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Profil Buruh dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara  

 
KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa 

melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan laporan kajian “Profil Buruh dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. 

 

Dalam upaya mendeskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan dan program terkait 

sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka diperlukan penyusunan 

dokumen dan program sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pasca 

pandemi Covid-19 dalam upaya menyongsong bonus demografi. Dokumen ini dapat digunakan 

sebagai dasar dan acuan formulasi kebijakan terkait sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara pasca pandemi Covid-19 dalam upaya menyongsong bonus demografi. Selain itu, 

dokumen ini dapat menjadi bahan dan acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan 

terkait sektor ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang turut serta membantu dalam menyukseskan kegiatan penyusunan kajian dan 

analisis yang dilakukan. Kami berharap dengan adanya laporan kajian “Profil Buruh dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara” dapat membantu pemerintah daerah khususnya 

dalam penyusunan prioritas, strategi, program dan kegiatan terkait sektor ketenagakerjaan di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Akhir 

kata, kami berharap dengan adanya laporan laporan kajian “Profil Buruh dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Hulu Sungai Utara” dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun 

RPJMD dan menjadi bahan dalam membuat kebijakan di sektor ketenagakerjaan. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dari aspek waktu 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam periode 20 

tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode lima 

tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahunan. Adanya 

pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya shock pada beberapa 

variabel ekonomi, salah satunya terkait variabel ketenagakerjaan. Data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Tingkat pengangguran di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 adalah 3,46% meningkat menjadi 4,49% di tahun 2020 

dan meningkat kembali menjadi 4,80% di tahun 2021. Hal ini dapat dikarenakan adanya 

perubahan beberapa kebijakan ekonomi selama pandemi Covid-19 berlangsung. 

Dalam memperbarui analisis dan formulasi kebijakan terkait sektor 

ketenagakerjaan pasca pandemi Covid-19, hal yang perlu diidentifikasi lainnya adalah 

terkait adanya isu bonus demografi pada penduduk Indonesia, yang mana Indonesia 

diprediksi akan dihadapkan pada kondisi yang mana jumlah penduduk produktif jauh lebih 

banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Maka dari itu analisis yang akan dilakukan 

dalam kajian ini adalah analisis statistika deskriptif pada data di sektor ketenagakerjaan, 

penduduk, dan angka ketergantungan. Selanjutnya wawancara juga dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terkait data mikro. Setelah dilakukan analisis untuk 

menginterpretasikan hasil, maka kajian ini akan membuat formulasi kebijakan sebagai 
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rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Hasil kajian menemukan bahwa jumlah tenaga kerja produktif selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara 

akan menghadapi bonus demografi. Maka dari itu perlu menyiapkan masa depan usia 

produktif di masa yang akan datang agar dapat mengambil manfaat yang signifikan dari 

statistik bonus demografi ini. Keresahan mayoritas dari tenaga informal adalah terkait 

kenaikan gaji yang belum didapatkan bahkan bekerja sampai lebih dari 5 tahun. Maka 

kebijakan ketenagakerjaan yang luas khususnya bagi pekerja informal ini diperlukan terkait 

upah minimum, dan pemeriksaan kondisi kesehatan tenaga kerja secara berkala. Selama 

pandemi Covid-19 melanda sebagian tenaga kerja informal khususnya di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara mengalami penurunan penghasilan. Maka perlu diimplementasikan beberapa 

program pemerintah yang dapat membantu para pekerja informal untuk bisa menjadi lebih 

sejahtera. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang 

memadai. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan 

yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dari aspek waktu meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam periode 20 tahunan, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode lima 

tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahunan. 

Dengan pentingnya perencanaan dari tahun ke tahun dalam sebuah 

pembangunan, maka setiap daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terkait 

beberapa variabel yang menjadi sasaran pembangunan. Salah satunya adalah variabel 

ketenagakerjaan. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan 

terjadinya shock pada beberapa variabel ekonomi, salah satunya terkait variabel 

ketenagakerjaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan sampai 

dengan tahun 2021. Tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 

2019 adalah 3,46% meningkat menjadi 4,49% di tahun 2020 dan meningkat kembali 

menjadi 4,80% di tahun 2021. Hal ini dapat dikarenakan adanya perubahan beberapa 

kebijakan ekonomi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Beberapa riset (Layard & 

Nickell, 1986; Maqbool et al, 2013; Murphy & Hofler, 1984) menujukkan bahwa 

determinan dari pengangguran adalah populasi, Produk Domestik Regional Bruto, 

pertumbuhan ekonomi, dan investasi. 
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Selama pandemi Covid-19 berlangsung, tingkat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Adanya Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa sektor produksi berkurang 

aktivitas produksinya. Tidak hanya permintaan dari masyarakat yang berkurang 

terhadap barang dan jasa, namun sisi penawaran juga mengalami penurunan. Dengan 

menurunnya aktivitas produksi menyebabkan adanya pengurangan tenaga kerja oleh 

perusahaan sehingga angka pengangguran mengalami peningkatan selama pandemi 

Covid-19 berlangsung. Adanya mismatch antara penawaran dan permintaan tenaga 

kerja menyebabkan pengangguran. Pengangguran terjadi apabila jumlah penawaran 

tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan permintaan tenaga kerja. Maka dari itu penting 

bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan analisis terkait sektor 

ketenagakerjaan untuk membuat sebuah formulasi kebijakan pasca pandemi Covid-19 

yang diperkirakan berakhir di pertengahan tahun 2022 setelah pelaksanaan vaksin telah 

merata di masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya menyongsong bonus 

demografi yang menjadi isu selama ini. 

Dalam memperbarui analisis dan formulasi kebijakan terkait sektor 

ketenagakerjaan pasca pandemi Covid-19, hal yang perlu diidentifikasi lainnya adalah 

terkait adanya isu bonus demografi pada penduduk Indonesia, yang mana Indonesia 

diprediksi akan dihadapkan pada kondisi yang mana jumlah penduduk produktif jauh 

lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Maka dari itu analisis yang akan 

dilakukan dalam kajian ini adalah analisis statistika deskriptif pada data di sektor 

ketenagakerjaan, penduduk, dan angka ketergantungan. Selanjutnya wawancara juga 

dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait data mikro. Setelah dilakukan analisis 

untuk menginterpretasikan hasil, maka kajian ini akan membuat formulasi kebijakan 

sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
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1.2. Maksud 

Maksud dilakukannya kajian “Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah sebagai berikut. 

a. Sebagai salah satu dokumen landasan perencanaan jangka pendek yang 

selaras dengan RPJMD tahun 2017-2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara 

b. Sebagai acuan dalam penyusunan program terkait ketenagakerjaan di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 

c. Sebagai dasar dalam formulasi kebijakan terkait sektor ketenagakerjaan 

pasca pandemi Covid-19 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan dari kajian penyusunan “Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi pedoman dan rujukan dalam menetapkan prioritas, strategi, 

program dan kegiatan terkait sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara 

b. Melakukan identifikasi kondisi dan permasalahan terkait sektor 

ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

c. Menjadi tolak ukur dan proyeksi dalam pelaksanaan program terkait sektor 

ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyongsong 

bonus demografi 

d. Menyusun rekomendasi dan formulasi kebijakan terkait sektor 

ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyongsong 

bonus demografi 

e. Menjadi bahan dan acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan 

terkait sektor ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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1.4. Sasaran 

Sasaran dalam kajian “Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Hulu Sungai Utara” adalah sebagai berikut. 

a. Deskripsi tentang permasalahan dan program terkait sektor 

Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

b. Tersusunnya program sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara pasca pandemi Covid-19 dalam upaya menyongsong bonus 

demografi 

c. Tersusunnya dokumen sebagai dasar dan acuan formulasi kebijakan terkait 

sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pasca pandemi 

Covid-19 dalam upaya menyongsong bonus demografi 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dalam kajian “Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Hulu Sungai Utara” adalah sebagai berikut. 

a. Menjadi dokumen pedoman dan rujukan dalam menetapkan prioritas, 

strategi, program dan kegiatan terkait sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara 

b. Menjadi sumber dokumen sebagai dasar dan acuan formulasi kebijakan 

terkait sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pasca 

pandemi Covid-19 dalam upaya menyongsong bonus demografi. 

 

1.6. Lingkup Pekerjaan 

Ruang Lingkup dalam penyusunan kajian “Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah sebagai berikut. 

a) Mengidentifikasi program terkait sektor ketenagakerjaan oleh PD berdasarkan 

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022. 
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b) Menganalisis data makro terkait sektor ketenagakerjaan pada tiga series waktu 

yang berbeda yaitu sebelum, selama, dan pasca pandemi Covid-19. 

c) Analisis tentang strategi sektor ketenagakerjaan melalui wawancara atau survey 

dengan stakeholder dan masyarakat. 

d) Memformulasikan kebijakan terkait sektor Ketenagakerjaan pasca pandemi di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Menuju Bonus Demografi 

 

1.7. Keluaran 

Keluaran dalam penyusunan kajian “Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah sebagai berikut. 

a) Hasil identifikasi program dan strategi yang telah dilakukan terkait sektor 

ketenagakerjaan 

b) Dokumen hasil analisis data makro terkait sektor ketenagakerjaan pada tiga 

series waktu yang berbeda yaitu sebelum, selama, dan pasca pandemi Covid-

19. 

c) Dokumen formulasi kebijakan terkait sektor Ketenagakerjaan pasca pandemi di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Menuju Bonus Demografi 

 

1.8. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan 

a) Tahap persiapan, meliputi identifikasi awal dokumen perencanaan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara, dan rencana kerja masing-masing PD  

b) Tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa tahapan:  

- Pengumpulan data sekunder baik berupa dokumen dan statistik 

- Observasi lapangan 

- Wawancara dan survey 

c) Tahap analisis data. Merupakan tahapan dalam melakukan interpretasi hasil 

pengumpulan data dan memberikan rekomendasi terkait hasil analisis data 

d) Tahap finalisasi, yaitu tahap penyusunan hasil kegiatan berupa analisis kajian 

“Profil Pemetaan Buruh dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.” 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 
 

2.1. Konsep Ketenagakerjaan 

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan 

oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada The Labour Force Concept yang disarankan 

oleh International Labour Organization (ILO). Bagan ketenagakerjaan, penduduk 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia 

kerja. Selanjutnya, usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan 

kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah  Angkatan Kerja 

dan Bukan Angkatan Kerja. Pengertian masing-masing istilah ketenagakerjaan tersebut 

adalah: 

A.  Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berumur lebih dari 15 tahun; 

• Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 

tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak 

bekerja, dan pengangguran; 

• Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 

(15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau 

melaksanakan kegiatan lainnya. 

• Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorangdengan 

maksud memperoleh atau membantu memperolehpendapatan atau keuntungan, 

paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan 

tersebut termasuk pulakegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu 

usaha/kegiatanekonomi; 

• Pengangguran Terbuka adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak 

mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari 

pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 
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mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai 

bekerja; 

• Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (have a job in future start ) 

adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama 

seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, 

menunggu panenan, mogok dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah 

diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. 

Contoh : 

v Pekerja tetap/pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja 

karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami 

kerusakan dan sebagainya; 

v Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena 

alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau 

menunggu hujan untuk menggarap sawah); 

v Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resiko sendiri dalam suatu 

bidang keahlian (pekerja profesional/mempunyai keahlian khusus), yang 

sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. 

• Mencari pekerjaan (looking for work ) adalah kegiatan seseorang yang tidak 

bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti: 

v Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 

v Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan 

dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. 

v Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih 

berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. 

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum 

pencacahan saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan 

seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Apabila sedang bekerja 
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/dibebastugaskan baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha 

umtuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai pengangguran; 

• Mempersiapkan Usaha (establishing a new bussiness/firm) adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha 

yang ”baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas 

resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan 

buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu 

usaha yang dimaksud adalah apabila ”tindakan nyata”, seperti mengumpulkan 

modal, perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus izin usaha dan 

sebagainya telah/sedang dilakukan; 

• Setengah Penganggur adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal 

(kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

o Setengah penganggur terpaksa adalah orang yang bekerja di bawah jam 

kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan 

atau masih bersedia menerima pekerjaan; 

o Setengah penganggur sukarela adalah orang yang bekerja di bawah jam 

kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan 

atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya 

sebagai pekerja paruh waktu/ part time worker ). 

• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah 

penganggur dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam 

persen; 

• Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara jumlah 

penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, biasanya 

dinyatakan dalam persen; 
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• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara 

jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk 

usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen; 

• Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai 

dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang 

lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang 

libur sekolah; 

• Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yangmengurus rumah 

tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya 

yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pembantu rumah tangga 

yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga 

dianggap bekerja; 

• Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain bekerja, sekolah, dan 

mengurus rumah tangga, termasuk di dalamnya mereka yang tidak mampu 

melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu dan 

sebagainya) dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi selama 

seminggu yang lalu; 

• Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai 

seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan 

sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah); 

•  Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan 

oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang 

digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi 

pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah 

sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, 

seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya. Untuk pembantu rumah 

tangga yang melakukan pekerjaan yang terus menerus di dalam rumah tangga 

dihitung banyaknya jam kerja sehari rata-rata 12 jam; 
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• Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/ 

perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan 

dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000. Dalam pengumpulan datanya 

menggunakan 18 kategori tetapi dalam penyajian data/publikasinya 

menggunakan sembilan kategori/sektor yaitu: 

1. Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan; 

2. Pertambangan dan penggalian; 

3. Industri pengolahan; 

4. Listrik, gas dan air; 

5. Bangunan/konstruksi; 

6. Pedagang besar, eceran, rumah makan dan hotel; 

7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi; 

8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa 

perusahaan; dan 

9. Jasa kemasyarakatan. 

• Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh 

orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara 

tidak bekerja. Jenis/jabatan pekerjaan dibagi dalam 8 golongan besar, yaitu: 

1. Tenaga professional, teknisi, dan yang sejenisnya; 

2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 

3. Tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis; 

4. Tenaga usaha penjualan; 

5. Tenaga usaha jasa; 

6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan; 

7. Tenaga produksi, operator alat angkut, pekerja kasar; dan 

8. Lainnya. 
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• Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan yang biasanya diterima 

selama sebulan, berupa uang atau barang, yang dibayarkan melalui 

perusahaan/kantor/majikan. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah 

setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan 

dan lainnya; 

• Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan 

pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan 

dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu: 

a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung 

resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi 

yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak 

menggunakan pekerja tidak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya 

memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Contoh: 

- Tukang becak yang membawa becak atas resikonya sendiri; 

- Sopir taksi yang membawa mobil atas resiko sendiri; 

- Kuli-kuli di pasar, stasiun, atau tempat-tempat lainnya yang tidak      

mempunyai majikan tertentu. 

b.  Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, 

adalah berusaha atas resiko sendiri dan menggunakan buruh/ karyawan/ 

pegawai tak dibayar dan atau buruh/ karyawan/ pegawai tidak tetap. 

Contoh:  

- Pengusaha warung yang dibantu oleh anggota rumah tangganya atau 

orang lain yang diberi upah tidak tetap; 

-  Penjaja keliling yang dibantu anggota rumah tangganya atau seseorang 

yang diberi upah hanya pada saat membantu saja; 

-  Petani yang mengusahakan tanah pertaniannya dengan dibantu anggota 

rumah tangga atau orang lain. Walaupun, pada waktu panen, petani 

memberikan bagi panen (bawon, paro, dan sebagainya). Pembantu 
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pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap, sehingga petani 

digolongkan sebagai berusaha dengan bantuan anggota rumah 

tangga/buruh tidak tetap. 

c. Berusaha dengan buruh tetap, adalah berusaha atas resiko sendiri dan 

mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/ karyawan/ pegaawai 

tetap yang dibayar. 

Contoh: 

- Pemilik toko mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap; 

- Pengusaha sepatu yang memakai buruh tetap. 

d.  Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang 

lain atau instansi (baik pemerintah atau swasta) dengan menerima 

upah/gaji baik berupa uang maupu barang. Buruh yang tidak mempunyai 

majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/ karyawan/ pegawai, 

tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap 

jika mempunyai 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam 

sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan/konstruksi batasannya tiga 

bulan. Apabila majikannya instansi/kantor/perusahaan, boleh lebih dari 

satu; 

e.  Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang 

lain/ majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam 

sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga 

maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima 

upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan 

sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: 

pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, 

perikanan; 

f. Pekerja bebas di non pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada 

orang lain/ majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan 

dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah 
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atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem 

pembayaran harian maupun borongan. 

Usaha non pertanian meliputi: usaha sektor pertambangan, industri, 

listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, 

sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, 

asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor 

jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. 

g. Pekerja tak dibayar  adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain 

yang berusaha, dengan tidak mendapatkan upah/ gaji, baik berupa uang 

maupun barang. Penjelasan: Pekerja tak dibayar tersebut dapat: 

-  Sebagai anggota rumah tangga dari orang yang dibantu, seperti istri/ 

anak yang membantu suaminya/ ayahnya bekerja di sawah; 

-  Bukan sebagai anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang 

dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di 

warung; 

-  Bukan sebagai anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang 

yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada 

industri rumah tangga tetangganya. 

• Kegiatan Informal, diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan 

status pekerjaan utama. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada tabel 

di bawah. 

B. Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk di bawah umur 15 tahun.  

Segala bentuk kegiatan produksi pada ekonomi dilakukan oleh tenaga kerja. 

Dalam salah satu negara dengan populasi tertinggi di dunia ditambah lagi bonus 

demografi, Indonesia merupakan negara yang diproyeksikan untuk tumbuh secara 

cepat pada sektor ekonomi. Maka dari itu, Indonesia harus dapat memanfaatkan 

momentum ini dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.  
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Cao et al. (2020) menyatakan bahwa pendidikan tenaga kerja yang lebih tinggi 

dan partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dalam jangka panjang. Efek dari pendidikan dan partisipasi angkatan kerja 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah karena produktivitas yang 

lebih tinggi. Dalam dunia ekonomi, meningkatnya produktivitas para tenaga kerja 

dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi serta meningkatkan investasi. Di sisi 

yang berbeda, produktivitas tenaga kerja yang tinggi juga dapat memberikan 

keuntungan bagi tenaga kerja itu sendiri, seperti peningkatan upah dan peningkatan 

kondisi atau lingkungan kerja yang lebih baik. Tidak hanya pemberi kerja dan tenaga 

kerja saja yang akan merasakan keuntungan produktivitas tenaga kerja, tetapi terdapat 

pemerintah yang juga mendapatkan keuntungan yakni dari penerimaan pajak yang 

lebih tinggi.  

Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya produktivitas tenaga 

kerja tentu akan memberikan efek yang lebih luas lagi seperti penurunan 

pengangguran. Selaras dengan Okun’s Law yang menjelaskan hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Hjazeen et al. (2021) memvalidasi 

adanya Okun’s Law di Yordania, Kim et al. (2020) di negara-negara ASEAN, dan An 

et al. (2019) di negara-negara maju dan berkembang. Hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi sebuah dapat digunakan sebagai alat penting menurunkan dan 

mencapai tingkat pekerjaan yang diinginkan.  

Jika membicarakan tentang isu tenaga kerja, permasalahan utama yang akan 

muncul adalah permasalahan pengangguran. Permasalahan pengangguran selalu 

menghantui semua negara terutama negara-negara berkembang. Permasalahan 

pengangguran tentu saja memiliki dampak yang cukup besar pada perekonomian 

negara. Pengangguran yang cukup tinggi menunjukkan bagaimana sektor ekonomi di 

wilayah tersebut berjalan tidak sempurna atau tidak efisien. Penurunan daya beli, 

pengeluaran rumah tangga yang lebih rendah serta output yang rendah merupakan 

beberapa efek domino dari pengangguran yang tinggi dari suatu wilayah. Selain itu, 
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terdapat permasalahan sosial yang akan muncul seperti kesehatan dan kemiskinan. 

Pengangguran menyebabkan semakin buruknya kesehatan di Spanyol (Gonzalez et al., 

2018). Kesulitan mengakses kesehatan yang seringkali dirasakan para pengangguran 

tidak lain karena permasalahan pendapatan atau penghasilan dari para pengangguran.  

Permasalahan penghasilan ini juga yang akan berefek pada kemiskinan. Dari 

berbagai penyebab kemiskinan, permasalahan pengangguran adalah yang paling lazim 

dan umum untuk menjelaskan kemiskinan. Penyebab jelas bagaimana pengangguran 

berkorelasi dengan kemiskinan adalah dari faktor hilangnya pendapatan. Biaya hidup 

yang awalnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi. Kebutuhan primer yang tetap harus 

dipenuhi oleh para pengangguran juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan-

permasalahan lain seperti permasalahan kesehatan (Gonzalez et al., 2018; Norstrom et 

al., 2019), dan hutang (Ben-Nasr, 2019).  

Selain itu, pengangguran juga dapat memberikan efek bagi orang lain, terutama 

keluarga dan anak-anak mereka. Hilangnya pendapatan menyebabkan shock 

(guncangan) pada mantan pekerja tersebut dan keluarga dalam pemenuhan biaya hidup. 

Orang tua yang menganggur dapat memberikan efek jangka panjang bagi anak-anak 

mereka. Putus sekolah adalah risiko paling nyata. Dengan putus sekolah, anak tersebut 

tumbuh dengan pendidikan yang rendah dan berisiko untuk kesulitan dalam memasuki 

dunia kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan antar generasi. Selaras 

dengan penelitian Papadakis et al. (2020) yang menjelaskan bahwa latar belakang 

keluarga (seperti privilege) mempengaruhi risiko kemiskinan bagi para pemuda. 

Pendidikan dan latar belakang keluarga dapat mempengaruhi pengangguran kaum 

muda dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan sebuat transmisi kemiskinan 

antargenerasi. 

 

2.2. Permasalahan-permasalahan Tenaga Kerja 

1) Bonus Demografi 

Bonus demografi menjadi istilah yang sering dikeluarkan saat ini di Indonesia. 

Bonus demografi ini tentu saja merupakan peluang bagi masa depan Indonesia, tetapi 
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juga perlu diingat bahwa fenomena ini juga bisa menjadi boomerang bagi Indonesia. 

Meskipun telah terjadi pemerataan dalam hal pendidikan, partisipasi angkatan kerja 

masih belum memanfaatkan fenomena ini dengan maksimal. Bonus demografi saat ini 

terjadi di sebagian negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena ini mempengaruhi 

sisi penawaran tenaga kerja dan berpotensi untuk memunculkan dampak besar pada 

tingkat pengangguran muda (Görmüş, 2019). 

Tingkat pengangguran muda yang disebabkan oleh bonus demografi menjadi 

sorotan beberapa penelitian. Seperti penelitian Mason et al. (2016) yang mengamati 

tentang hubungan antara rendahnya penghasilan negara-negara berkembang dengan 

momentum bonus demografi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

dari negara-negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam momentum bonus 

demografi seringkali tidak dapat memanfaatkan peluang dan momentum demografi. 

Ini dikarenakan rendahnya tingkat investasi modal manusia atau biaya yang 

dikeluarkan untuk anak mereka dalam segi pendidikan, kesehatan dan semacamnya. 

Hal ini membuat kompetensi tenaga kerja yang diharapkan dapat mengambil 

momentum bonus demografi terlewatkan dan sia-sia. 

Momentum bonus demografi Indonesia yang saat ini sedang terjadi berpotensi 

Indonesia merasakan banyaknya populasi yang lebih tua jika tidak bisa dimanfaatkan 

dengan baik (Kudrna et al., 2022). Menurut Kudrna et al. (2022) tren jangka panjang 

ini tak terhindarkan dan dibutuhkan kebijakan perlindungan sosial yang besar untuk 

menghindari permasalahan yang semakin meluas. Selaras dengan penelitian 

Ziegenhain (2021) yang menyatakan bahwa masalah utama bagi Indonesia adalah 

Indonesia belum mencapai status negara berpenghasilan menengah dengan kondisi 

kemiskinan yang merajalela, dan berpotensi terhentinya pertumbuhan ekonomi 

sebelum beralih ke status berpenghasilan tinggi. Ia menyebutnya dengan istilah 

“menjadi tua sebelum kaya”. 

Banyak sekali permasalahan dan persiapan yang harus diselesaikan dalam 

menyambut bonus demografi. Bonus demografi harus diimbangi dengan kebijakan 

yang tepat seperti penyediaan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan 
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pasar tenaga kerja yang akan muncul (Krishnamurty & Kumar, 2015). Ditambah lagi 

permasalahan rendahnya partisipasi pekerja perempuan yang dikarenakan budaya 

daerah, keperluan keluarga dan sebagainya. Permasalahan ini seringkali ditemui di 

negara-negara berkembang. Partisipasi pekerja perempuan yang masih rendah dapat 

mengurangi potensi bonus demografi yang sedang terjadi. Ini sebenarnya peluang 

karena perubahan struktur usia dalam fenomena bonus demografi berakibat pada 

pernikahan yang tertunda, dan keterlambatan melahirkan dan membesarkan anak 

(Krishnamurty & Kumar, 2015). Namun, budaya tersebut masih terjadi di beberapa 

negara. Ditambah lagi berbagai diskriminasi upah berdasarkan gender seperti temuan 

Iwasaki & Ma (2020) dan Lesner (2017) yang menunjukkan pada saat ini masih 

terdapat diskriminasi upah berdasarkan gender pekerja.  

