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PENDAHULUAN 
•  Dalam laporannya, United Nations mengatakan bahwa 

masalah krusial dan sangat provokatif  yang dihadapi 
oleh pasar kerja dunia adalah masalah pengangguran. 

•  Pengangguran mempunyai efek domino, dimana orang 
akan mengurangi pengeluaran untuk pembelian  barang 
karena mereka menganggur, yang akan mengakibatkan 
produsen dan pedagang barang tertentu kehilangan 
pekerjaan. 

•  Layard dan Calmfors menyatakan bahwa krusialnya 
masalah pengangguran juga ditunjukkan oleh adanya 
kecenderungan sifat pengangguran yang persisten, yaitu 
suatu keadaan dimana tingkat pengangguran cenderung 
terus meningkat.  



Pengangguran yang Krusial dan Provokatif 

•  Secara definisi, pengangguran adalah proporsi angkatan kerja 
yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif  mencari pekerjaan. 
Akan tetapi, dengan menggunakan definisi ini konsep 
pengangguran sukarela menjadi terabaikan. Oleh karena itu 
menjadi sangat penting untuk mengulas tentang  
pengangguran terpaksa dan pengangguraan putus asa. 

•  Kedua jenis pengangguran yang disebut terakhir dapat terjadi 
karena: 
•  adanya orang-orang beralih pekerjaan atau yang baru memasuki pasar 

kerja, 

•  karena ketidak sesuaian antara keterampilan kerja yang dibutuhkan 
dangan keterampilan kerja yang dimiliki oleh pencari kerja, atau ketidak 
sesuaian antara lokasi pekerjaan dan pencari kerja (pengangguran 
struktural); dan  

•  karena pekerjaan yang tersedia sangat sedikit karena lambatnya 
pertumbuhan ekonomi (pengangguran siklis).  



PENYEBAB TIMBULNYA 
PENGANGGURAN 
•  Diluar adanya pengangguran sukarela, perlu dipahami secara 

mendalam mengenai penyebab terjadinya pengangguran. 
Sebagian orang akan menjawab penyebabnya adalah lebih 
sedikitnya pekerjaan daripada yang membutuhkan. 

•  Pendapat kelompok klasik mengatakan bahwa pengangguran 
merupakan masalah makroekonomi. Menurut mereka 
pengangguran adalah fenomena jangka pendek  sebagai 
akibat dari diskrepansi antara tingkat harga dan tingkat upah. 
Kelompok ini jelas-jelas sangat concern terhadap kebijakan 
ketenagakerjaan. 

•  Pendapat yang lain mengatakan bahwa pengangguran terjadi 
adalah karena tidak mampunya pertumbuhan ekonomi 
menyediakan pekerjaan yang mencukupi.  



  LANJUTAN... 

•  Pendapat lain menyatakan bahwa penyebab pengangguran 
adalah semua faktor ekonomi.  

•  Para penganut pandangan Keynes, berpendapat bahwa 
pengangguran adalah hasil dari beberapa faktor yang 
diklasifikasikan sebagai struktural, musiman, siklikal, 
friksional, dan demand-deficient. Diantara faktor-faktor 
tersebut yang paling penting adalah demand-deficient  yang 
mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi juga di dalam 
jangka panjang karena kurangnya permintaan agregat. 

•  Melberg menyatakan bahwa pengklasifikan pengangguran 
apakah menurut teori makro ataupun mikro adalah tidak 
tepat karena ambigu. Karena pengangguran adalah fenomena 
yg sangat kompleks yang diakibatkan baik oleh faktor makro 
maupun mikro yang harus ditanggulangi secara holistik 
melalui kebijakan ekonomi makro dan ekonomi mikro yang 
seirama dan saling mendukung. 



Pengangguran: Efek Tambah 
Pekerja dan Efek Keputus-asaan 
§  Paradoks pasar dimana peningkatan pengangguran dapat disebabkan 

peningkatan penawaran tenaga kerja, sehingga memperburuk masalah 
pengangguran, telah lama dikenal. Hal ini disebut "efek pertambahan 
pekerja ".  

§  Pengangguran juga dipengaarui oleh suatu efek, yang mana hal ini 
masih menjadi sengketa empiris yaitu efek pertambahan pekerja dan 
efek keputus asaan  

§  Ada dua hal yang mungkin belum pernah di jumpai atau jarang 
dijumpai berkaitan dengan pengangguran adalah tentang adanya efek 
penyebab pengangguran yaitu “efek tambah pekerja dan efek 
keputusasaan” yang mana efek ini timbul akibat  penawaran tenaga 
kerja  rumah tangga yang berlebihan / over suplly. 

