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PETA PEREKONOMIAN INDONESIA 

Geografi Indonesia  

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (menurut data tahun 2004; lihat pula: jumlah pulau di 
Indonesia), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar katulistiwa, 
memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari 
setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai 
kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. 

Peta garis kepulauan Indonesia, Deposit oleh Republik Indonesia pada daftar titik-titik 
koordinat geografis berdasarkan pasal 47, ayat 9, dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut. 

Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi and 130 di antaranya termasuk gunung berapi 
aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. 
Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif (Ring of Fire). 
Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. 

Iklim 

Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan 
monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut 
membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin 
bertiup dari Selatan Tenggara kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah 
Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun. 

Namun suhu juga sangat bevariasi; dari rata-rata mendekati 40 derajat Celsius pada musim 
kemarau di lembah Palu - Sulawesi dan di pulau Timor sampai di bawah 0 derajat Celsius di 
Pegunungan Jayawijaya - Irian. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Irian: 
Puncak Trikora (Mt. Wilhelmina - 4730 m) dan Puncak Jaya (Mt. Carstenz, 5030 m). 

Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat 
dikenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut. 

Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari 
lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan 
Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera 
Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi 
Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian. 

Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang 
menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Setelah El Nino 
biasanya diikuti oleh La Nina yang berakibat musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari 
biasanya. Kekuatan El Nino berbeda-beda tergantung dari berbagai macam faktor, antara lain 
indeks Osilasi selatan atau Southern Oscillation. 

Sementara itu, kontribusinya cenderung bergerak stagnan, yaitu di kisaran 33 persen dari total 
ekspor nasional. Apabila kita lihat lebih mendalam, tiga rangking teratas nilai ekspor 
pertambangan masih dipegang oleh komoditas batu bara (SITC kode 321), gas alam (SITC kode 
343), dan minyak mentah (SITC kode 333). 
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Posisi selanjutnya berasal dari produk mineral, seperti bijih dan konsentrat tembaga (SITC 
kode 283) dan bijih nikel (SITC kode 284). 

Krisis ekonomi tahun 2008 silam, tidak pelak, memengaruhi laju pertumbuhan ekspor ketiga 
komoditas favorit tersebut. Harga komoditas terjun bebas seiring melambatnya permintaan 
dan pesimisme akan prospek ekonomi global. Ekspor minyak mentah yang mencapai 9,2 miliar 
dollar AS pada tahun 2007 turun menjadi hanya 7,8 miliar dollar AS pada tahun 2009 
(berkontraksi 15,2 persen). Sementara ekspor gas alam nilainya turun dari 9,7 miliar dollar AS 
menjadi 8,7 miliar dollar AS atau melemah 10,3 persen. Komoditas batu bara masih lebih 
beruntung karena mampu tumbuh dari 6,7 miliar dollar AS menjadi 13,8 miliar dollar AS (naik 
106 persen). 

Lalu, bagaimana potret ekspor ketiga komoditas tambang itu saat ini? 

Minyak bumi 

Nilai ekspor minyak bumi Indonesia memang terus menguat. Namun, kenaikan ini ternyata 
belum diimbangi naiknya volume ekspor. Lihat saja perkembangan volume ekspor minyak 
mentah nasional dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2000, Indonesia mampu mengekspor 
minyak hingga 225 juta barrel. Namun, pada tahun 2009 volumenya hanya mencapai 117 juta 
barrel atau tergerus 48 persen. 

Dalam kurun waktu tersebut, negara yang menjadi tujuan utama ekspornya adalah Australia, 
Jepang, dan China, dengan persentase masing-masing sebesar 20 persen, 17,8 persen, dan 16,4 
persen dari total ekspor minyak nasional. Turunnya volume ekspor minyak bumi ini berkaitan 
dengan melemahnya produksi minyak dalam negeri. Volume produksi minyak menurun dari 
517 juta barrel (2000) menjadi 337 juta barrel (2009). Bersamaan dengan melemahnya volume 
produksi, cadangan minyak bumi di Indonesia pun terus menipis. 

Tabel 1 menunjukkan perbandingan cadangan minyak mentah negara di kawasan Asia Pasifik. 
Pada akhir 2008, China tercatat mempunyai cadangan minyak terbesar di area ini, yaitu 
mencapai 15,4 miliar barrel atau 1,2 persen dari cadangan minyak dunia. Sementara itu, 
cadangan minyak Indonesia diperkirakan mencapai 3,7 miliar barrel atau 0,3 persen dari total 
cadangan dunia. Stok cadangan Indonesia ini terus turun dari 10 tahun silam, yang mencapai 5,1 
miliar barrel. 

Sementara itu, rasio cadangan minyak terhadap tingkat produksi tahunan (rasio C/P) 
menunjukkan bahwa Vietnam memiliki umur ekonomis minyak yang lebih panjang di antara 
negara lain, yaitu mencapai 40 tahun. Indonesia sendiri dengan cadangan yang ada, ditambah 
asumsi tingkat produksi minyak konstan di level 357 juta barrel per tahun (produksi aktual 
tahun 2008) dan tanpa penemuan cadangan minyak baru, stok cadangan ini diperkirakan akan 
terkuras dalam tempo 10 tahun. Tentunya investasi dan aktivitas eksplorasi untuk 
mendapatkan lapangan minyak prospektif mutlak dilakukan. Kondisi tersebut mengingat masih 
tingginya ketergantungan banyak negara pada komoditas minyak sebagai sumber energi utama. 

Gas alam dan batu bara 

Seiring turunnya volume produksi dan ekspor minyak mentah serta terdongkraknya harga 
energi di pasar global, pamor gas alam dan batu bara mulai terangkat. 

Nilai ekspor kedua komoditas ini bahkan melampaui ekspor minyak bumi sejak tahun 2005. 
Volume produksi gas alam cenderung stabil, yaitu dari 2,8 miliar MSCF (2000) menjadi 3,0 
miliar MSCF (2009) atau naik 4,5 persen. 
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Naiknya produksi gas alam diikuti kenaikan volume pemanfaatannya sebesar 4 persen. 
Cadangan gas alam kita pun relatif besar, yaitu mencapai 3,2 triliun meter kubik (2008) atau 1,7 
persen dari cadangan gas alam di dunia. Rasio C/P gas alam bahkan menunjukkan cadangan ini 
mampu bertahan hingga 45 tahun. 

Di sisi lain, volume batu bara yang kita produksi pun makin meroket, yaitu dari 112 juta ton 
(2003) menjadi 208 juta ton (2009) atau naik hingga 84 persen. Volume ekspornya pun tumbuh 
lebih kencang hingga 92 persen. 

Permintaan ekspor kedua komoditas ini umumnya datang dari negara-negara Asia. Pada tahun 
2009, Jepang dan Korea tercatat menjadi pengimpor utama gas alam Indonesia, dengan porsi 
masing-masing mencapai 53 persen dan 16 persen dari total ekspor gas alam nasional. 

Pada periode yang sama, Jepang, China, India, dan Korea mendominasi pembelian batu bara 
Indonesia dengan nilai lebih dari 8 miliar dollar AS. 

Dari keempat negara tersebut, pertumbuhan permintaan batu bara dari China tergolong pesat. 
Ekspansi ekonomi yang kencang memang membuat China haus akan sumber daya energi. 

Pada tahun 2007, misalnya, China mengimpor batu bara Indonesia dengan nilai 452 juta dollar 
AS atau tumbuh 132 persen. Memasuki tahun 2009, permintaan batu bara bahkan lebih besar, 
yaitu mencapai 2 miliar dollar AS atau naik 186 persen. 

