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Abstract – As a study of whole economy, Macroeconomic has an objective to understand economical events and
to see economic policy. Unemployment is an example of economic variable in macroeconomic. The problem
occured in our society is about unemployment, a conditon that is more imbalances between employment and
employees. It happens because of lack of information access, differences in skill needed, or intentionally willing
not to work. Government intervention is needed in this case to reduce unemployment. Some action is
appropriate, and the others is not apprepriate.
As a developing country, Indonesia has a lot of problems on unemployment. This is our obligation to give
solution, especially the government, an outhority having the most powerful control to the citizen’s prosperity.
The solution by government can be calassified into the following solutions: Fiscal Policy, Monetary Policy,
Income Policy, and International Economic Policy. Indonesia’s government has applied policy to reduce
unemployment.
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1. PENDAHULUAN

Pengguran, sebagai salah satu bahasan dalam
makroekonomi, harus mendapatkan perhatian yang
penting karena akan memiliki imbas yang besar
terhadap pendapatan nasional suatu negara. Secara
khusus, pengangguran ini berdampak terhadap
kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial.
Makin peliknya masalah pengangguran disebabkan
oleh jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus
migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis
ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini.

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan
dengan bearnya angka pengangguran karena
sempitnya apangan pekerjaan dan besarnya jumlah
penduduk. Faktor kelangkaan modal untuk
berinvestasi merupakan penyebeb dari sempitnya
lapangan pekerjaan.

Pengangguran di Indonesia berkembang sejak sekitar
tahun 1997 akhir atau 1998 awal ketika terjadi krisis
moneter yang hebat melanda Asia khususnya Asia
Tenggara. Kebijakan likuidasi atas 16 bank akhir
November 1997 saja sudah bisa membuat sekitar 8000
karyawannya menganggur. Dan dalam selang waktu
yang tidak relatif lama, 7.196 pekerja dari 10
perusahaan sudah di PHK dari pabrik-pabrik mereka
di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera
Selatan berdasarkan data pada akhir Desember 1997.

Pada tahun 1998, pengangguran berlanjut, yakni
sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka terjadi. Dengan
perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai
4%, maka tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 1,3
juta orang dari tambahan ngkatan kerja sekitar 2,7 juta
orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran
terbuka tadi.

Jika kita mengacu pada data-data pada tahun 1996
maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 sampai 4%
belumlah memadai, seharusnya pertumbuhan ekonomi
yang ideal bagi negara berkembang macam Indonesia
adalah di atas 6%. (http:// http://www..indopubs.
com/andreas_limongan@ hotmail.com)

Kemudian, apabila kita melihat tingkat pengguran
pada beberapa tahun ini, sesuai dengan data BPS,
ternyata jumlahnya jumlahnya tdak sedikit, meskipun
dalam bulan Februari 2014 mengalami sedikit
penurunan persentase.

Tabel 1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Sumber: Diolah dari BPS.

Jika masalah pengangguran yang demikian pelik
dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar
kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial.
yang terjadi tidak saja menimpa para pencari kerja
yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa
orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan
pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat
dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke
jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan
maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah
generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh
pendidikan maupun pembinaan yang baik.



Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka
pengangguran dinegara kita adalah terlampau banyak
tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga
ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal,
mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk
menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal.

Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari
persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu
menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan
pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja terdidik
kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.
Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa
kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak
yang menganggur walaupun mereka sebenarnya
menyandang gelar.

Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita
adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-
benar dapat memupuk profesionalisme seseorang
dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita
terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya
praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam
bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa
menjadi bosan. Kita hanya pandai dalam teori tetapi
gagal dalam praktek dan dalam profesionalisme
pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja
terdidik kita juga adalah karena kita terlalu melihat
pada gelar tanpa secara serius membenahi kualitas
dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.

Pembahasan difokuskan pada bagaimana strategi
pemerintah menhadapi pengangguran. Apakah sudah
tepat?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Makroekonomi

Ekonomi makro menganalisis keadaan keseluruhan
dari kegiatan perekonomian. Ekonomi makro tidak
membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang
produsen, seorang konsumen atau seorang pemilik
faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para
konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-
lembaga keuangan, dan negara lain serta bagaimana
pengaruh tidakan-tindakan tersebut terhadap
perekonomian secara keseluruhan.