§  Efek ini, dari (yang 'utama' pekerja) satu orang pengangguran, atau 
satu orang potensi pengangguran,mendorong anggota keluarga yang 
lain (yang 'sekunder' pekerja) untuk mencari pekerjaan, inilah yang 
kemudian dikenal sebagai "efek tambah pekerja” 



Pengaruh Penawaran Tenaga Kerja 
Rumah Tangga terhadap Pengangguran 

§  Pengaruh status pekerjaan satu orang terhadap keputusan 
anggota lain dalam rumah tangga untuk  atau tidak mencari 
pekerjaan diakui dan dicoba diukur oleh Woytinsky (1940) dan 
Humphrey (1940). Ketika kepala keluarga kehilangan 
pekerjaan, istri dan anak juga mulai mencari kerja sehingga 
dua orang atau lebih tampaknya menganggur dan dalam 
sensus dilaporkan sebagai pengangguran  

§  Dimulai pada tahun empat puluhan, topik ini menjadi subjek 
penyelidikan dan perdebatan yang cukup empiris  (lihat, 
misalnya, Mincer, 1962; Belton dan Rhodes, 1976; Ashenfelter, 
1980; Layard, Barton dan Zabalza, 1980; Bardhan, 1984; 
Lundberg, 1985; Maloney, 1986, 1991; dan Tano, 1993) 



Lanjutan …. 
§  Para ekonom berdebat tentang sebuah kekuatan 

menentang  yang  disebut dengan "efek keputusasaan “. 
Efek ini adalah respon dari pekerja potensial yang 
kehilangan harapan dan berhenti untuk mencari pekerjaan, 
ketika mereka melihat banyak pengangguran di sekitar 
mereka. 

§  Dalam  efek keputus asaan ini  diakibatkan oleh adanya  
sunk cost atau biaya hangus. 

§  Kekuatan antara kedua efek ini  masih menjadi bahan 
perdebatan. Namun pendapat mayoritas di antara mereka 
yang terlibat dalam penelitian empiris di bidang ini, bahwa 
efek keputusasaan sangat kuat dari pada efek 
pertambahan pekerja (lihat misalnya Maloney, 1991; 
Humphrey, 1940; dan diskusi di Layard et al, 1980.). 

    



Lanjutan…. 
§  Beberapa penelitian memfokuskan pada pengaruh 

pengangguran aktual suami sebagai pekerja sebenarnya 
dari pada wanita. Hal ini   penting untuk mengukur 
pengaruh dari setiap kendala kerja terhadap penawaran 
tenaga kerja suami pada jam yang diinginkan dari istri, 
karena pekerjaan istri yang sebenarnya juga dapat 
dipengaruhi oleh peningkatan pengangguran. 

§  Maloney (1986) menggunakan data yang dilaporkan 
pada setengah pengangguran menemukan bahwa efek 
pertambahan pekerja pengaruhnya sangat signifikan 
terhadap pengangguran dan Tano (1993) menemukan 
bahwa kedua efek tersebut signifikan dan saling 
melengkapi. 



Pengangguran: Pengaruh 
Upah Minimum 
§  Dalam kasus ini di asumsikan bahwa setiap rumah tangga 

sama yaitu sebagai wage-taker atau penerima upah (yaitu, 
mengabaikan efek keputusan sendiri pada tingkat 
pengangguran agregat dalam ekonomi); bahwa keputusan 
penawaran tenaga kerja individu akan tergantung pada upah. 
Hal ini terutama terjadi ketika pengambilan keputusan terjadi 
pada tingkat rumah tangga. 

§  Jika upah minimum diumumkan pada beberapa tingkat upah, 
pada tingkat di bawah upah  minimum maka upah pasar bisa 
jatuh dan ini dapat menimbulkan pengangguran. 

§  Sebaliknya, penghapusan upah minimum dapat menyebabkan 
upah pasar meningkat. Selain itu, hukum kenaikan upah 
minimum sebenarnya dapat menyebabkan penurunan 
pengangguran meskipun model adalah bahwa kompetisi 



Lanjutan…. 
§  Kenyataannya upah di pasar tenaga kerja sering 

tersegmentasi, dengan upah yang berbeda yang 
berlaku di pasar yang berbeda-misalnya, disekor 
pertanian upah mungkin lebih rendah dari upah yang 
berlaku di sektor manufaktur. Misalkan di beberapa 
pinggiran upah sektor terjadi menjadi rendah dari 
pada dikota. Jadi  untuk meningkatkan upah 
minimum dengan hukum upah minimum terkendala 
oleh sekor. 

