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(5) penutup yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dapat
menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam upaya
menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Selain itu, hasil kajian ini
dapat menjadi salah satu bahan masukan penting untuk penyusunan Rencana
Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi SKPD/ OPD
terkait.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan
rahmat dan karuniaNya yang berlipat ganda atas amal baik Bapak/Ibu/Saudara
(i) sekalian. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Oktober 2019

Balitbang Kabupaten Pangkep



LAPORAN AKHIR| Penelitian Penyediaan Pekerjaan Bagi Pengangguran Kabupaten Pangkep iii

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Pengangguran merupakan masalah nasional yang menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan masyarakat (stakeholders).
Sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan oleh semua stakeholder
terkait secara bersama dan terintegrasi antar lintas sektor masyarakat, dengan
cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik dalam maupun diluar
lingkungan kerja. Data BPS Kabupaten Pangkep (2018) menunjukkan bahwa
jumlah pengangguran sebanyak 10.419 jiwa atau sekitar 6,91% dari jumlah
penduduk Kabupaten Pangkep yang merupakan pengangguran terbuka dan
didominasi oleh kaum muda.

Kajian ini bertujuan untuk mencari akar masalah penyebab terjadinya
pengangguran di Kabupaten Pangkep, serta memberi solusi agar pengangguran
dapat memiliki pekerjaan. Target dan sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya
dokumen yang dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab
terjadinya pengangguran dan dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi
solusi dalam penelitian penyediaan pekerjaan bagi pengangguran di Kabupaten
Pangkep.

Wilayah dan jumlah sampel kajian meliputi, (1) wilayah perkotaan = 50 orang,
(2) wilayah pegunungan/ pedalaman = 25 orang, dan (3) wilayah kepulauan/
pesisir = 25 orang. Kajian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni
cara penentuan sampel berdasarkan tujuan dan karakteristik tertentu. Selain itu,
kajian ini juga dilengkapi dengan metode Focus Group Discussion (FGD)
sebagai sarana dalam mengkonfirmasi hasil temuan survey lapangan,
melakukan perengkingan terhadap faktor penyebab & faktor solusi, serta
merumuskan strategi dalam menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) strategi yang dapat
ditempuh sebagai solusi dalam penyediaan pekerjaan bagi pengangguran di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yakni: (1) meningkatkan
sinergitas stakeholders dalam pengembangan kapasitas angkatan kerja
(pelatihan, bimtek, dll), (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas bantuan
pemberdayaan masyarakat (sektor pertanian& non-pertanian), (3)
meningkatkan kuantitas dan kualitas program kewirausahaan, pengembangan
UMKM dan Koperasi, (4) mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di
daerah, (5) meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator penyedia
lapangan pekerjaan melalui pembentukan lembaga Job Center di daerah, (6)
meningkatkan kuantitas dan kualitas program pelatihan pra-kerja bagi lulusan
SMU dan SMK, (7) pembenahan sektor pendidikan, khususnya pendidikan
vokasi (SMK), seperti pengembangan kurikulum yang link and match dengan
kebutuhan pasar tenaga kerja, dan (8) mendorong tumbuhnya investasi di
daerah baik PMA maupun PMDN melalui pelayanan perizinan satu pintu yang
memudahkan pelaku usaha/ investor.
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1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara

Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berimplikasi

pada kewajiban negara untuk memfasilitas warga negaranya agar dapat

memperoleh pekerjaan yang layak. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan

menetapkan kewenangan yang besar di bidang ketenagakerjaan bagi pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/ Kota yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ketenagakerjaan.

Amanat Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa urusan tenaga kerja merupakan urusan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian urusan penyelenggaraan

ketenagakerjaan merupakan urusan yang cukup penting yang bukan hanya

menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, tetapi menjadi tanggungjawab

Pemerintah Provinsi, dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Tersedianya lapangan kerja di era otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan,serta

ciri khas suatu daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan
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tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pemerintah

bertanggungjawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam

maupun diluar hubungan kerja. Oleh karena itu, semua kebijakan pemerintah

baik pusat maupun daerah disetiap sektor diarahkan untuk mewujudkan

perluasan kesempatan kerja untuk mereduksi pengangguran. Pengangguran

adalah kondisi saat seseorang tidak bekerja dalam usia produktif antara 15

hingga 65 tahun. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan

kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang

mampu menyerapnya.

Pengangguran merupakan masalah nasional yang menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan masyarakat (stakeholders).

Sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan oleh semua stakeholder

terkait secara bersama dan terintegrasi antar lintas sektor masyarakat, dengan

cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik dalam maupun diluar

lingkungan kerja.

Data BPS Kabupaten Pangkep (2018) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran

sebanyak 10.419 jiwa atau sekitar 6,91% dari jumlah penduduk Kabupaten

Pangkep yang merupakan pengangguran terbuka dan didominasi oleh kaum

muda. Sehubungan dengan hal tersebut, Balitbangda Kabupaten Pangkep akan

melakukan penelitian untuk mencari akar masalah penyebab terjadinya

pengangguran di Kabupaten Pangkep, serta memberi solusi agar pengangguran

dapat memiliki pekerjaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan penyebab dan solusi terkait

masalah penyediaan pekerjaan bagi pengangguran di Kabupaten Pangkep,
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sehingga dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang ada di

Kabupaten Pangkep.

1.3 Target dan Sasaran

Tersusunnya dokumen yang dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi

penyebab terjadinya pengangguran dan dapat menghasilkan rekomendasi yang

menjadi solusi dalam penelitian penyediaan pekerjaan bagi pengangguran di

Kabupaten Pangkep.

1.4 Keluaran/ Produk yang dihasilkan

Keluaran/ Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan:

x Dokumen hasil penelitian penyediaan pekerjaan bagi pengangguran.

x Soft copy file dokumen penelitian penyediaan pekerjaan bagi

pengangguran.

x Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
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2.1 Konsep Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tenaga

kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

masyarakat. Sedangkan menurut Depnakertrans (2006), tenaga kerja

merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Depnakertrans juga mendefenisikan tenaga kerja sebagai setiap laki-laki atau

wanita yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang dalam dan atau akan

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga

kerja mencakup penduduk yang berusia 14-60 tahun yang sudah atau sedang

bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain

seperti sekolah dan mengurus rumah tangga (Depnakertrans, 2006).

Menurut Kusnadi (1998), tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam

apabila dilihat dari tingkat keahliannya, yaitu tenaga kerja tidak ahli, yang

merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian dan hanya

mengandalkan kekuatan fisik saja, tenaga kerja semi yang merupakan tenaga

kerja yang tidak hanya mengandalkan keahlian, dan tenaga kerja ahli yang

mengandalkan keahlian dan kemampuannya.

Tenaga kerja itu sendiri terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan menganggur.

Sedangkan bukan angkatan kerja dibedakan menjadi golongan yang bersekolah,
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golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan yang menerima

pendapatan.

2.2 Angkatan Kerja dan Pasar Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang mampu

terlibat dalam proses produksi. Orang-orag yang digolongkan bekerja yaitu

mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa

atau mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan, melakukan pekerjaan

atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1

jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja

adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang

aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003).

Menurut BPS (2008), bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatannya

dalam periode referensi (seminggu) adalah bekerja dan mencari pekerjaan.

Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatannya dalam

periode referensi (seminggu) adalah sekolah, mengurus rumah tangga, yakni

ibu-ibu yang bukan merupakan wanita karier atau bekerja dan lainnya.

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan saat ini sedang

aktif mencari pekerjaan, termasuk juga mereka yang pernah bekerja atau

sekarang sedang dibebastugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari

pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah mereka yang bekerja, tetapi karena sesuatu

hal masih mencari pekerjaan atau mereka yang di bebastugaskan dan akan

dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau

mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan

pekerjaan.

Seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna

membantu terselesaikannya suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya
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persediaan atau supply tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang

bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan

golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk

mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau labour

force (Simanjuntak, 2001), sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara

menyeluruh dinamakan Total Labour Force. Konsep Total Labour Force ini

digunakan untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua

individu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun ataupun yang lebih

tua dalam satu minggu, termasuk di dalamnya adalah angkatan militer, baik yang

tenaganya digunakan maupun yang tenaganya tidak digunakan.

Sedangkan proses dimana terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui

penyediaan dan permintaan tenaga kerja disebut pasar kerja (Simanjuntak,

2001). Seseorang yang telah masuk dalam pasar kerja adalah mereka yang

bersedia untuk menawarkan jasanya kelancaran proses produksi. Pasar tenaga

kerja ini dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga

kerja tidak terdidik. Kedua bentuk pasar tenaga kerja ini memiliki perbedaan

dalam beberapa hal. Pertama, tenaga kerja terdidik umumnya mempunyai

produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja

pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu

berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya.

Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses

pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas supply tenaga kerja terdidik

biasanya lebih kecil daripada elastisitas supply tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga,

dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu

untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.
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Terdapat tiga golongan dalam angkatan kerja yaitu (1) golongan menganggur

atau golongan yang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari

pekerjaan. (2) Golongan setengah menganggur, atau mereka yang tenaganya

kurang dimanfaatkan dalam bekerja jika dilihat dari segi jam kerja, produktivitas

kerjanya, dan juga pendapatan yang diterima. Golongan setengah menganggur

ini dikelompokkan menjadi dua golongan kecil, yaitu setengah menganggur

kentara, yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan setengah

menganggur tidak kentara atau terselubung, yang mempunyai produktivitas dan

pendapatan yang rendah. (3) Bukan angkatan kerja yang dibagi lagi menjadi

golongan yang masih berstatus sekolah, yaitu mereka yang mempunyai kegiatan

utama sekolah saja, golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang

mempunyai kegiatan sehari-hari hanya mengurus rumah tangga tanpa

memperoleh imbalan berupa upah, dan golongan lain-lain, yaitu golongan

penerima pendapatan, adalah mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan

ekonomi tetapi tetap memperoleh penghasilan seperti tunjangan pensiun, bunga

atas simpanan atau sewa atas milik, dan golongan yang hidupnya tergantung

dari orang lain, contohnya lanjut usia, cacat, sedang dalam penjara atau sakit

kronis.

Golongan ini dapat dikatakan sebagai Potential Labour Force, karena pada saat

yang tidak dapat ditentukan golongan ini akan dapat digunakan tenaganya untuk

bekerja. Potential Labour Force terdiri dari discouraged workers, yaitu golongan

angkatan kerja yang menarik diri dari pasar kerja untuk sementara waktu yang

disebabkan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, angkatan

kerja sekunder, adalah golongan yang bekerja bila situasi pasar kerja lebih

menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan walaupun hanya sementara saja,

dan akan kembali kepada kehidupan semula jika kondisi pasar kerja sudah tidak

menjanjikan, dan angkatan kerja primer adalah golongan yang terus berada

dalam pasar kerja.
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Menurut Simanjuntak (2001), pendekatan angkatan kerja dan pendekatan

penggunaan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua

pendekatan ini akan saling melengkapi. Pendekatan penggunaan tenaga kerja

dapat memberikan gambaran yang lebih luas jika dibandingkan dengan

pendekatan angkatan kerja yang hanya membedakan antara bekerja dan

menganggur saja, padahal masih ada golongan penganggur baik yang kentara

maupun yang tidak kentara. Hal itu sepertinya masih tidak terfikirkan oleh

pendekatan penggunaan angkatan kerja, masalah inilah yang dicoba untuk

dipecahkan oleh pendekatan penggunaan angkatan kerja. Titik yang menjadi

konsentrasi pendekatan penggunaan angkatan kerja adalah mereka yang

setengah menganggur, karena angka dalam pengangguran ini yang dapat

menjadikannya terciptanya pengangguran terbuka.

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah

angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003). Menurut BPS

(2008), bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan

berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.

Ada beberapa perbedaan antara pasar tenaga kerja terdidik dan pasar kerja

tenaga tidak terdidik yaitu produktivitas kerja tenaga kerja terdidik lebih tinggi

daripada tenaga kerja tidak terdidik, penyediaan tenaga kerja terdidik harus

melalui sistem sekolah yang memerlukan waktu yang lebih lama sehingga

elastisitas penyediaan tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil dari penyediaan

tenaga kerja tidak terdidik, tingkat partisipasi tenaga kerja tenaga terididk lebih

tinggi daripada tingkat partisipasi tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja

terdidik umumnya datang dari keluarga yang lebih berada, lamanya

pengangguran lebih panjang di kalangan tenaga kerja terdidik daripada di

kalangan tenaga kerja tidak terdidik, dan dalam proses pengisian lowongan, yaitu

pengusaha memerlukan lebih banyak waktu seleksi untuk tenaga kerja terdidik

daripada untuk tenaga kerja tidak terdidik.
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2.3 Pengangguran

Pengangguran (unemployment) yaitu suatu kondisi dimana seseorang yang

termasuk dalam golongan angkatan kerja namun tidak mempunyai pekerjaan

dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (Sumarsono, 2009). Sementara

itu menurut Sukirno (2012) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam

perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya,

hal ini agak berbeda dengan pendapat yang dikemukaan oleh Nanga dimana

orang yang aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai orangorang

pengangguran. Berkaitan dengan hal tersebut menurut International Labour

Organization (ILO) memberikan definisi pengangguran yaitu: (1) Pengangguran

terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang

selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan serta

sedang mencari pekerjaan. (2) Setengah pengangguran terpaksa adalah

seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha

sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam

kerja normal yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari

pekerjaan lain (tambahan).

Pengangguran menurut Nanga (2010) adalah suatu keadaan dimana seseorang

yang tergolong sebagai angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan

secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Menurut Sukirno (2012), beberapa

jenis pengangguran yang dikenal adalah:

1) Pengangguran normal atau friksional Pengangguran friksional adalah

pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu

pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang

waktu dan berstatus sebagai penganggure sebelum mendapatkan

pekerjaan lain tersebut.

2) Pengangguran siklikal, kemerosotan permintaan agregat mengakibatkan

perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup
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perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran

dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3) Pengangguran struktural, pengangguran struktural adalah pengangguran

yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur pencari kerja

sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah

lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

4) Pengangguran teknologi, pengangguran yang ditimbulkan oleh

penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan

pengangguran teknologi.

5) Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat

pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan

tenaga kerja. Jadi, mereka menganggur secara nyata atau separuh waktu.

6) Pengangguran tersembunyi, kelebihan tenaga kerja yang digunakan

dalam suatu kegiatan ekonomi digolongkan dalam pengangguran

tersembunyi.

7) Setengah menganggur, seseorang yang terpaksa menjadi penganggur

sepenuh waktu. Adapula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja

sepenuh waktu, dan jam mereka jauh lebih rendah dari yang normal.

Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti itu digolongkan

sebagai setengah menganggur.

2.4. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Ritonga (2007) berdasarkan kepada indikator pengangguran yang

berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut :

1) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment).Pengangguran terbuka

adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan.

Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat

pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
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2) Pengangguran Terselubung atau Tersembunyi (Disguissed

Unemployment). Pengangguran terselubung atau tersembunyi adalah

tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan

tertentu, misalnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan

kemampuan yang dimiliki.

3) Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment). Pengangguran

musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan

ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus

menganggur.

4) Setengah Menganggur (Under Unemployment). Pengangguran setengah

menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal

karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah

pengangguran ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35

jam selama seminggu.

2.5 Pengangguran Terdidik

Badan Pusat Statistik mendefinisikan “pengangguran terdidik sebagai rasio

antara jumlah pencari kerja yang berpendidikan pada tingkat SLTA keatas

terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok berdasakan pendidikan yang

ditamatkan” (BPS, 2009). kelompok pengangguran terdidik kebanyakan

merupakan “tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang

menunggu untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sesuai”. Selama

menunggu kesempatan pekerjaan yang sesuai, biaya kebutuhan hidup yang

diperlukan dapat ditanggung oleh keluarga, sebab status sosial keluarganya

relatif mampu (Tukiran, Kutanegara, Pitoyo, & Latief, 2007).

Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran terdidik,

yaitu: Pertama, faktor strutural. Faktor ini merupakan faktor penyebab kurangnya

keterampilan pada kelompok muda dibandingkan dengan kelompok yang lebih
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matang dan faktor usia ketika lulus kuliah. Kedua, faktor penyebab non struktural

yaitu adanya kenaikan upah buruh yang membuat perusahaan tidak menerima

karyawan baru bahkan membuat perusahaan mem - PHK karyawanya. Intinya

kecenderungan meningkatnya pengangguran terdidik sebagai akibat dari

tingginya pendidikan sesorang maka semakin tinggi harapan seseorang untuk

mendapatkan kesempatan kerja yang sesuai (Mulyono, 1997)

Menurut Ritonga (2007) adapun faktor- faktor yang menyebabkan meningkatnya

pengangguran terdidik adalah sebagai berikut :

1) Ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia

kerja (sisi penawaran tenaga kerja), ketidakcocokan ini bersifat geografis,

jenis pekerjaan, orientasi status, atau nasalah keahlian khusus.

2) Terbatasnya daya serap tenaga kerja disektor formal (tenaga kerja terdidik

yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan yang kuat terhadap

kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relative kecil.

3) Belum efesiennya fungsi pasar kerja. Di samping faktor kesulitan

memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak

sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja

di luar bidangnya. Kemudian faktor gengsi juga menyebabkan lulusan

akademi atau universitas memilih menganggur karena tidak sesuai

dengan bidangnya.

4) Budaya malas juga sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka

pengangguran terdidik di Indonesia

2.6 Strategi Pemerintah dalam Menangani Pengangguran

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian

(2006), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses

pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator,
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modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu.