 

2) Pengangguran muda 

Momentum bonus demografi yang dialami Indonesia bisa saja menjadi 

tantangan dan menciptakan lebih banyak pengangguran. Pengangguran merupakan 

salah satu permasalahan makroekonomi yang dialami banyak negara. Beberapa 

kelompok sangat rentan terhadap pengangguran seperti perempuan, kelompok muda, 

penyandang disabilitas dan pekerja migran. Menurut Liotti (2020) pengangguran dapat 

membahayakan negara karena dua alasan, pertama adalah karena pengangguran 

merupakan biaya fiskal bagi masyarakat (tunjangan pengangguran) dan dalam jangka 

panjang, berkontribusi pada ketidakseimbangan keuangan publik dan memburuknya 

rasio utang pada PDB negara. Alasan kedua adalah jika bertahan dalam waktu yang 

lama, pengangguran akan menyebabkan banyak konsekuensi seperti hilangnya modal 

manusia, kemampuan kerja yang rendah, tingkat pendapatan yang rendah, peningkatan 

kejahatan dan menurunkan kesejahteraan hingga kondisi psikologi individu. 

Salah satu kelompok yang rentan terhadap pengangguran pada masa bonus 

demografi adalah tenaga kerja muda atau angkatan kerja yang berumur kurang dari 25 

tahun. Angka tenaga kerja muda yang tinggi dalam masa bonus demografi dapat 

menciptakan tingkat pengangguran muda yang tinggi. Tingkat pengangguran muda 
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perlu diperhatikan karena perkembangan kaum muda sangat penting untuk 

membangun masa depan masyarakat baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi. 

Menurut Cebulla & Whetton (2017) pekerja muda sangat rentan dan berisiko terjebak 

dalam siklus pengangguran dan pekerjaan yang tidak aman. Dalam pasar tenaga kerja 

saat ini, pekerjaan tidak tetap dipandang sebagai hal yang lumrah dalam lanskap pasar 

tenaga kerja, terutama bagi pekerja muda (Alberti et al., 2018; Rubery et al., 2018). 

Terdapat beberapa definisi dari pekerjaan yang tidak aman atau pekerjaan yang tidak 

tetap. Buddelmeyer et al. (2015) mendefinisikan istilah pekerjaan tidak aman dan 

pekerjaan yang tidak tetap sebagai pekerja yang tidak dijamin oleh kontrak permanen 

pada pekerjaannya.  

Terdapat penelitian-penelitian yang membahas permasalahan pengangguran 

muda di berbagai negara. Dietrich & Möller (2016) melakukan penelitian 

pengangguran muda di Eropa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengangguran 

muda di Eropa dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama faktor individu seperti 

kualifikasi yang tidak memadai dan pengalaman yang tidak memadai. Efek siklus 

bisnis juga berpengaruh pada tingginya peningkatan pengangguran muda di Eropa 

ditambah lagi “faktor spesifik negara” seperti kelembagaan, tradisi dan struktur-

struktur negara. Hampir sama dengan hasil penelitian Görmüş (2019) di Turki. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kualifikasi, pengalaman kerja, 

keinginan untuk bekerja, dan disparitas wilayah dalam pembangunan ekonomi 

merupakan penyebab pengangguran muda.  

Liotti (2020) melakukan penelitian serupa di Italia yang menyoroti tentang 

pengangguran muda dan krisis ekonomi. Hasilnya adalah bahwa krisis ekonomi 

memiliki pengaruh pada pengangguran pekerja muda, tiga hingga empat kali lebih 

buruk dari orang dewasa. Ini dikarenakan perlindungan pekerja kaum muda yang lebih 

rendah dibanding pekerja dewasa. Menurut Liotti (2020) krisis dapat memunculkan 

efek buruk pada pekerja muda dan efek buruk ini cenderung bertahan hingga lima tahun 

setelah terjadinya krisis. Selaras dengan hal ini, Liotti (2020) menyoroti fenomena ini 

dan melihatnya dari sisi psikologis. Keadaan pengangguran pada fenomena ini dapat 
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menghasilkan efek putus asa pada kalangan pekerja muda. Pada kondisi ini, kalangan 

anak muda kesulitan mencari pekerjaan dan pada akhirnya berhenti mencari pekerjaan. 

dan kemudian angka pengangguran muda meningkat. 

Dapat digarisbawahi bahwa masalah kompetensi dan perlindungan pekerja 

masih menjadi alasan utama tingginya tingkat pengangguran di berbagai negara. 

Axelrad et al. (2018) berpendapat bahwa tingkat pengangguran muda tinggi karena 

karakteristik pasar tenaga kerja yang berubah dan tidak dapat diimbangi oleh 

kompetensi tenaga kerja muda. Maka dari itu, dibutuhkan perbaikan kelembagaan 

dengan kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dibutuhkan untuk 

mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki sistem pelatihan tenaga kerja 

dan meningkatkan perlindungan pekerja dalam kontrak kerja.  

 

3) Teknologi, digitalisasi dan tenaga kerja 

Perubahan dan pergeseran tenaga kerja terjadi pada saat ini. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa teknologi, digitalisasi dan semacamnya merubah pasar tenaga kerja. 

Segala sesuatu dan segala sektor pada saat ini membutuhkan teknologi dalam 

operasionalnya. Digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengubah 

model dan memunculkan peluang yang dapat menghasilkan nilai tertentu. Pada saat 

ini, terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang terbuka dari adanya digitalisasi. 

Maka dari itu, dibutuhkan spesialisasi dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi 

perubahan-perubahan ini. Pekerjaan yang berhubungan dengan digital tidak hanya 

terbatas pada pekerjaan dalam industri informasi dan teknologi saja, tetapi juga 

pekerjaan lain seperti desain grafis, entri data, serta berbagai pekerjaan yang awalnya 

tradisional menjadi lebih modern dengan TIK (seperti platform e-commerce). 

Burgess & Connel (2020) berpendapat bahwa teknologi menyebabkan 

pergeseran dari kedekatan geografis ke kedekatan teknologi dan relokasi kerja dan 

tempat kerja. Kemungkinan pekerjaan yang lebih fleksibel, pemanfaatan internet dan 

otomatisasi pekerjaan merupakan beberapa ciri digitalisasi pekerjaan. Sama seperti 

permasalahan tenaga kerja sebelum-sebelumnya, yakni dibutuhkan adaptasi dari 
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kompetensi tenaga kerja dalam menyiapkan kualifikasi yang dibutuhkan pasar tenaga 

kerja. Dalam menghadapi era digital, dibutuhkan peningkatan kualifikasi oleh para 

pekerja yang memiliki keterampilan dalam dunia digital (Gaponenko & Glenn, 2020; 

Hirsch-Kreinsen, 2016). 

Kualifikasi dan spesialisasi oleh pekerja memang merupakan faktor penting 

dalam perubahan-perubahan ini. Tenaga kerja manapun yang tidak mengikuti pasti 

akan kesulitan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai. Dilain sisi, jika tenaga kerja 

tersebut mengikuti perubahan, meningkatkan kualifikasi dan spesialisasi, dapat 

dipastikan tenaga kerja tersebut memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh 

pekerjaan. Fenomena inilah yang ditakutkan bahwa transformasi digital akan 

menyebabkan pengangguran yang tinggi, perubahan substansi profesi dan 

mengakibatkan ketidakstabilan sosial (Gaponenko & Glenn, 2020). Meskipun jika 

dilihat secara langsung, akan ada beberapa pekerjaan yang “hilang” dengan 

transformaso digital, tetapi yang harus diingat adalah dengan adanya transformasi ini, 

akan semakin banyak peluang yang muncul dan harus dimanfaatkan semaksimal 

mungkin.  

Dalam penyebarannya, teknologi dan digitalisasi tentu saja tidak langsung 

menyebar secara cepat dan meluas di seluruh wilayah. Dibutuhkan beberapa proses 

tertentu hingga teknologi dan digitalisasi dapat meluas ke berbagai wilayah. 

Gaponenko & Glenn (2020) menggambarkan bagaimana spesialisasi teknologi oleh 

tenaga dalam jangka panjang dapat menyebar kedalam beberapa hal, tenaga kerja 

berspesialis akan bermigrasi ke negara-negara kurang berkembang, mengurangi 

pengangguran di negara maju dan berkontribusi pada kemajuan teknologi di negara-

negara tertinggal. Dan pada akhirnya teknologi dapat menyebar di seluruh negara. 

Tetapi tentu saja proses-proses tersebut tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa 

hambatan yang mungkin muncul dalam penyebarannya seperti infrastruktur internet 

yang tidak memadai hingga permasalahan kualitas sumber daya manusia.  
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Dengan segala efek positif dari teknologi dan digitalisasi pada tenaga kerja, 

pasti dilain sisi akan beberapa efek negatif. Dosi & Virgillito (2019) membahas tentang 

bagaimana teknologi dan tenaga kerja di masa mendatang. Menurutnya, segala 

perubahan baik dari inovasi dan penyebaran teknologi akan merubah berbagai hal 

seperti memperburuk pola distribusi pendapatan dan kekuasaan yang tidak merata. 

Dampak-dampak negatif ini tentu saja dapat dihadapi. Untuk mengatasinya, 

dibutuhkan kebijakan pajak redistributif, pendidikan dan pelatihan serta yang tidak 

kalah penting adalah perubahaan pada kelembagaan atau institusi. 

 

4) Diskriminasi dan Upah minimum 

Selain permasalahan-permasalahan diatas, terdapat masalah ketenagakerjaan 

yang masih seringkali terjadi yaitu diskriminasi pekerja dan penentuan upah minimum 

yang kurang layak. Diskriminasi pekerja dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak 

setara yang didapat oleh beberapa kelompok pekerja (Hofer et al., 2017). Diskriminasi 

tidak hanya berdasarkan ras, tetapi juga karena gender, daerah asal pekerja, agama, 

atau suku. Diskriminasi biasanya tidak muncul begitu saja, terdapat beberapa 

diskriminasi yang muncul dikarenakan tradisi atau budaya setempat yang turun 

temurun, seperti budaya patriarki yang membuat pekerja laki-laki mendapatkan lebih 

kesempatan kerja dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. 

Diskriminasi gaji atau upah berdasarkan gender masih menjadi topik yang 

seringkali dibahas. Iwasaki & Ma (2020) pada penelitiannya di China menunjukkan 

bahwa terjadi kesenjangan upah antara laki-laki dengan perempuan terutama pada 

sektor swasta, hal ini masih meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, 

ketidaksetaraan pendapatan menjadi masalah ekonomi dan sosial yang parah, dan 

kesenjangan upah gender masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini terjadi di 

China. Diskriminasi upah pada perempuan di China ini dapat mempengaruhi kondisi 

angkatan kerja di masa depan.  

China menghadapi penuaan populasi yang cepat sebanding dengan negara 

maju, mempromosikan partisipasi tenaga kerja perempuan merupakan isu penting 
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untuk mempertahankan angkatan kerja di masa depan.  Kesenjangan upah gender yang 

meningkat dapat menjadi hambatan utama untuk mencapai tujuan ini. Maka dari itu, 

dibutuhkan kebijakan untuk mengurangi diskriminasi terhadap tenaga kerja 

perempuan. Tidak hanya di China, diskriminasi upah berdasarkan gender juga masih 

terjadi di Denmark. Penelitian Lesner (2017) menjelaskan bahwa adanya kesenjangan 

upah gender di Denmark dikarenakan steorotip dan prasangka terhadap gender 

perempuan.  

Tidak hanya diskriminasi upah berdasarkan gender, diskrimnasi juga kerap 

hadir bagi para pekerja migran. Perbedaan perlakuan dan pendapatan yang didapat 

seringkali masih menjadi permasalahan para pekerja migran. Hofer et al. (2017) pada 

penelitiannya menunjukkan bahwa masih terjadi diskriminasi upah bagi para imigran 

di Austria, 15% lebih rendah dibandingkan penduduk asli. Namun, ini tidak semata-

mata dikarenakan status imigran mereka saja, tetapi juga dikarenakan sebagian besar 

dari pekerja imigran memiliki kualitas dan posisi pekerjaan yang relatif lebih rendah 

dibandingkan penduduk asli. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya 

akses ke pekerjaan, dan kemajuan professional dalam dunia kerja. Dalam 

menghilangkan diskriminasi pada imigran, diperlukan kelembagaan yang kuat untuk 

membenahi permasalahan ini. Salah satunya adalah pengetatan dalam persiapan 

dokumen pekerja migran. Hal ini didasarkan oleh para pekerja yang tidak berdokumen 

sehingga menyebabkan risiko pekerja tersebut akan diperlakukan semena-mena oleh 

pemberi kerja. 

Kemudian adalah upah minimum. Upah minimum masih menjadi 

permasalahan di berbagai negara salah satunya adalah Indonesia. Upah minimum di 

beberapa wilayah di Indonesia dianggap bernilai relatif rendah dan tidak jarang 

menjadi permasalahan yang terus diperjuangkan para pekerja. Seperti yang diketahui, 

penentuan upah minimum memang merupakan hal yang kompleks dan dibutuhkan 

banyak pertimbangan. Namun, penelitian yang dilakukan Liu et al. (2015) di Amerika 

Serikat dan Bossler & Broszeit (2017) di Jerman menunjukkan bahwa peningkatan 

upah minimum memberikan efek positif secara langsung pada para pekerja. Liu et al. 
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(2015) dan Bossler & Broszeit (2017) menjelaskan bahwa upah minimum yang lebih 

tinggi dapat mengurangi aksesi, pergantian pekerja dan meningkatkan kepuasan 

pekerja. Artinya dengan upah minimum yang lebih tinggi dari sebelumnya, ini akan 

mengurangi potensi perpindahan tenaga kerja. 

