetaraan penghasilan semakin meningkat• Ketidaksetaraan penghasilan semakin meningkat 

belakangan ini.

Perbedaan besar antar provinsi
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Sumatra Java & Bali Kalimantan Sulawesi Maluku, Papua, & NT
Sources: BPS (Unemployment data in August 2009 informal employment in February 2009 and poverty incidence in March 2009)

Hambatan besar terhadap pertumbuhan

1. Prasarana tidak memadai dan bermutu rendah
2 Kelemahan tata kelola dan lembaga2. Kelemahan tata kelola dan lembaga
3. Akses yang tidak adil ke pendidikan dan mutu 

pendidikan yang burukpendidikan yang buruk

1. Prasarana tidak memadai dan bermutu rendah

• Ketersediaan dan kondisi prasarana utama sangat 
Observasi

bervariasi antar daerah
• Tingkat kepadatan lalu lintas rendah, keterbatasan 

jaringan rel kereta api, rendahnya pemakaian listrik

Faktor penyebab utama

• Kesulitan dalam pembebasan lahan
K it i d l b l h

Faktor penyebab utama

• Kapasitas manusia dan lembaga lemah
• Tata kelola yang buruk

Mi i b k• Minimnya sumber keuangan
• Undang-undang dan peraturan yang tidak ramah 

t h d i t iterhadap investasi

2. Lemahnya tata kelola dan lembaga

• Mahalnya pendirian usaha di Indonesia

Observasi

• Persepsi investor tentang ketidakamanan dan instabilitas
• Penyediaan layanan publik bervariasi antar daerah

Faktor penyebab utamaFaktor penyebab utama

• Terjadinya korupsi dan tidak memadainya pengendalian
l k b l k d d k k k• Munculnya kembali aksi terorisme dan tindak kekerasan

• Tidak meratanya distribusi personil yang memenuhi 
syaratsyarat

• Kurangnya koordinasi efektif antar departemen 
pemerintahpemerintah

3. Tidak adilnya akses pendidikan dan mutu pendidikan yang rendah

• Pedesaan dan daerah miskin tertinggal dalam hal 
Observasi

pendidikan
• Rendahnya mutu pendidikan

Faktor penyebab utamaFaktor penyebab utama

• Hambatan keuangan (termasuk biaya di luar 
k l h) h k k k ksekolah) mencegah akses masyarakat miskin ke 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi
id k di ib i hi• Tidak meratanya distribusi guru yang memenuhi 

syarat
k j d• Buruknya mutu pengajaran dan prasarana 

pendidikan, serta materi yang tidak memadai
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Lampiran 6. Presentasi Dinamika Ketenagakerjaan, Ekonomi dan Bursa Tenaga 
Kerja di Maluku oleh Leyla Shamchiyeva, ILO Jenewa

Lokakarya mengenai Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan
Ambon April11 13 2011Ambon, April11-13, 2011

Tahap pertama : 
Mengembangkan pemahaman yang lebih mendalamMengembangkan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai dinamika pasar tenaga kerja di  provinsi dan 
seberapa besar tantangan-tantangan ketenagakerjaanp g g g j
yang ada

Tahap kedua: 
Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam
meningkatkan lapangan kerja produktif dengan
menggunakan pohon diagnostik ketenagakerjaan (nanti)

2

•Pendahuluan1 Pendahuluan

2 •Tren demografi

3 •Partisipasi angkatan kerja

4 •Sumber daya manusia4 Sumber daya manusia

6 •Struktur kesempatan kerja

7 •Status pekerjaan dan informalitas

8 •Kemiskinan8

9 •Defisit dan perkiraan lapangan kerja produktif

3

160

IIndeks pertumbuhan GDRP dan pertumbuhan kesempatan
kerja, 2002-2010, (2002=100)

130

140

150
Pertumbuhan
produktivitas

110

120

130

Pertumbuhan

90

100

110 kesempatan
kerja

90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pertumbuhan PDB Pertumbuhan kesempatan kerja

4

5

PPiramida penduduk, Maluku, 2010

70 - 74

p , ,

50 - 54

60 - 64

30 - 34

40 - 44

10 - 14

20 - 24

0 - 4

Women MenPerempuan Laki-laki

6

p
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Karakteristik angkatan kerja

7

PPenduduk berusia 15+ berdaarkan jenis kegiatan (%)

Maluku 2002 2006 2007 2008 2009

Tingkat kesempatan
k j

60.3 
(61 6)* 51.3 55.3 56.1 58.5 (61.9)kerja (61.6)* ( )

Tingkat pengangguran 8.1 (9.1) 14.4 12.2 10.7 10.6 (7.9)

Tingkat kegiatan 65 6 (67 8) 60 0 63 0 62 8 65 4 (67 2)Tingkat kegiatan 65.6 (67.8) 60.0 63.0 62.8 65.4 (67.2) 

Dependency ratio, actual 0.66 0.95 0.81 0.78 0.71 (0.61) 

* () – angka untuk Indonesia secara keseluruhan

8

TTingkat pengangguran, berdasarkan TTingkat ppengangguran,, bberdasarkan

30

TTingkat  pengangguran, berdasarkan 
kelompok usia, berdasarkan jenis 

kelamin 
50

Tingkat pengangguran, berdasarkan
kelompok usia, berdasarkan daerah

tempat tinggal

18,2

24,9

20

25 39,7

30

40

7,2

13,0

10

15 Laki-laki

Perempuan
13,0

15,420

30

Perkotaan

pedesaan

,

3,3
1,3

4,2

0,6
0

5 3,7
0,0

7,9
3,6

1,3
0

10

15 24 25 49 50 59 60+

Pengangguran yang tinggi di 
kalangan perempuan

Pengangguran tinggi di daerah
perkotaan

15-24 25-49 50-59 60+ 15-24 25-49 50-59 60+

kalangan perempuan perkotaan

13

KKesimpulan:p
Tingkat kegiatan rendah
Tingkat kesempatan kerja mundur dari tingkat pada tahun 2002
Tingkat pengangguran tetap tinggi, khususnya di kalangan
perempuan muda dan di daerah-daerah perkotaan
Alhasil, rasio ketergantungan menjadi kurang terlalu
mendukung daripada seharusnya

14

PP k i dd d k ii kk j dd kk kk j ((115 )