Secara lebih jelas, peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak

berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi

ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.

b) Innovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru.

c) Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara

yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain.

d) Pelopor, selaku pelopor maka pemerintah harus menjadi panutan (role

model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif

seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan

dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam

kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan

dalam berkorban demi kepentingan negara.

e) Pelaksana, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan

pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi

beban pemerintah semata karena berbagai pertimbangan seperti

keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai,

karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional

merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan

yang tidak bisa diserahan kepada pihak swasta melainkan harus

dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan peranannya dalam menangani pengangguran, maka

terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oelh pemerintah, yaitu: (1)

peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal; (2) penyediaan informasi tentang

kebutuhan tenaga kerja; (3) memacu pertumbuhan ekonomi; (4) Program

Pendidikan dan Pelatihan Kerja; dan (5) Menumbuhkembangkan kewirausahaan

(Pulungan, 2018).
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3.1 Pendekatan Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu

pendekatan yang berbasis pada analisis statistik deskriptif dan data-data yang

dijelaskan secara kualitatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan. Jangka waktu

penelitian selama 6 (enam) bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi target adalah pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkep, yakni

sebanyak 10.419 jiwa atau sekitar 6,91% dari jumlah angkatan kerja di

Kabupaten Pangkep pada tahun 2018. Penentuan jumlah sampel menggunakan

formula SLOVIN sebagai berikut: (Sugiyono, 2012)

N 10.419
n = = = 99,9

1 + N (e)2 1 + 10.419 (0,1)2

Dimana:

n = Jumlah sampel minimum

N = Jumlah populasi

e = Nilai presisi 90%, e = 10% (0,1)

Berdasarkan formula tersebut, maka jumlah sampel minimum kajian ini sebanyak

99,99 orang yang dibulatkan menjadi 100 orang. Selanjutnya, jumlah tersebut
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dialokasikan pada masing-masing wilayah sesuai dengan karakteristiknya, yakni:

(1) wilayah perkotaan = 50 orang, (2) wilayah pegunungan/ pedalaman = 25

orang, dan (3) wilayah kepulauan/ pesisir = 25 orang. Penarikan sampel

menggunakan teknik purposive sampling, yakni cara penentuan sampel

berdasarkan tujuan dan karakteristik tertentu. Sampai berakhirnya kegiatan

pengumpulan data survey, diperoleh sebanyak 106 responden yang mengisi

secara lengkap instrumen kuesioner.

Data yang digali dari responden merupakan data survey yang berkaitan dengan

karakteristik responden pengangguran. Selain itu, kajian ini juga dilengkapi

dengan metode Focus Group Discussion (FGD) sebagai sarana dalam

mengkonfirmasi hasil temuan survey lapangan, melakukan perengkingan

terhadap faktor penyebab & faktor solusi, serta merumuskan strategi dalam

menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran. Narasumber dalam kegiatan

FGD melibatkan sebanyak kurang lebih 15 orang informan kunci (key informants)

yang berasal dari pihak pemerintah (OPD terkait), Anggota DPRD, Perguruan

Tinggi, pihak swasta, dan stakeholders lainnya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yakni jawaban

langsung responden/ masyarakat melalui instrumen kuesioner. Selain itu, data

sekunder yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasi utamanya data

yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), data laporan OPD terkait, dan data

lainnya yang relevan. Observasi dan monitoring on-site juga dilakukan untuk

memvalidasi proses pengumpulan data lapangan. Kemudian data yang berasal

dari hasil wawancara mendalam (in-depth interview) dan Focus Group Discussion

(FGD) dengan narasumber/ informan kunci/ stakeholders.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam studi ini dikumpulkan melalui 4 cara, yakni: observasi, kuesioner,

in-depth interview, dan FGD (focus group discussion).

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskritif digunakan untuk menggambarkan wilayah kajian,

deskripsi karakteristik responden dan variabel penelitian dalam bentuk narasi,

persentase (%), nilai rata-rata (mean), dan gambar/ grafik.

3.6.2 Analisis AHP

Analisis AHP digunakan untuk menyusun strategi dalam rangka penyediaan

lapangan kerja bagi pengangguran. Analisis ini diawali dengan mengidentifikasi

akar masalah penyebab pengangguran, kemudian dilakukan analisis terhadap

solusi, dan diakhiri dengan menyusun strategi, kebijakan, program dan rencana

aksi (David, 2004). Analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah sebuah

alat analisis yang didukung oleh pendekatan matematika sederhana dan dapat

dipergunakan untuk memecahkan permasalahan decision making seperti

pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Saaty, 1994; Mulyono, 2002).

Pada kajian ini AHP digunakan untuk menentukan faktor-faktor prioritas yang

menjadi akar masalah/ penyebab dan solusi pengangguran.

Pengambilan keputusan dengan model AHP di dasarkan pada 3 prinsip pokok,

yaitu: (1) Penyusunan hirarki; Penyusunan hirarki permasalahan merupakan

langkah untuk mendefenisikan masalah rumit dan kompleks sehingga menjadi

lebih jelas dan detail Hirarki keputusan keputusan disusun berdasarkan

pandangan pihak-pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang yang

bersangkutan, (2) Penentuan prioritas; Prioritas dari elemen-elemen kriteria

dapat dipandang sebagai bobot atau kontribusi sebagai elemen tersebut
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terhadap tujuan pengambilan keputusan. AHP melakukan analisis prioritas

elemen dengan metode perbandingan berpasangan antara 2 elemen hinggah

semua elemen yang tercakup, dan (3) Konsistensi logis; Konsistensi jawaban

para responden dalam menentukan prioritas elemen merupakan prinsip pokok

yang akan menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan.

Ciri khas penggunaan metode AHP adalah untuk merinci suatu keadaan yang

kompleks atau yang tidak berkerangka ke dalam bentuk hierarki, dan

memberikan bobot dengan cara membandingkan secara berpasangan. Dan pada

akhirnya melakukan sintesis untuk menentukan variable mana yang dimiliki

prioritas yang akan keluar sebagai hasil analisis, jadi metode AHP ini

menggunakan pendekatan analisa terhadap problem yang kompleks melalui

dekomposisis dan sintesis yang distruktur dalam suatu hierarki. Oleh karena itu,

metode AHP mempunyai beberapa kelebihan hasil penerapan antara lain:

1. Mampu membahas permasalahan kompleks dan tidak terstruktur secara adil.

2. Memadukan intuisi, berpikir, perasaan, dan pengindraan dalam menganalisis

pengambilan keputusan.

3. Memiliki kemampuan melakukan sintesa pemikiran berbagai sudut pandang

responden.

4. Memperhitungkan konsistensi dan penilaian yang telah dilakukan dalam

memperbandingkan faktor-faktor untuk menvalidasi keputusan.

5. Kemudahan dalam pengukuran elemennya.

6. Memungkinkan melakukan perencanaan ke depan (forward) atau sebaliknya,

menjabarkan masa depan yang ingin dicapai saat ini (backward)
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Tabel 3.1
Skala Perbandingan Berpasangan

Tingkat
Kepentingan Definisi Keterangan

1 Sama penting
Kedua elemen mempunyai pengaruh yang
sama.

3 Moderat lebih
penting

Pengalaman dan penilaian sedikit memihak
satu elemen dibandingkan dengan
pasangannya.

5 Lebih penting
Pengalaman dan penilaian sangat memihak
satu elemen dibandingkan dengan
pasangannya.

7 Sangat lebih
penting

Satu elemen lebih disukai dan secara
praktis dominasinya sangat nyata
dibandingkan dengan pasangannya.

9 Mutlak lebih
penting

Satu elemen mutlak lebih disukai
dibandingkan dengan pasangannya pada
tingkat keyakinan tertinggi.

2, 4, 6, 8 Diberikan bila terdapat penilaian antara
dua penilaian yang terdekat.

Kebalikan jiij aa 1 

Jika untuk aktivitas ke- i mendapatkan satu
angka bila dibandingkan dengan aktivitas
ke- j , maka j memiliki nilai kebalikannya
bila dibandingkan dengan i .

Sumber : Saaty (1994)
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4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan,

berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada

koordinat 4°40' LS - 8°00' LS dan 110° BT - 119°48'67" BT. Luas Wilayah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seluas 1112,9 km2, terbagi dalam 13

kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Liukang Tangaya seluas 120 km2, (2)

Kecamatan Liukang Kalmas seluas 91,50 km2, (3) Kecamatan Tupabbiring seluas

54,44 km2, (4) Kecamatan Tupabbiring Utara seluas 85,56 km2, (5) Kecamatan

Pangkajene seluas 47,39 km2, (6) Kecamatan Minasatene seluas 76,48 km2, (7)

Kecamatan Balocci seluas 143,48 km2, (8) Kecamatan Tondong Tallasa seluas

111,20 km2, (9) Kecamatan Bungoro seluas 90,12 km2, (10) Kecamatan

Labakkang seluas 98,46 km2, (11) Kecamatan Ma’rang seluas 75,22 km2, (12)

Kecamatan Bungoro Segeri 78,28 km2, dan (13) Kecamatan Mandalle seluas

40,16 km2.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki

batas-batas: Sebelah Utara – Kabupaten Barru; Sebelah Selatan – Kabupaten

Maros; Sebelah Timur – Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone; dan Sebelah

Barat – Selat Makassar. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13

Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kecamatan Liukang Tangaya terdiri atas 9 desa, yakni: Sabalana,

Balo-baloang, Sabaru, Sapuka, Tampaang, Sailus, Satanger, Kapoposan Bali,

dan desa Poleonro. Letak wilayah desa umumnya berada di pantai/ pesisir/

pulau. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan adalah Sapuka, sedangkan
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desa terjauh adalah Kapoposan Bali yang berjarak 594 km dari Ibu Kota

Kabupaten.