Sebagaimana dikutip dari http://foodsblits.blogspot.
com/2013/10/kebijakan-ekonomi-untuk-mengatasi_5.
html, Kelahiran teori ekonomi makro ditandai dengan
terbitnya buku yang berjudul The General Theory of
Employment, Interest and Money pada tahun 1973
yang ditulis oleh J. M. Keynes ahli ekonomi
Universitas Cambridge, Inggris. Dan juga buku itu
dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam
sejarah pemikiran ekonomi barat.

Buku itu menyajikan teori yang menunjukkan bahwa
pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka
waktu yang tidak terbatas. Akhirnya, banyak ahli
ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan
kelompok ini disebut Keynesian Economist yang

sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan
dipraktikkan di banyak negara.

Ada tiga masalah ekonomi makro jangka pendek yang
harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang
dimaksud adalah sebagai berikut.

a.       Masalah inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan kecenderungan
kenaikan harga-harga secara umum dan terus-
menerus. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu
dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan
kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun
tidak secara otomatis menurunkan standar hidup,
inflasi tetap merupakan masalah, karena dapat
mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara
anggota masyarakat, dapat menyebabkan penurunan
efisiensi ekonomi, dan dapat menyebabkan perubahan
output dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

b.      Masalah pengangguran

Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau
angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja
yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran,
dapat diketahui apakah perekonomian berada pada
tingkat kesempatan kerja penuh (full emplo ment) atau
tidak. Secara teoretis perekonomian dianggap
mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila
tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan.
Dinegara kita upaya untuk menekan tingkat
pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat
pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana
merupakan salah satu alternatif untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan
pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti jika
dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang
terlalu tinggi.

c.       Masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran

Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat
ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara
penduduk suatu negara dan penduduk negara lain
selama jangka waktu tertentu, dan biasanya satu
tahun. Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca
pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa,
dalam bentuk ekspor atau impor, transaksi finansial,
seperti pemberian atau penerimaan kredit.

2.2 Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai orang yang
masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun)
yang sedang mencari pekerjaan dan belum
mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari
kerja misalnya ibu rumah tangga, siswa sekolah,
mahasiswa reguler, dan sebagainya yang karena
sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
(http://www.organisasi.org)

Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan
kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang
dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi



menjadi dua kelompok: 1) Setengah Penganggur
Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam
kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih
bersedia menerima pekerjaan lain; dan 2) Setengah
Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di
bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari
pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan
lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.
(http://www.datastatistik-indonesia.com).

Berdasarkan landasan teori tentang masalah ekonomi
makro jangka pendek yang harus diatasi, terdapat
pengangguran sebagai salah satunya, sehingga dapat
dikatakan bahwa pengangguran merupakan bagian
dari makroekonomi.

2.3 Kebijakan Pemerintah Memberantas
Pengangguran

Untuk menghindari efek pengangguran, pemerintah
perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi
masalah pengangguran. Sukirno (2006) dalam
bukunya menyebutkan  ada beberapa tujuan dari
kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah
pengangguran.

Tujuan tersebut dibedakan menjadi tujuan bersifat
ekonomi dan tujuan bersifat sosial dan politik, Tujuan
bersifat ekonomi terdiri dari: 1) Menyediakan
lowongan pekerjaan; 2) Menyediakan taraf
kemakmuran masyarakat; dan 3) Memperbaiki
pembagian pendapatan. Sedangkan tujuan bersifat
sosial dan politik adalah: 1) Meningkatkan
kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga; 2)
Menghindari masalah kejahatan; 3) Mewujudkan
kestabilan politik.

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah
terkait pengangguran adalah:

a.    Kebijakan Fiskal

Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan
cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara.
Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan
dalam bidang perpajakan (T) dan pengeluaran
pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi
pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian
Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi,
memperluas kesempatan kerja, mempertinggi
pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam
pemerataan pendapatan.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk
mengendalikan jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar
pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary
Expansive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam
rangka menambah jumlah uang yang beredar.

2) Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary
Contractive Policy. Adalah suatu kebijakan dalam
rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight
money policy).

c.    Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan (income policy) atau disebut
kebijakan harga dan upah (price and wage policy)
adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk
mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan
harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk
pendapatan lainnya. Contohnya : kebijakan upah
minimum (UMR), kebijakan harga tertinggi (ceiling
price policy) dan lain-lain.

d.    Kebijakan Ekonomi Internasional/Perdagangan
Luar Negeri

Kebijakan ekonomi internasional (international
economic policy) adalah kebijakan yang ditujukan
untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter
suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk
kebijakan perdagangan  seperti tarif, kuota dan lain-
lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Normatif Atasi Pengangguran

Dalam menanagani masalah pengangguran,
pemerintah dapat menempuh beberapa macam
kebijakan sebagaimana telah diungkapkan di landasan
teori. Tujuan harus dikombinasikan antara tujuan
ekonomi, sosial, dan juga politik agar mencapai
sasaran yang telah ditentukan. Berikut disajikan uraian
mengenai kebijakan yang secara normatif harus
dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana disampaikan
oleh Sadono Sukirno (2006). Sesuai dengan UU No.
17 Tahun 2003, kebijakan makro merupakan
wewenang pemerintah dalam hal ini Menteri
Keuangan. Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-
pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei
tahun berjalan.

Hal ini terkait dengan fungsi alokasi atas anggaran,
yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian (Penjelasan
UU Keuangan Negara).

Kebijakan yang secara normatif harus dilakukan oleh
pemerintah antara lain:

3.1.1 Kebijakan Fiskal

Pengeluaran pemerintah dan pajak mempunyai
dampak terhadap permintaan agregat  dari barang-
barang dan jasa-jasa di dalam perekonomian. Jadi
keduanya bisa diubah-ubah besarnya untuk mencapai
tujuan-tujuan ekonomi dari masyarakat.



Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan
kegiatan ekonomi dijalankan dengan melakukan
perubahan: (i) perubahan dalam pengeluaran
pemerintah dan (ii) perubahan dalam pajak yang
dipungut. Untuk memberikan gambaran mengenai
efek dari kebijakan fiskal atas kegiatan ekonomi ada
tiga bentuk perubahan : (i) menaikan pengeluaran
pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, (ii)
menambah subsidi dan pembayaran pindahan, dan (iii)
mengurangi pajak pendapatan rumah tangga
sebagaimana disampaikan oleh Sadono Sukirno
(2006:122).

Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal
Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi
masalah pengangguran.

Prosesnya adalah:

a.  Pengurangan pajak penghasilan  akan menambah
pendapatan disposebel  rumah tangga dan daya beli
masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan
pengeluaran agregat.  Peningkatan pengeluaran
agregat tersebut berarti akan menyebabkan
pendapatan nasional meningkat dan perubahan ini
akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran.

b.  Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah
menambah pengeluarannya dan pertambahan ini
meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan
pengeluaran agregat dengan cara menaikkan
pengeluaran pemerintah melalui pembelian barang
dan jasa maupun untuk menambah investasi.
Perubahan tersebut berarti akan menyebabkan
pendapatan nasional meningkat. Perubahan ini akan
menambah kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran.

Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari
reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan
tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan.
Selain itu tergantung pada jenis pajak yang
diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan
pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran
pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan
sebagai instrumen untuk meredam laju peningkatan
inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan
permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan
sistem progresif.

3.1.2 Kebijakan Moneter

Perkembangan perekonomian suatu negara dapat
dikatakan sedang meningkat atau menurun
berdasarkan beberapa indikator dasar
makroekonominya, diantaranya suku bunga, jumlah
uang yang beredar, inflasi, nilai tukar, dan
pengangguran. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga
otoritas moneter telah melakukan stabilisasi melalui
instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan SBI
dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang
beredar.

Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah
untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini
juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran
melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali
bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan
terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan
mengenai cadangan wajib minimum dan batas
maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan,
dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu
ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan
oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan
likuiditas perekonomian adalah dengan cara
memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU.

Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk
meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui
pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi
tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha,
baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.

Untuk mengatasi masalah pengangguran dan
menggalakkan kegiatan ekonomi bank sentral
menambah penawaran uang. Langkah ini akan
menurunkan suku bunga dan menggalakkan para
pengusaha untuk menambah investasi. Pertambahan
investasi akan meningkatkan pengeluaran agregat
sehingga meningkatkan pendapatan nasional.
Peningkatan pendapatan nasional akan menambah
kesempatan kerja dan pengangguran. Perubahan
kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami
perubahan menurut Sukirno (2006:344).