§  Kekakuan upah  juga terjadi karena adanya efisiensi 
endogen bukan hanya disebabkan oleh hukum upah 
minimum. 



Pengangguran: Pasar Tenaga Kerja 
Pedesaan 
�  Pasar tenaga kerja pedesaan selama dua puluh tahun 

terakhir telah memberikan kontribusi terhadap 
keberhasilan ekonomi pedesaan (Solinger, 1999; Barat 
dan Zhao, 2000; Bank Dunia, 2001). 

�  Munculnya pasar tenaga kerja pedesaan lebih penting dari 
perannya dalam menyediakan penduduk pedesaan dengan 
sarana untuk meningkatkan pendapatan mereka (Todaro, 
1976; Stark, 1976). 

�  Tanpa pasar tenaga kerja pedesaan yang berjalan dengan 
baik, maka susah untuk melakukan proses produksi di 
sektor industri.  

�  Sektor pertanian mempunyai keterbatasan pada perluasan 
area pertanian. 



Evolusi Pasar Tenaga Kerja  Pedesaan 

�  Bahwa pasar tenaga kerja menyediakan pendapatan 
lebih dari hanya diluar pertanian penduduk pedesaan. 
Tren dari jenis pekerjaan menunjukkan dengan jelas 
bahwa tujuan target pekerja selama 20 tahun telah 
bergeser dari pedesaan ke perkotaan.  

�  Migrasi telah muncul sebagai jenis yang paling dominan 
aktivitas tenaga kerja, tingkat partisipasi tenaga kerja di 
provinsi ini telah dipercepat. Dalam analisis ini terdapat 
2 kemungkinan :  
�  perkembangan pasar tenaga kerja telah mempengaruhi 

tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan diluar 
pertanian.  

�  pasar kerja dapat memfasilitasi spesialisasi geografis. 



Pengaruh Pengembangkan Pasar 
Tenaga Kerja Pedesaan 
�  Diluar sektor pertanian, tingkat partisipasi perempuan tumbuh lebih 

perlahan daripada pria.  

�  Tingkat partisipasi meningkatnya perempuan telah didorong dengan 
masuknya perempuan ke dalam semua kategori pekerjaan, meskipun 
keuntungan mutlak paling mencolok berasal dari migrasi. 

�  Kenaikan pekerjaan perempuan bisa saja terjadi, sebagai jenis-jenis 
industri yang memiliki preferensi untuk keterampilan perempuan naik.  

�  Suatu perekonomian mungkin menghasilkan generasi baru penduduk 
pedesaan yang memiliki lebih sedikit pengetahuan dikarenakan layanan 
pendidikan, kesehatan kurang memadai di daerah pedesaan.  

�  Masyarakat pedesaan sendiri banyak yang bermigrasi didaerah 
perkotaan. 
 



�  Jumlah pendapatan perkapita masyarakat pedesaan akan meningkat 
tetapi untuk jumlah PDRB rata-rata tetap (kenaikan tidak terlalu 
tajam). Dikerenakan penduduk pedesaan membelanjakan hasil 
pendapatannya ke daerah kota. 

�  Untuk meningkatkan sektor pertanian, dibidang pendidikan 
menciptakan teknologi untuk meningkatkan jumlah pertanian. Yang 
disalurkan oleh penduduk perkotaan. 

�  Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan perkapita 
merupakan tolak ukur dari daerah pedasaan yang makmur 

�  Pekerja perempuan yang dulunya tidak ikut partisipasi pada daerah 
atau desa yang mempunyai lahan pertanian luas serta berpenduduk 
tinggi lebih cepat berkembang. 

�  Pekerja muda sangat kecil kemungkinannya untuk bekerja di pertanian 
daripada pekerja yang lebih tua.  

�  Pekerja di pedesaan juga menunjukkan tanda-tanda spesialisasi 
terutama ketika kita meneliti perilaku mereka bekerja menurut 
kelompok umur dan lokasi desa mereka.  



Pengangguran: Kekakuan 
(Rigidity) Pasar Tenaga Kerja 
�  Ciri-ciri pasar tenaga kerja yang kaku menyebabkan 

pengangguran tinggi. 