1 331
1.400

PPrroyeksi penduduk usia kerja dan angkatan kerja (15+) 
2005-2025

821

1.331

1.000

1.200

n 922,7

400
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Ri
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481,4
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200
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Penduduk usia kerja Angkatan kerja

9

TTingkatt kkegiatan bberdasarkan kkelompok uusia ddan

100

TTingkat kkegiatan bberdasarkan kkelompok uusia ddan
jjenis kelamin, (%) 2009

60

80

40

0

20

0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Aktif Laki-laki Aktif Perempuan

10

TTingkat KKegiatan ddi MMaluku bberdasarkan jjenis kkelamin ((%)
100

TTingkat  Kegiatan di Maluku, berdasarkan jenis kelamin (%)

60

80

82 79

49 51

40

49 51

0

20

2002 2009

Laki-laki Perempuan

11

DDistribusi ppenduduk ddalam uusia kkerja ddi ddaerah PPerkotaanDDistribusi ppenduduk ddalam uusia kkerja ddi ddaerah PPerkotaan
// pedesaan, Maluku, (%) 2009

22

26

78

74

Dalam angkatan kerja

Penduduk usia kerja

52

33

48

67

Pengangguran

Tidak aktif 

20

52

80

48

Bekerja 

Pengangguran

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Perkotaan pedesaan

12



Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Ambon, MALUKU

LAPORAN LOKAKARYA

50

15

TTingkat bbuta hhuruf 22003 22009 (%)

10 2
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TTingkat  buta huruf, 2003-2009 (%)
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Komposisi kesempatan kerja per 
ksektor

21

AAK yyang bbekerja bberdasarkan iindustri uutama ddan jjenis kkelaminAAK yyang  bekerja berdasarkan industri utama dan jenis kelamin
Agustus 2009 (%) Laki-laki Perempuan Total

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 60.9 55.8 58.9 

Industri 7.9 6.8 7.5 

Pertambangan dan Penggalian/Listrik, gas dll 0.9 0.5 0.7 

Industri manufaktur (pengolahan) 7.1 6.4 6.8 dust a u a tu (pe go a a ) 6 6 8

Konstruksi 7.5 0.4 4.7 

Jasa 31.1 37.3 33.6 
Perdagangan besar perdagangan eceran restoran danPerdagangan besar, perdagangan eceran, restoran dan

hotel 8.6 20.3 13.2 

Transportasi, pergudangan dan komunikasi 8.5 0.3 5.3 

Keuangan Asuransi Properti (Real Estate) dll 1 0 0 6 0 8Keuangan, Asuransi , Properti (Real Estate) dll.  1.0 0.6 0.8 

Layanan sosial dan pribadi 13.0 16.1 14.2 

Semua industri 100 100 100 

22

TTingkat ppendidikan aangkatan kkerja bberdasarkan jjenis kkelaminTTingkat  pendidikan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin

Maluku, 2009
(%)

Kurang dari
pendidikan

dasar

Sekolah
dasar

Sekolah
Menenga
h Pertama

Sekolah
Menengah

Atas

Pendidikan
Tinggi

Semua
leveldasar h Pertama Atas

Dalam Angkatan
Kerja 20.4 23.9 17.3 29.2 9.1 100

Laki-laki 19.0 23.6 18.8 31.3 7.2 100

Perempuan 22.7 24.4 15.0 26.0 12.0 100

Bekerja 22 5 25 8 18 4 26 0 7 3 100Bekerja 22.5 25.8 18.4 26.0 7.3 100

Laki-laki 20.6 25.0 19.7 28.7 6.0 100

Perempuan 25.6 27.0 16.3 21.5 9.6 100p
Pengangguran 3.2 8.3 7.9 56.7 23.9 100

Laki-laki 2.1 9.1 9.6 59.1 20.2 100

4 3 7 6 6 2 54 4 27 5 100Perempuan 4.3 7.6 6.2 54.4 27.5 100

17

TTingkat ppendidikan aangkatan kkerja bberdasarkan wwilayah pperkotaan// ppedesaan,,TTingkat ppendidikan aangkatan kkerja bberdasarkan wwilayah pperkotaan//  pedesaan,

Maluku, 2009 (%)
Kurang dari

pendidikan
dasar

Sekolah
dasar

Sekolah
Menengah
Pertama

Sekolah
Menengah

Atas

Pendidikan
Tinggi

Semua
level

Dalam AK 20.4 23.9 17.3 29.2 9.1 100
kota 6.1 11.0 12.0 50.0 20.9 100
desa 25.7 28.7 19.3 21.5 4.7 100

Bekerja 22.5 25.8 18.4 26.0 7.3 100
kota 7.1 12.1 13.6 47.2 20.0 100
desa 27.7 30.4 20.1 18.7 3.0 100

Pengangguran 3.2 8.3 7.9 56.7 23.9 100
kota 0 7 5 1 3 9 64 9 25 4 100kota 0.7 5.1 3.9 64.9 25.4 100
desa 4.9 10.6 10.7 51.0 22.8 100

Sumber: situasi Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2009

18

SStatus berdasarkan tingkat SStatus berdasarkan tingkat

12
100%

SStatus  berdasarkan tingkat 
pendidikan,kota, 2009

7100%

Status berdasarkan tingkat 
pendidikan, desa 2009

13

1748 43
66

37
1 2

3
15

39
30 31

43
28

51 53 50
71

1 4

2

13
50%

69 67
55 57 54

3
50%

51 53
32

50

0%

Kurang dari Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan

0%

Kurang dari Pendidikan Pendidikan Pendidikan PendidikanKurang dari 
pendidikan 

dasar

Pendidikan 
dasar

Pendidikan 
menengah 
pertama

Pendidikan 
menengah 

atas

Pendidikan 
tinggi

Bekerja Pengangguran Tidak aktif

Kurang dari 
pendidikan 

dasar

Pendidikan 
dasar

Pendidikan 
menengah 
pertama

Pendidikan 
menengah 

atas

Pendidikan 
tinggi

Bekerja Pengangguran Tidak aktif

19

Kesimpulan
Penduduk berpendidikan
Namun tingkat pengangguran tinggi
Sumber daya manusia kurang diberdayakan
P i k i k k d b d k i iPotensi untuk meningkatkan dan memperbesar produktivitas

20
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AK yang bekerja berdasarkan industri utama dan daerah tempat tinggaly g j p gg
Agustus 2009 (%) KKota Desa Total