"Panasnya" potensi keuntungan dari komoditas tambang, terutama batu bara, membuat banyak 
investor berduyun-duyun menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal ini bisa kita cermati dari 
kenaikan angka realisasi investasi pertambangan. Pada tahun 2009, realisasi investasi domestik 
di bidang pertambangan mencapai Rp 1,79 triliun, meningkat lebih dari 245 persen dari tahun 
sebelumnya. Sementara realisasi investasi luar negeri naik 67,8 persen menjadi 304,5 juta dollar 
AS. Diskusi di atas menunjukkan betapa besarnya pengaruh komoditas tambang terhadap 
postur ekspor nasional. Ekspor minyak mentah mulai menurun dan posisinya tergantikan oleh 
barang tambang lain yang lebih besar cadangannya, yaitu gas alam dan batu bara. 

Dalam beberapa tahun ke depan, prospek ekspor komoditas tambang tampaknya masih 
kinclong. Seiring laju pemulihan ekonomi global yang dipercaya makin stabil dan terus 
berekspansi, permintaan sumber daya ini pun akan semakin meningkat. 

Namun, perlu diingat, selain produksi, faktor harga global berperan penting. Fluktuasi harga 
komoditas di pasar internasional dapat memberikan dampak besar bagi ekspor hasil tambang 
ini. Selain itu, hasil tambang adalah komoditas kemilau yang tidak dapat terbarukan atau akan 
habis di masa datang. Artinya, kita wajib memajukan sektor dan komoditas usaha lain agar 
dapat menopang ekspor nasional. Contohnya, komoditas manufaktur. Nilai tambah industri 
manufaktur yang lebih tinggi diyakini lebih memberikan fondasi yang mumpuni untuk kemajuan 
ekspor di masa depan. 
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Mata Pencaharian Masyarakat Indonesia 

Cobalah mengamati lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di 
daerahmu. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan yang rutin dilakukan dan mendatangkan 
nafkah dinamakan mata pencaharian. Hal ini bisa dilihat dari corak kehidupan penduduk 
setempat. Berdasarkan ciri yang dimilikinya, kehidupan penduduk dapat dibedakan menjadi dua 
corak, yakni corak kehidupan tradisional (sederhana) dan corak kehidupan modern 
(kompleks). Masing-masing corak kehidupan memiliki ciri tersendiri. 

Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana biasanya sangat berhubungan 
dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan 
peternakan. Sementara, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya 
lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan 
sumber daya alam seperti jasa, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya kita akan mempelajari 
beberapa pola kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan 
lahan. 

1. Pertanian 

Pertanian merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan. 
Masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. 
Berdasarkan bentuknya, pertanian dapat dibedakan sebagai berikut. 

a. Persawahan 

Persawahan merupakan pertanian tetap (tidak berpindah) yang menggunakan lahan basah yang 
diairi secara teratur. Tanaman yang biasanya ditanam pada persawahan adalah padi. 
Berdasarkan cara pengairannya, persawahan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai 
berikut. 

1) Persawahan irigasi, yakni persawahan yang menggunakan sistem pengairan tetap dan 
teratur dengan membangun saluran pengairan yang mengambil sumber air dari sungai 
atau danau atau dikenal dengan istilah irigasi. 

2) Persawahan lebak yaitu persawahan yang berada di kanan kiri sungai-sungai yang besar. 
Sistem pengairannya mengandalkan air sungai yang ada. 

3) Persawahan tadah hujan, yakni persawahan yang sistem pengairannya mengandalkan air 
hujan atau tergantung pada curah hujan. Pada musim kemarau, biasanya lahan ditanami 
tanaman-tanaman palawija. 

4) Persawahan pasang-surut, yakni persawahan yang sistem pengairannya memanfaatkan 
air muara atau rawa yang pasang. Oleh karena itu, persawahan ini biasanya ditemukan 
di kawasan pantai atau sungai besar yang landai dan memiliki lahan pasang surut. 

b. Tegalan 

Selain persawahan, usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan dapat juga 
dilakukan dengan menggunakan lahan kering yang disebut dengan tegalan. Tegalan berlokasi 
pada lahan yang tetap, tidak berpindah-pindah. Tanaman-tanaman yang ditanam pada tegalan 
biasanya lebih beragam dibandingkan ladang. 
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c. Perladangan 

Selain dilakukan secara menetap, pertanian juga bisa dilakukan secara berpindah-pindah yang 
disebut dengan perladangan. Perladangan merupakan usaha pengolahan tanah untuk 
pembudidayaan tanaman pangan dengan cara berpindah-pindah (nomaden) untuk mencari 
lahan-lahan kosong yang bertanah subur. Lahan yang digunakan dalam perladangan biasanya 
merupakan lahan kering. Selain berpindah-pindah, pertanian ladang juga belum mengenal sistem 
irigasi, pengolahan tanah, dan pemupukan. Perladangan biasanya dilakukan penduduk dengan 
cara membabat pepohonan pada lahan yang ada di hutan dan kemudian ditanami dengan 
tanaman-tanaman tertentu. Tanaman yang biasa ditanam di ladang antara lain tanamantanaman 
palawija, padi huma, umbi-umbian, dan lainnya. 

Perladangan kurang baik bagi kelestarian hutan, bila berlangsung secara terus-menerus dapat 
membuat hutan menjadi gundul sehingga tanah mudah terkena erosi. Sistem pertanian ladang 
atau petani nomaden banyak dijumpai di daerah-daerah yang masih mempunyai kawasan hutan 
yang luas seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua. 

2. Perkebunan 

Pernahkah kamu mengunjungi atau melihat perkebunan the atau kelapa sawit? Bagaimana luas 
perkebunan itu menurutmu? Tanaman yang ditanam pada perkebunan tidak terbatas pada 
tanaman pangan utama, namun juga berbagai jenis tanaman pangan tambahan semacam buah-
buahan dan sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman yang diperlukan dalam industri juga biasanya 
ditanam di perkebunan, misalnya kapas, kelapa sawit,  tembakau, dan sebagainya. 

Perkebunan dapat dijalankan pada lahan yang sempit seperti pekarangan rumah maupun luas 
yang memerlukan modal besar. 

3. Peternakan 

Usaha pembudidayaan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk 
dikonsumsi, maupun untuk tujuan lainnya dinamakan peternakan. Faktor-faktor yang 
mendorong usaha peternakan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 

a. Mempunyai padang rumput yang luas. 
b. Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak. 
c. Memperluas lapangan kerja di bidang peternakan. 
d. Dapat diambil bermacam-macam manfaat, seperti dimanfaatkan tenaganya, daging, kulit, 

susu, dan kotorannya untuk pupuk pertanian. 

Peternakan biasanya merupakan mata pencaharian sampingan dari penduduk yang menjalankan 
usaha pertanian. Berdasarkan jenis hewan yang diternakkan, peternakan dapat dibedakan 
menjadi tiga jenis, yakni peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan 
hewan unggas. 

a. Peternakan Hewan Besar 

Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar, seperti sapi, kuda, dan 
kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, 
kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai 
pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan. 
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b. Peternakan Hewan Kecil 

Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil, seperti babi, kambing, 
domba, kelinci, dan lainnya. Manfaat beternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, 
daging, dan kulitnya. 

c. Peternakan Hewan Unggas 

Ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak 
dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil 
daging, telur, bulu, atau sebagai penghibur untuk dinikmati suara atau keindahannya. 