Dalam mengatasi diskriminasi-diskriminasi pada para pekerja, terdapat 

berbagai cara yang dapat dilakukan, seperti transparansi gaji dan sistem perekrutan 

yang adil. Transparansi gaji dianggap beberapa pihak dapat mempersempit 

diskriminasi upah karena dengan transparansi tersebut akan mempromosikan diskusi-

diskusi yang terbuka terkait kompensasi dan upah di tempat kerja. Proses perekrutan 

yang adil seringkali masih menjadi permasalahan yang membuat adanya diskriminasi 

upah. Proses rekrutmen yang seringkali dilakukan berdasarkan gender, ras, koneksi, 

dan semacamnya membuat fenomena diskriminasi ini akan semakin parah. Ditambah 

lagi masih banyak proses perekrutan yang menempatkan beberapa kelompok tertentu 

seperti perempuan dan ras tertentu pada posisi-posisi yang kurang menguntungkan. 

Maka dari itu, dibutuhkan proses perekrutan yang adil dan tidak berdasarkan kelompok 

tertentu. Secara garis besar, dibutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengatasi 

permasalahan yang cukup kompleks ini, seperti aturan yang ketat atau pengawasan 

berkala.  
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BAB III 

METODE 
 

3.1. Sumber Data 

Sejauh ini sumber data makro mengenai situasi ketenagakerjaan yang secara 

luas dianggap paling kredibel adalah berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional 

(SAKERNAS) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Suatu survei yang diselenggarakan 

oleh Badan Pusat Statistik secara rutin dalam mengintegrasikan data ketenagakerjaan 

yang mempunyai peran penting, karena dirancang khusus untuk mengumpulkan data 

yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode survei. Kajian ini 

akan menggunakan data sekunder tersebut. Pada penelitian ini dimungkinkan juga 

untuk menggunakan data primer sebagai pendukung dalam analisis ketenagakerjaan. 

Untuk itu, peneliti akan melakukan penyebaran kuesioner terhadap pekerja informal 

khususnya baik pada unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun unit 

lainnya sebagaimana pertanyaan terlampir dalam Lampiran 1. Selain itu akan 

dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan instansi pemerintahan terkait 

penyusunan formulasi kebijakan terkait tenaga kerja. Penyusunan kuesioner dilakukan 

setelah analisis data sekunder telah dilakukan untuk menangkap isu – isu penting di 

bidang ketenagakerjaan sesuai dengan olah dan analisis data sekunder. Data primer 

lebih ditujukan untuk memperdalam analisis dan rekomendasi kebijakan.  

 

3.2. Metode Analisis 

Interpretasi mengenai gambaran keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara dari hasil pengolahan data mentah dan tabulasi, dipaparkan melalui 

analisis dekriptif sederhana dengan menampilkan grafik dan tabel-tabel yang lebih 

mudah ditangkap secara visual dan praktis sehingga akan memudahkan pengguna 

dalam memperoleh informasi, mengidentifikasi kondisi sebuah indikator, 

membandingkan indikator baik antar periode maupun antar wilayah. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA 
 

Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

selatan Pulau Kalimantan dengan pertumbuhan ekomomi yang cukup tinggi. 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini melebihi PDRB provinsi serta PDB nasional pada 

beberapa tahun dalam tujuh tahun terakhir seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1. 

Bahkan dalam beberapa tahun, laju pertumbuhannya hampir mencapai 6% yang mana 

sangat sulit dicapai dalam skala nasional. Dalam tahun 2020 pun yakni dalam kondisi 

pandemi, dampak yang dirasakan lebih kecil dibandingkan dengan skala provinsi 

Kalimantan Selatan maupun Indonesia. Meskipun dalam pemulihannya yakni pada 

tahun 2021, tidak secepat skala provinsi maupun skala nasional. 

 

Gambar 4.1. Perbandingan Laju PDRB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 

2015-2021 (dalam persen) 

Sumber: BPS, data diolah 
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Kabupaten Hulu Sungai Utara ditopang oleh tiga industri yakni pertanian, 

perdagangan dan administrasi pemerintahan. Ketiga industri ini menyumbang PDRB 

dengan persentase masing-masing 16.9%, 14.55% dan 12.59% pada tahun 2020. 

Pertanian masih menjadi industri sebagai penyumbang PDRB tertinggi dalam lima 

tahun terakhir. Sektor pertanian tidak hanya menjadi tulang punggung dalam lingkup 

HSU saja, tetapi juga menjadi penyumbang PDRB tertinggi kedua dalam lingkup 

provinsi Kalimantan Selatan, hanya kalah dengan sektor pertambangan. Komoditas 

utamanya adalah ubi jalar, ubi kayu dan cabai mengungguli produksi komoditas padi 

dan jagung. 

Selain menyumbang PDRB tertinggi, sektor pertanian juga banyak menyerap 

tenaga kerja pada kabupaten ini. Tingginya nilai PDRB sektor pertanian pada 

kabupaten SHU tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian. Dalam 2017-2020 persentase tenaga kerja di HSU 

yang bekerja pada sektor pertanian berkisar antara 24%-31%. Angka tersebut berada 

dibawah pekerjaan sektor jasa seperti perdagangan; angkutan dan pergudangan; 

keuangan dan jasa perusahaan; dan jasa kemasyarakatan. Pekerja sektor pertanian di 

HSU mayoritas berpusat di pedesaan. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor 

pertanian mencapai 48,18%.  

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (7-12 Tahun) Berdasarkan 

Gender HSU Tahun 2015-2020 (dalam persen) 

Tahun APK Laki-laki APK Perempuan APK Agregat 

2015 108,82 108,57 108,69 

2016 105,16 113,88 108,72 

2017 115,76 112,14 113,84 

2018 112,43 112,38 112,40 

2019 110,12 107,04 108,64 

2020 109,09 104,85 106,97 

Sumber: BPS, data diolah 
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Dalam hal pendidikan, partisipasi penduduk HSU pada jenjang SD terbukti 

lebih tinggi dari jenjang pendidikan lainnya seperti yang tergambar pada tabel 4.1-4.3 

tentang Angka Partisipasi Kasar (APK). APK sendiri merupakan perbandingan antara 

jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa 

memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat 

resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Tidak hanya 

pendidikan formal saja, tetapi mulai tahun 2007, pendidikan non formal seperti Paket 

A, Paket B, dan Paket C juga diperhitungkan dalam APK. Nilai APK yang tinggi 

menunjukkan tingginya partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia 

sekolah pada jenjang pendidikannya. 

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai APK Sekolah Dasar penduduk HSU 

sangat tinggi dan melebihi angka 100. Ini terjadi karena populasi murid yang 

bersekolah SD di Kabupaten HSU mencakup anak di luar batas usia sekolah pada 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Terdapat beberapa penyebab mengapa nilai APK 

lebih dari 100, seperti pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa telah bersekolah, 

atau siswa yang tidak naik kelas. Nilai APK SD Kabupaten HSU laki-laki dan 

perempuan pun tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada kesetaraan gender dalam masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Pada tahun 2019, nilai APK SLTP pada perempuan adalah 77,56% sedangkan 

APK laki-laki adalah 90,44%. Nilai ini sangat berbeda selisihnya dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya, yang mana nilai APK laki-laki tahun 2018 adalah 86,71% dan nilai 

APK perempuan 84,18. Secara umum nilai APK SLTP pada laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan APK perempuan. Meskipun demikian pada tahun 2016 justru nilai APK 

perempuan lebih tinggi dibandingkan nilai APK SLTP laki-laki. Pada tahun 2016 nilai 

APK SLTP laki-laki adalah 85,89 dan nilai APK perempuan 92,26%. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh jumlah penduduk perempuan dan program pemerintah di sektor 

pendidikan yaitu dengan pengadaan program kejar paket untuk pendidikan. 
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Tabel 4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP (13-15 Tahun) Berdasarkan 

Gender HSU Tahun 2015-2020 (dalam persen) 

Tahun APK Laki-laki APK Perempuan APK Agregat 

2015 87,72 82,62 85,33 

2016 85,89 92,26 89,28 

2017 85,63 81,84 83,98 

2018 86,71 84,18 85,44 

2019 90,44 77,56 84,31 

2020 83,38 88,34 85,86 

Sumber: BPS, data diolah 
 

Berbeda dari APK SD, nilai APK SLTP atau setara SMP pada Kabupaten HSU 

lebih rendah dari APK SD. Meskipun lebih rendah daripada nilai APK SD, tetapi nilai-

nilai APK SLTP Kabupaten HSU masih dalam angka yang cukup tinggi. Secara umum 

nilai APK SLTP masih di atas 80%. Perbedaan signifikan antar gender tampak jelas 

pada tahun 2019, yang mana APK Laki-laki unggul kurang lebih 13% dibandingkan 

APK SLTP Perempuan. Tetapi pada tahun berikutnya yakni tahun 2020, nilai APK 

Perempuan kembali meningkat dan melebihi APK SLTP Laki-laki.  

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai APK agregat cenderung merata dan 

tidak fluktuatif dari tahun ke tahun. Jika nilai APK SLTP Kabupaten HSU dari tahun 

2015-2020 cenderung merata dan tidak berfluktuatif, hasil pada Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa nilai APK SLTA atau setara SMA cukup fluktuatif. Meskipun 

demikian, nilai APK SLTA pada perempuan dan laki-laki cenderung tidak berbeda 

secara signifikan. Selain itu, nilai APK pada kedua gender tersebut sudah cukup tinggi 

yaitu di atas 75%. 
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Tabel 4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA (16-18 Tahun) Berdasarkan 

Gender HSU Tahun 2015-2020 (dalam persen) 

Tahun APK Laki-laki APK Perempuan APK Agregat 

2015 92,43 100,65 97,05 

2016 72,39 84,58 78,45 

2017 75,90 84,15 80,03 

2018 83,82 78,02 80,94 

2019 71,00 82,06 76,39 

2020 83,11 73,34 78,11 

Sumber: BPS, data diolah 
 

Nilai APK agregat pada jenjang SLTA tahun 2015 yang hampir mencapai 100, 

kemudian turun drastis ke angka 78,45. Dan pada tahun berikutnya, tidak banyak 

berubah dan hanya mencapai 80,94 dalam lima tahun terakhir. Semakin rendahnya 

APK SLTA dibandingkan APK SLTP dan SD menunjukkan bahwa semakin rendahnya 

minat terhadap pendidikan dari penduduk HSU. Apabila dilihat persentase antar gender 

laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan yang signifikan nilai APK pada beberapa 

tahun.  

Tabel 4.4 menampilkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten HSU pada 

jenjang pendidikan SLTA. Nilai APM SLTA merupakan proporsi penduduk kelompok 

usia sekolah tingkat SLTA yang sedang bersekolah di jenjang SLTA atau SMA dan 

sederajat. Nilai APM SLTA menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah 

tepat waktu. Bila seluruh siswa dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan 

mencapai 100 persen. 
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Tabel 4.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA (16-18 Tahun) Berdasarkan 

Gender HSU Tahun 2015-2019 (dalam persen) 

Tahun APK Laki-laki APK Perempuan APK Agregat 

2015 45,27 79,43 64,45 

2016 48,11 65,62 56,82 

2017 54,95 63,04 59,00 

2018 52,69 58,30 55,48 

2019 50,76 61,73 56,10 

Sumber: BPS, data diolah 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai APM SLTA tertinggi diperoleh pada tahun 

2015, dan kemudian menurun hampir sepuluh persen pada tahun berikutnya. Hal yang 

mengejutkan ditunjukkan pada APM SLTA Kabupaten HSU, yang mana proporsi 

perempuan selalu lebih unggul dengan selisih yang relatif tinggi, yang mana notabene 

nya para siswa perempuan cenderung tidak bersekolah karena budaya patriarki yang 

masih mengakar di beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat masih lebih 

mengedepankan kepentingan anak laki-laki dibandingkan perempuan. 
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Gambar 4.2. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Domisili Pekerja 

Sumber: BPS, data diolah 

 

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara garis besar terdiri atas pedesaan 

dan perkotaan. Hal ini juga mempengaruhi persebaran tenaga kerja pada wilayah 

kabupaten. Dari Gambar 4.2 tentang persebaran tenaga kerja di Kabupaten HSU tahun 