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 9.6 775.0 58.9 

Industri 4.9 8.4 7.5 Industri

Pertambangan dan Penggalian/Listrik, gas dll 1.5 0.5 0.7 

Industri manufaktur (pengolahan) 3.4 7.9 6.8 

Konstruksi 8.5 3.5 4.7 

Jasa 85.5 16.6 33.6 

Perdagangan besar, perdagangan eceran, restoran dan hotel 30.2 7.7 13.2 

Transportasi, pergudangan dan komunikasi 11.7 3.2 5.3 

3 1 0 1 0 8Keuangan, Asuransi , Properti (Real Estate) dll.  3.1 0.1 0.8 

Layanan sosial dan pribadi 40.6 5.6 14.2 

Semua industri 100 100 100

23

%% kkesempatan%% dari PDB % kesempatan
kerja

2002 2010 2002 2010

Pertanian 35.5 31.3 66.3 51.4

Industri 7.5 7.8 8.2 9.0

M f k 4 9 4 8 5 2 5 0- Manufaktur 4.9 4.8 5.2 5.0

Jasa 57.0 60.9 25.5 39.6

- Perdangangan, restoran 24.0 25.7 8.3 14.6Perdangangan, restoran 24.0 25.7 8.3 14.6

- Transportasi & komunikasi 7.9 10.9 4.9 6.2

- Layanan sosial & umum 19.5 18.9 10.6 17.9

Semua sektor 100.0 100.0 100.0 100.0

24

BBekerja ssecara iinformal ssebagai bbagian ddari

100

BBekerja ssecara iinformal  sebagai bagian dari
penduduk bekerja berdasarkan sektor, jenis

kelamin, Maluku, 2008

80

100

Laki-laki Perempuan

93 98

68 71
40

60

47 47 10 45
8 19

0

20

Pertanian ManufakturPerdagangan, Restoran / HotelLayanan Sosial / PribadiPertambangan, Listrik, Gas dan Air, Kons

29 30

TTingkat pertumbuhan Elastisitas kesempatang p
produktivitas 2002-

10, %

p
kerja 2002-10

Pertanian 29.6 0.07

Industri 10.6 0.81

- Manufaktur 19.3 0.57

Jasa - 45.2 1.76

- Perdagangan - 72 5 2.20

Transportasi & komunikasi 39 3 0 63- Transportasi & komunikasi 39.3 0.63

- Layanan sosial dan umum - 78.7 2.76

Semua sektor 17.5 0.64

25

Status pekerjaan dari penduduk yang 
b k jbekerja

26

Penduduk yang bekerja Penduduk yang bekerjaPenduduk yang bekerja 
berdasarkan status 

pekerjaan, berdasarkan jenis 
kelamin, 2009 100

Penduduk yang bekerja 
berdasarkan status pekerjaan 

dan wilayah tempat tinggal, 2009

69 6
79,7 

80

100

kelamin, 2009
87,5

80

100

69,6 

40

60
52,2

47,8

40

60

7,6 

22,8 

2,1

18,3 
20

40

12,520

2,1 
0

Pengusaha Pekerja diupah Bekerja sendiri

Laki-laki Perempuan

0

Pekerja diupah Bekerja sendiri 

Perkotaan Pedesaanp

27

BBekerja ssecara iinformal ddan fformal bberdasarkanBBekerja ssecara iinformal  dan formal berdasarkan
sektor, 2008
Informal Formal

95 5Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan …

Informal Formal

56

61

44

39

Industri manufaktur

Perdagangan besar, perdagangan …

43 57Pertambangan dan …

9 91

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Layanan komunitas, sosial dan pribadi
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Tingkat kemiskinan di Maluku 2002 2009Tingkat kemiskinan di Maluku 2002-2009

2002 2007 2009

Angkatan kerja 484 205 552 729 596 030Angkatan kerja 484,205 552,729 596,030

Pedesaan 375,536 407,803 434,529

Perkotaan 108,669 144,926 161,501

Bekerja 445,097 485,308 533,015 

Pedesaan 356,720 363,658 397,341

Perkotaan 88,377 121,650 135,674
Tingkat 

kemiskinan (%) 34.8 31.14 28.2

Pedesaan - 37.02 34.3 

Perkotaan - 14.49 10.2 

31

KKemiskinan bberdasarkan ttingkat ppendidikan kkepala rrumah

Sekolah Sekolah Tinggi

KKemiskinan bberdasarkan ttingkat ppendidikan kkepala rrumah
ttangga, 2007

Sekolah
Menengah Atas

15%

2%

Sekolah

Sekolah dasar
atau kurang

Menengah
Pertama 17%

66%

32

PPekerja miskin & defisit pekerjaan produktif di Maluku 2002-2009
2002 2007 2009

Bekerja secara produktif 290,292 334,183 382,545

P d 356 720 229 032 261 053Pedesaan 356,720 229,032 261,053

Perkotaan 88,377 104,023 121,835
Pekerja miskin 154,805 151,125 150,470 j 5 ,805 5 , 5 50, 0
Pedesaan - 134,626 136,288 

Perkotaan - 17,627 13,839 
Pengangguran 39 108 67 421 63 015Pengangguran 39,108 67,421 63,015 
Pedesaan 18,816 44,145 37,188 
Perkotaan 20,292 23,276 25,827 

Defisit lapangan kerja produktif 193,913 218,546 213,485 
Pedesaan - 178,771 173,476 
Perkotaan - 40,903 39,666 

33

Penduduk usia kerja akan tumbuh menjadi 289 ribuPenduduk usia kerja akan tumbuh menjadi 289 ribu
pada 10 tahun mendatang
Sumber daya manusia berpendidikan namun tidakSumber daya manusia berpendidikan namun tidak
diberdayakan, khususnya perempuan
Tingkat pengangguran tinggi, khususnya antara kaumg p g gg gg , y
muda di daerah perkotaan
Tingkat kemiskinan tinggi, khususnya antara penduduk
bekerja di daerah pedesaan
Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Maluku sejak

h 2002 l i j l h k j i kitahun 2002 gagal mengurangi jumlah pekerja miskin; 
jumlah pengangguran meningkat. MMengapa?