4. Perikanan 

Negara kita kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang 
panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut 
dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan. 

Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dibedakan sebagai berikut. 

a. Perikanan Darat 

Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di 
daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, keramba, kolam, empang, 
dan lainnya. Perikanan darat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

1) Perikanan air payau, dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau 
empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. 

2) Perikanan air tawar, meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. 
Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami. 

b. Perikanan Laut 

Usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. 
Penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan 
pesisir. Nelayan biasanya menangkap hewan-hewan laut di kawasan laut-laut dangkal atau zona 
neritik. Secara tradisional, para nelayan biasanya menggunakan perahuperahu kecil. 
Penangkapan besar-besaran biasanya menggunakan perahu motor yang besar. Jenis peralatan 
yang digunakan untuk menangkap ikan sangat beragam, misalnya pancing, jala, jaring, sero, dan 
lainnya. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar, karena hampir 60% wilayah Indonesia 
merupakan perairan laut. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain tongkol, cucut, biawak, dan tuna. 

Pusat perikanan laut di Indonesia adalah: 

1) Bagan Siapi-api (Riau) merupakan pelabuhan ikan terbesar di Indonesia. 
2) Cilacap dan Tegal (Jawa Tengah) 
3) Muncar (Banyuwangi, Jawa Timur) 
4) Airtembaga (Sulawesi Utara). 

Hasil penangkapan ikan, baik perikanan darat atau laut perlu diawetkan agar dapat bertahan 
lama. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain pendinginan, penggaraman, pemindangan, 
pengasapan, dan pengalengan. 
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5. Kehutanan 

Lebih dari 50% kawasan darat di Indonesia adalah hutan. Hutan merupakan kawasan yang 
ditumbuhi beragam jenis pohon. Di kawasan hutan, biasanya tinggal berbagai jenis binatang yang 
menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil hutan. Sebagai negara yang berada di lintang 
khatulistiwa, Indonesia memiliki banyak hutan karena curah hujan yang tinggi. 

Hutan di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. 

a. Berdasarkan Asalnya atau Terjadinya Hutan 

1) Hutan alami, yaitu hutan yang tumbuh secara almiah. Contoh: hutan rimba. 
2) Hutan buatan, yaitu hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk diambil hasil kayunya 

untuk industri. Contoh: hutan karet dan hutan jati. 

b. Berdasarkan Jenis Tanamannya 

1) Hutan homogen, yaitu hutan yang hanya terdiri atas satu jenis tanaman saja. Contoh: 
hutan jati dan hutan pinus. 

2) Hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri atas bermacammacam jenis tanaman, 
biasanya merupakan hutan alami. 

c. Berdasarkan Fungsi atau Manfaatnya 

1) Hutan produksi, yaitu hutan yang ditanam untuk dimanfaatkan kayunya, getahnya, dan 
sebagainya. Contoh hutan jati, hutan pinus, dan hutan karet. 

2) Hutan lindung, yaitu hutan yang difungsikan untuk melindungi tanah dari erosi dan 
untuk konservasi hutan. Hutan ini banyak dijumpai di pegunungan atau lerenglereng 
bukit. 

3) Hutan suaka, yaitu hutan yang difungsikan untuk melindungi jenis tumbuhan (cagar 
alam) dan jenis hewan tertentu (suaka margasatwa). Contoh: Kebun Raya Bogor dan 
Ujung Kulon (badak bercula satu). 

4) Hutan wisata, yaitu hutan yang difungsikan untuk wisata dan rekreasi. 

Secara umum fungsi dan manfaat hutan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu sebagai 
berikut. 

a. Fungsi hidrologis yaitu dapat menyimpan cadangan air. 
b. Fungsi ekonomis yaitu dapat diambil hasilnya untuk kegiatan produksi sehingga 

mendatangkan devisa bagi negara. 
c. Fungsi klimatologis yaitu dapat mengatur cuaca atau iklim dan menyegarkan udara. 
d. Fungsi orologis yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. 

Oleh karena begitu pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan, maka kelestariannya perlu dijaga 
dari kerusakan, baik dari kebakaran hutan dan penebangan hutan secara liar (ilegal logging). 

6. Pertambangan 

Pertambangan dilakukan manusia dengan menggali, mengambil, dan mengolah sumber daya 
alam yang terdapat di perut bumi untuk memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Kegiatan 
pertambangan tidak terbatas pada upaya penggalian dan pengambilan saja, namun juga meliputi 
upaya-upaya pengolahan sumber daya tersebut untuk dijadikan barang setengah jadi sebagai 
bahan dasar industri. 

Secara garis besar barang tambang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut. 
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a. Berdasarkan manfaat atau kegunaannya, barang tambang dapat dibedakan ke dalam tiga 
golongan. 

1) Golongan A, yaitu barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. 
Contohnya minyak bumi, batubara, gas alam, bijih besi, tembaga, dan nikel. 

2) Golongan B, yaitu barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak 
atau penting untuk hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, belerang, fosfat, 
dan mangan. 

3) Golongan C, yaitu barang tambang yang secara langsung digunakan untuk bahan 
keperluan industri. Contohnya batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu apung. 

b. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Barang tambang berbentuk energi, yaitu barang tambang yang dapat menghasilkan 
tenaga atau energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi, 
batubara, gas alam, dan uranium. 

2) Barang tambang berbentuk mineral logam. Contohnya timah, tembaga, bijih besi, emas, 
perak, dan nikel. 

3) Barang tambang berbentuk mineral bukan logam. Contohnya intan, belerang, gamping, 
marmer, pasir kwarsa, dan fosfat. 

Selain dari pengelompokan di atas, barang tambang dapat dikelompokkan berdasarkan bahan 
asal pembentukannya yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik yaitu 
mineral yang berasal dari sisa makhluk hidup misalnya gas alam, minyak bumi, dan batubara. 
Mineral anorganik yaitu mineral yang berasal dari sisa-sisa bahan anorganik misalnya kaolin, 
batu, pasir kwarsa, yodium. Adapun mineral logam bukan berasal dari organik ataupun 
anorganik. 

Untuk mendapatkan barang tambang yang masih terdapat di alam perlu dilakukan beberapa 
tahapan. Tahap pertama adalah eksplorasi yaitu melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian 
pada suatu daerah yang diperkirakan mengandung barang tambang tertentu. Tahap selanjutnya 
adalah eksploitasi yaitu tahap pengambilan atau penambangan barang tambang di dalam bumi. 
Wilayah Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Namun begitu, belum semua 
potensi yang dimiliki telah dipergunakan secara maksimal. 

7. Perindustrian 

Perindustrian merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah atau barang setengah 
jadi menjadi barang jadi. Bidang perindustrian merupakan bidang pencaharian yang terus 
meningkat. Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus mendorong bidang perindustrian agar 
lebih maju, sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja. Berdasarkan besaran proses 
produksinya, industri dapat digolongkan menjadi industri kecil, industri menengah, dan industri 
besar. 

a. Industri Kecil 

Industri kecil merupakan kegiatan industri dalam skala terbatas. Jenis industri ini biasanya 
berbasis pada rumah tangga. Jumlah tenaga kerjanya pun terbatas dan teknologi yang digunakan 
dalam industri ini tidak terlalu kompleks. Contohnya antara lain rumah batik, pembuatan 
makanan ringan, pembuatan anyam-anyaman, dan sebagainya. 
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b. Industri Menengah 

Industri menengah merupakan kegiatan industri yang tidak berbasis pada rumah tangga. Jumlah 
tenaga kerjanya lebih banyak dari industri kecil dan teknologi yang digunakan dalam industri ini 
sudah mulai melibatkan mesin-mesin dalam jumlah terbatas. Contohnya antara lain industri 
percetakan, konfeksi, dan penggergajian kayu. 

c. Industri Besar 

Industri besar kegiatannya dalam skala besar. Jenis industri ini memerlukan modal besar, 
dengan jumlah tenaga kerja sangat banyak, dan teknologi yang digunakan sangat kompleks yaitu 
melibatkan mesin-mesin berukuran besar  dalam jumlah banyak. Contohindustri besar adalah 
pembuatan mobil, pesawat terbang, dan pengolahan besi. 