2015-2020, menunjukkan bahwa persebaran tenaga kerja masyarakat Kabupaten HSU 

berpusat di pedesaan. Persentase tenaga kerja yang bekerja di daerah pedesaan sangat 

tinggi mencapai lebih dari 65% per tahunnya. Tingginya persentase tenaga kerja 

pedesaan ini dikarenakan oleh berbagai hal seperti banyaknya tenaga kerja yang 

bekerja di sektor pertanian, yang mana sektor pertanian merupakan salah satu 

pekerjaan utama di daerah pedesaan.  
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Gambar 4.3. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Gender 

Sumber: BPS, data diolah 

Dari segi distribusi tenaga kerja berdasarkan gender, Tenaga kerja laki-laki 

masih unggul dibandingkan tenaga kerja perempuan. Meskipun begitu, perlu 

diperhatikan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah tenaga 

kerja perempuan tiap tahunnya. Seperti yang tergambar pada Gambar 4.3, peningkatan 

terus terjadi mulai dari tahun 2015 yang awalnya hanya sebesar 41.94% dari total 

tenaga kerja, meningkat hingga 44.72% pada tahun 2021. Peningkatan ini merupakan 

bentuk perwujudan keadilan dan kesetaraan gender bagi seluruh masyarakat. Hal ini 

dapat merubah tatanan sosial saja, tetapi juga dapat merubah tatanan ekonomi secara 

perlahan. Peningkatan tenaga kerja perempuan ini harus diimbangi oleh penyelesaian 

ketidaksetaraan upah berdasarkan gender. Ketidaksetaraan upah berdasarkan gender 

masih menjadi permasalahan upah yang sering ditemui, seperti penelitian Iwasaki & 

Ma (2020) di China, dan Lesner (2017) di Denmark. 
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Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan Umur Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2018-2021 

Golongan Umur 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 

15-19 5,077 3,790 5,209 5,414 

20-24 11,074 10,578 11,434 10,869 

25-29 9,645 11,597 10,947 11,478 

30-34 13,151 12,476 12,595 13,247 

35-39 13,138 12,953 12,897 12,693 

40-44 13,457 12,796 13,320 14,190 

45-49 14,532 13,754 14,050 13,727 

50-54 11,744 12,267 12,552 12,812 

55-59 9,193 9,640 10,013 10,205 

60-64 12,915 13,314 6,730 6,939 

65+ 0 0 6,090 7,398 

Jumlah 113,926 113,165 115,837 118,972 

Sumber: BPS (2022), data diolah 

Ditinjau dari rentang usia para pekerja di Kabupaten HSU, tenaga kerja dengan 

rentang usia 40-44 tahun dan 45-49 tahun masih menjadi rentang usia dengan 

persentase tertinggi yakni dalam kisaran 11%-12%, lebih unggul sedikit dibandingkan 

rentang usia lainnya. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah tenaga 

kerja di berbagai rentang usia. Sedangkan, rentang usia 15-19 tahun menjadi rentang 

usia dengan persentase terendah yakni hanya kurang dari 5% total tenaga kerja. Ini 

dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya adalah karena mayoritas masyarakat 

dengan rentang usia tersebut masih mengenyam bangku sekolah dan belum bekerja.  
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Gambar 4.4. Pendidikan Terakhir Tenaga Kerja Tahun 2018-2021  

Sumber: BPS, data diolah 
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Dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia produktif, masih banyak 

masyarakat yang tergantung pada sektor-sektor informal seperti pertanian dan sektor 

terkait. Distribusi pendidikan tenaga kerja Kabupaten HSU tergambar pada Gambar 

4.4. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi penurunan persentase 

tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah. Di sisi lain, terjadi peningkatan 

persentase tenaga kerja lulusan universitas. Ini menunjukkan tingkat pendidikan tenaga 

kerja Kabupaten HSU mengalami peningkatan. Tenaga kerja dengan lulusan 

universitas atau S1/S2/S3 yang pada tahun 2018 berjumlah 9.220 sarjana atau sebesar 

8.09% meningkat menjadi sebanyak 13.679 sarjana atau 11.5% pada tahun 2021.  

Pekerjaan formal merupakan pekerja yang bekerja sebagai buruh atau 

karyawan. Selain buruh atau karyawan, pekerja di sektor formal adalah para pekerja 

yang statusnya adalah berusaha sendiri dengan jenis pekerjaan sebagai tenaga 

professional, kepemimpinan dan jenis pekerjaan pejabat pelaksana, tenaga penjualan, 

tenaga usaha jasa, tenaga produksi dan tenaga operasional. Pekerjaan informal dapat 

diklasifikasikan dalam dua bagian, pertama adalah usaha sendiri informal dan 

pekerjaan upahan informal.  

Pekerjaan informal ini tanpa disertai kontrak resmi, jaminan pekerja atau 

perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Dengan 

demikian, tingkat kesejahteraan pekerja informal ini cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan pekerja formal. Selain itu keberlangsungan pekerjaan informal 

ini juga bersifat uncertainty karena tanpa disertai kontrak kerja yang jelas. Contoh 

pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerja informal antara lain adalah pengusaha 

sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar, 

dan anggota koperasi produksi informal. Tabel 4.6 menunjukkan persentase pekerja 

formal dan informal di Provinsi Kalimantan Selatan. 
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Tabel 4.6. Persentase Pekerja Formal dan Informal Kalimantan Selatan Tahun 

2012-2021 

Tahun Formal Informal 

2012 43.85% 56.15% 

2013 43.85% 56.15% 

2014 43.39% 56.61% 

2015 43.09% 56.91% 

2016 37.35% 62.65% 

2017 36.74% 63.26% 

2018 39.2% 60.8% 

2019 44.93% 55.07% 

2020 43.57% 56.43% 

2021 43.02% 56.98% 

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021), data diolah 

 

Tingginya persentase pekerjaan informal tentu saja menimbulkan 

permasalahan-permasalahan jangka panjang bagi tenaga kerja karena para pekerja 

informal seringkali tidak mendapatkan jaminan hak dan proteksi sosial bagi dirinya. 

Ini membuat para pekerja informal menjadi sangat terguncang jika sebuah krisis terjadi 

seperti COVID-19. Tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan membuat para pekerja 

informal merasakan lebih banyak dampak dibandingkan pekerja formal.  
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Gambar 4.5. Persentase Pekerjaan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2017-

2020 (dalam persen) 

Sumber: BPS, data diolah 

Gambar 4.5 menunjukkan sebaran jenis pekerjaan tenaga kerja di Kabupaten 

HSU. Tiga jenis pekerjaan dengan persentase tertinggi adalah Tenaga Usaha Penjualan; 

Tenaga Usaha Pertanian (Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan 

Perikanan); dan Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan dan Pekerja Kasar, dan 

Lainnya. Sedangkan jenis pekerjaan sisanya, yakni Tenaga Profesional, Teknisi dan 

yang Sejenis; Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan; Tenaga Tata Usaha dan 

yang Sejenis; dan Tenaga Usaha Jasa.  
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Gambar 4.6. Persentase Pekerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2017-

2021 (dalam persen) 

Sumber: BPS, data diolah 

 Dari berbagai sektor pekerjaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kriteria para 

tenaga kerja juga terbagi dalam berbagai status pekerjaan seperti yang tergambar pada 

Gambar 4.6. Pada Gambar 4.6 menunjukkan bahwa terdapat dua status pekerjaan 

dengan persentase tertinggi, yaitu Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan, dan 

Buruh/Karyawan/Pegawai. Jika dilihat secara umum, masing-masing status pekerjaan 

bergerak secara fluktuatif dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun.  
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Gambar 4.7. Persentase Pekerjaan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-

2021 (dalam persen) 

Sumber: BPS, data diolah 

 Para tenaga kerja di Kabupaten HSU terbagi dalam berbagai sektor. Dari 

Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor tempat 

mayoritas tenaga kerja Kabupaten HSU bekerja. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa empat 
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Tanah, dan Jasa Perusahaan tergabung dalam Lapangan Usaha Lainnya. Sektor 

Pertanian yang awalnya menjadi sektor dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 

dan 2018, semakin menurun dan posisi tersebut digantikan oleh sektor Perdagangan 
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dibandingkan dengan Gambar 4.5. Kedua gambar ini menunjukkan bahwa sektor 

pertanian masih menjadi tempat bekerja mayoritas masyarakat Kabupaten HSU. 

Tabel 4.7. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten HSU Berdasarkan Jam Kerja 

Tahun 2018-2021 

Jam Kerja 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 

0 3,490 2,810 2,751 2,647 

1 – 14 13,668 16,969 20,590 19,586 

15 – 34 36,981 40,612 39,565 39,045 

35 – 40 15,837 18,479 13,573 16,543 

41 – 48 21,629 15,967 15,804 11,919 

> 48 22,321 18,328 23,554 29,232 

Jumlah 113,926 113,165 115,837 118,972 

Sumber: BPS, data diolah 

Ditinjau dari rentang jam kerja yang dikerjakan tenaga kerja Kabupaten HSU, 

persentase tertinggi adalah tenaga kerja dengan jam kerja 15-34 jam per minggu atau 

2-5 jam per hari dengan persentase lebih dari 30% (dengan estimasi bekerja selama 7 

hari). Rentang waktu tersebut kategori Pekerja Tidak Penuh atau tenaga kerja yang 

bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) berdasarkan 

pengertian Badan Pusat Statistik (BPS). Para pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 

jam per minggu juga dapat dikategorikan dengan status Setengah Penganggur dan 

Pekerja Paruh Waktu. Dan jika dikalkulasikan, sebesar 51.51% bekerja kurang dari 35 

jam per minggu atau jam kerja normal. Kemudian, rentang waktu tertinggi kedua 

adalah jam kerja lebih dari 48 jam per minggu atau lebih dari 6 setengah jam per hari 

dengan persentase 16.2% hingga 24.57% (dengan estimasi bekerja selama 7 hari).  

 



Profil Buruh dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 

41 

Angkatan kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami 

peningkataan. Semakin tingginya jumlah angkatan kerja di Kabupaten HSU berarti 

semakin tinggi jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Tapi yang harus 

diingat adalah semakin tinggi jumlah angkatan kerja, maka semakin tinggi pula risiko 

jumlah pengangguran. Seperti yang tergambar pada Tabel 4.8 dan 4.9 menunjukkan 

seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran pun juga ikut 

meningkat. Hal inilah yang harus diperhatikan serta diperlukan kebijakan untuk 

memanfaatkan tingginya jumlah angkatan kerja di Kabupaten HSU. 

Dari segi persentase antar gender, dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa terjadi 

penurunan persentase angkatan kerja laki-laki dan peningkatan pada angkatan kerja 

perempuan dari tahun 2019-2021. Ini membuktikan bahwa di Kabupaten HSU, mulai 

terjadi pemerataan gender dalam jumlah dan persentase pekerjaan. Angka ini 

menjelaskan bagaimana mulai tumbuhnya kesetaraan gender dari Kabupaten HSU.  

 

Tabel 4.8. Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten HSU Tahun 2015-2021 

Tahun 
Jumlah Angkatan 

Kerja 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja Laki-laki 

Persentase 

Angkatan 

Kerja Laki-laki 

Jumlah 

Angkatan 

Kerja 

Perempuan 

Persentase 

Angkatan 

Kerja 

Perempuan 

2015 113.125 - - -  

2017 117.988 - - -  

2018 118.372 - - -  

2019 117.284 67.021 57,14% 50.263 42,86% 

2020 121.288 68.439 56,43% 52.849 43,57% 

2021 124.971 69.684 55,76% 55.287 44,24% 

Sumber: BPS, data diolah 
*Untuk data tahun 2016, data hanya tersedia sampai level provinsi 
*Untuk data tahun 2015-2018, data hanya tersedia jumlah agregat  
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Untuk terus mempertahankan kesetaraan gender dalam dunia kerja, diperlukan 

kesetaraan dalam beberapa hal seperti gaji. Seperti yang diketahui, masih terdapat 

berbagai diskriminasi gaji berdasarkan upah perkerja. Dengan peningkatan jumlah 

angkatan kerja pada Kabupaten HSU, efeknya adalah terjadi peningkatan jumlah 

pengangguran. Tentu saja peningkatan jumlah pengangguran merupakan risiko pasti, 

tetapi juga harus tetap diantisipasi dengan berbagai kebijakan seperti pelatihan, dan 

pemberdayaan oleh pemerintah. Dalam hal persentase jumlah pengangguran 

berdasarkan gender, berbeda dengan jumlah dan persentase angkatan kerja, pada 

jumlah pengangguran berdasarkan gender di Kabupaten HSU pada tahun 2019-2021 

lebih berfluktuasi. Namun, dari data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pengangguran 

laki-laki masih unggul tiap tahunnya bahkan selalu melebihi 65%.  