3.1.3 Kebijakan Pendapatan

Pembahasan mengenai bagaimana kebijakan fiskal
dan keuangan digunakan untuk mengatasi masalah
pengangguran dan inflasi dapat juga dinamakan
sebagai kebijakan segi permintaan. Istilah itu perlu
digunakan untuk membedakannya dengan kebijakan
segi penawaran. Kebijakan segi penawaran pada
hakekatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk
mempengaruhi magnitude dari berbagai komponen
pengeluaran dan permintaan agregat. Sedangkan
kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah
pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi
penawaran agregat (AS).

Dalam usaha untuk mengatasi masalah pengangguran
pemerintah melakukan beberapa tindakan yang
tergolong sebagai kebijakan segi penawaran, yaitu
dengan mendorong lebih banyak investasi,
mengembangkan infrastruktur, meningkatkan
efesiensi administrasi pemerintahan, member subsidi
dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
Pada masa yang sama beberapa usaha dalam
kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan
kesempatan kerja dan pendapatan.  Keseimbangan
baru antara permintaan dan penawaran dicapai dan
berarti tingkat harga relatif stabil dan pendapatan
nasional meningkat serta pertambahan ini akan



mengurangi pengangguran sebagaimana disampaikan
oleh Sadono Sukirno (2006).

3.1.4 Kebijakan Ekonomi Internasional

Kebijakan perdagangan luar negeri telah mengalami
dua strategi yang sangat berbeda, strategi pertama
substitusi impor. Pada awalnya Indonesia cenderung
memproduksi semua jenis barang yang selama ini
diimpor tanpa memperhitungkan apakah Indonesia
memiliki keunggulan komparatif atau tidak untuk
setiap jenis barang yang akan dibuat sendiri di dalam
negeri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara
pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang
tinggi, hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan
fasilitas kemudahan lainnya terhadap sejumlah
industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk
memproduksi barang-barang impor. Pada pertengahan
tahun 1980-an, ternyata setelah harga minyak di pasar
internasional merosot dengan tajam, akhirnya
pemerintah mengubah kebjakan perdagangan luar
negerinya menjadi kebijakan promosi ekspor non
migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas
kebijakan perdagangan luar negeri untuk
meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya
barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi
defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung
pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi
selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor
perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara
kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan
makro lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan
fiskal, kebijakan investasi, kebijakan jetenagakerjaan,
dan kebijakan industri.

Setiap perubahan ekspor atau impor akan secara
otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan
nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Pada
suatu perekonomian terbuka, langkah-langkah yang
dapat dilakukan pemerintah dapat dibedakan dalam
dua bentuk: 1) Kebijakan Menekan Pengeluaran
(Expenditure dampening policy), dan 2) Kebijakan
Memindahkan Pengeluaran (Expenditure switching
policy).

Kebijakan menekan pengeluaran adalah langkah
pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran
yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan
tindakan-tindakan yang akan mengurangi pengeluaran
agregat. Kebijakan ini tepat dilakukan pada saat
perekonomian menghadapi masalah inflasi dan tingkat
kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi. Bentuk
kebijakan tersebut antara lain: 1) Menaikkan pajak
pendapatan; 2) Menaikkan tingkat bunga; 3)
Mengurangi pengeluaran pemerintah.

Kebijakan memindahkan pengeluaran adalah tindakan
pemerintah untuk menstabilkan sektor luar negeri
yang bertujuan mengurangi impor, mendorong
peningkatan konsumsi atas produk dalam negeri dan
meningkatkan ekspor. Kebijakan ini cocok diterapkan
pada perekonomian yang menghadapi masalah defisit
neraca pembayaran dan tingkat pengangguran tinggi.

Bentuk-bentuk kebijakan tersebut antara lain: 1)
Mempertinggi pajak impor; 2) Menetapkan kuota; 3)
Pengawasan penggunaan valuta asing; 4) Menciptakan
insentif/perangsang ekspor; 5) Melakukan devaluasi.