8. Pariwisata 

Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi. Mata pencaharian di 
sektor pariwisata beragam jenisnya, antara lain berupa penjualan jasa sebagai pemandu (guide), 
penyedia penginapan (akomodasi), hingga agen perjalanan. Indonesia merupakan negara yang 
memiliki banyak kawasan dan potensi pariwisata. Keindahan alam Indonesia sangat terkenal 
hingga ke berbagai negara. Namun, masih sedikit penduduk Indonesia yang bekerja di bidang 
pariwisata. 

9. Transportasi dan Jasa 

Jasa merupakan usaha manusia untuk membantu manusia lainnya dalam mencapai atau 
melaksanakan sesuatu. Sementara itu, transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang 
atau manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pencaharian penduduk dalam bidang ini pun 
sangat beragam. Bidang jasa dan transportasi terutama menjadi pilihan pencaharian masyarakat 
perkotaan. Beberapa contohnya antara lain adalah pekerjaan sebagai penerjemah, penyewaan 
barang, pengemudi, pilot, masinis, dan sebagainya. 

10.Perdagangan 

Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang jadi dari produsen pada 
konsumen. Perdagangan diperlukan karena adanya perbedaan jumlah barang atau komoditi 
tertentu antara suatu kawasan dengan kawasan lain. Berdasarkan besaran dan jenis barang, 
perdagangan dapat dikelompokkan menjadi perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan 
perdagangan besar. Perdagangan kecil, kegiatannya berupa penyaluran barang langsung kepada 
pembeli (eceran). Perdagangan menengah kegiatannya berupa penyaluran barang dari pedagang 
besar pada pedagang kecil sehingga tidak melibatkan konsumen. Perdagangan besar kegiatan 
melibatkan produsen barang atau pemilik barang dalam jumlah besar dengan para pedagang 
menengah. 
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Sumber Daya Manusia 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai 
perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk 
pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu 
mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai 
pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. 

Penyebaran penduduk dapatlah diartikan pindahnya penduduk dari satu tempat ke tempat lain 
oleh apapun sebabnya, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan penduduk. Prosesnya 
dengan imigrasi atau emigrasi dan transmigrasi. 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah 
mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari 
pekerjaan. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu : 

1. Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan tenaganya 
dalam kegiatan produksi. 

2. Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah mereka yang sama sekali tidak 
bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja) 

3. Setengah menganggur atau under unemployment adalah mereka yang bekerja tidak sesuai 
dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuh tenaganya karena 
kekurangan lapangan perkerjaan. Contoh : Seorang sarjana bekerja tidak sesuai dengan 
pendidikannya. 

4. Pengangguran tersembunyi / tersamar atau disebut disguise employment, artinya suatu 
pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak bekerja maksimal. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No.20 tahun 2003) 

Peran Tenaga Kerja Pria dan Wanita 

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah wujud nyata dari peran tenaga kerja baik pria 
maupun wanita di Indonesia berkisar pada angka 57% dalam kurun waktu 1991 – 1994, 
kenaikan angkanya relatif tidak berarti 57,1 persen pada tahun 1991 menjadi 57,6 persen 
pada tahun 1994. Jika diingat bahwa penduduk dalam kelompok usia muda masih dominan, 
kenaikan angka-agka TPAK ini sangat kecil. Berarti manakala penduduk muda tersebut 
(<10 tahun) bertambah umur sehingga memasuki batas usia kerja, sebagian besar mereka 
tidak masuk ke golongan tenaga kerja yang angkatan kerja, melainkan ke golongan yang 
bukan angkatan kerja. Boleh jadi mereka melanjutkan sekolah atau (bagi anak-anak 
perempuan) mengurus rumah tangga, atau mungkin juga menganggur. Kemungkinan yang 
terakhir ini tidak mustahil sebab selama kurun waktu yang sama angka pengangguran 
mengalami kenaikan. Pola perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berbeda 
dengan pola perubahan Tingkat Pengangguran dalam periode tersebut. Angka-angka TPAK 
berfluktuasi dari tahun ke tahun, sementara angka pengangguran senantiasa meningkat. 
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Dalam perbandingan tenaga kerja pria dan wanita, pria masih jauh lebih tinggi dibandingkan 
TPAK wanita. Perbandingan angkanya untuk tahun 1994 adalah 72,3 banding 43,4. Ini 
mencerminkan peluang tenaga kerja wanita untuk terlibat di pasar tenaga kerja masih 
rendah. Sedangkan jika dibandingkan secara parsial atau antar daerah, TPAK di daerah 
pedesaan justru lebih tinggi daripada di daerah perkotaan; 61,5 berbanding 50,5. Peluang 
orang-orang desa untuk terlibat di pasar tenaga kerja ternyata lebih baik dibandingkan 
dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di kota. Lebih tingginya TPAK pria 
dibandingkan dengan saudara-saudara wanita tidak hanya berlaku untuk Indonesia secara 
keseluruhan, tanpa memperhatikan tempat tinggal. Akatetapi juga secara parsial di kedua 
macam daerah permukimam. TPAK pria lebih tinggidaripada TPAK wanita baik di daerah 
perdesaan maupun di daerah perkotaan. Di lain pihak, lebih tingginya TPAK di daerah 
perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan tidak hanya berlaku untuk angkatan kerja 
pria, tapi juga untuk angkatan kerja wanita. 

TABEL: Tingkat Perang Kerja Angkatan Kerja dan  
Tingkat Pengangguran di Indonesia, pada tahun 1991 – 1994 

Keterangan / Tahun  1991 1992 1993 1994 
TPAK 
Pria 

Wanita 
Tingkat Pengangguran  

57,1 
71,2 
43,4 
2,6 

57,3 
71,0 
44,0 
2,7 

56,6 
70,6 
43,1 
2,8 

57,6 
72,3 
43,5 
2,9 

Sumber: Biro Pusat Statistik, berbagi publikasi 
 

TABEL : 
Persentase Tenaga Kerja Indonesia  

Menurut Daerah Mukim, jenis Kelamin 
dan Kegiatan pada Tahun 1994 

DAERAH & 

JENIS KELAMIN 

ANGKATAN KERJA 

TPAK 

BUKAN ANGKATAN KERJA 
JUMLAH 

TENAGA BEKERJA 
CARI 

KERJA 
SEKOLAH 

MENGURUS 

R.TANGGA 
LAIN2 

Perdesaan 

Pria 

Wanita 

Pria + Wanita 

 

Perkotaan 

Pria 

Wanita 

Pria + Wanita 

 

Desa + Kota 

Pria 

Wanita 

Pria + Wanita 

 

73,89 

45,31 

59,44 

 

 

60,39 

31,84 

45,83 

 

 

69,16 

40,53 

54,65 

 

2,06 

2,06 

2,06 

 

 

5,10 

4,22 

4,65 

 

 