 

Tabel 4.9. Jumlah Pengangguran HSU Tahun 2015-2021 

Tahun 
Jumlah 

Pengangguran 

Jumlah 

Pengangguran 

Laki-laki 

Persentase 

Pengangguran 

Laki-laki 

Jumlah 

Pengangguran 

Perempuan 

Persentase 

Pengangguran 

Perempuan 

2015 3.551 -  -  

2017 4.855 -  -  

2018 4.446 -  -  

2019 4.079 2.748 67,37% 1.331 32,63% 

2020 5.451 3.876 71,11% 1.575 28,89% 

2021 5.999 3.914 65,24% 2.085 34,76% 

Sumber: BPS, data diolah 
*Untuk data tahun 2016, data hanya tersedia sampai level provinsi 
*Untuk data tahun 2015-2018, data hanya tersedia jumlah agregat  

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan 

semakin meningkat setiap tahunnya di Kabupaten HSU. Hasil-hasil tersebut didukung 

oleh meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten HSU. IPG 
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merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur perwujudan keadilan dan 

kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Dari gambar 4.8 

menunjukkan bahwa IPG Kabupaten HSU mengalami peningkatan dan pada tahun 

2019 mengalami peningkatan tertinggi. Meskipun belum menyamai torehan IPG 

Provinsi Kalimantan Selatan, ini merupakan langkah yang baik bagi pembangunan 

manusia di Kabupaten HSU. Maka dari itu, untuk terus mempertahankannya 

pertumbuhan ini, perlu dihilangkannya segala diskriminasi dalam berbagai hal, tidak 

hanya gaji tetapi juga faktor sosial maupun politik.  

 

 

Gambar 4.8. Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2015-2021 

Sumber: BPS, data diolah 
Catatan: *Untuk data tahun 2016, data hanya tersedia sampai level provinsi 

 

Dengan tingginya jumlah angkatan kerja maka diharapkan mayoritas angkatan 

kerja tersebut dapat terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, persentase kelompok 

tersebut dinamakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Seperti yang terlihat 

dalam gambar 4.9, TPAK Kabupaten HSU melampaui capaian TPAK Provinsi 

Kalimantan Selatan, meskipun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan.  
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*Untuk data tahun 2016, data hanya tersedia sampai level provinsi 

Gambar 4.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) HSU dan Kalimantan 

Selatan Tahun 2015-2021 

Sumber: BPS, data diolah 

 Nilai TPAK Provinsi Kalimantan cenderung konstan dari tahun ke tahun. 

Sedangkan, nilai TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung menurun sampai 

dengan tahun 2020, yang mana tahun 2020 memiliki nilai TPAK terendah selama 

periode 2015-2021. Nilai TPAK pada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

adalah 68,83 yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 69,33. 

Selanjutnya pada tahun 2021 nilai TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat 

signifikan menjadi 71,41 melampaui nilai TPAK Provinsi Kalimantan Selatan  (69,26).  

Dalam hal pengangguran, Kabupaten HSU tidak mengalami permasalahan 

berarti tentang hal ini. Dari gambar 4.10 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan 

Selatan pada beberapa tahun terakhir. TPT sendiri merupakan tingkat pengangguran 

menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara 

aktif mencari dan bersedia untuk bekerja.  
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Gambar 4.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) HSU dan Kalimantan 

Selatan Tahun 2015-2021 

Sumber: BPS, data diolah 

*Data tahun 2016 hanya tersedia sampai level provinsi 

Terdapat satu permasalahan lagi yang menjadi permasalahan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara yakni kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten Hulu 

Sungai Utara menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat persentase penduduk 

miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. persentase penduduk miskin (P0) mengukur 

proporsi penduduk miskin dibandingkan dengan keseluruhan populasi di suatu daerah. 

Jika dibandingkan dengan tingkat persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan 

Selatan, Kabupaten HSU masih unggul dengan selisih cukup tinggi yakni hingga 2% 

seperti yang tergambar pada Gambar 4.11. Bahkan persentase penduduk miskin 

Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mencapai angka 5%. Meskipun demikian, 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung mengalami penurunan. 

Tingginya nilai persentase penduduk miskin Kabupaten HSU ini dapat dikarenakan 

banyak hal, seperti pendidikan, pertumbuhan ekonomi daerah dan hal lainnya. 
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Gambar 4.11. Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten HSU dan Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020 

Sumber: BPS, data diolah 

Perbedaan yang signifikan tidak hanya terjadi pada persentase penduduk miskin 

(P0) saja, tetapi juga pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan 

kemiskinan (P2) Kabupaten HSU. Seperti pada gambar 4.12 dan 4.13, indeks 

kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan HSU mengungguli indeks 

Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai P1 dan P2 Kabupaten HSU cenderung tinggi dan 

fluktuatif, berbeda dengan nilai P1 dan P2 Provinsi Kalimantan Selatan yang 

cenderung stabil. Meskipun pada tahun 2019-2020 nilai P1 dan P2 sudah mendekati 

Provinsi, nilai P1 dan P2 Kabupaten HSU masih melebihi nilai Provinsi Kalimantan 

Selatan, dan harus menjadi perhatian khusus karena permasalahan kemiskinan memang 

masih menjadi permasalahan Kabupaten HSU tiap tahunnya.  
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Gambar 4.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) HSU dan Kalimantan Selatan 

2015-2020 

Sumber: BPS, data diolah 

Indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index – P1) merupakan ukuran rata-

rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara adalah fluktuatif dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung 

konstan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung 

selalu lebih tinggi dibandingkan nilai indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan 

Selatan. Gambar 4.12 menjelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Provinsi 

Kalimantan Selatan cenderung konstan, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2020. Indeks 

kedalaman kemiskinan yang tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 

yang mana indeks kedalaman kemiskinan adalah sebesar 1,22. 
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Gambar 4.13. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) HSU dan Kalimantan Selatan 

2015-2020 

Sumber: BPS, data diolah 

Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi terkait gambaran penyebaran 

pengeluaran antara penduduk miskin. Gambar 4.13 menunjukkan bahwa nilai indeks 

keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung lebih tinggi 

dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu nilai indeks keparahan kemiskinan 

di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah fluktuatif, sedangkan indeks keparahan 

kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung kontan dari tahun ke tahun. 

Terdapat banyak sekali variabel yang mempengaruhi kemiskinan, salah satunya 

adalah ketimpangan pendapatan. Menurut Fosu (2015) ketimpangan pendapatan dapat 

memperburuk kemiskinan. Temuan Adeleye et al. (2020) juga mengonfirmasi hal ini. Hasil 

penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perlunya mengurangi ketimpangan pendapatan 

sebagai upaya untuk menghindari kondisi kemiskinan yang semakin buruk. Dengan 

tingginya kemiskinan pada Kabupaten HSU, pemerintah perlu menjaga tingkat kesetaraan 

untuk menghindari kondisi yang telah disebutkan diatas. Hal ini nampaknya sudah terjadi 

di Kabupaten HSU yang menunjukkan bahwa nilai koefisien gini tidak terlalu tinggi dan 

dapat dibilang masih dalam batas normal. 
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Gambar 4.14. Koefisien Gini HSU dan Kalimantan Selatan Tahun 2015-2021 

Sumber: BPS, data diolah 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan 

dalam mengukur pencapaian suatu negara atau daerah dalam tiga aspek dasar 

pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dari data yang 

dihimpun dari BPS seperti yang digambarkan pada Gambar 4.15 dapat dilihat bahwa 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten HSU masih berada di bawah Indeks 

Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, terjadi 

peningkatan nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun. Nilai IPM 

merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi 

makro Kabupaten HSU. Dengan adanya hasil-hasil ini, maka diperlukan penguatan pada 

ketiga aspek dasar pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak) 

untuk terus meningkatkan IPM dan lebih mendekati IPM Provinsi Kalimantan Selatan. 
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Gambar 4.15. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2021 

Sumber: BPS, data diolah 
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BAB V 

HASIL SURVEI TENAGA KERJA KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA 
 

Tenaga kerja memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, 

demikian halnya bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Survei pada kajian ini dengan menggunakan 

data primer melalui survei yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah 

responden 75 tenaga kerja. Dari beberapa kecamatan yang ada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara 

diambil sampel pada penelitian ini, yaitu: 

1) Sungai Pandan  : 15 responden 

2) Amuntai Tengah : 10 responden 

3) Amuntai Selatan : 10 responden 

4) Haur Gading  : 10 responden 

5) Babirik   : 8 responden 

6) Danau Panggang : 7 responden 

7) Banjang  : 7 responden 

8) Amuntai Utara  : 8 responden 

Rentang usia responden tenaga kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi 

responden dalam kajian ini secara umum masih tergolong dalam usia produktif. Sekitar 80% 

responden berada pada usia di bawah 41 tahun.  

 

Tabel 4.1. Sebaran Usia Responden 

Usia Frekuensi Persen 

Usia < 31 tahun 31 40,91 

30 tahun < Usia < 41 tahun 31 40,91 

40 tahun < Usia < 51 tahun 10 13,64 

Usia > 51 tahun 3 4,55 

Total 75 100,00 
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Hasil survey menunjukkan bahwa respponden dalam kajian ini secara umum telah 

menempuh Pendidikan SLTP, sesuai dengan program Pendidikan wajib belajar 9 tahun dari 

Pemerintah. Sementara itu berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikan, sebanyak 47,73% 

lulusan S1/D4. Lulusan D1/D2/D3 dan SMA/SMK/MA/Paket C memiliki persentase yang sama 

yakni 25,00%. Sisanya, sebanyak 2,27% merupakan lulusan SMP/MTs/Paket B.  

 

Tabel 4.2. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persen 

SMP/MTS/Paket B 2 2,27 

SMA/SMK/MA/Paket C 19 25,00 

D1/D2/D3 19 25,00 

S1/D4 35 47,73 

Total 75 100.00 

 

 Dalam sebuah rumah tangga, mereka yang bekerja dan memperoleh penghasilan akan 

menanggung kehidupan anggota rumah tangganya. Dari sisi tanggungan dalam rumah tangga para 

responden, secara umum responden memiliki tanggungan dalam keluarganya. Adapun sebaran 

jumlah tanggungan responden adalah sebagai berikut. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebanyak 

20,45% responden memiliki jumlah tanggungan kurang dari 2 orang. Selanjutnya terdapat 25,00% 

responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. 

 

Tabel 4.3. Sebaran Jumlah Tanggungan Responden 

Jumlah Tanggungan Frekuensi Persen 

< 2 orang tanggungan 15 20,45 

Memiliki 2 orang tanggungan 19 25,00 

Memiliki 2 < orang tanggungan < 6 38 50,00 

Memiliki lebih dari 5 orang tanggungan 3 4,55 

Total 75 100.00 
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Responden yang memiliki jumlah tanggungan kurang dari 6 orang namun lebih dari 2 

orang adalah sebanyak 50%. Sedangkan yang memiliki lebih dari 5 orang tanggungan adalah 

sebanyak 4,55%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pekerja yang ada di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara menanggung lebih dari 3 orang dalam rumah tangganya. 

Dari jumlah anak tersebut, sejumlah 38.6% masih belum bersekolah. Kemudian sejumlah 

27.3% responden menanggung beban 1 anak bersekolah, 25% menanggung 2 anak yang 

bersekolah, 6.8% menanggung 3 anak yang bersekolah, dan 2.3% menanggung 6 anak yang 

bersekolah. Dari keseluruhan anak dari masing-masing responden, sebanyak 52.3% memiliki anak 

yang berumur dibawah 5 tahun. Sisanya, sebanyak 43.2% memiliki 1 anak dibawah 5 tahun, dan 

4.5% memiliki anak dibawah 5 tahun.  

 Responden dalam, penelitian ini memiliki jenis pekerjaan yang beragam baik dari pekerja 

formal atau informal dari berbagai sektor. Sebanyak 27.3% bekerja pada sektor swasta, 20.4% 

bekerja pada sektor pemerintahan, 13.6% pada sektor pendidikan, 11.4% pada sektor kesehatan, 

9.1% pada sektor jasa masyarakat dan sosial, dan 4.5% pada sektor ekonomi kreatif atau UMKM 

industri makanan atau minuman. Sedangkan sisanya yakni sektor pertanian, industri manufaktur, 

ekonomi kreatif atau UMKM industri kerajinan, peternakan, perbankan, dan konstruksi memiliki 

persentase yang sama yaitu 2.3%.  

Dari berbagai jenis dan sektor pekerjaan responden, sebanyak 86.4% diantaranya bekerja 

pada orang lain, dan sisanya sebanyak 13.6% menjalankan usaha sendiri. Dari 86.4% responden 

yang bekerja pada orang lain tersebut, mereka semua memiliki keinginan untuk menjalankan usaha 

atau bisnis mereka sendiri seperti yang tergambar pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Persentase Jenis Pekerjaan 

Dari total pendapatan responden per minggu, seperti yang ada pada Tabel 1, tenaga kerja 

dengan pendapatan Rp. 500.001 sampai Rp. 1.000.000 menjadi persentase tertinggi dengan nilai 

50%. Kemudian, sebanyak 30% responden memiliki pendapatan Rp. 200.001 – Rp. 500.000 per 

minggu. Jumlah responden dengan pendapatan Rp. 100.001 – Rp. 200.000 dan lebih dari Rp. 

