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Pendahuluan 
�  Tingkat pengangguran serta pendapatan per 

kapita antar daerah sangat jauh berbeda. Dalam 
hal ini mobilitas tenaga kerja dapat berperan 
dalam menyelesaikan perbedaan regional. 

� Perubahan dalam partisipasi tenaga kerja laki-laki 
dan perempuan bertindak sebagai alternatif 
penting dalam mekanisme penyesuaian.  

� Dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa 
partisipasi tenaga kerja perempuan sangat penting 
dalam menyesuaikan diri dengan kesenjangan 
antar daerah. 



Mobilitas Buruh dan Kesenjangan 
Antar Daerah 
�  Dari berbagai daerah disuatu negara (misalnya; Eropa) memiliki 

perbedaan tidak hanya pada hasil pasar tenaga kerja seperti 
pengangguran dan upah, tetapi juga dalam struktur industri 
(Midelfart - Knarvik et al. 2000). Hal ini membuat Eropa relatif 
rentan terhadap guncangan asimetr is (Bayoumi dan 
Eichengreen 1993) 

�  Mobilitas tenaga kerja dapat memainkan peran dalam 
mengatasi kesenjangan antar daerah yaitu pengangguran serta 
pendapatan per kapita  yang berbeda jauh antar wilayah. 

�  Adanya peran potensial mobilitas tenaga kerja dalam 
mengatasi kesenjangan antar daerah yang dirasa mudah 
dilakukan, diharapkan ada respon positif dari tenaga kerja yang 
tengah dihadapkan dengan kesenjangan yang sangat besar. 



Migrasi: Riset Terdahulu 
�  Decressin dan Fatás (1995) dengsn menggunakan metodologi 

penelitian seminalis Blanchard et al. (1992) untuk menunjukkan 
bahwa tanggapan tenaga kerja Eropa terhadap mobilitas regional 
relatif lambat dan rendah dari Amerika Serikat. 

�  Fredriksson (1999), menunjukkan bahwa jika ada kejutan yang 
merugikan terhadap pekerjaan, efek penyesuaian jangka panjang 
dan jangka pendek berbeda. Dalam jangka pendek  segera ada 
respon besar tingkat pengangguran dan respon yang lebih kecil dari 
partisipasi angkatan kerja jangka pendek. Namun, dalam jangka 
panjang adanya pengurangan untuk shock permintaan pekerjaan 

�  Puhani (2001), menggunakan metodologi yang berbeda, 
menjelaskan tingkat migrasi dengan kesenjangan regional.  Ia 
menemukan bahwa tingkat pengangguran secara signifikan 
menjelaskan migrasi, tetapi ia tidak mempertimbangkan peran 
partisipasi tenaga kerja. 



LANDASAN TEORI 
1.  Upah dan pengangguran,  

Harris dan Todaro (1970), menjelaskan bahwa migrasi dari 
d a e r a h p e d e s a a n k e p e r k o t a a n a d a l a h u n t u k 
mengembangkan perekonomian. 

2.  Partisipasi buruh,  
ketika seseorang mengalami kesulitan dalam pekerjaan (saat 
kehilangan pekerjaan) dia akan bermigrasi kedaerah yang 
relatif rendah dan dia berhenti dalam berpartisipasi dalam 
pasar tenaga kerja. Namun ada juga faktor sosial budaya 
misalnya di Italia Selatan mengatakan keluarga lebih penting 
daripada di Inggris, sehingga migrasi akan kurang menjadi 
pilihan (Mezzogiorno) 



Lanjutan…. 
ada beberapa model yang menjelaskan tingkat migrasi, 
diantaranya: 
a.  Model Harris dan Todaro, menjelaskan bahwa migrasi 

ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku dan kesempatan 
mencari pekerjaan didaerah tertentu. 

                                 MNit = Ait (uα1 it wα2it) 
   dimana Mnit = tingkat imigrasi, uit = tingkat pengangguran 
dan 

  wα2it = tingkat upah diwilayah i pada waktu t 
b. Grossman (1982) menggunakan pendekatan produksi yang 

berfungsi untuk menunjukkan bahwa tenaga kerja asli dan 
tenaga kerja imigran adalah pengganti satu sama lain, 
sedangkan adanya imigran membuat upah pribumi hanya 
sedikit. 



c.  Greenwood et. Al. (1997), menyatakan bahwa imigran 
akan menggantikan tenaga kerja rendah dan 
menengah terampil  serta melengkapi tenaga kerja asli 
yang tidak terampil. 

d.  Hartog dan Zorlu (2000), menyatakan bahwa imigran 
cenderung menggatikan pekerja yang tua dan pekerja 
perempuan. 

e.  Genre et al. (2005) menggunakan model untuk panel 
n e g a r a - n e g a r a U n i E r o p a d i m a n a m e r e k a 
menggunakan berbagai variabel kelembagaan untuk 
menjelaskan fleksibilitas pasar tenaga kerja suatu 
daerah. Ditemukan bahwa partisipasi perempuan peka 
terhadap pengangguran sedangkan partisipasi laki-laki 
tidak secara signifikan dipengruhi oleh kondisi ekonomi. 

f.  Hausman dan Ruud 1984; Devereux 2004; Evers et al. 
2005 menyatakan bahwa ditemukan reaksi lebih kuat 
pada penawaran tenaga kerja perempuan daripada 
tenaga kerja laki-laki 

 



3.  Pertimbangan  teori lain 
 Bauer dan Zimmermann (1997), mengatakan 
bahwa migrasi bisa terjadi karena biaya dan resiko 
migrasi diturunkan oleh kondisi sosial dan jaringan 
informasi . Teman ataupun kerabat yang 
merupakan jaringan ataupun informan dapat 
mengurangi biaya migrasi dan ini dapat 
meningkatkan kemungkinan migrasi. 

 



� Dari hasil penelitian, migrasi mempunyai hubungan 
positif dengan PDB dan negatif terhadap 
pengangguran.  

� PDB per kapita juga meningkat seiring dengan 
peningkatan tingkat migrasi bersih 

� Dalam analisis regresi didapat adanya tingkat 
a k t i f i t a s p e r e m p u a n s e c a r a s i g i n i f i k a n 
mempengaruhi migrasi.  

� Partisipasi tenaga kerja laki-laki negatif  signifikan, 
dan hal ini konsisten dengan gagasan bahwa 
penawaran tenaga kerja laki-laki hampir inelatis. 



Kesimpulan  
� Dengan menggunakan model Harris dan Todaro 

untuk menghitung pentingnya partisipasi tenaga 
kerja perempuan sebagai mekanisme altenatif 
penyesuaian  didaera, menunjukkan bahwa 
partisipasi tenaga kerja perempuan meringankan 
dampak buruk dari mobilitas tenaga kerja yang 
rendah.  

� Di nyatakan bahwa migrasi perpengaruh positif 
terhadapap PDB dan perpengaruh negatif 
terhadap pengangguran. Sehingga kesenjangan 
antar daerah akan dapat diminimalkan. 