3,12 

2,83 

2,97 

 

75,95 

47,37 

61,51 

 

 

65,49 

36,06 

50,48 

 

 

72,28 

43,36 

57,62 

 

17,80 

16,47 

17,12 

 

 

26,92 

23,80 

25,33 

 

 

20,99 

19,07 

20,02 

 

0,37 

29,44 

15,07 

 

 

0,47 

34,36 

17,75 

 

 

0,41 

31,19 

16,01 

 

5,88 

6,72 

6,31 

 

 

7,21 

5,78 

6,43 

 

 

6,32 

6,38 

6,35 

 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

 

 

100 

100 

100 

Sumber: STatistik Kesejahteraan Rakyat, 1994, BPS 

Bertolak dari telaah tadi dapat disimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan daerah tempat 
tinggal, maka keterlibatan angkatan kerja daerah perdesaan di pasar tenaga kerja lebih 
tinggi daripada keterlibatan angkatan kerja daerah perkotaan. Kesimpulan ini didukung pula 
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oleh kenyataan tingkat pengangguran di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah 
perkotaan; 2,06% berbanding 4,69%, tanpa menghiraukan jenis kelamin. Sedangkan jika 
dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka keterlibatan angkatan kerja laki-laki di pasar tenaga 
kerja lebih tinggi daripada angkatan kerja perempuan. 

Meningkatnya angka pengangguran selama beberapa tahun terakhir disebabkan karena 
ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Sebagai 
gambaran, selama dasawarsa 1980-1990 yang lalu angkatan kerja bertambah 21,5 juta 
orang, sedangkan yang terpekerjakan hanya sebanyak 20 juta orang. Selama kurun waktu 
tersebut secara nasional lapangan kerja tumbuh dengan laju rata-rata 2,8 persen per tahun. 
Dalam Repelita VI yang tengah berlangsung sekarang ini diperkirakan akan terdapat 12,6 
juta orang tambahan angkatan kerja baru yang akan masuk ke pasar kerja. Padahal 
kesempatan kerja baru yang akan tercipta hanya 11,9 juta lowongan. 

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara, tingkat pengangguran di Indonesia tergolong 
rendah. Tingkat pengangguran di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tujuh negara 
industri utama. Akan tetapi, dikaitkan dengan kerangka Kurva Philips, laju inflasi di 
Indonesia lebih cepat daripada di negara-negara itu. 

Di antara ketujuh negara industri utama (dikenal juga dengan sebutan G-7), hanya Jepang 
yang tingkat penganggurannya tidak lebih tinggi daripada Indonesia. Kedelapan negara yang 
tercantum di dalam Tabel dibawah ini agaknya mengalami sindrom Kurva Philips, yakni 
mengenai adanya trade-off antara tingkat pengangguran dan laju inflasi. Negara yang tingkat 
penganggurannya rendah mengalami laju inflasi yang tinggi. Sebaliknya, negara yang 
inflasinya rendah menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi. Jepang satu-satunya 
kekecualian, baik tingkat pengangguran maupun laju inflasinya sama-sama rendah. 

Perbandingan Peran Tenaga Kerja Pria dan Wanita 

Tingkat perbandingan peran tenaga kerja wanita Indonesia di pasar kerja rasanya cukup 
berarti. Tenaga-tenaga professional, teknisi, dan sejenisnya lebih dominan di perankan oleh 
pekerja wanita dibandingkan dengan pekerja pria, baik untuk Inodnesia secara keseluruhan 
(5,09%, sedangkan pekerja pria hanya 3,76%) maupun di masing-masing daerah perdesaan 
(3,57%) berbanding (3,18%) dan daerah perkotaan (9,05%) berbanding (5,07%). Jenis 
pekerjaan lain yang di dominasi oleh pekerja wanita ialah penjualana, jasa, dan produksi. 
Dominasi kaum wanita di ketiga bidang kerja ini berlaku baik untuk daerah pedesaan 
maupun perkotaan. 

Pekerjaan dan Tingkat Upah 

Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari tinga aspek, yaitu berdasarkan (1) 
lapangan pekerjaan; (2) status pekerjaan; dan (3) jenis pekerjaan. Sebaran angkatan kerja 
berdasarkan lapangan pekerjaan menggambarkan di sektorsektor produksi apa/mana saja 
para pekerja menyandarkan sumber nafkahnya. Sebaran menurut status pekerjaan 
menjelaskan kedudukan pekerja di dalam pekerjaan yang dimiliki atau dilakukannya. 
Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan konkret apa yang 
dikerjakan oleh pekerja yang bersangkutan. 
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Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat iNdonesia masih di sektor pertanian. 

Sampai dengan 1994 separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai 
sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati ekdudukan kedua 
dan ketiga, masing-masing15,79 dan 13,34 persen pekerja. Adapun sektor industri 
pengolahan, dengan daya serap 11,09 persen pekerja, berada di urutan berikutnya. 
Menurut hasil Survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1994, proporsi pekerja 
perempuan yang bekerja di sektor pertanian di daerah perdesaan tidak berbeda jauh 
dengan pekerja laki-laki, sebaliknya di daerah perkotaan pekerjaan bertani lebih banyak 
dilakukan oleh pekerja laki-laki. Pekerja di perkotaan yang mengandalkan hidupnya dari 
sektor pertanian hanya 10,22 persen, sedangkan di perdesaan angka tersebut mencapai 66 
persen. Angka-angka ini jelas menyiratkan ketimpangan sektoral dalam daya serap pekerja. 

Sektor perdagangan dan sektor indsutri, baik di perkotaaan maupun di perdesaan, 
didominasi oleh pekerja perempuan. Proporsinya pada tahun 1994 adalah 12,39% 
(perempuan) berbanding 9,35% (laiki-laiki) untuk sektor industri, serta 21,35% berbanding 
12,82% untuk sektor perdagangan. Di lain pihak, sektor bangunan dan sektor komunikasi, 
baik di perkotaan maupun perdesaan, didominasi oleh pekerja lakilaki. Akan tetapi untuk 
sektor bangunan atau konstruksi, tidak terdapat perbedaan daya serap mencolok antara 
perdesaan dan perkotaan. Hal serupa berlaku juga untuk sector pertambangan dan 
penggalian. 

Ditinjau menurut status dari pekerjaan utama yang dilakukan, hampir sepertiga angkatan 
kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan atau pegawai. Hampir 
seperempat berkedudukan selaku pekerja keluarga (24,71%, lihat kode E pada Tabel 
dibawah ini). Sekitar seperlima pekerja Indonesia merupakan orang-orang yang berusaha 
sendiri tanpa dibantu oleh orang lain (20,79%, lihat kode A). Proporsi pekerja yang 
menjalankan usaha dengan memiliki buruh atau dibantu oleh pekerja tetap tidak sampai 
satu persen. Pekerja selebihnya adalah orang-orang yang memiliki dan menjalankan usaha 
dengan bantuan anggota keluarga atau buruh tidak tetap. 

Disamping menurut sektor dan status pekerjaan, para pekerja dapat pula dipilah-pilah 
menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks yng baru disebutkan belakangan 
ini, secara garis besar terdapat 10 kategori jenis pekerjaan. Selaras dengan sebaran 
sektoral, jenis pekerjaan mayoritas pekerja kita adalah tenaga usaha pertanian. 