2.000.000 per minggu memiliki persentase sama yaitu sebesar 7%. Sementara itu, sisanya yakni 

responden dengan jumlah pendapatan kurang dari Rp. 100.000 dan Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 

per minggu memiliki persentase masing masing 5% dan 2%.  

Tabel 1. Pendapatan per minggu 

No. Interval Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 100.000 4 5% 

2 Rp. 100.001 - Rp. 200.000 5 7% 

3 Rp. 200.001 - Rp. 500.000 22 30% 

4 Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 37 50% 

5 Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 2 2% 

6 Lebih dari Rp. 2.000.001 5 7% 

 Total 75 100% 
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Jika dibandingkan dengan pendapatan para responden saat ini, terdapat perbedaan pada 

jumlah gaji yang diinginkan. Harapan pendapatan pada Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 dan 

pendapatan lebih dari Rp. 2.000.001 meningkat drastis yang awalnya sebesar 2% dan 7%, menjadi 

32% dan 34%. Ini menunjukkan bahwa masih mayoritas responden menginginkan pendapatan 

yang relatif jauh lebih tinggi seperti yang tergambar pada Tabel 2 dan Gambar 2. 

 

Tabel 2. Harapan Pendapatan per minggu 

No. Interval Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 100.000 0 0% 

2 Rp. 100.001 - Rp. 200.000 5 7% 

3 Rp. 200.001 - Rp. 500.000 7 9% 

4 Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 14 18% 

5 Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 24 32% 

6 Lebih dari Rp. 2.000.001 25 33% 

 Total 75 100% 

Sumber: Hasil Survei, data diolah 
 
 

Dari sisi harapan para tenaga kerja terkait pendapatan mereka saat ini, mayoritas dari 

responden masih merasa belum menerima apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sebanyak 77% 

responden merasa bahwa pendapatan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan 

dan beban kerja saat ini seperti yang tergambar pada Gambar 2. Sedangkan, sisanya sebanyak 23% 

merasa bahwa pendapatan mereka saat ini sudah sesuai dengan pendapatan yang mereka harapkan.  
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Gambar 2. Persentase pendapat responden terhadap pendapatan mereka saat ini. 

Sumber: Hasil survei, data diolah 

 

Apabila ditinjau dari total konsumsi untuk makanan pada rumah tangga, sebanyak 36% 

mengeluarkan Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 per minggu untuk kebutuhan makanan. Sebanyak 32% 

responden mengeluarkan Rp. 200.001 – Rp. 500.000. Kemudian, sebanyak 23% mengeluarkan 

Rp. 100.001 – Rp. 200.000. Sementara itu, sisanya sebesar 9% mengeluarkan Rp. 1.000.001 – Rp. 

Rp. 2.000.000 per minggu untuk kebetuhan makanan rumah tangga.  

Tabel 3. Konsumsi Makanan per minggu  

No. Interval Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 100.000 0 0% 

2 Rp. 100.001 - Rp. 200.000 17 23% 

3 Rp. 200.001 - Rp. 500.000 24 32% 

4 Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 27 36% 

5 Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 7 9% 

6 Lebih dari Rp. 2.000.001 0 0% 

 Total 75 100% 

Sumber: Hasil Survei, data diolah 
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Dari segi harapan konsumsi makanan yang dikeluarkan, terdapat perbedaan dari konsumsi 

makanan pada periode saat ini. Jumlah responden yang mengharapkan dapat mengonsumsi 

makanan pada rentang Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 meningkat cukup tinggi, dari yang awalnya 

hanya sebesar 9% menjadi 25%. Serta pada rentang Rp. 100.001 – Rp. 200.000 yang penurunannya 

relatif tinggi, dari yang awalnya sebesar 23% menjadi hanya 7%. Sedangkan pada interval lainnya, 

hanya sedikit yang mengalami perubahan. Interval harapan konsumsi makanan per minggu bagi 

setiap tenaga kerja yang disurvey ditampilkan dalam Tabel 4 sebagai berikut. Perubahan signifikan 

yang ada pada Tabel 4 mengindikasikan bahwa beberapa responden mengharapkan dapat 

meningkatkan konsumsi makanan mereka. 

 

Tabel 4. Harapan Konsumsi Makanan per minggu 

No. Interval Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 100.000 4 5% 

2 Rp. 100.001 - Rp. 200.000 5 7% 

3 Rp. 200.001 - Rp. 500.000 20 27% 

4 Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 26 34% 

5 Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 18 25% 

6 Lebih dari Rp. 2.000.001 2 2% 

 Total 75 100% 
Sumber: Hasil Survei, data diolah 

 

Secara spesifik, seperti yang tergambar pada Gambar 3, sebanyak 37% responden merasa 

bahwa konsumsi makanan rumah tangga per minggu mereka sudah sesuai dengan yang mereka 

harapkan. Sisanya, sebanyak 45% merasa bahwa pengeluaran mereka untuk makanan seharusnya 

lebih tinggi dibandingkan pengeluaran saat ini. Dan 18% responden merasa seharusnya mereka 

dapat mengurangi pengeluaran mereka untuk konsumsi makanan rumah tangga.  
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Gambar 3. Persentase pendapat responden terhadap konsumsi makanan rumah tangga. 
Sumber: Hasil survei, data diolah 

Dari sisi konsumsi untuk keperluan non-makanan pada rumah tangga, dari yang tergambar 

pada Tabel 5, sebanyak 31.82% mengeluarkan Rp. 200.001 – Rp. 500.000. Sebanyak 30% 

mengeluarkan Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000. Kemudian diikuti 27% responden dengan 

pengeluaran Rp. 100.001 – Rp. 200.000, 5% dengan pengeluaran kurang dari Rp. 1.000.000 dan 

Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000. Sisanya, sebanyak 2% mengeluarkan lebih dari Rp. 2.000.001 

untuk keperluan non-makanan rumah tangga per minggunya.  

Tabel 5. Konsumsi Non-Makanan per minggu  

No. Interval Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 100.000 4 5% 

2 Rp. 100.001 - Rp. 200.000 20 27% 

3 Rp. 200.001 - Rp. 500.000 24 32% 

4 Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 22 30% 

5 Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 4 5% 

6 Lebih dari Rp. 2.000.001 1 2% 

 Total 75 100% 

Sumber: Hasil Survei, data diolah 
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Perbedaan harapan konsumsi yang dikeluarkan dengan konsumsi saat ini juga terjadi pada 

harapan responden pada konsumsi non-makanan mereka. Perbedaan jumlah tiap rentang (interval) 

tidak menunjukkan perubahaan yang signifikan. Interval Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 menjadi 

pilihan mayoritas responden dengan persentase sebesar 34%. Kemudian diikuti dengan interval 

Rp. 200.001 – Rp. 500.000 dengan persentase 27%. Harapan konsumsi non-makanan per minggu 

pada setiap rumah tangga pekerja yang disurvey ditampilkan pada Tabel 6 sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Harapan Konsumsi Non-Makanan per minggu 

No. Interval Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 100.000 4 5% 

2 Rp. 100.001 - Rp. 200.000 11 14% 

3 Rp. 200.001 - Rp. 500.000 20 27% 

4 Rp. 500.001 - Rp. 1.000.000 25 34% 

5 Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000 7 9% 

6 Lebih dari Rp. 2.000.001 8 11% 

 Total 75 100% 

Sumber: Hasil Survei, data diolah 
 

Dari perbedaan-perbedaan diatas sebanyak 34% merasa bahwa pengeluaran non-makanan 

mereka sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Berbeda dengan 16% diantaranya yang 

merasa seharusnya mereka dapat mengeluarkan lebih banyak untuk pengeluaran non-makanan. 

Serta sisanya sebanyak 50% responden merasa bahwa seharusnya pengeluaran mereka untuk 

keperluan non-makanan dapat lebih rendah daripada saat ini.  

Terkait dengan perubahan ekonomi pada masa pandemi, sebanyak 50% responden 

mengalami perunan pendapatan. Sedangkan sebanyak 50% sisanya tidak merasakan penurunan 

pendapatan. Penurunan pendapatan terutama bagi para pekerja informal merupakan hal yang tidak 

bisa dihindari. Penurunan ini mengubah berbagai hal termasuk pola konsumsi rumah tangga. Dari 

sisi konsumsi, meskipun 50% responden mengalami penurunan pendapatan, hanya sebesar 38.6% 

responden yang mengalami penurunan konsumsi rumah tangga pada masa pandemi. Sisanya, 

sebesar 61.4% tidak mengalami penurunan konsumsi rumah tangga. Dengan krisis ekonomi pada 
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masa pandemi, sebanyak 38.6% responden menambah hutang mereka untuk menjalani krisis pada 

masa pandemi, dan sisanya 61.4% tidak menambah hutang mereka. 

 

Gambar 4. Persentase pendapat responden terhadap konsumsi non-makanan rumah 

tangga. 

Sumber: Hasil survei, data diolah 

 

 Selanjutnya, dengan krisis dan berbagai kesulitan pada masa pandemi, sebanyak 61% 

responden merasa bahwa pengetahuan mereka pada teknologi atau sistem pembayaran keuangan 

digital (E-banking, OVO, Gopay, Pinjaman Online, LinkAja, Dana, dan sebagainya) mengalami 

peningkatan selama pandemi COVID-19. Tingginya persentase responden yang memiliki 

ketertarikan akan teknologi dan sistem pembayaran keuangan digital menunjukkan bahwa semakin 

banyak orang yang sadar akan pentingnya adaptasi teknologi digital saat ini. Sedangkan, hanya 

sebesar 39% merasa bahwa pengetahuan mereka tidak berubah.  

Konsumsi non-
makanan sudah 
sesuai harapan

(34%)

Konsumsi non-
makanan 

seharusnya bisa 
lebih tinggi

(16%)

Konsumsi non-
makanan 

seharusnya bisa 
lebih rendah

(50%)
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Gambar 5. Persentase pengetahuan responden terhadap teknologi atau sistem pembayaran 
keuangan digital 

Sumber: Hasil survei, data diolah 
 

Sementara itu, dari 56.8% sudah mulai untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi 

atau sistem pembayaran keuangan digital pada masa pandemi ini. Sisanya, sebanyak 43.2% masih 

belum menggunakan atau memanfaatkannya. Ini menunjukkan bahwa responden tidak hanya 

mencari atau mendapat pengetahuan saja, lebih dari itu, beberapa responden sudah mulai 

mengoperasikan sistem pembayaran keuangan digital pada kehidupan mereka.  

 

Tabel 7. Perubahan Penghasilan Selama Pandemi Covid-19 

No Perubahan Penghasilan Jumlah Persentase 

1 Tidak terjadi penurunan penghasilan 32 42,42% 

2 Terjadi penurunan penghasilan 43 57,58% 

 Total 75 100% 

Sumber: Hasil survei, data diolah 
 

 

 

Pengetahuan 
bertambah

(61%)

Pengetahuan tidak 
bertambah

(39%)
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Kajian lebih lanjut dilakukan terkait bagaimana kerentanan tenaga kerja informal 

khususnya terhadap pandemi Covid-19 yang telah melanda di tahun 2020/2021. Dari hasil survey 

dapat diketahui bahwa 42,42 persen tenaga kerja tidak mengalami perubahan pendapatan selama 

pandemi Covid-19. Selanjutnya sisanya yaitu sekitar 57,58 persen mengalami penurunan 

pendapatan selama pandemi Covid-19. Hasil perubahan penghasilan selama pandemi Covid-19 

berdasarkan pada responden dapat ditampilkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 8. Perubahan Konsumsi Selama Pandemi Covid-19 

No Perubahan Penghasilan Jumlah Persentase 

1 
Tidak terjadi penurunan pengeluaran 

untuk konsumsi 39 
51,51% 

2 
Terjadi penurunan pengeluaran untuk 

konsumsi 36 
48,48% 

 Total 75 100% 

Sumber: Hasil survei, data diolah 
 

Hasil survey menunjukkan bahwa pada tenaga kerja yang memiliki penurunan pendapatan 

selama pandemi Covid-19 yaitu sebanyak 57,58 persen, namun hanya 48,48% persen yang 

mengalami penurunan pengeluaran untuk konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 

tenaga kerja yang bisa bertahan selama pandemi Covid-19, yaitu sekitar 9,1 persen. Hal ini dapat 

dimungkinkan karena adanya asset yang dijual untuk melakukan consumption smoothing pada 

rumah tangga. Selain itu beberapa pekerja informal ini juga mengalami penambahan hutang dalam 

upaya menjaga kestabilan kehidupannya. Sebanyak 39,39 persen tenaga kerja informal mengalami 

penambahan hutang selama pandemi Covid-19 melanda. Apabila hal ini dibiarkan maka akan 

terdapat penurunan kesejahteraan pada masyarakat. 

Kajian ini juga memuat berbagai pendapat dan saran dari para responden tentang kondisi, 

saran dan keresahan mereka pada sektor-sektor pekerjaan mereka. Dari berbagai pendapat tersebut, 

isu tentang gaji, tunjungan, dan kesejahteraan pekerja masih menjadi mayoritas keresahan para 

responden. Sebanyak 62.41% responden memiliki keresahan tentang relatif rendahnya gaji, 

tunjangan, dan kesejahteraan mereka saat ini, ditambah lagi dengan kondisi pasca pandemi ini. 