37

P d d t i i di M l k didik tid k j iPada dasarnya: saat ini di Maluku, pendidikan tidak menjamin
pekerjaan, dan pekerjaan tidak menjamin kemakmuran; 
Penduduk berpendidikan dan siap untuk pekerjaan yang lebih

d k ifproduktif; 
Perempuan harus terintegrasi dalam angkatan kerja untuk
meningkatkan rasio ketergantungan;
Pekerjaan baru harus diciptakan (untuk yang 
berpendidikan, perempuan dan pendatang baru kedalam usia
kerja dalam 10 tahun mendatang);j g);
Informalitas dan kemiskinan berjalan seiring. Langkah-langkah
untuk memperluas jaminan sosial ke pekerja non-upah
diperlukan;diperlukan;
Produktivitas di daerah pedesaan dan pekerjaan di luar sektor
pertanian, keduanya, harus ditingkatkan. 

38

DDefisit lapangan kerja produktif berdasarkan status dan wilayah tempat
tinggal,  2009

Pedesaan Perkotaan TotalPedesaan Perkotaan Total
Pekerja miskin 78.6 34.9 70.5
Pengangguran 21.4 65.1 29.5
Total defisit 100 100 100Total defisit 100 100 100

Total defisit lapangan kerja produktif berdasarkan area, 2009

Perkotaan
19%

Pedesaan
81%

34

TTarget tingkat kemiskinan dan lapangan kerja produktif 2015. 
Perkiraan

2010 2015*

A k K j 651339 724 747Angkatan Kerja 651339 724,747

Bekerja 586430 667,492

Tingkat kemiskinan 27.74 12.5

Bekerja secara produktif 423754 584055

Pekerja miskin 162,676 83,436 

Pengangguran 64,909 57255

Defisit lapangan kerja produktif 227,585 140,691 

35

Perhitungan berdasarkan pada data sensus 2010. Tingkat kesempatan kerja diasumsikan telah jatuh ke angka 7.9% pada tahun
2015

36
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Lampiran 7. Presentasi Sumber Daya Produktif oleh Leyla Shamchiyeva, ILO 
Jenewa 

Lokakarya mengenai Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan
Ambon April 11 13 2011Ambon, April 11-13, 2011

P d h l1 •Pendahuluan

K k i ik k i if b d i2 •Karakteristik kuantitatif sumber daya manusia

3 •Karakteristik kualitatif sumber daya manusia

4 •Lahan dan laut

5
•Kesimpulan dan pertanyaan

2

Sumber daya produktif

Tenaga
k j

Lahan dan
l tkerja laut

Kuantitas Kualitas Kuantitas Kualitas

Aksesibilitas

3

Rasio ketergantungan berbasis usia 0.67 (2010)g g ( )
Rasio ketergantungan aktual 1.61 (2010)

4

TTingkat bbuta hhuruf 22003 22009 (%)

10 2
12

TTingkat  buta huruf, 2003-2009 (%)

10,2
9,6

9,1
8,6 8,1 7,8 7,48

3,8 3 5

Maluku

Indonesia

3,0
2,2

, 3,5 3,2 2,7 2,6
4

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5

AAngka ppartisipasi kkasar ddan mmurni ddi MMaluku ddan IIndonesia ssecaraAAngka ppartisipasi kkasar ddan mmurni ddi MMaluku  dan Indonesia secara
keseluruhan, 2009 (%)

Sekolah Dasar
Sekolah
Menengah SekolahSekolah Dasar Menengah
Pertama Menengah Atas

Maluku
GER (APK) 114 5 84 5 89 9GER (APK) 114.5 84.5 89.9
NER (APM) 94.4 71.5 59.6

Indonesia
GER (APK) 110.4 81.3 62.6GER (APK) 110.4 81.3 62.6
NER (APM 94.4 67.4 45.1
Sumber: situs web BPS http://dds.bps.go.id/eng/aboutus.php?tabel=1&id_subyek=28

Tingkat lulusan sekolah menengah adalah 90% pada tahun
2007/2008

6



Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Ambon, MALUKU

LAPORAN LOKAKARYA

54

A k k j b d k i k

Pendidikan Tinggi
11

Angkatan kerja berdasarkan tingkat
pendidikan,  Maluku, 2010

11

Pendidikan 
dasar atau 

kurang
Pendidikan 
menengah g

41

Pendidikan 

menengah 
atas 
30

menengah 
pertama

18

7

AAngkatan kkerja bberdasarkan ttingkat ppendidikan ddanAAngkatan kkerja bberdasarkan ttingkat ppendidikan ddan
ddaerah tempat tinggal, Maluku 2010

80%

100%

19

20

43

21
6 18 11

Pendidikan tinggi

40%

60%

5518

19

17

44 63

43
Pendidikan menengah atas

Pendidikan menengah

0%

20%

Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan

16 8
2811

Pendidikan menengah 
pertama

Pendidikan dasar atau 
Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan

Bekerja Pengangguran

8

AAngkatan kkerja bberdasarkan ttingkatAAngkatan kkerja bberdasarkan ttingkat
ppendidikan, berdasarkan jenis kelamin,  Maluku 2010

80%

100%

30 23

8 14 10 17
Pendidikan tinggi

40%

60% 20 17

13

60 46 Pendidikan menengah atas

Pendidikan menengah

0%

20% 42 46

12 24
17 Pendidikan menengah 

pertama

Pendidikan dasar atau 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

Bekerja Pengangguran

9

Tidak ada kekurangan lahan
F k f k l i k li l h d k k iFaktor-faktor lainnya – kualitas lahan dan akses ke air 
bersih, akses ke lahan dan keamanan hak kepemilikan –

h il i l h b i b h t d ktifpengaruh nilai lahan sebagai sebuah aset produktif
Distribusi lahan yang tidak merata? 

10

Sumber daya manusia berpendidikan
T d k i k i k k d k i iTerdapat kapasitas untuk meningkatkan produktivitas
Masyarakat yang berpendidikan berjuang untuk

l h k jmemperoleh pekerjaan

11

Mengapa sumber daya alam dan manusia tetap kurangg p y p g
diberdayakan? 

Apa yang mencegah Maluku dari memanfaatkan sumber
daya – sumber daya yang dimilikinya secara optimal?daya sumber daya yang dimilikinya secara optimal?

12

Lahan:
Apakah akses yang merata ke lahan merupakan persoalan yang sulit? Apakah akses yang merata ke lahan merupakan persoalan yang sulit? 
Permasalahan kepemilikan lahan dan privatisasi;
Investasi pada lahan? 
Distribusi lahan yang tidak merata? 