Susenas 1994 mencatat, sekitar 49,60% pekerja menjalankan jenis pekerjaan ini. Untuk 
Indonesia sebagai satuan keseluruhan, tidak terdapat perbedaan seksual yang berarti di 
antara para pekerja yang menjalankan jenis pekerjaan ini. Namun secara spasial terdapat 
perbedaan mencolok. Pekerja di daerah perdesaan yang menjalankan jenis pekerjaan ini 
mencapai 66 persen, sementara di perkotaan hanya sekitar 10 persen. Jenis pekerjaan 
kedua yang paling banyak dilakukan oleh angkatan kerja adalah sebagai tenaga usaha 
penjualan. Sedangkan yang paling sedikit adalah tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 
porsinya hanya 0,77 persen. Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk menjalan fungsi 
kepemimpinan dan ketatalaksanaan masih  rendah.  

Peranan kaum wanita Indonesia di pasar kerja rasanya cukup berarti. Tenagatenaga 
profesional, teknisi, dan sejenisnya justru lebih dominan diperankan oleh pekerja 
perempuan; baik untuk Indonesia secara keseluruhan (5,09% sedangkan pekerja lakilaki 
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hanya 3,76%), maupun di masing-masing daerah perdesaan (3,57% berbanding 3,18%) dan 
daerah perkotaan (9,05% berbanding 5,07%). Jenis pekerjaan lain yang didominasi oleh 
pekerja perempuan ialah penjualan, jasa, dan produksi. Dominasi kaum wanita di ketiga 
bidang kerja ini berlaku baik untuk daerah perdesaan maupun perkotaan. 

Tenaga Kerja Menurut Pendidikan dan Ekonomi Sektoral. 

Sekitar tiga perempat penduduk Indonesia termasuk di dalam batas usia kerja. Dengan kata 
lain, seperempat penduduk tidak tergolong sebagai tenaga kerja karena belum berumur 10 
tahun. Pada tahun 1993 jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 143,8 juta orang. Tidak 
semua dari jumlah ini tergolong sebagai angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatannya 
bersekolah, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan sebagai balas 
jasa langsung atas kerjanya. Proporsi tenaga kerja yang tergolong sebagai angkatan kerja 
hanyalah sekitar 55-60 persen. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada 
pertumbuhan jumlah penduduk secara kseseluruhan. 

Hal itu disebabkan karena struktur penduduk kita menurut komposisi umur, hingga saat 
ini, masih didominasi penduduk berusia muda. Angkatan kerja Indonesia pada tahun 1994 
berjumlah 85,8 juta orang, sekitar 44,64 persen jumlah seluruh penduduk. Angka ini 
merupakan kenaikan sebanyak 4,4 juta orang atau 5,41 persen dibandingkan angkatan kerja 
tahun sebelumnya. Proporsi angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk berkisar 40-
45 persen dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat daripada 
jumlah penduduk, bahkan juga dibandingkan jumlah tenaga kerja. Penyebabnya adalah, 
sebagaimana baru saja disinggung pada paragraph di atas, karena dominasi penduduk usia 
muda di dalam struktur kependudukan. 

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi 
perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru 
tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru (dengan kata lain: tambahan 
permintaan akan tenaga kerja lebih sedikit daripada tambahan penawaran angaktan kerja), 
maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah 
ada. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam 
pembangunan ekonomi di tanah air. Kerawanan yang ada, runyamnya, bukan semata-mata 
masalah jumlah; yakni bagaimana memacu jumlah yang diminta agar mampu menyerap 
jumlah yang ditawarkan, akan tetapi juga masalah mutu. Kualitas tenaga kerja Indonesia, 
sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas pekerja 
yang ada, masih relatih rendah. 

Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia dapat ditelaah sebagai berikut. Dari 
81,4 juta orang angkatan kerja yang ada pada tahun 1993, sebanyak 59,6 juta orang (73,22 
persen) di antaranya hanya berpendidikan tamat sekolah dasar atau bahkan lebih rendah. 
Bahkan 9,8 juta orang atau 12 persen dari seluruh angkatan kerja tidak pernah bersekolah 
sama sekali. Sementara yang bergelar sarjana tak lebih dari 1,23%. Tingkat pendidikan 
angkatan kerja yang relative rendah ini tentu saja kurang 

memadai untuk mendukung industrialisasi, sebuah proses pembangunan ekonomi yang 
justru menuntut tenaga-tenaga terdidik dan terampil. Di samping itu, bila diingat bahwa 
industrialisasi dicirikan antara lain dengan spesialisasi kerja yang dalam, makan bukan hanya 
tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang dibutuhkan, tetapi juga tenagatenaga spesialis 
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dengan berbagai macam bidang kejuruan. Itu berarti dibutuhkan banyak tenaga-tenaga 
kejuruan. Dari 81,4 juta orang angkatan kerja pada tahun 1993, hanya terdapat 7,6 juta 
atau 9,34% yang berpendidikan kejuruan. Angka ini sudah mencakup yang berpendidikan 
kejuruan tingkat tinggi, yaitu semua angkatan kerja yang berpendidikan D3 dan bergelar 
sarjana, yang jumlahnya hanya 1,7 juta orang atau 2,09 persen. Selebihnya berpendidikan 
kejuruan tingkat menengah. 

Angkatan kerja Indonesia pada tahun 1994 berjumlah 85,8 juta orang, sekitar 44,64 persen 
jumlah seluruh penduduk. Angka ini merupakan kenaikan sebanyak 4,4 juta orang atau 5,41 
persen dibandingkan angkatan kerja tahun sebelumnya. Proporsi angkatan kerja terhadap 
jumlah seluruh penduduk berkisar 40-45 persen dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja 
tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah penduduk, bahkan juga dibandingkan jumlah 
tenaga kerja. Penyebabnya adalah, sebagaimana baru saja disinggung pada paragraph di atas, 
karena dominasi penduduk usia muda di dalam struktur kependudukan. 

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi 
perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru 
tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru (dengan kata lain: tambahan 
permintaan akan tenaga kerja lebih sedikit daripada tambahan penawaran angaktan kerja), 
maka sebagian angkatan kerja baru itu akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah 
ada. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam 
pembangunan ekonomi di tanah air. Kerawanan yang ada, runyamnya, bukan semata-mata 
masalah jumlah; yakni bagaimana memacu jumlah yang diminta agar mampu menyerap 
jumlah yang ditawarkan, akan tetapi juga masalah mutu. Kualitas tenaga kerja Indonesia, 
sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas pekerja 
yang ada, masih relatih rendah. 

Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia dapat ditelaah sebagai be berikut: 
dari 81,4 juta orang angkatan kerja yang ada pada tahun 1993, sebanyak 59,6 juta orang 
(73,22 persen) di antaranya hanya berpendidikan tamat sekolah dasar atau bahkan lebih 
rendah. Bahkan 9,8 juta orang atau 12 persen dari seluruh angkatan kerja tidak pernah 
bersekolah sama sekali. Sementara yang bergelar sarjana tak lebih dari 1,23%. Tingkat 
pendidikan angkatan kerja yang relative rendah ini tentu saja ukrang memadai untuk 
mendukung industrialisasi, sebuah proses pembangunan ekonomi yang justru menuntut 
ikuttenaga-tenaga terdidik dan terampil. Di samping itu, bila diingat bahwa industrialisasi 
dicirikan antara lain dengan spesialisasi kerja yang dalam, makan bukan hanya tenaga-tenaga 
terdidik dan terampil yang dibutuhkan, tetapi juga tenaga-tenaga spesialis dengan berbagai 
macam bidang kejuruan. Itu berarti dibutuhkan banyak tenaga-tenaga kejuruan. Dari 81,4 
juta orang angkatan kerja pada tahun 1993, hanya terdapat 7,6 juta atau 9,34% yang 
berpendidikan kejuruan. Angka ini sudah mencakup yang berpendidikan kejuruan tingkat 
tinggi, yaitu semua angkatan kerja yang berpendidikan D3 dan bergelar sarjana, yang 
jumlahnya hanya 1,7 juta orang atau 2,09 persen. Selebihnya berpendidikan kejuruan 
tingkat menengah. 
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Urbanisasi dan Transformasi Struktur Ekonomi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada era Fauzi Bowo pernah sibuk menertibkan para 
pendatang melalui Operasi Yustisi. 