�  Keragaman geografis disuatu negara akan 
menyebabkan beberapa perbedaan di pasar tenaga 
kerja  perbedaan: 
�  berkaitan dengan pengangguran  
�  mengenai hasil pasar tenaga kerja lainnya, terutama 

pekerjaan dan mobilitas pekerja, dan 
�  fleksibilitas upah 



Pengangguran: Mobilitas Pekerja 
�  Mobilitas pekerja mencakup semua omset 

pekerjaan, dan juga mencakup berbagai 
kesempatan di mana para pekerja memasuki 
atau meninggalkan pekerjaan di perusahaan 
ketika seluruh jumlah pekerjaan masih tetap, 
karena berhenti, pensiun dan sebagainya. 

�  Amerika Serikat memiliki tingkat mobilitas 
regional yang relatif  tinggi: sekitar 3 persen 
rumah tangga AS mengubah wilayah tinggal 
mereka dalam setahun, dibandingkan dengan 
lebih dekat dengan 1 persen di Eropa (Inggris, 
Jerman dan Perancis), dan bahkan lebih rendah 
di Italia dan Spanyol. 



Pengangguran: Flexibilitas upah 
�  Flexibilitas upah berasal dari dua seri waktu agregat 

(jangka panjang dan pendek) dan data survei 
individu.  

�  Tentu saja, ini hanya salah satu ciri fleksibilitas 
upah, misalnya, tidak informatif  tentang fleksibilitas 
upah relatif  di berbagai kelompok yang berbeda.  

  



Ciri-ciri Pasar Tenaga Kerja yang 
Menyebabkan Pengangguran 
�  kekuatan kerangka hukum yang mengatur pengangkatan dan 

pemberhentian   

�  kekuatan undang-undang yang mengatur beberapa aspek dari 
pasar tenaga kerja 

�  manfaat sistem yang bervariasi cukup dramatis  

�  pengeluaran untuk kegiatan bagi pengangguran yang diarahkan 
untuk membantu mereka kembali ke pekerjaan (termasuk 
pelatihan pasar tenaga kerja, bantuan pencarian kerja, pekerjaan 
bersubsidi dan ukuran khusus bagi penyandang cacat)  

�  proporsi anggota serikat pekerja sebagai persentase dari semua 
penerima upah dan gaji  

�  tingkat koordinasi dalam perundingan upah, antara serikat pekerja 
dan pengusaha  

�  informasi tentang beban pajak pada tenaga kerja 



Kekakuan Langsung 
�  Legislasi pasar tenaga kerja diletakkan di tempat khusus 

untuk melindungi karyawan dari kesewenang-wenangan, 
tindakan yang tidak adil atau diskriminatif  dari pihak 
pengusaha. Dengan demikian, mungkin meningkatkan 
biaya efektif  untuk perusahaan yang mempekerjakan 
pekerja dan atau meningkatkan biaya efektif  
menyesuaikan tingkat pekerjaan. 

�  Dampak dari pengangguran tadi sangat bergantung pada 
sejauh mana biaya tambahan dialihkan ke karyawan 
dengan penyesuaian upah.  

�  Peraturan akan meningkatkan biaya penyesuaian 
pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan 
perlindungan kerja, akan cenderung mengurangi arus 
masuk ke dalam pengangguran dan membuat 
perusahaan lebih berhati-hati tentang rekruitmen dan 
hubungan ketenagakerjaan, juga akan mengurangi aliran 
keluar dari pengangguran ke dalam pekerjaan  



Perlakuan terhadap Penganggur 
Ada dua aspek dari perlakuan para penganggur, yaitu 
pasif  dan aktif.  

�  Pasif  dicontohkan oleh pembayaran, sebagai suatu 
hak manfaat pengangguran untuk periode tertentu.  

�  Aktif, terdiri dari langkah-langkah yang mencoba 
untuk memastikan bahwa individu yang digunakan 
adalah mampu dan mau mengambil pekerjaan.  



Penentuan Upah dan Serikat 
Pekerja 

�  Ciri utama dari sistem upah adalah penentuan 
sejauh mana upah ditentukan secara kolektif, 
melalui tawar-menawar serikat pekerja, dan sejauh 
mana pengusaha dan serikat pekerja 
mengkoordinasikan kegiatan tawar-menawar upah 
mereka, mengingat bahwa upah ditentukan secara 
kolektif. 

�  OECD (1994, Tabel 5.16) menjelaskan, koordinasi 
tawar-menawar memiliki dampak negatif  yang 
signifikan pada upah, sedangkan sentralisasi tawar-
menawar upah cenderung berdampak positif.  