P didikPendidikan:
Kualitas dan relevansi pendidikan yang kurang baik?
Apakah akses ke pendidikan merupakan persoalan sulit?Apakah akses ke pendidikan merupakan persoalan sulit? 
Persoalan-persoalan dengan akses ke pengetahuan dan teknologi.

13
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Lampiran 8. Presentasi Tingkat dan Kualitas Pertumbuhan: Meningkatkan 
Kesempatan Kerja dengan fokus pada aspek ekonomi oleh Per Ronnas, ILO 
Jenewa

Lokakarya Analisa Diagnostik 
KetenagakerjaanKetenagakerjaan

Ambon , April 11-13, 2011

1
•Situasi

•Penyebab
2

•Penyebab

3
•Kesimpulan

3

2

160

Indeks pertumbuhan GDRP dan pertumbuhan kesempatan
kerja, 2002-2010, (2002=100)

130

140

150
Pertumbuhan
produktivitas

110

120

130

Pertumbuhan

90

100

110 kesempatan
kerja

90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pertumbuhan PDB Pertumbuhan kesempatan kerja

3

PPertumbuhan
PDB

Kesempatan
kerja

Pertanian & perikanan 22.8 4.5Pertanian & perikanan 22.8 4.5
Industri 8.4 11.5
- Manufaktur 0.9 1.3
Jasa 68.7 84.0
- Perdagangan & restoran 29.3 34.6

T i & k ik i 17 0 10 3- Transportasi & komunikasi 17.0 10.3
- Jasa sosial & umum 17.7 41.0
Semua sektor 100 0 100 0Semua sektor 100.0 100.0

4

Tingkat pertumbuhan ElastisistasTingkat pertumbuhan
produktivitas 2002-

10, %

Elastisistas
kesempatan kerja

2002-10, %
Pertanian & perikanan 29.6 0.07p
Industri 10.6 0.81

- Manufaktur 19.3 0.57

Jasa - 45.2 1.76

- Perdagangan & restoran - 72 5 2.20

Transportasi & komunikasi 39 3 0 63- Transportasi & komunikasi 39.3 0.63

- Jasa sosial & umum - 78.7 2.76

Semua sektor 17.5 0.64Se ua se to 7.5 0.6

5

Tantangan ketenagakerjaan untuk 2010-2015
Peningkatan angkatan kerja 73,408
Penurunan tingkat pengangguran - 7,654
M i k tk k t k j 81 062Meningkatkan kesempatan kerja 81,062
Penurunan pekerja miskin -79,240
Meningkatkan kesempatan kerja produktif 160,302g p j p ,

6
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Pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan dalamPertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan dalam
pertanian guna mengurangi jumlah pekerja miskin
(sebagian besar berada di sektor pertanian saat ini)(sebagian besar berada di sektor pertanian saat ini)
Penciptaan sekitar 80,000 pekerjaan baru tahun 2010-
15 sebagian besar pekerjaan baru tersebut di luar sektor15, sebagian besar pekerjaan baru tersebut di luar sektor
pertanian.
Pertumbuhan ekonomi minimum sebesar 4 1 5 2 % /Pertumbuhan ekonomi minimum sebesar 4.1 – 5.2 % / 
tahun, dengan asumsi elastisitas kesempatan kerja
sebesar 0 5 0 67sebesar 0.5 – 0.67.

7

Intensifikasi dan pertanian, perikanan dan akuakultur
berorientasi pada pasarberorientasi pada pasar
Diversifikasi ekonomi, prioritas pada pengembangan
keterkaitan ke dan dari pertanian, rantai nilai tambah dan
manufaktur modernmanufaktur modern
Identifikasi dan pengembangan ceruk pasar (niche) ekspor
Pertumbuhan dengan keadilan pembangunan harusg p g
bersifat inklusif (mengedepankan pemerataan) dan pro-
rakyat miskin.

Fokus analisa pada mengidentifikasi kendala dan tantanganFokus analisa pada mengidentifikasi kendala dan tantangan
utama untuk mencapai tujuan di atas

8

PPeluang dan imbal balik sumber daya manusia (lapangan pekerjaan)

Tingkat pertumbuhan

Tingkat dan kualitas
pertumbuhan

• Komposisi sektor/ teknologi
Penyediaan akses dan/atau
peluang sumber daya yangg • Integrasi dalam

perekonomian global
• Kebijakan makroeconomi

• Biaya keuangan

Komposisi sektor/ teknologi
• Kualitas lingkungan bisnis
• Rent Extraction (Ekstrasi

Keuntungan)
L b k j

peluang sumber daya yang 
tidak merata

• Daya layak kerja yang 
tidak meratay g

• Imbal balik/kontribusi
sosial atas investasi

• Kegagalan pasar

• Lembaga pasar tenaga kerja
• Konsentrasi pertumbuhan

regional
• Nilai tukar dagang/ faktor-

• Akses ke pasar tenaga
kerja & peluang kerja

• Jaminan sosial
• Ketersediaan

faktor siklis

9

Tingkat (derajat) integrasi
S i iSyarat-syarat integrasi

10

TTemuan uutamaTTemuan uutama

Ekspor ke luar negeri sebesar 14 % dari PDB Impor 18Ekspor ke luar negeri sebesar 14 % dari PDB, Impor 18
% dari PDB

Walaupun akses ke pasar nasional yang terdiri dari 250Walaupun akses ke pasar nasional yang terdiri dari 250
juta orang dan pasar ASEAN jauh lebih besar, tingkat
integrasi dengan pasar eksternal rendah.

Potensi untuk mengembangkan ekspor ke daerah lain di
Indonesia maupun di luar negeri belum dimanfaatkan
k i k b k i i lkarena tingkat pembangunan ekonomi internal yang
rendah.

11

Ke(tidak)stabilan makroekonomi
S bili k k i i id k- Stabilitas makroekonomi penting namun tidak

memadai untuk mencapai pertumbuhan
K bij k k k i l hk / bKebijakan makroekonomi melemahkan / membantu
pertumbuhan

bij k b j k bili k d k l- Kebijakan bertujuan untuk stabilitas kadangkala
pada saat bersamaan juga dapat membahayakan

b hpertumbuhan

12

KKebijakan dibuat di Jakarta. Hal ini mungkin tidak ideal
t k M l k M l k h b j l duntuk Maluku, namun Maluku harus berjalan dengan

kenyataan tersebut
Stabilitas makroekonomi bukanlah sebuah isu utamaStabilitas makroekonomi bukanlah sebuah isu utama
Apresiasi riil Rupiah + inflasi dan biaya yang lebih tinggi di
Maluku merugikan daya saing.a u u e ug a daya sa g.