2) Kecamatan Liukang Kalmas meliputi 7 desa, yaitu: Doang doangan Lompo,

Dewakang, Marasende, Kanyurang, Kalu-Kalukuang, Sabaru, dan desa

Pammantauan Masalima (Pammas). Letak wilayah desa umumnya berada di

pantai/ pesisir/ pulau. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan adalah

Kalu-Kalukuang, sedangkan desa terjauh adalah Pammas yang berjarak 293

km dari Ibu Kota Kabupaten.

3) Kecamatan Liukang Tupabbiring meliputi 9 desa, yaitu: Mattiro Deceng,

Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Mattiro Dolangeng, Mattiro langi, Mattiro Matae,

Mattiro Ujung, Mattiro Adae, dan desa Mattiro Bintang. Letak wilayah desa

umumnya berada di pantai/ pesisir/ pulau. Desa terdekat dari Ibu Kota

Kecamatan adalah Mattiro Sompe, sedangkan desa terjauh adalah Mattiro

Ujung yang berjarak 40 km dari Ibu Kota Kabupaten.

4) Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara meliputi 7 desa, yaitu: Mattiro Bulu,

Mattiro Labangeng, Mattiro Uleng, Mattiro kanja, Mattiro Baji, mattiro

Bombang, dan desa Mattiro Walie. Letak wilayah desa umumnya berada di

pantai/ pesisir/ pulau. Desa terjauh dari Ibu Kota Kabupaten adalah Mattiro

Wali (30 Km), sedangkan desa terdekat adalah Mattiro Bulu (13 Km).

5) Kecamatan Pangkajene meliputi 9 desa yakni: Sibatua, Bonto Perak,

Tekolabbua, Jagong, Tumampua, Paddoang-doangan, Pabundukang, dan

desa Mappasaile. Letak wilayah desa umumnya berada di daratan. Desa

terdekat dari Ibu Kota Kecamatan adalah Paddoang-doangan, sedangkan

desa terjauh adalah Pabundukang yang berjarak 6,5 km dari Ibu Kota

Kabupaten.

6) Kecamatan Minasa’tene terdiri atas 8 desa, yaitu: Bonto Langkasa, Kabba,

Panaikang, Bontokio, Biraeng, Minasa’tene, Kalabbirang, dan desa Bontoa.

Letak wilayah desa umumnya berada di daratan. Desa terdekat dari Ibu Kota

Kecamatan adalah Minasa’tene, sedangkan desa terjauh adalah Bonto
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Langkasa, dan Bontoa yang berjarak masing-masing 8 km dari Ibu Kota

Kabupaten.

7) Kecamatan Balocci meliputi 5 desa, yakni: Kassi, Tonasa, Balocci Baru,

Balleangin, dan desa Tompo Bulu. Letak wilayah desa umumnya berada di

daratan. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan adalah Balleangin,

sedangkan desa terjauh adalah Tompo Bulu yang berjarak 35 km dari Ibu

Kota Kabupaten.

8) Kecamatan Tondong Tallasa meliputi 6 desa, yaitu: Bulu Telue, Malaka,

Bantimurung, Tondongkura, Lanne, dan desa Bonto Birao. Letak wilayah

desa umumnya berada di daratan. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan

adalah Bantimurung, sedangkan desa terjauh adalah Bonto Birao yang

berjarak 20 Km, dan 48 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

9) Kecamatan Bungoro meliputi 8 desa, yaitu: Boriappaka, Bulu Cindea, Bowong

Cindea, Samalewa, Sapanang, Biring Ere, mangilu, dan desa Tabo-tabo.

Letak wilayah desa umumnya berada di daratan, kecuali desa Boriappaka,

Bulu Cindea yang terletak di pantai. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan

adalah Samalewa, sedangkan desa terjauh adalah Tabo-tabo yang berjarak

20,9 Km, dan 23,1 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

10) Kecamatan Labakkang meliputi 13 desa, yaitu: Borimasunggu, Mangallekana,

Batara, Taraweang, Bara Batu, Kassi Loe, Patallasang, Labakkang, Pundata

Baji, Bonto Manai, Manakku, Gentung, dan desa Kanaungan. Letak wilayah

desa umumnya berada di daratan, kecuali desa Borimasunggu, Pundata Baji,

Bonto Manai, dan Kanaungan yang terletak di pantai. Desa terdekat dari Ibu

Kota Kecamatan adalah Labakkang, sedangkan desa terjauh adalah Bara

Batu yang berjarak 11 Km, dan 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

11) Kecamatan Ma’rang meliputi 10 desa, yaitu: Talaka, Attang Salo, Padang

lampe, Alesipitto, Ma’rang, Bonto-Bonto, Pitue, Pitu Sunggu, Tamangapa,

dan desa Punranga. Letak wilayah desa umumnya berada di daratan, kecuali

desa Talaka, Pitue, dan Pitu Sunggu yang terletak di pantai. Desa terdekat
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dari Ibu Kota Kecamatan adalah Bonto-Bonto, sedangkan desa terjauh

adalah Padang lampe yang berjarak 9 Km, dan 25 Km dari Ibu Kota

Kabupaten.

12) Kecamatan Segeri meliputi 6 desa, yaitu: Bonto Matene, Baring, Parenereng,

Segeri, Bawasalo, dan desa Bone. Letak wilayah desa umumnya berada di

daratan, kecuali desa Bonto Matene, Bawasalo, dan desa Bone yang terletak

di pantai. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan adalah Segeri, sedangkan

desa terjauh adalah Parenereng yang berjarak 7 Km, dan 29 Km dari Ibu Kota

Kabupaten.

13) Kecamatan Mandalle meliputi 6 desa, yakni: Benteng, Manggalung, Boddie,

Tamarupa, Coppo Tompong, dan desa mandalle. Letak wilayah desa

umumnya berada di daratan, kecuali desa Boddie, Tamarupa, dan Mandalle

yang terletak di pantai. Desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan adalah

Tamarupa, sedangkan desa terjauh adalah Manggalung yang berjarak 7 Km,

dan 35 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

4.1.2 Penduduk

Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan proyeksi

penduduk tahun 2018 sebanyak 332.674 jiwa, yang terdiri atas 161.118 jiwa

penduduk laki-laki dan 171.556 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan

dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Pangkajene dan

Kepulauan mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 persen dengan masing-masing

persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,94 persen dan penduduk

perempuan sebesar 0,80 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis

kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar

93,92. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun

2018 mencapai 299 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per-rumah

tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 13 kecamatan cukup beragam dengan
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kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Pangkajene dengan

kepadatan sebesar 965 jiwa/km2, dan terendah di Kecamatan Tondong Tallasa

sebesar 77 jiwa/Km2. Sementara itu, jumlah rumah tangga mengalami

pertumbuhan sebesar 0,87 persen dari tahun 2016.

4.1.3 Ketenagakerjaan

4.1.3.1 Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja. Yang disebut sebagai angkatan kerja adalah penduduk usia kerja

yang aktif secara ekonomi dan dapat dibagi menjadi bekerja dan pengangguran.

Bekerja meliputi sedang bekerja, dan sementara tidak bekerja, sedangkan

pengangguran dibedakan lagi menjadi pernah bekerja dan tidak pernah bekerja.

Kemudian, yang bukan angkatan kerja terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu

sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

PENDUDUK USIA KERJA (15 TAHUN ATAU LEBIH)

Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja

Bekerja Pengangguran Sekolah Mengurus
Rumah
Tangga

Kegiatan
Lainnya

Sedang Bekerja Sementara
Tidak
Bekerja

Di Bawah Jam Kerja
Normal

Jam
Kerja
Normal

Setengah
Penganggur

Paruh
Waktu

Gambar 4.1 Bagan Ketenagakerjaan
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Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 2018 adalah

150.852. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,91% adalah pengangguran terbuka.

Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 86.711 jiwa dengan rincian

20.533 sekolah, 59.454 mengurus rumah tangga dan 6.724 lainnya. Pada tahun

2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pangkajene dan Kepulauan adalah

6,91% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah 63,50%.