Warga yang kedapatan tidak memiliki identitas Jakarta dan tidak memiliki tujuan yang jelas 
bakal dikembalikan ke daerah asal. Ketatnya aturan “masuk” dan mengais rezeki Jakarta ini 
diduga sebagai penyebab utama menurunnya jumlah pendatang baru ke Ibu Kota. Ini tidak 
hanya tecermin dari migrasi masuk, jumlah pendatang setelah mudik Lebaran pun menurun. 
Pada 2006 ada 124.000 penduduk datang setelah Lebaran yang masuk Jakarta, tahun 2011 
jumlahnya tinggal 50.000 pendatang. Apakah data itu menandai menyurutnya Jakarta sebagai 
magnet tujuan urbanisasi? 

Dari sisi teknis angka-angka itu benar adanya.Namun, apabila dilihat dalam kerangka 
kewilayahan Jabodetabek (Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi), Jakarta tetaplah tujuan 
utama urbanisasi. Tahun 2000, migrasi ke Bodetabek masih sekitar 37% dari total migrasi Jawa 
Barat dan Banten. Lima tahun berikutnya, arus migrasi ke wilayah ini naik jadi 49%. Peningkatan 
arus migrasi ini tecermin pada pesatnya laju pertambahan jumlah penduduk di delapan wilayah 
administrasi di sekeliling (hinterland) Jakarta. 

Periode 2005–2010, laju pertumbuhan penduduk wilayah pinggiran Jakarta antara 2% hingga 
5%.Sebaliknya, pertumbuhan penduduk Jakarta hanya berkisar 1%. Meskipun para pendatang itu 
bermukim di pinggiran Jakarta, mereka tetap mengais rezeki di Jakarta. Kemudahan akses 
transportasi, meskipun macet, memungkinkan hal itu terjadi. Data Jabodetabek Urban 
Transportation Policy Integration tahun 2010 menunjukkan, komuter melakukan mobilitas 1,1 
juta perjalanan setiap hari dari tempat bermukim di Bodetabek ke tempat bekerja di Jakarta. 

Mengapa Jakarta tetap jadi magnet para pendatang? Letak kesalahan ada pada kegagalan kita 
yang amat persisten mengatasi kesenjangan kota-desa menyebarkan penduduk ke wilayah lain 
di luar Jawa dan Jabodetabek serta meratakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. 
Mengapa kita tak berdaya mengatasi urbanisasi masif selama puluhan tahun? Tampaknya akar 
permasalahan terletak pada ketidakmampuan kita membangun ekonomi perdesaan yang telah 
menciptakan kesenjangan kota-desa, keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi 
perdesaan. 

Konsep yang kita kenal selama ini tentang urban-rural linkages tidak berjalan karena 
kenyataannya kota makin perkasa, sedangkan desa justru kian merana dan tertinggal. Ada 
alasan logis untuk menjelaskan gerak urbanisasi masif ke Jakarta selama ini. 
Pertama,ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, khususnya 
antara Jawa dan non-Jawa. Disparitas antardaerah ini sebetulnya sudah terjadi sejak awal 
pembangunan. Ironisnya, hingga kini belum ada perbaikan berarti, bahkan kian senjang. 

Pada 2011 kawasan barat Indonesia (KBI), yaitu Jawa dan Sumatera, menguasai 82% PDB 
nasional dengan tiga provinsinya (DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat) menguasai 46% 
PDB nasional. Kedua, kesenjangan yang lebar antara perkotaan dan perdesaan. Pada 201, 
pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,0% dan kontribusi sektor pertanian tergadap PDB 
nasional pada 2011 hanya 14,4%. Padahal, sektor ini menampung 43% dari total tenaga kerja. 
Akibatnya, pertanian kian involutif yang ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. 
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Kemiskinan sejak dulu terkonsentrasi di perdesaan. Per Maret 2012 jumlah orang miskin di 
perdesaan mencapai 63,4% (18,48 juta) dari jumlah warga miskin 29,13 juta jiwa. Ini merupakan 
fakta getir karena pembangunan justru kian meminggirkan warga perdesaan. Data ini 
menunjukkan, puluhan tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh 
dari desa. Kemajuan Jawa dan daerah perkotaan menjadi faktor penarik (pull factor) urbanisasi. 

Sebaliknya, ketertinggalan luar Jawa dan daerah perdesaan menjadi faktor pendorongnya (push 
factor). Jutaan manusia mengadu nasib ke kota dan daerah hinterland karena impitan 
kemiskinan di desa. Daerah-daerah maju menarik jutaan tenaga kerja terdidik dan terlatih 
meninggalkan daerah miskin sehingga semakin tertinggal. 

Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), termasuk 
sekadar menetes dalam bentuk trickle down effect, sebaliknya justru mengisap sumber daya 
perekonomian sehingga terkonsentrasi di daerah-daerah kaya (backwash effect). Akibatnya, 
perdesaan makin marginal dan tak mampu mengatasi ketertinggalan. Inilah akar dan wajah 
urbanisasi selama ini. Uraian di atas menunjukkan pembangunan ekonomi Indonesia gagal 
menghasilkan transformasi struktural. 

Secara struktural, ekonomi di Indonesia bermasalah. Sektor pertanian masih menyerap sekitar 
43% dari total tenaga kerja, sementara sumbangan PDB hanya 15%. Sebaliknya, sektor industri 
menyerap 12% tenaga kerja, tapi kontribusi terhadap PDB sebesar 25%. Sektor industri yang 
diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru ternyata jauh panggang dari api. Ini terjadi karena 
dua hal. Pertama, sektor industri yang dikembangkan jauh dari sektor pertanian (non-resources 
based) sehingga kurang––atau tidak––menyerap tenaga kerja. Kedua, tenaga kerja di Indonesia 
sekitar 70% hanya lulusan SLTP ke bawah. 

Kalaupun lapangan kerja tersedia, mereka akan kesulitan masuk ke sektor industri/jasa. 
Transformasi struktural pembangunan ekonomi Indonesia hanya akan terjadi apabila ada 
kemauan membalik arah pembangunan: dari sektor non-tradable (sektor keuangan, jasa, 
realestat, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/hotel/restoran) yang bersifat padat 
modal, teknologi, dan pengetahuan ke sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan 
manufaktur) yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal. 

Model pembangunan Indonesia saat ini telah menciptakan kesenjangan kota-desa, 
keterbelakangan desa, dan marginalisasi ekonomi perdesaan dan pertanian. Ujung dari semua 
itu adalah kian masifnya konflik lahan. 
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Urbanisasi dan Pembangunan 

Arus balik yang terjadi setelah hari raya Idul Fitri setiap tahun selalu dikaitkan dengan fenomena 
urbanisasi. Urbanisasi secara sederhana dimaksudkan sebagai mobilitas atau pergerakan 
penduduk dari desa ke kota, kemungkinan besar karena mereka ikut bersama anggota keluarga, 
kenalan atau kerabat yang kembali ke kota-kota besar pascamudik, seperti Jakarta, Surabaya, 
Bandung, dan kota besar lainnya. 