�  Oleh karena itu, serikat pekerja tidak baik untuk 
pekerjaan, tetapi efek-efek buruk bisa ditiadakan jika 
kedua serikat pekerja dan pengusaha dapat 
berkoordinasi kegiatan tawar-menawar upah.  



Pajak Tenaga Kerja 
�  Secara umum, tarif  pajak yang utama bagi pasar 

tenaga kerja adalah jumlah dari tingkat pajak gaji/
penghasilan, tingkat pajak pendapatan pribadi dan 
tarif  pajak konsumsi. 



Upah Minimum 
Tidak ada konsensus tentang dampak upah minimum 
terhadap pengangguran.  

�  Pertama, di mana upah minimum berlaku, itu cukup 
rendah tidak memiliki efek penting pada tingkat 
pengangguran laki-laki dewasa.  

�  Kedua, upah minimum memang memiliki dampak 
merugikan yang besar meskipun kecil pada tingkat 
pengangguran kaum muda  



Langkah-langkah Penawaran 
Tenaga kerja 
�  Dua solusi untuk mengatasi pengangguran yaitu 

dengan dikurangi jam kerja dan pensiun dini.  

�  Pemotongan yang dikenakan dalam jam atau 
pengurangan tenaga kerja akan meningkatkan 
tekanan upah dengan cara diimbangi oleh 
penurunan setara dalam pekerjaan.  

�  Demikian pula, jika seseorang menambahkan 
langkah-langkah penawaran tenaga kerja. 



Kesimpulan 
�  Tunjangan pengangguran yang pantas tanpa 

batas waktu, dikombinasikan dengan tekanan 
sedikit pada pengangguran untuk mendapatkan 
pekerjaan serta  rendahnya tingkat intervensi 
aktif  untuk meningkatkan kemampuan dan 
kesediaan bekerja;  

�  Tingginya serikat pekerja dengan penawaran 
upah secara kolektif  dan koordinasi tidak baik 
antara serikat pekerja atau pengusaha dalam 
penentuan upah;  

�  Kombinasi dari upah minimum yang tinggi bagi 
kaum muda terkait dengan pajak gaji yang 
tinggi, dan   

�  Standar pendidikan yang buruk di bagian bawah 
dari pasar tenaga kerja.  



�  Kekakuan pasar tenaga kerja yang tidak tampak 
memiliki implikasi serius untuk tingkat 
pengangguran rata-rata adalah sebagai berikut:  
�  undang-undang perlindungan kerja yang ketat dan 

undang-undang umum tentang standar pasar tenaga 
kerja,  

�  Tunjangan pengangguran yang pantas, selama ini 
disertai dengan tekanan pada penggangguran untuk 
mengambil pekerjaan dengan, misalnya, memperbaiki 
masa manfaat dan menyediakan sumber daya untuk 
meningkatkan kemampuan / kemauan dari para 
penganggur untuk mengambil pekerjaan, dan   

�  Cakupan serikat pekerja yang tinggi, selama diimbangi 
dengan tinggi tingkat koordinasi dalam perundingan 
upah khususnya di kalangan pengusaha.  



  IMPLIKASI KEBIJAKAN 
•  Menurut para penganut keynes, penanggulangan pengangguran harus dilakukan 

secara holistik agar perekonomian dapat bergerak menuju lingkaran kebajikan 
(virtous circle), dimana perbaikan ekonomi terjadi secara berkesinambungan dan 
menciptakan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. 

•  Pembangunan harus didasarkan pada atau mempertimbangkan kesempatan 
kerja, atau pembangunan berbasis kesempatan kerja. 

•  Komponen penting dalam struktur pembangunan yang pro-job; antara lain 
•  Harus disusun program-program pokok yang langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh positif  terhadap penciptaan kesempatan kerja, 
seperti : Penciptaan lingkungan usaha yang baik dengan mengutamakan 
masuknya foreign direct investment yang berkualitas; pemberdayaan sektor-
sektor tradeable seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa agar 
dapat tumbuh diatas atau setidaknya menyamai pertumbuhan PDB; 
pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

•  membentuk mainsteraming program-program yang berkaitan langsung 
maupun tidak langsung dengan penciptaan kesempatan kerja yang 
tersebar di berbagai sektor   

•  kesadaran dan kemauan baik dari seluruh pelaksana program untuk 
melakukan pembaruan, yakni melakukan suatu perubahan bukan karena 
tekanan dari luar, melainkan karena dorongan dari dalam, atau yang oleh 
Osborne disebut sistem pembaruan diri. 