Sedangkan sisanya mengharapkan perbaikan ekonomi yang segera pulih, pelatihan tenaga kerja, 
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kemudahan perizinan usaha, peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pengangkatan jabatan 

menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Keresahan mayoritas tentang gaji ini selaras dengan pembahasan diatas (pada Gambar 2), 

dimana mayoritas responden juga merasa bahwa gaji atau pendapatan yang mereka terima saat ini 

masih belum sesuai harapan mereka. Isu tentang rendahnya gaji atau upah minimum memang 

masih menjadi isu yang sering dibahas di berbagai negara. Penelitian Liu et al. (2015) di Amerika 

Serikat dan Bossler & Broszeit (2017) di Jerman menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum 

memberikan efek positif secara langsung pada para pekerja dan dengan upah minimum yang lebih 

tinggi dari sebelumnya, ini akan mengurangi potensi perpindahan tenaga kerja. Liu et al. (2015) 

dan Bossler & Broszeit (2017) menjelaskan bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat 

mengurangi aksesi, pergantian pekerja dan meningkatkan kepuasan pekerja. Selain itu, 

peningkatan upah minimum juga mempengaruhi produktivitas pekerja (Kim & Jang, 2019; Dosi 

et al., 2020).  

Isu bahwa para pekerja merasa tidak menerima gaji yang layak juga dikarenakan oleh 

meningkatnya inflasi dan harga kebutuhan-kebutuhan mereka. Di Indonesia, pada tiga bulan 

terakhir, inflasi meningkat cukup signifikan dan hampir mencapai 5 persen (Bank Indonesia, 

2022). Penelitian Wulansari (2021) pada dua kota di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan 

gaji ini masih terjadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaji atau pendapatan para pekerja 

dialokasikan seluruhnya untuk kebutuhan pokok dan transportasi saja, dan para pekerja tidak 

memiliki cadangan dana untuk mereka tabung. Dengan begitu, akan berakibat pada menurunnya 

daya beli para pekerja tersebut, sehingga sebagian besar daya beli hanya akan dinikmati oleh para 

masyarakat kelas atas. Untuk menghadapi permasalahan gaji ini, Katzkowicz, et al. (2021) 

menyatakan betapa pentingnya menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang luas yang mencakup 

upah minimum dan pemeriksaan kondisi tenaga kerja secara aktual untuk memastikan efek yang 

diinginkan dari kebijakan ketenagakerjaan tersebut. 

Pada saat survey dilakukan responden menyampaikan bahwa sebagian besar pekerja 

informal terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga mereka mengharapkan adanya bantuan 

tunai. Dari beberapa pekerja informal yang disurvey sebagian besar tidak memperoleh kenaikan 

gaji berkala bahkan sampai bertahun-tahun yaitu lebih dari 5 tahun. Para pekerja informal sangat 

terkena dampak inflasi yang mana harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau. Responden 

mengharapkan adanya survey dari Disnaker sehingga memahami kondisi pekerja informal di 
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lapangan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Dengan adanya 

Batasan-batasan sebagai pekerja informal, mereka mengharapkan bisa membuka usaha sendiri dan 

berharap adanya pelatihan usaha, kemudahan dan pendampingan dalam proses izin buka usaha 

dari pihak pemerintah terkait.  

Responden pekerja informal ini juga menganggap bahwa bantuan barang yang selama ini 

diberikan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, responden dari kalangan 

peternak mengharapkan bantuan berupa pakan ternak yang dianggap lebih dibutuhkan oleh para 

peternak saat ini. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran kebutuhan responden 

terhadap Kesehatan, maka responden mengharapkan adanya medical check-up rutin secara gratis 

kepada para pekerja informal khususnya bagi yang telah ikut asuransi kesehatan. Responden juga 

berharap hendakya pemberi kerja melalui arahan pemerintah daerah dapat meningkatkan perhatian 

pada sektor kesehatan para pekerja informal khususnya.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Hasil kajian menemukan bahwa jumlah tenaga kerja produktif selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara akan 

menghadapi bonus demografi. Maka dari itu perlu menyiapkan masa depan usia produktif di masa 

yang akan datang agar dapat mengambil manfaat yang signifikan dari statistik bonus demografi 

ini. Tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2020 saat pandemi Covid-19, yang mana cukup banyak masyarakat kehilangan 

pekerjaannya. Tingkat pengangguran Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 4,8% di tahun 2021 yang 

mana masih lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan (4,95%). Selama pandemi Covid-

19 masyarakat menjadi teredukasi terhadap digitalisasi ekonomi karena kebutuhan atas teknologi 

digital selama pandemi. Sehingga, terdapat 56.8% responden yang sudah mulai memanfaatkan 

teknologi seperti sistem pembayaran keuangan digital pada masa pandemi. Sisanya, sebanyak 

43.2% masih belum menggunakannya.  

Keresahan mayoritas dari tenaga informal adalah terkait kenaikan gaji yang belum 

didapatkan bahkan bekerja sampai lebih dari 5 tahun. Dengan adanya inflasi dan kenaikan harga 

kebutuhan pokok namun kenaikan gaji tidak didapatkan secara layak oleh pekerja informal bahkan 

cenderung tidak memperoleh kenaikan gaji. Sehingga gaji atau pendapatan para pekerja informal 

ini dialokasikan seluruhnya untuk kebutuhan pokok dan transportasi saja, sehingga tidak memiliki 

cadangan dana untuk ditabung. Maka kebijakan ketenagakerjaan yang luas khususnya bagi pekerja 

informal ini diperlukan terkait upah minimum, dan pemeriksaan kondisi kesehatan tenaga kerja 

secara berkala. 

Selama pandemi Covid-19 melanda sebagian tenaga kerja informal khususnya di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami penurunan penghasilan. Meskipun demikian hanya 

Sebagian dari mereka yang mengalami penurunan konsumsi. Namun, di sisi lain terdapat beberapa 

tenaga kerja yang mengalami penambahan hutang selama pandemi Covid-19 melanda. Maka perlu 

diimplementasikan beberapa program pemerintah yang dapat membantu para pekerja informal 

untuk bisa menjadi lebih sejahtera.  
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Hasil survey menunjukkan bahwa beberapa harapan pekerja informal khususnya terhadap 

pemerintah antara lain adalah: 1) adanya bantuan tunai bagi terdampak Covid-19; 2) adanya 

kenaikan gaji berkala karena telah lebih dari 5 tahun tidak ada kenaikan gaji, selain adanya inflasi; 

3) hendaknya ada survey dari Disnaker terkait kondisi kerja dan peraturan yang diberikan pada 

pekerja informal khususnya; 4) kemudahan dan pendampingan dalam proses izin buka usaha; 5) 

adanya pelatihan usaha; 6) adanya bantuan usaha yang sesuai kebutuhan sebagai contoh, pakan 

ternak terhadap peternak; 7) BPJS Kesehatan hendaknya bisa mengadakan medical check-up rutin 

karena telah membayar premi; 8) Hendakya pemberi kerja melalui arahan pemerintah daerah dapat 

meningkatkan perhatian pada sektor kesehatan para pekerja informal khususnya. Harapan yang 

disampaikan oleh para pekerja informal ini khususnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

memformulasikan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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Lampiran 1. Kuesioner Survey Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 

1) Nama (boleh tidak diisi):  

2) Kecamatan: 

3) Umur (dalam tahun): 

4) Pendidikan terakhir: 

5) Jumlah anak (orang): 

6) Jumlah anak yang sedang bersekolah (orang): 

7) Jumlah anak yang berumur di bawah 5 tahun (orang): 

8) Jumlah tanggungan (orang): 

9) Pekerjaan: 

10) Penghasilan per minggu: 
a) X < Rp. 100.000 

b) Rp. 100.000 ≤ X ≤ Rp. 200.000 

c) Rp. 200.000 ≤ X ≤ Rp. 500.000 

d) Rp. 500.000 ≤ X ≤ Rp. 1.000.000 

e) Rp. 1.000.000 ≤ X ≤ Rp. 2.000.000 

f) X > Rp. 2.000.000 

11) Konsumsi pangan (biaya hidup untuk keperluan makanan): 
a) X < Rp. 100.000 

b) Rp. 100.000 ≤ X ≤ Rp. 200.000 

c) Rp. 200.000 ≤ X ≤ Rp. 500.000 

d) Rp. 500.000 ≤ X ≤ Rp. 1.000.000 

e) Rp. 1.000.000 ≤ X ≤ Rp. 2.000.000 

f) X > Rp. 2.000.000 

12) Konsumsi non-pangan (biaya hidup untuk keperluan selain makanan): 
a) X < Rp. 100.000 

b) Rp. 100.000 ≤ X ≤ Rp. 200.000 

c) Rp. 200.000 ≤ X ≤ Rp. 500.000 

d) Rp. 500.000 ≤ X ≤ Rp. 1.000.000 

e) Rp. 1.000.000 ≤ X ≤ Rp. 2.000.000 

f) X > Rp. 2.000.000 
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13) Berapa harapan penghasilan Anda per minggu (berdasarkan jenis pekerjaan Anda saat ini): 
a) X < Rp. 100.000 

b) Rp. 100.000 ≤ X ≤ Rp. 200.000 

c) Rp. 200.000 ≤ X ≤ Rp. 500.000 

d) Rp. 500.000 ≤ X ≤ Rp. 1.000.000 

e) Rp. 1.000.000 ≤ X ≤ Rp. 2.000.000 

f) X > Rp. 2.000.000 

14) Berapa konsumsi pangan (biaya hidup untuk keperluan makanan) yang Anda harapkan untuk 

dikeluarkan: 
a) X < Rp. 100.000 

b) Rp. 100.000 ≤ X ≤ Rp. 200.000 

c) Rp. 200.000 ≤ X ≤ Rp. 500.000 

d) Rp. 500.000 ≤ X ≤ Rp. 1.000.000 

e) Rp. 1.000.000 ≤ X ≤ Rp. 2.000.000 

f) X > Rp. 2.000.000 

15) Berapa konsumsi non-pangan (biaya hidup untuk keperluan selain makanan) yang Anda 

harapkan untuk dikeluarkan: 
a) X < Rp. 100.000 

b) Rp. 100.000 ≤ X ≤ Rp. 200.000 

c) Rp. 200.000 ≤ X ≤ Rp. 500.000 

d) Rp. 500.000 ≤ X ≤ Rp. 1.000.000 

e) Rp. 1.000.000 ≤ X ≤ Rp. 2.000.000 

f) X > Rp. 2.000.000 

16) Apakah terdapat penurunan penghasilan setelah adanya pandemi COVID-19: 
a) Ya 

b) Tidak 

c) Tetap (Tidak berubah) 

17) Apakah terdapat penurunan konsumsi atau pengeluaran (biaya hidup yang dikeluarkan) 

setelah adanya pandemi COVID-19: 
a) Ya 

b) Tidak 

c) Tetap (Tidak berubah) 

18) Di sektor mana Anda bekerja saat ini: 
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a) Pertanian 

b) Pertambangan 

c) Industri Manufaktur 

d) Transportasi 

e) Pemerintahan 

f) Ekonomi Kreatif / UMKM (Industri Pakaian) 

g) Ekonomi Kreatif / UMKM (Industri Kerajinan) 

h) Ekonomi Kreatif / UMKM (Industri Makanan dan Minuman) 

i) Seni (Musik, Pertunjukan, dan lain-lain) 

j) Swasta 

k) Jasa Masyarakat dan Sosial 

l) Lainnya: …………………… 

19) Apa Anda bekerja dalam usaha sendiri atau pada orang lain: 
a) Usaha sendiri 

b) Bekerja pada orang lain 

Jika bekerja pada orang lain, Apakah Anda memiliki keinginan untuk usaha sendiri? 
a) Ya 

b) Tidak 

20) Apakah hutang Anda bertambah selama masa pandemi COVID-19? 

a) Ya 

b) Tidak (Tidak berubah) 

21) Apakah pengetahuan Anda terhadap teknologi keuangan, atau sistem pembayaran keuangan 

digital (E-banking, OVO, Gopay, Pinjaman Online, LinkAja, Dana, dan sebagainya) 

mengalami peningkatan? 
a) Ya 

b) Tidak (Tidak berubah) 

22) Apakah Anda menggunakan atau memanfaatkan teknologi keuangan (E-banking, OVO, 

Gopay, Pinjaman Online, LinkAja, Dana, dan sebagainya) selama pandemi COVID-19? 
a) Ya 

b) Tidak (Tidak berubah) 

23) Apa yang Anda harapkan dari jenis sektor dimana Anda bekerja? (Contoh/misalnya: Jika 

Anda bekerja pada sektor pertanian, Anda berharap ada subsidi pupuk setiap tahunnya dam 

pelatihan pembibitan) 
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24) Harapan Anda: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..……
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