Sesungguhnya pengertian urbanisasi dalam arti sosiologis adalah perubahan cara hidup (way of 
life) dari cara hidup perdesaan ke perkotaan, yang sebenarnya tidak selalu berupa mobilitas 
penduduk. Banyaknya wilayah perdesaan yang secara sosial ekonomi berkembang menjadi 
perkotaan (in-situ urbanization) seperti yang banyak terjadi pada perdesaan di sekitar kota 
besar, juga dapat dikatakan sebagai urbanisasi. 

Urbanisasi akan terjadi secara wajar seiring dengan kemajuan serta perkembangan ekonomi, 
tetapi yang terjadi di negara yang sedang berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, 
urbanisasi ini sangat terkonsentrasi hanya pada beberapa lokasi tertentu, khususnya kota-kota 
utama, lebih khusus lagi di Ibu Kota. Urbanisasi sebagai mobilitas penduduk dari desa ke kota, 
khususnya yang terjadi pada saat arus balik penduduk, memang memusingkan para pengelola 
kota besar, seperti DKI Jakarta. 

Distribusi Kesejahteraan 

Pada arus balik tahun ini saja diperkirakan ada tambahan aliran penduduk lebih dari 50.000 
orang yang akan masuk ke DKI Jakarta meski angka ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Menghadapi kondisi ini, seperti biasa secara konvensional tiap tahun Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya melaksanakan operasi yustisi. Lewat 
operasi ini, mereka mencoba menahan para pendatang baru dan memulangkan ke tempat 
asalnya bila kehadirannya di Jakarta tidak ada yang menjamin lapangan kerja dan tempat 
tinggalnya. 

Sungguh suatu upaya yang tidak efektif bahkan cenderung sia-sia yang dilakukan setiap tahun 
dan tentu saja pembiayaannya harus dianggarkan dalam APBD kota-kota tersebut. Perlu dicatat 
bahwa sesungguhnya ”urbanisasi” seperti ini tidak hanya terjadi pasca-Lebaran seiring dengan 
arus balik, tetapi kemungkinan tiap hari dengan intensitas yang lebih kecil. Yang terjadi pada 
hari-hari arus balik hanyalah ”puncak gunung es” saja. 

Urbanisasi seperti ini atau yang dalam istilah mobilitas penduduk sering disebut migrasi sirkuler 
merupakan kejadian sehari-hari dan sesungguhnya mencerminkan ketimpangan antar-daerah 
dan ketimpangan kota-desa. Seperti telah banyak diketahui para pendatang tersebut datang ke 
kota besar melalui jaringan kekerabatan, keluarga, dan kenalan untuk mencari tambahan 
pendapatan (off-farm employment) karena pendapatan di desa yang umumnya dari sektor 
pertanian tradisional dan terbatas jelas sangat tidak mencukupi untuk kehidupan. 

Harus dimengerti bahwa berurbanisasi adalah suatu pilihan yang sangat rasional bagi para 
pendatang tersebut, yang umumnya berasal dari kelompok penduduk muda yang mempunyai 
”keberanian” dan relatif memiliki keahlian (skill), berpendidikan lebih tinggi dari mereka yang 
tidak bergerak ke kota (stayers). Urbanisasi yang seperti ini harus dipandang sebagai 
mekanisme ”penjalaran” atau ”pemerataan” kesejahteraan (wealth) dari kota ke desa. 
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Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada penduduk di wilayah perdesaan bila tidak ada 
mekanisme ini. Lagi pula ada aspek positif kehadiran para pendatang tersebut di kota besar. 
Bisa dibayangkan kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengisi bidang-bidang pekerjaan 
tertentu yang ditinggalkan oleh penduduk kota, seperti warung tegal, warung mi rebus, sektor 
konstruksi, dan berbagai kegiatan sektor informal lainnya. 

Bukankah sektor-sektor tersebut juga dibutuhkan kehadirannya di kota besar? Memang 
masalahnya migrasi sirkuler ini sangat besar jumlahnya dan mereka pulang pergi antara kota 
dan desa, umumnya tidak menetap di kota besar tersebut, serta memunculkan berbagai ekses 
negatif, seperti munculnya permukiman kumuh dan miskin, masalah estetika kota, kriminalitas, 
dan sebagainya. 

Masalah ini sebenarnya masalah nasional, tidak mungkin dipecahkan oleh aparat di kota-kota 
tujuan para kaum urban tersebut secara sendiri-sendiri dengan cara-cara operasi yustisi, 
pengusiran dan sebagainya karena bagi kaum urban ini seperti masalah hidup-mati. Kalaupun 
ada yang berhasil dipulangkan kemungkinan jumlahnya tidak signifikan. Hari ini tertangkap, 
mungkin besoknya sudah siap-siap untuk kembali ke Jakarta atau kota lainnya. 

Apakah operasi yustisi akan dilakukan tiap hari sepanjang tahun? Kapasitas dan kemampuan 
aparat ketertiban umum atau satuan polisi pamong praja (satpol PP) juga ada batasnya 
tampaknya tidak akan sanggup menahan urbanisasi yang deras bak banjir dan terjadi tiap hari. 

Kebijakan Pembangunan 

Selama kebijakan pembangunan sosial-ekonomi dan infrastruktur yang dijalankan pemerintah 
pusat ataupun pemerintah daerah serta insentif dorongan investasi pada sektor-sektor privat 
masih sangat bias kota—yaitu berorientasi pada perekonomian kota-kota besar—selama itu 
pula jangan berharap masalah urbanisasi itu akan dapat diselesaikan. 

Ada istilah, ”ada gula ada semut”. Dari segi pengembangan wilayah ini juga merupakan problem 
tersendiri, yaitu terlampau menumpuknya investasi dan berbagai kegiatan ekonomi perkotaan 
beserta infrastrukturnya hanya pada berbagai pusat, notabene kota-kota besar di Jawa, seperti 
Jakarta. Pola pikir (mindset) pengambil keputusan harus mengintegrasikan dimensi tata ruang 
wilayah dalam keputusan-keputusan investasi. 

Contoh kemajuan atau dampak positif dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam 
hal perkembangan pusat-pusat perkotaan baru, sekalipun di luar Jawa, dapat dideteksi dari 
perkembangan penduduk perkotaan dan proporsi penduduk perkotaan hasil Sensus 2010, 
walaupun masih relatif kecil. Kondisi ini khususnya terjadi di wilayah-wilayah yang kaya sumber 
daya alam, seperti Kalimantan Timur, Riau, Riau Kepulauan, Sumatera Utara, dan Bali, yang 
spesifik karena kegiatan kepariwisataannya. 

Hal seperti ini sebenarnya dimungkinkan dan harus dikembangkan. Kebijaksanaan 
pengembangan wilayah untuk ini sudah ada, seperti yang dituangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 
dengan perangkat pelaksanaannya (PP No 15/2010), termasuk keberadaan Badan Koordinasi 
Tata Ruang Nasional ataupun daerah. Namun, sayangnya, kebijakan ini tampaknya tak 
diimplementasikan secara konsisten, terpisah dari kebijakan investasi yang bersifat lebih jangka 
pendek. Sekarang ada lagi Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
yang bila dilaksanakan secara konsisten akan berdampak positif pada pola urbanisasi di 
Indonesia dalam makna yang lebih luas dari sekadar mobilitas penduduk.  