Tabel 4.1
Kondisi Ketenagakerjan di Kabupaten Pangkep Tahun 2018

Sumber: Data Sakernas, 2018 (diolah)

Selanjutnya, menurut pembagian lapangan pekerjaan utama, 33,33% penduduk

bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sedangkan

12,99% bekerja di sektor Industri Pengolahan, sektor Industri Pengolahan,

20,67% bekerja disektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel,

17,11% bekerja di jasa kemasyarakatan dan 15,89% bekerja di sektor lainnya.

Kemudian, jika dilihat dari jumlah jam kerja selama seminggu lalu, mayoritas

angkatan kerja di Pangkajene dan Kepulauan bekerja selama 35 jam keatas.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2018, penduduk usia kerja (working age

population) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya akan
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disebut sebagai Kabupaten Pangkep sebanyak 237.563 jiwa. Proporsi penduduk

usia kerja di Kabupaten Pangkep hanya 3,75 persen dari penduduk usia kerja di

Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Jika dikelompokkan berdasarkan

jenis kelamin, maka penduduk usia kerja perempuan lebih banyak dibandingkan

laki-laki dengan selisih sebesar 5,21 persen atau 12.373 jiwa. Sedangkan

pengelompokan berdasarkan wilayah tempat tinggal, penduduk usia kerja di

perdesaan 46,12 persen lebih banyak dibandingkan penduduk usia kerja yang

tinggal di daerah perkotaan.

Gambar 4.2
Presentase Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota

di Sulawesi Selatan, 2018

Komposisi penduduk usia kerja di Kabupaten Pangkep pada tahun 2018

berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan seminggu yang lalu adalah bekerja

yang mencapai 59,11 persen, disusul dengan kegiatan mengurus rumah tangga

sebesar 25,03 persen, sedangkan mereka yang bersekolah dan berstatus sebagai

pengangguran masing-masing sebesar 8,64 persen dan 4,39 persen, serta
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penduduk usia kerja dengan kegiatan lainnya memiliki persentase terkecil yakni

2,83 persen.

Gambar 4.3
Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Kegiatan Utama

di Kabupaten Pangkep (%)

4.1.3.2 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang memiliki pekerjaan, baik yang sedang

bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu hal. Telah dibahas

sebelumnya bahwa indikator angkatan kerja adalah penting untuk diketahui

mengingat tingkat kesejaheraan penduduk di suatu wilayah bergantung pada

sumber daya manusia yang potensial. Melengkapi angkatan kerja dengan

keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pada masa kini maupun masa

depan merupakan hal strategis yang perlu dipertimbangkan demi pertumbuhan

nasional dan prospek pembangunan suatu negara. Pada akhirnya kesejahteraan

setiap negara bergantung pada berapa banyak orang yang bekerja dan seberapa
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produktif mereka yang bersandar pada keterampilan yang dimiliki, sebab

keterampilan merupakan landasan pekerjaan yang layak (ILO, 2015).

Indikator angkatan kerja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah

penduduk di suatu wilayah yang berpotensi untuk bekerja. Proporsi penduduk

usia kerja di Kabupaten Pangkep yang termasuk dalam angkatan kerja (63,50

persen) lebih tinggi dibandingkan mereka yang termasuk dalam bukan angkatan

kerja (36,50 persen). Semakin tinggi persentase jumlah angkatan kerja di

Kabupaten Pangkep maka semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi

untuk bekerja di wilayah tersebut.

Gambar 4.4
Proporsi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

di Kabupaten Pangkep

Hal tersebut terbukti dalam hasil Sakernas (2018) yang menunjukkan

peningkatan jumlah angkatan kerja dari 139.333 jiwa menjadi 150.852 jiwa

dimana kenaikan ini sebanding dengan naiknya jumlah pekerja di Kabupaten

Pangkep. Pada tahun 2018 jumlah penduduk bekerja sebesar 140.433 jiwa atau
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mengalami peningkatan sebesar 10.919 jiwa dibandingkan pekerja tahun 2017

sebesar 129.514 jiwa. Terjadinya kenaikan angkatan kerja di Kabupaten Pangkep

didasari fenomena bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada penduduk

bukan angkatan kerja terutama yang kegiatan utamanya adalah mengurus

rumah tangga dan kegiatan lainnya. Hal tersebut dimungkinan dengan adanya

pengalihan penduduk bukan angkatan kerja kepenyiapan usaha, sedang mencari

pekerjaan, atau bahkan sudah diterima bekerja namun belum memulainya.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pangkep yang bekerja berdasarkan

kelompok umur dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur

di Kabupaten Pangkep Tahun 2018

Sumber: Data diolah (2019)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di

Kabupaten Pangkep berdasarkan umur didominasi oleh usia antara 20 - 49 tahun

dengan tingkat persentase sebesar 72,25 persen. Proporsi jumlah penduduk

yang bekerja berdasarkan kelompok umur secara lengkap disajikan pada gambar

dibawah ini.
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Gambar 4.5
Proporsi Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur

Selanjutnya, dapat diketahui bahwa proporsi penduduk yang bekerja

berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa

persentase paling kecil yaitu 4,25 persen berada pada kelompok umur 15-19

tahun, dan 55-59 tahun, yaitu 5,91 persen. Semakin tua kelompok umur

angkatan kerja maka kemampuan/keahlian/keterampilan bekerjanya menurun

(produktivitas menurun). Akan tetapi persentase angkatan kerja pada kelompok

umur paling tua (60+ tahun) yang masuk dalam angkatan kerja lebih tinggi

dibandingkan kelompok umur sebelumnya yaitu 8,91 persen.

4.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan pemerintah dalam

menilai keberhasilan kinerja dalam bidang ketenagakerjaan. TPT merupakan

suatu persentase jumlah pengangguran (mencakup penduduk usia kerja yang

mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa putus asa untuk
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mendapatkan pekerjaan, serta sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai

bekerja) terhadap jumlah angkatan kerja. Representasi dari persentase TPT yang

semakin tinggi adalah terdapat semakin banyak angkatan kerja yang tidak

terserap dalam pasar kerja di wilayah tersebut. Dengan mengetahui informasi

mengenai TPT secara lengkap, diharapkan kebijakan untuk mengentaskan

pengangguran di wilayah Kabupaten Pangkep dapat direncakanan dengan baik

agar tercipta kesejahteraan masyarakat, misalnya penyiapan lapangan pekerjaan

yang memadai. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks

karena memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling

berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Menurut

konsep yang direkomendasikan ILO, pengangguran terbuka adalah mereka yang

sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha baru, tidak mencari pekerjaan

karena putus asa, atau sudah diterima bekerja namun belum memulainya.

Gambar 4.6
TPT Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkep 2017-2018
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Hasil Sakernas 2018 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di

Kabupaten Pangkep mencapai angka 10.419 jiwa, dimana jumlah ini tertinggi

ketiga setelah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Angka tersebut meningkat

bila dibandingkan dengan tahun 2017 sejumlah 9.819 jiwa. Namun demikian,

secara persentase nilainya menurun dari 7,05 persen tahun 2017 menjadi

6,91persen pada tahun 2018.

TPT total Kabupaten Pangkep pada tahun 2018 sebesar 6,91 persen artinya dari

100 angkatan kerja di Kabupaten Pangkep terdapat 6 sampai 7 orang

pengangguran terbuka. Angka TPT total tahun 2018 turun sebesar 0,14 persen

dibandingkan tahun 2017 (7,05 persen). Hal tersebut menunjukkan kemajuan

yang berarti karena pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Pangkep

menurun. Akan tetapi, angka TPT Kabupaten Pangkep lebih besar jika

dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 5,34 persen, bahkan

TPT Kabupaten Pangkep tahun 2018 menempati posisi ketiga tertinggi setelah

Kota Makassar dan Kota Palopo.

Penurunan TPT tahun 2018 tidak terjadi pada seluruh angkatan kerja, melainkan

pada angkatan kerja perempuan saja, sedangkan pada laki-laki meningkat. TPT

laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan dimana TPT laki-laki sebesar

7,60 persen berbanding 5,79 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat

tinggal, maka angkatan kerja yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki

kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran Terbuka. Bila

diperhatikan perwilayah kabupaten atau kota, maka tingkat pengangguran

terbuka yang terdapat di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan

yang terdapat di wilayah kabupaten baik untuk laki-laki maupun perempuan.
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4.1.3.4 Tingkat Pendidikan Pengangguran

Informasi tingkat pendidikan penganggur merupakan salah satu dari sekian

banyak yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan

pengangguran. Pada era ini, peran pendidikan tidak selalu berbanding lurus

dengan dunia ketenagakerjaan, terutama apabila arah dan model pendidikan

tidak mengarah pada orientasi kerja. Seringkali kondisi yang demikian

menyebabkan fenomena pengangguran terdidik.

Pada negara berkembang umumnya pengangguran lebih banyak terjadi pada

penduduk yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas), sebaliknya pada negara maju

pengangguran banyak terjadi pada mereka yang berpendidikan rendah. Semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah tingkat

penganggurannya.