Perlu fokus pada daya saing dan identifikasi ceruk pasar (niche)
ekspor yang tidak terlalu sensitif terhadap harga

13

Akses ke keuangan internasionalg
Ketersediaan / akses ke keuangan lokal
Berfungsinya pasar modalBerfungsinya pasar modal

14
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Temuan utama:Temuan utama:
Tidak banyak investasi asing langsung (FDI)
Tingkat investasi yang sangat rendah (4 5% dari PDB di tahunTingkat investasi yang sangat rendah (4.5% dari PDB di tahun
2010).
Kredit bank meluas secara cepat, namun sebagian besarp
pinjaman adalah untuk konsumsi. Hanya sedikit pinjaman
jangka panjang untuk investasi.
Bi k di id k b l bihBiaya kredit tidak berlebihan

Baik tingkat pinjaman dan investasi perlu ditingkatkan guna
menunjang pertumbuhan yang lebih tinggi Bagaimana?menunjang pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagaimana?

Bagaimana memenuhi kebutuhan akan kredit investasi?

15

Nilai pengembalian / imbal balik sosial atas investasi
p d k p k tmengacu pada kemampuan masyarakat secara

keseluruhan untuk menerima manfaat dari investasi
ekonomiekonomi

Ti k t b d iTingkat sumber daya manusia
Infrastruktur fisik

16

TTemuan utama:

Maluku tertinggal di belakang Indonesia dalam hal infrastruktur
fisik utama; transportasi dan listrikfisik utama; transportasi dan listrik
Tingkat pendidikan tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan
daerah-daerah lain di Indonesia
Indonesia tertinggal di belakang sebagian besar negara-negara
tetangga dalam hal infrastruktur dan pendidikan

17

SS b hh ll h ii f t kt kk bb ik??SSeeberapa parah permasalahan infrastruktur yang kurang baik?
Investasi infrastruktur apa yang harus menjadi prioritas? Dan

dimana?dimana?
Apakah kekurangan keahlian dan pekerja yang berkualitas tinggi

merupakan kendala dalam pertumbuhan? Apakah ini
mempengaruhi struktur pertumbuhan?

18

Kemudahan akses ke pasar untuk input kredit tenagaKemudahan akses ke pasar untuk input, kredit, tenaga
kerja, jasa dan untuk penjualan produksi: Biaya akses
pasar dalam hal waktu dan uangpasar dalam hal waktu dan uang.
Keandalan dan kepastian pasar: Akankah pembeli/
penjual berada disana ketika saya membutuhkanpenjual berada disana ketika saya membutuhkan
mereka? Dapatkah saya memprediksikan harga yang
akan saya dapatkan/ harus bayar?akan saya dapatkan/ harus bayar?.
Efisiensi pasar: Apakah ada banyak penjual dan pembeli
yang bersaing? Apakah mudah mendapatkan informasiyang bersaing? Apakah mudah mendapatkan informasi
harga serta mudahkah membandingkan harga?

19

M i t k li k (k t k it )Menciptakan linkage (keterkaitan) 
ekonomi: Sebuah contoh nilai tambah

Input 
pertanian

Perdagangan
dan distribusi Pengolahan Perdagangan

besar
Eceran dan 

jasa makanan

• Pengiriman
benih, pupuk, dst. 

• Penyimpanan
• Penjualan ke

perantara, atau
dibawah sub-

• Pemisahan 
(grading), pemilah
an 
(sorting), penggili

• Perdagangan
• Pemberian  merk 

(Branding)
• Ekspor

• Retail makanan
melalui

• Hotel
• Restorandibawah sub

kontrak
• Kemudahan

ekspor

(sorting), penggili
ngan 
(milling), pengola
han hasil 
pertanian ( agro-

)

• Ekspor • Restoran
• Toko

processing )

Integrasi pasar geografisg p g g

KotaDDaerah Kota 
besarpedesaan

IbIbu

K tKota Daerah pedesaan

Kota 
besar

Daerah 
pedesaan

KKesimpulan utama:
P l k l k dik b k d b ik b k l k ilPasar lokal kurang dikembangkan dengan baik, berskala kecil
dan tidak terhubung baik satu sama lain hambatan bagi
petani untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pasarp p p
Biaya transportasi tinggi
Menjadi alasan untuk mencurigai bahwa harga yang rendah dan
tidak dapat diperkirakan adalah karena pasar kecil dan
terpecah-pecah (terfragmentasi)

22
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Apa yang dapat pemerintah lakukan untuk mengimbangi pasar yang tidakp y g p p g g p y g
berkembang dengan baik?

Apakah ada kebutuhan/ cakupan untuk mengembangkan pusat-pusatApakah ada kebutuhan/ cakupan untuk mengembangkan pusat pusat
pemasaran di daerah (regional centres)?

Seberapa besar pengaruh dari hambatan tingginya biaya transportasi danSeberapa besar pengaruh dari hambatan tingginya biaya transportasi dan
lamanya waktu?

P d k t i l t kt l? At k d ?Pendekatan regional atau sektoral? Atau keduanya?

Apa yang sedang dilakukan untuk mengimbangi pasar yang tidak berfungsi
d b ik? A k h d h h / k k b ik kdengan baik? Apakah ada contoh-contoh / praktek nyata yang baik untuk
dapat ditiru?