3.2 Kebijakan Pemerintah Memberantas
Pengangguran

Sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan
keuangan pemerintah pusat (LKPP) beberapa tahun
ini, dapat dilihat bahwa pemerintah telah melakukan
beberapa langkah penting terkait dengan
makroekonomi. Langkah yang telah ditempuh adalah
membuat kebijakan yang berimplikasi pada
pembebanan anggaran dan belanja negara.

Sebagaimana dikutip dari http://ekbis.sindonews.com/
read/859011/34/ri-berpeluang-hadapi-bencana-
pengangguran, nampak bahwa pemerintah telah
memberikan pandangan yang seruis bahwa di
Indonesia telah terjadi pengangguran.

Kalangan pengusaha menilai bahwa masalah paling
rumit yang dihadapi Indonesia saat ini dan masa depan
adalah tenaga kerja. Bahkan jika tidak dituntaskan,
Indonesia bisa menghadapi bencana pengangguran
yang serius. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto
mengatakan, dengan jumlah penduduk yang sejak 10
tahun terakhir terus meningkat tanpa dihambat
program-program keluarga berencana (KB) lagi,
berbanding terbalik dengan jumlah penyerapan tenaga
kerja di dalam negeri yang justru cenderung menurun.

Suryo menjelaskan, berdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada kuartal
I/2013, dengan realisasi investasi sebesar Rp93 triliun,
kemampuan menampung tenaga kerja sebesar 361.924
orang. Dia menilai, dari data tersebut menunjukan
bahwa investasi telah bergeser dari padat karya
menuju padat modal dan padat teknologi. Jika
investasi ini berlanjut maka target untuk menciptakan
setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap
400 tenaga kerja tidak akan tercapai.

Suryo menuturkan, jika dilihat dari aspek
ketenagakerjaan, mutu investasi di Indonesia
cenderung menurun. Menurut dia, selama struktur
perekonomian Indonesia belum berubah dari pola
ekspor komoditas sumber daya alam maka Indonesia
akan menghadapi bencana pengangguran yang serius.

Solusi Pemerintah

Sebagaimana disampaikan di merdeka.com,
Manakertrans berupaya membuka lapangan pekerjaan
baru baik di bidang formal maupun informal. Salah
satu solusi yang akan dilakukan pemerintah untuk
mengurangi angka pengangguran adalah dengan
menggelar Gerakan Penanggulangan Pengangguran
(GPP) di seluruh Indonesia.

Masalah yang dihadapi adalah terbatasnya kesempatan
kerja baru serta tidak adanya link and match antara
kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar



kerja menjadi salah satu penyebab masalah tingginya
tingkat pengangguran di negeri ini.

Di sisi lain, di sektor formal, penciptaan lapangan
kerja baru membutuhkan kehadiran investor untuk
memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya
produktivitas kerja. Oleh karena itu, hubungan
industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat
agar investor tertarik dan membuka investasi baru.

Upaya lain yang akan dilakukan Menakertrans adalah
melaksanakan program padat karya, pengembangan
wirausaha produktif dan memperbanyak pelaksanaan
bursa kerja (job fair) oleh pemerintah dan swasta.

Perlu upaya meningkatkan kualitas SDM dengan
membangun kompetensi (skill, knowledge, attitude)
tenaga kerja yang memiliki daya saing guna perluasan
kesempatan kerja melalui wirausaha mandiri.

Strategi lainnya yang akan dilakukan Kemenakertrans
adalah dengan memberikan kesempatan bagi kalangan
lulusan SMA, SMK dan sarjana untuk magang di
dunia usaha dan industri. Lulusan pendidikan dan
sarjana yang menganggur dapat dikurangi dengan cara
memberi kesempatan magang di dunia usaha di dalam
negeri maupun luar negeri.

4. KESIMPULAN

1) Pengangguran termasuk dalam bahasan
makroekonomi.

2) Pemerintah harus ikut mengatasi pengangguran
dengan memberikan kebijakan makro dan akan
berimplikasi pada APBN.

3) Kebiajakan yang dapat ditempuh pemerintah
memberantas pengangguran meliputi kebijakan
fiskal, moneter, pendapatan, ekonomi
internasional.

4) Pemerintah telah menerapkan kebijakan makro
terkait pengangguran.
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