Gambar 4.7
Persentase Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

yang ditamatkan
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Menurut hasil Sakernas (2018), bahwa sebagian besar penganggur di Kabupaten

Pangkep adalah lulusan SMA/sederajat sebanyak 60,89 persen. Jika

diperbandingkan antara jenisnya, maka pengangguran yang berasal dari lulusan

SMA kejuruan (SMK) lebih banyak daripada SMA umum yaitu 33,80 persen.

Kondisi yang demikian terjadi karena lulusan SMA kejuruan memiliki keahlian

khusus, sehingga cenderung mencari/memilih pekerjaan yang sesuai dengan

bidang yang digelutinya. Pada kenyataannya lulusan SMA kejuruan jarang atau

tidak mau menciptakan dan mengembangkan pekerjaan mereka yang belum

memiliki pekerjaan lebih baik menganggur daripada membuka usaha sendiri.

Secara praktis diharapkan untuk menanamkan pengetahuan kewirausahaan dan

motivasi berprestasi terhadap self-efficacy yang berimplikasi pada minat

berwirausaha khususnya pada lulusan SMA kejuruan.

4.2 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1 Deskripsi Respoden Berdasarkan Kecamatan

Survey ini dilakukan pada sejumlah kecamatan yang mewakili 3 (tiga)

karakterisitik wilayah di Kabupaten Pangkep, yakni wilayah perkotaan/ dataran

rendah, perdesaan/ dataran tinggi, dan kepulauan/ pesisir. Kecamatan

Labakkang, Pangkajene, Bungoro, Mandale, Segeri, dan Ma’rang mewakili

wilayah perkotaan. Sementara itu, wilayah dataran tinggi/ pedesaan diwakili oleh

kecamatan Minasa’tene, dan Balloci. Sedangkan wilayah kepulauan/ pesisir

diwakili oleh kecamatan Liukang Tuppabiring. Gambaran profil responden

berdasarkan asal kecamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data pada

tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden penelitian ini adalah

sebanyak 106 orang. Responden yang berasal dari wilayah pegunungan/ dataran

tinggi sebanyak 25 orang (23,59%) yang meliputi wilayah Kecamatan

Minasa’tene dan Balloci. Kemudian, responden yang berasal dari wilayah

kepualauan sebanyak 28 orang (26,42%) yang meliputi wilayah Kecamatan

Liukang Tuppabiring. Sementara itu, responden yang berasal dari wilayah
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perkotaan/ dataran rendah sebanyak 53 orang (50%) yang meliputi lima

Kecamatan yakni Labakkang, Pangkajene, Bungoro, Mandale, dan Ma’rang.

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Sumber: Data diolah, 2019

Profil responden berdasarkan asal kecamatan juga secara lengkap disajikan pada

gambar berikut.

Gambar 4.8 Profil Responden Berdasarkan Wilayah Kecamatan
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4.2.2 Deskripsi Respoden Berdasarkan Kelompok Usia

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan kelompok

usia dibagi kedalam 6 (enam) kelas yakni: (1) usia 17-20 tahun, (2) usia 21-30

tahun, (3) usia 31-40 tahun, (4) usia 41-50 tahun, (5) usia 51-60 tahun, dan (6)

usia 61 tahun ke atas. Gambaran profil responden berdasarkan kelompok usia

secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden

penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Responden dominan berasal dari

kelompok usia 31-40 tahun, dan 41-50 tahun, masing-masing sebanyak 24 orang

(22,64%), dan 20 orang (18,87%). Kemudian diikuti oleh resonden yang berasal

dari kelompok usia 21-30 tahun yakni sebanyak 17 orang (16,04%). Sedangkan

sisanya adalah responden yang berusia 51-60 tahun (15,09%), 61 tahun keatas

(15,09%), dan yang terkecil adalah responden yang berusia 17-20 tahun, yakni

sebanyak 13 orang (12,26%) dari jumlah keseluruhan. Profil responden

berdasarkan kelompok usia juga secara lengkap disajikan pada gambar berikut.
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Gambar 4.9
Profil Responden Berdasarkan Kelompok Usia

4.2.3 Deskripsi Respoden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis

kelamin dibagi kedalam 2 (dua) kelas yakni: (1) Laki-Laki, dan (2) Perempuan.

Gambaran profil responden berdasarkan jenis kelamin secara lengkap dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden

penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Kemudian, responden penelitian ini
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didominasi oleh kelompok perempuan, yakni 60 orang (56,6%), sedangkan

sisanya adalah kelompok laki-laki sebanyak 46 orang (43,4%) dari jumlah

responden keseluruhan. Profil responden berdasarkan jenis kelamin juga secara

lengkap disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.10
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4.2.4 Deskripsi Respoden Berdasarkan Status Pernikahan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan status

pernikahan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yakni: (1) Menikah, (2) Belum

menikah, dan (3) Cerai.

Adapun gambaran profil responden berdasarkan status pernikahan secara

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.6
Profil Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden

penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Kemudian, responden penelitian ini

didominasi oleh kelompok telah menikah, yakni 73 orang (68,87%), sedangkan

sisanya adalah kelompok belum menikah sebanyak 25 orang (23,58%), dan

kelompok cerai sebanyak 8 orang (7,55%) dari jumlah responden keseluruhan.

Profil responden berdasarkan status pernikahan juga secara lengkap disajikan

pada gambar berikut.

Gambar 4.11
Profil Responden Berdasarkan Status Pernikahan
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4.2.5 Deskripsi Respoden Berdasarkan Posisi dalam Rumah Tangga

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan posisi dalam

rumah tangga dibagi kedalam 6 (enam) kelompok yakni: (1) Kepala Rumah

Tangga, (2) Isteri, (3) Anak, (4) Orang Tua, (5) Mertua, dan (6) Kemenakan.

Adapun gambaran profil responden berdasarkan posisi dalam rumah tangga

secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Profil Responden Berdasarkan Posisi Dalam Rumah Tangga

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden

penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi

oleh kelompok isteri, yakni sebanyak 40 orang (37,74%), dan Kepala Rumah

Tangga, yakni sebanyak 38 orang (35,85%), sedangkan sisanya adalah kelompok

anak sebanyak 21 orang (19,81%), kelompok kemenakan sebanyak 3 orang

(2,83%), dan kelompok orang tua dan mertua masing-masing sebanyak 2 orang

(1,89%) dari jumlah responden keseluruhan. Profil responden berdasarkan posisi

dalam rumah tangga juga secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 4.12
Profil Responden Berdasarkan Posisi Dalam Rumah Tangga

4.2.6 Deskripsi Respoden Berdasarkan Agama

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan agama

dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yakni: (1) agama islam, dan (2) agama lainnya

(protestan, katolik, hindu, dan budha). Adapun gambaran profil responden

berdasarkan agama secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Profil Responden Berdasarkan Agama

Sumber: Data diolah, 2019
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Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden

penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi

oleh responden yang beragama islam, yakni sebanyak 106 orang (100%), dan

tidak ada seorangpun responden yang beragama di luar islam. Adapun profil

responden berdasarkan agama secara lengkap dapat dilihat pada gambar

berikut.

Gambar 4.13
Profil Responden Berdasarkan Agama

4.2.7 Deskripsi Respoden Berdasarkan Suku/Etnis

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan suku/ etnis

dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yakni: (1) suku makassar, (2) suku bugis, dan

(3) suku lainnya (mandar, toraja, jawa, dll.). Adapun gambaran profil responden

berdasarkan suku/ etnis secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.9
Profil Responden Berdasarkan Suku/ Etnis

Sumber: Data diolah, 2019

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden penelitian ini

adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi oleh kelompok

responden yang memiliki suku bugis, yakni sebanyak 74 orang (69,81%), dan

suku makassar sebanyak 32 orang (30,19%). Sedangkan kelompok suku lainnya

tidak ada. Adapun profil responden berdasarkan suku/ etnis secara lengkap

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.14
Profil Responden Berdasarkan Suku
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4.2.8 Deskripsi Respoden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan pendidikan

terakhir dibagi kedalam 6 (enam) kelompok yakni: (1) tidak pernah sekolah, (2)

tidak tamat SD, (3) SD/ Sederajat, (4) SLTP/ Sederajat, (5) SMA/ sederajat, dan

(6) Sarjana/ S1. Adapun gambaran profil responden berdasarkan tingkat

pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden

penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi

oleh responden yang tamat SD/ sederajat, yakni sebanyak 38 orang (35,85%),

dan diikuti oleh kelompok responden yang berpendidikan SMA/ sederajat

sebanyak 34 orang (32,08%). Sedangkan sisanya adalah kelompok responden

yang menamatkan pendidikan pada SLTP/ sederajat (14,15%), Sarjana (7,55%),

Tidak tamat SD (6,60%), dan tidak pernah sekolah (3,77%). Adapun profil

responden berdasarkan tingkat pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 4.15
Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4.2.9 Deskripsi Respoden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan tingkat

penghasilan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yakni: (1) dibawah 1 juta rupiah,