23

PPeluang dan imbal balik sumber daya manusia (lapangan kerja)

Tingkat pertumbuhan
(terutama)

Tingkat dan kualitas
pertumbuhan

•Komposisi sektor/ teknologi
Penyediaan akses dan/atau
peluang sumber daya yang (terutama)

•Integrasi dalam ekonomi
global

•Biaya keuangan

Komposisi sektor/ teknologi
•Kualitas lingkungan bisnis
•Nilai tukar dagang dalam

negeri
Ek t k i k t

p g y y g
tidak merata

•Daya layak kerja yang tidak
merata

Ak k k j &•Imbal balik sosial atas
investasi

•Kebijakan makroekonomi
•Kegagalan pasar

•Ekstraksi keuntungan
•Lembaga pasar tenaga kerja
•Konsentrasi pertumbuhan

regional

•Akses ke pasar tenaga kerja & 
peluang

•Jaminan sosial
•Ketersediaang g p

•Nilai tukar dagang/ faktor-
faktor siklis

24

Kedamaian dan stabilitas politik
H k h k i iHak-hak asasi manusia
Tata pemerintahan yang baik
Kerangka hukum dan peraturan

25

Kedamaian, stabilitas politik dan hak asasi manusia

Indonesia memiliki nilai cukup baik dalam hal indikator
kebebasan politik dan hak asasi manusia, hal yang samakebebasan politik dan hak asasi manusia, hal yang sama
mungkin benar untuk Maluku
Tingkat kejahatan dan kekerasan fisik yang rendah
Terdapat sejarah kekerasan komunal di masa lalu

AApakah kenangan konflik di masa lalu masih menjadi kendala
bagi investasi?

26

Tata pemerintahan yang baik

Survei menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia dianggap lebih
tinggi dibandingkan di sebagian besar negara negara tetanggatinggi dibandingkan di sebagian besar negara-negara tetangga.

SSeberapa parah persoalan korupsi di Maluku? 
Apa dampaknya terhadap pembangunan ekonomi? 

Apa saja penyebab korupsi? 
A  d dil k k k l k i?? Apa yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi? 

Apa yang sedang dilakukan untuk menangani hal tersebut? 

27

Lingkungan – kerangka – hukum dan peraturan
I d i iliki il i d il iIndonesia memiliki nilai yang sama dengan nilai negara-
negara tetangga dalam hal lingkungan hukum dan

t d k (3 d l k l 0 iperaturan yang mendukung (3 dalam skala 0 sampai
6), namun biaya untuk membangun usaha lebih tinggi
dibandingkan di negara negara laindibandingkan di negara-negara lain.

AApa yang dapat dilakukan oleh pejabat berwenang di p y g p p j g
Maluku untuk mempermudah upaya memulai dan 

menjalankan usaha? 

28

PPandangan anda:

Hambatan mana yang menurut Anda merupakan hambatan
utama untuk memulai dan mengembangkan usaha di Maluku?utama untuk memulai dan mengembangkan usaha di Maluku?
Seberapa serius hambatan-hambatan ini?
Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi ini?

29

AApa pandangan/ pendapat Anda terhadap hubungan antara
pekerja - pengusaha?pekerja pengusaha?

Dapatkah dialog sosial dikembangkan lebih lanjut?  Dapatkah
dialog sosial digunakan untuk mendukung strategi

pembangunan yang lebih kuat?p g y g
Aspek—aspek kelembagaan pasar tenaga kerja apa saja yang 

paling perlu untuk ditingkatkan?

30
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Terdapat perbedaan besar dalam pembangunan di 
il h M l k 20 % p d d k ti l diwilayah Maluku. 20 % penduduk tinggal di 

Ambon, namun Ambon menghasilkan 42 % PDB di 
MalukuMaluku
Perbedaan dalam infrastruktur fisik, juga listrik
Bi t t i ti i k l fiBiaya transportasi tinggi karena alasan geografis. 

Bagaimana menggabungkan perubahan struktural dan 
pembangunan ekonomi yang cepat dengan

pembangunan daerah yang seimbang?

31

Apa saja peluang untuk mencapai pertumbuhan yang lebihApa saja peluang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih
tinggi dan berkualitas tinggi? Apa saja keunggulan
komparatif utama Maluku? Apakah keunggulan inip p gg
dapat dikembangkan lebih lanjut?

Apa saja hambatan dan tantangan yang utama dalam
mencapai pertumbuhan melalui intensifikasi pertanian
dan diversifikasi ekonomi? Bagaimana hal ini terkait

t l i ? H b t d t t lsatu sama lain? Hambatan dan tantangan apa yang perlu
ditanggapi terlebih dahulu? Hal-hal apa yang perlu
dipertimbangkan agar hambatan dan tantangan itu bisadipertimbangkan agar hambatan dan tantangan itu bisa
ditangani dengan sebaik-baiknya?

32

Apakah dengan menciptakan lingkungan yang lebihApakah dengan menciptakan lingkungan yang lebih
mendukung (melawan korupsi, sedikit ‘birokrasi’, dst.) akan
cukup untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang
memadai?memadai?
Jika tidak, strategi apa yang akan diperlukan untuk
mendorong pembangunan ekonomi secara aktif? Sebuah

i k SDM? S i b i d i?strategi untuk SDM? Strategi pengembangan industri?
Strategi pembangunan daerah? Apakah ada pengalaman-
pengalaman baik yang dapat dipelajari dan ditiru?p g y g p p j
Apa saja persyaratan untuk dan hambatan terhadap strategi
pembangunan yang lebih baik dan lebih kuat? Bagaimana
hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi? Apa peran dialoghambatan-hambatan tersebut dapat diatasi? Apa peran dialog
sosial, tripartit tradisional serta antar entitas / bagian?

33
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Lampiran 9. Presentasi mengenai Mencapai Pertumbuhan yang Merata oleh Per 
Ronnas

Lokakarya mengenai Analisa Diagnostik
KetenagakerjaanKetenagakerjaan

Ambon, April 11-13, 2011

Ketidakmerataan melemahkan hubungan antara pertumbuhanKetidakmerataan melemahkan hubungan antara pertumbuhan
ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; ketidakmerataan
mengurangi kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan
M l k ih b d di h l d i bMaluku masih berada di tahap sangat awal dari pembangunan
ekonomi
Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan strukturalPembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktural
(seperti pertanian berorientasi pasar dan diversifikasi ekonomi)
sertingkali mengarah ke peningkatan ketidakmerataan.
K bij k di h i d b ik di l k t kKebijakan yang dipahami dengan baik, diperlukan untuk
mencapai pembangunan dan perubahan struktural yang disertai
dengan pemerataan.
Lebih mudah untuk mencegah ketidakmerataan sebelum semakin
berkembang dan mengembalikan ke kondisi awal setelah terjadi.