(2) 1 - 2 juta rupiah, dan (3) 2 - 3 juta rupiah. Adapun gambaran profil responden

berdasarkan tingkat penghasilan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Profil Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah responden penelitian ini

adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi kelompok yang
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memiliki rata-rata penghasilan perbulan di bawah 1 juta rupiah, yakni sebanyak

70 orang (66,04%), dan diikuti oleh kelompok responden yang berpenghasilan

antara 1-2 juta rupiah sebanyak 29 orang (27,36%). Sedangkan sisanya adalah

kelompok responden yang mempunyai penghasilan rata-rata perbulan antara 2-3

juta rupiah. Adapun profil responden berdasarkan tingkat penghasilan secara

lengkap dapat juga dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.16
Profil Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

4.2.10 Deskripsi Respoden Berdasarkan Kegiatan Utama

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan kegiatan

utama dibagi kedalam 4 (empat) kelompok yakni: (1) tidak bekerja, (2) petani,

dan (3) nelayan, dan (4) wiraswasta. Adapun gambaran profil responden

berdasarkan kegiatan utama secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.12
Profil Responden Berdasarkan Kegiatan Utama

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah responden penelitian ini

adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi kelompok yang

tidak bekerja, yakni sebanyak 68 orang (64,15%), kemudian diikuti oleh

kelompok responden nelayan sebanyak 20 orang (18,87%), dan petani sebanyak

12 orang (11,32%). Adapun profil responden berdasarkan pekerjaan/ kegiatan

utama secara lengkap dapat juga dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.17
Profil Responden Berdasarkan Kegiatan Utama
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Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui pula bahwa

berdasarkan pekerjaan/ kegiatan utama, kelompok responden yang paling kecil

adalah mereka yang mempunyai kegiatan utama sebagai wiraswasta sebanyak 6

orang atau 5,66% dari jumlah responden keseluruhan.

4.2.11 Deskripsi Respoden Berdasarkan Penerima Bantuan Pemerintah

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden berdasarkan penerima

bantuan pemerintah dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yakni: (1) pernah, dan (2)

tidak pernah. Adapun gambaran profil responden berdasarkan penerima bantuan

pemerintah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Profil Responden Berdasarkan Penerima Bantuan Pemerintah

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah responden penelitian ini

adalah sebanyak 106 orang. Responden penelitian ini didominasi kelompok yang

pernah memerima bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah seperti PKH, dan bantuan sosial, yakni sebanyak 56 orang

(52,83%), sedangkan sisanya adalah kelompok yang tidak pernah mendapatkan

bantuan, yakni sebanyak 50 orang (47,17%). Adapun profil responden

berdasarkan penerima bantuan pemerintah secara lengkap dapat juga dilihat

pada gambar berikut.
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Gambar 4.18
Profil Responden Berdasarkan Penerima Bantuan Pemerintah

4.2.12 Deskripsi Tanggapan Respoden Terhadap Kondisi Ekonomi
Rumah Tangga

Hasil analisis deskriptif menunjukkan tanggapan responden berdasarkan kondisi

ekonomi rumah tangga dibagi kedalam 5 (lima) kelompok yakni: (1) jauh lebih

baik, (2) lebih baik, (3) cukup baik, (4) menurun, dan (5) lebih buruk. Adapun

gambaran tanggapan responden berdasarkan berdasarkan kondisi ekonomi

rumah tangga secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.



LAPORAN AKHIR| Penelitian Penyediaan Pekerjaan Bagi Pengangguran Kabupaten Pangkep 49

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah

responden penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Dominan responden

mengatakan kondisi ekonomi rumah tangganya cukup baik, yakni sebanyak 64

orang (60,38%), lebih baik sebanyak 26 orang (24,53%), dan jauh lebih baik

sebanyak 2 orang (1,89%). Adapun tanggapan responden berdasarkan kondisi

ekonomi rumah tangga secara lengkap dapat juga dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.19
Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga
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Sedangkan yang mengatakan kondisi ekonominya menurun sebanyak 14 orang

(13,21%) dari jumlah responden keseluruhan. Hasil ini menggambarkan bahwa

secara umum kondisi ekonomi responden berada dalam kategori “cukup baik”.

4.2.13 Deskripsi Harapan Respoden Terhadap Pemerintah Daerah

Hasil analisis deskriptif menunjukkan sejumlah harapan responden terhadap

pemerintah daerah dalam upaya menyediakan pekerjaan bagi pengangguran.

Adapun distribusi harapan respoden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Harapan Responden Terhadap Pemerintah Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah

responden penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Harapan responden

terhadap pemerintah daerah berkaitan dengan upaya penyediaan lapangan kerja

didominasi oleh pemberian bantuan (modal usaha, peralatan produksi, peralatan

tangkap/ budidaya, dll.) sebanyak 26 orang (24,53%), kemudian diikuti oleh

pendampingan usaha sebanyak 25 orang (23,58%), dan pelatihan keterampilan

kerja sebanyak 22 orang (20,75%). Sisanya adalah menyediakan lapangan kerja

(14,15%), informasi lapangan kerja (9,43%), dan adanya keterlibatan semua

pihak/ stakeholders (7,55%) dari responden keseluruhan.
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Adapun harapan-harapan responden terhadap pemerintah daerah dalam upaya

menyediakan lapangan pekerjaan secara lengkap dapat juga dilihat pada gambar

berikut.

Gambar 4.20
Harapan Responden Terhadap Pemerintah Daerah

4.3 Analisis Faktor Prioritas Penyebab dan Solusi Pengangguran

Berdasarkan hasil identifikasi dan FGD maka diperolah 8 (delapan) faktor yang

menyebabkan pengangguran, yakni: (1) Rendahnya tingkat pendidikan, (2)

Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia, (3)

Keterampilan/ skill angkatan kerja yang kurang memadai, (4) Kurangnya

lapangan pekerjaan yang tersedia, (5) Angkatan kerja pilih-pilih pekerjaan, (6)

Gaji/ Upah yang tidak sesuai, (7) Informasi tentang lapangan kerja & rekrutmen

yang tidak merata, dan (8) Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam

menyiapkan angkatan kerja. Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab

pengangguran secara lengkap dapat disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.16
Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran

NO. URAIAN KODE
1. Rendahnya tingkat pendidikan FP-1
2. Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang

pekerjaan yang tersedia
FP-2

3. Keterampilan/ skill angkatan kerja yang kurang
memadai

FP-3

4. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia FP-4
5. Angkatan kerja pilih-pilih pekerjaan FP-5
6. Gaji/ Upah yang tidak sesuai FP-6
7. Informasi tentang lapangan kerja & rekrutmen yang

tidak merata
FP-7

8. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam
menyiapkan angkatan kerja

FP-8

Sumber: Data diolah, 2019

Selanjutnya faktor-faktor penyebab pengangguran tersebut dibuatkan peringkat

kepentingannya berdasarkan pendapat para pemangku kepentingan

(stakeholders). Hasil olahan data dengan menggunakan program expert choice

untuk menentukan bobot kepentingan (weights) dan peringkat (rank) dapat

disajikan pada tabel 4.17 berikut. Berdasarkan hasil analisis AHP yang disajikan

pada tabel, dapat diketahui bahwa berdasarkan peringkat dan bobot,

faktor-faktor penyebab pengangguran secara berurutan sebagai berikut:

1) Angkatan kerja pilih-pilih pekerjaan (0.1902)

2) Keterampilan/ skill angkatan kerja yang kurang memadai (0.1611)

3) Rendahnya tingkat pendidikan (0.1484)

4) Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia (0.1232)

5) Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia

(0.1194)

6) Gaji/ Upah yang tidak sesuai (0.1022)

7) Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menyiapkan angkatan kerja

(0.0912)

8) Informasi tentang lapangan kerja & rekrutmen yang tidak merata (0.0643)
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Tabel 4.17
Hasil Analisis Faktor Prioritas Penyebab Pengangguran

NO. DESCRIPTION CODE WEIGHTS RANK
1. Rendahnya tingkat pendidikan FP-1 0.1484 3
2. Tingkat pendidikan tidak sesuai

dengan bidang pekerjaan yang
tersedia

FP-2 0.1194 5

3. Keterampilan/ skill angkatan kerja
yang kurang memadai

FP-3 0.1611 2

4. Kurangnya lapangan pekerjaan
yang tersedia

FP-4 0.1232 4

5. Angkatan kerja pilih-pilih
pekerjaan

FP-5 0.1902 1

6. Gaji/ Upah yang tidak sesuai FP-6 0.1022 6
7. Informasi tentang lapangan kerja

& rekrutmen yang tidak merata
FP-7 0.0643 8

8. Kurangnya perhatian pemerintah
daerah dalam menyiapkan
angkatan kerja

FP-8 0.0912 7

Consistency Index (CI) 0.0012
Sumber: Data diolah, 2019

Setelah diketahui faktor-faktor penyebab pengangguran berdasarkan bobot dan

peringkat, maka hasil identifikasi dan FGD juga menghasilkan 8 (delapan) faktor

solusi untuk mengatasi/ mereduksi pengangguran, yaitu: (1) Pembenahan

sektor pendidikan (vokasi, kurikulum) dan aspek lainnya, (2) Program pelatihan

pra-kerja, (3) Mendorong tumbuhnya investasi (PMDN & PMA), (4) Program

kewirausahaan & Pengembangan UMKM, (5) Bantuan pemberdayaan

masyarakat (sektor pertanian& non-pertanian), (6) Sinergitas stakeholders

dalam pengembangan kapasitas angkatan kerja (pelatihan, bimtek, dll), (7)