2

Daya layak kerja (employability) yang tidak sama (akses
yang tidak merata ke sumber daya produktif; modaly g y p ;
manusia, lahan, keuangan)
Ketidaksetaraan peluangp g
Ketidakamanan dan kerentanan
Ketersediaan waktu untuk bekerjaKetersediaan waktu untuk bekerja

3

Pendidikan dan keahlian - keterampilan
K h d i i i iKesehatan dan nutrisi - gizi
Akses ke lahan
Akses ke keuangan
Akses ke teknologi

4

BBeberapa temuan:
54% dari angkatan kerja pedesaan namun hanya17% dari54% dari angkatan kerja pedesaan, namun hanya17% dari
angkatan kerja perkotaan yang memiliki pendidikan tidak
lebih dari pendidikan dasar.
P b d k il d l didik t l ki l ki dPerbedaan kecil dalam pendidikan antara laki-laki dan
perempuan: 47% perempuan & 43 % laki-laki memiliki
pendidikan tidak lebih dari pendidikan dasar, namun lebih
banyak perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi
daripada laki-laki.
Terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan tingkatTerdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan tingkat
pendidikan yang rendah. Mereka dengan pendidikan yang
rendah kemungkinannya lebih besar untuk tetap miskin

5

IIsu untuk diskusi:
A j h b h b k j dkApa saja hambatan-hambatan utama untuk mewujudkan
akses yang merata ke semua pendidikan dan keahlian-
keterampilan yang baik?keterampilan yang baik?
Bagaimana meningkatkan akses ke pendidikan yang baik
bagi kaum miskin di pedesaan?
Apakah privatisasi lahan mengancam akses yang merata ke
lahan di Maluku? Apa yang dapat dilakukan untuk
mencegah peningkatan akses ke lahan yang tidak merata? /mencegah peningkatan akses ke lahan yang tidak merata? /
memastikan akses yang lebih setara ke lahan?

6
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Hambatan ke mobilitas geografis, pekerjaan dan sosial,
P b d fi b d l b &Perbedaan geografis yang besar dalam pembangunan &
kondisi ekonomi untuk aktivitas ekonomi.
P k j id k b f i d b ikPasar tenaga kerja yang tidak berfungsi dengan baik.
Ketidakmerataan atau diskriminasi dalam akses ke pasar
t k jtenaga kerja.
Lingkungan usaha yang kurang mendukung untuk usaha
k il & ikkecil & mikro.

7

Porsi dari Porsi dari GDP/kapita. 
penduduk, % PDB, % Indeks Maluku 

= 100

Maluku Tenggara Barat 6.5 6.9 106
Maluku Barat Daya 4.8 4.6 96
Maluku Tenggara 7.2 5.2 73
Kota T al 3 7 3 5 94Kota Tual 3.7 3.5 94
Aru 5.6 5.2 93
Maluku Tengah 25.6 14.6 57g 5 6 6 5
Seram Bagian Barat 11.0 7.5 68
Seram Bagian Timur 5.9 3.5 60
Pulau Buru 6.5 4.1 63
Buru Selatan 3.6 3.0 84
Kota Ambon 19 5 41 8 214Kota Ambon 19.5 41.8 214

8

Pekerjaan berupah sangat terbatas hanya ada di
b b p p t p k tbeberapa pusat perkotaan.
Perbedaan daerah dalam peluang ekonomi.
P k ki l bih k il d i d l kiPerempuan kemungkinannya lebih kecil daripada laki-
laki untuk menjadi aktif secara ekonomi dan
k ki l bih k il iliki k jkemungkinannya lebih kecil memiliki pekerjaan
berupah.

9

IIsu uuntuk ddiskusi::IIsu uuntuk ddiskusi::
Bagaimana mencapai pembangunan ekonomi di seluruh
M l k d tid k h di b b p p t d h j ?Maluku dan tidak hanya di beberapa pusat daerah saja?
Apa saja hambatan-hambatan utama ke mobilitas

fi k j d i l di M l k ?geografis, pekerjaan dan sosial di Maluku?
Apa saja penyebab utama ketidaksetaraan gender dalam
k k k j b ik d l k jakses ke pekerjaan yang baik dan lapangan kerja

produktif?
A d dil k k k i b bApa yang dapat dilakukan untuk menanggapi penyebab-
penyebab ini?

10

Ketahanan panganKetahanan pangan
Ketahanan pangan tampaknya tetap menjadi persoalan

di b b b i M l kdi beberapa bagian Maluku.
Kurangnya jaminan sosial dasar. Sebagian besar

k k j b k j di i d id k ilikiangkatan kerja bekerja sendiri dan tidak memiliki
akses ke jaminan sosial yang didanai secara publik

11

PPersoalan ssebagai bbahan ddiskusiPPersoalan ssebagai bbahan ddiskusi

S i j h k h d l i iSampai sejauh mana ketahanan pangan dan malnutrisi
anak-anak menjadi persoalan di Maluku?
A j fi fi d i i j i i lApa saja fitur-fitur utama dari sistem jaminan sosial yang
didanai publik di Maluku. Apa yang dapat menjadi
l k h l k h i it t k i k tk i tlangkah-langkah prioritas untuk meningkatkan sistem
ini?

12

Kerja rumah tangga dan reproduksi sangatlah
memakan waktu dan tidak dibagi dengan merata
antara suami dan istri perempuan memiliki waktu
yang lebih sedikit untuk kerja produktif

13

T iT i k ihk ihTerimaTerima kasihkasih

14



Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Ambon, MALUKU

LAPORAN LOKAKARYA

62

La
m

pi
ra

n 
1

0
. 

 M
en

ga
ru

su
ta

m
ak

an
 in

is
ia

ti
f 

– 
ha

si
l k

eg
ia

ta
n 

pe
m

et
aa

n 
pi

ki
ra

n 

La
m

pi
ra

n 
1

0
.1

 H
as

il 
da

ri
 la

ti
ha

n 
P

em
et

aa
n 

P
ik

ir
an

 :
 P

er
ta

ni
an



63

La
m

pi
ra

n 
1

0
.2

 H
as

il 
da

ri
 la

ti
ha

n 
P

em
et

aa
n 

P
ik

ir
an

: 
P

er
ik

an
an

 



Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan Ambon, MALUKU

LAPORAN LOKAKARYA

64

La
m

pi
ra

n 
1

0
.3

 H
as

il 
da

ri
 la

ti
ha

n 
P

em
et

aa
n 

P
ik

ir
an

: 
P

ar
iw

is
at

a