Optimalisasi fungsi balai latihan kerja (BLK), dan (8) Pembentukan lembaga Job

Center di daerah. Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor solusi pengangguran

secara lengkap dapat disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.18
Faktor-Faktor Solusi Pengangguran

NO. URAIAN KODE
1. Pembenahan sektor pendidikan (vokasi, kurikulum)

dan aspek lainnya
FS-1

2. Program pelatihan pra-kerja FS-2
3. Mendorong tumbuhnya investasi (PMDN & PMA) FS-3
4. Program kewirausahaan & Pengembangan UMKM FS-4
5. Bantuan pemberdayaan masyarakat (sektor

pertanian& non-pertanian)
FS-5

6. Sinergitas stakeholders dalam pengembangan
kapasitas angkatan kerja (pelatihan, bimtek, dll)

FS-6

7. Optimalisasi fungsi BLK FS-7
8. Pembentukan lembaga Job Center di daerah FS-8

Sumber: Data diolah, 2019

Kemudian, faktor-faktor solusi pengangguran tersebut dibuatkan peringkat

kepentingannya berdasarkan pendapat para pemangku kepentingan

(stakeholders). Hasil olahan data dengan menggunakan program expert choice

untuk menentukan bobot kepentingan (weights) dan peringkat (rank) dapat

disajikan pada tabel 4.19 berikut. Berdasarkan hasil analisis AHP yang disajikan

pada tabel, dapat diketahui bahwa berdasarkan peringkat dan bobot,

faktor-faktor solusi pengangguran secara berurutan sebagai berikut:

1) Sinergitas stakeholders dalam pengembangan kapasitas angkatan kerja

(pelatihan, bimtek, dll) (0.1824)

2) Bantuan pemberdayaan masyarakat (sektor pertanian& non-pertanian)

(0.1608)

3) Program kewirausahaan & Pengembangan UMKM (0.1544)

4) Optimalisasi fungsi BLK (Balai latihan kerja) (0.1466)

5) Pembentukan lembaga Job Center di daerah (0.1072)

6) Program pelatihan pra-kerja (0.0956)

7) Pembenahan sektor pendidikan (vokasi, kurikulum) dan aspek lainnya

(0.0812)

8) Mendorong tumbuhnya investasi (PMDN & PMA) (0.0718)
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Tabel 4.19
Hasil Analisis Faktor Prioritas Solusi Pengangguran

NO. DESCRIPTION CODE WEIGHTS RANK
1. Pembenahan sektor pendidikan

(vokasi, kurikulum) dan aspek
lainnya

FS-1 0.0812 7

2. Program pelatihan pra-kerja FS-2 0.0956 6
3. Mendorong tumbuhnya investasi

(PMDN & PMA)
FS-3 0.0718 8

4. Program kewirausahaan &
Pengembangan UMKM

FS-4 0.1544 3

5. Bantuan pemberdayaan
masyarakat (sektor pertanian&
non-pertanian)

FS-5 0.1608 2

6. Sinergitas stakeholders dalam
pengembangan kapasitas
angkatan kerja (pelatihan, bimtek,
dll)

FS-6 0.1824 1

7. Optimalisasi fungsi BLK FS-7 0.1466 4
8. Pembentukan lembaga Job

Center di daerah
FS-8 0.1072 5

Consistency Index (CI) 0.0011
Sumber: Data diolah, 2019

4.4 Strategi Penyediaan Pekerjaan Bagi Pengangguran

Berdasarkan hasil analisis prioritas solusi pengangguran yang telah diuraikan

pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah strategi yang dapat

ditempuh sebagai solusi dalam penyediaan pekerjaan bagi pengangguran di

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) secara berurutan sebagai

berikut:

1. Meningkatkan sinergitas stakeholders dalam pengembangan kapasitas

angkatan kerja (pelatihan, bimtek, dll)

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bantuan pemberdayaan masyarakat

(sektor pertanian& non-pertanian)

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program kewirausahaan,

pengembangan UMKM dan Koperasi
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4. Mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah

5. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator penyedia lapangan

pekerjaan melalui pembentukan lembaga Job Center di daerah

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program pelatihan pra-kerja bagi

lulusan SMU dan SMK

7. Pembenahan sektor pendidikan, khususnya pendidikan vokasi (SMK), seperti

pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan pasar

tenaga kerja.

8. Mendorong tumbuhnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN melalui

perizinan satu pintu yang memudahkan pelaku usaha/ investor.
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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka

dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1) Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan per 2018

adalah 150.852. Selain itu, jumlah bukan angkatan kerja adalah 86.711 jiwa

dengan rincian 20.533 sekolah, 59.454 mengurus rumah tangga dan 6.724

lainnya. Pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Pangkajene dan Kepulauan adalah 6,91% dan Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) adalah 63,50%.

2) Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari 139.333 jiwa menjadi

150.852 jiwa pada tahun 2018. Kemudian, jumlah penduduk bekerja sebesar

140.433 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 10.919 jiwa dibandingkan

pekerja tahun 2017 sebesar 129.514 jiwa. Terjadinya kenaikan angkatan

kerja di Kabupaten Pangkep didasari fenomena bahwa terjadi penurunan

yang signifikan pada penduduk bukan angkatan kerja terutama yang

kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Hal tersebut dimungkinan dengan adanya pengalihan penduduk bukan

angkatan kerja ke penyiapan usaha, sedang mencari pekerjaan, atau bahkan

sudah diterima bekerja namun belum memulainya.

3) Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pangkep mencapai angka

10.419 jiwa, dimana jumlah ini tertinggi ketiga setelah Kota Makassar dan

Kabupaten Gowa. Angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan

tahun 2017 sejumlah 9.819 jiwa. Namun demikian, secara persentase
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nilainya menurun dari 7,05 persen tahun 2017 menjadi 6,91persen pada

tahun 2018.

4) Sebagian besar penganggur di Kabupaten Pangkep adalah lulusan

SMA/sederajat sebanyak 60,89 persen. Jika diperbandingkan antara jenisnya,

maka pengangguran yang berasal dari lulusan SMA kejuruan (SMK) lebih

banyak daripada SMA umum yaitu 33,80 persen. Kondisi yang demikian

terjadi karena lulusan SMA kejuruan memiliki keahlian khusus, sehingga

cenderung mencari/memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang

digelutinya.

5) Jumlah responden penelitian ini adalah sebanyak 106 orang. Responden

yang berasal dari wilayah pegunungan/ dataran tinggi sebanyak 25 orang

(23,59%) yang meliputi wilayah Kecamatan Minasa’tene dan Balloci.

Kemudian, responden yang berasal dari wilayah kepualauan sebanyak 28

orang (26,42%) yang meliputi wilayah Kecamatan Liukang Tuppabiring.

Sementara itu, responden yang berasal dari wilayah perkotaan/ dataran

rendah sebanyak 53 orang (50%) yang meliputi lima Kecamatan yakni

Labakkang, Pangkajene, Bungoro, Mandale, dan Ma’rang.

6) Responden dominan berasal dari kelompok usia 31-40 tahun, dan 41-50

tahun, masing-masing sebanyak 24 orang (22,64%), dan 20 orang (18,87%).

Kemudian diikuti oleh resonden yang berasal dari kelompok usia 21-30 tahun

yakni sebanyak 17 orang (16,04%). Sedangkan sisanya adalah responden

yang berusia 51-60 tahun (15,09%), 61 tahun keatas (15,09%), dan yang

terkecil adalah responden yang berusia 17-20 tahun, yakni sebanyak 13

orang (12,26%) dari jumlah keseluruhan.

7) Responden penelitian ini didominasi oleh responden yang tamat SD/

sederajat, yakni sebanyak 38 orang (35,85%), dan diikuti oleh kelompok

responden yang berpendidikan SMA/ sederajat sebanyak 34 orang (32,08%).

Sedangkan sisanya adalah kelompok responden yang menamatkan
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pendidikan pada SLTP/ sederajat (14,15%), Sarjana (7,55%), Tidak tamat

SD (6,60%), dan tidak pernah sekolah (3,77%).

8) Responden penelitian ini didominasi kelompok yang memiliki rata-rata

penghasilan perbulan di bawah 1 juta rupiah, yakni sebanyak 70 orang

(66,04%), dan diikuti oleh kelompok responden yang berpenghasilan antara

1-2 juta rupiah sebanyak 29 orang (27,36%). Sedangkan sisanya adalah

kelompok responden yang mempunyai penghasilan rata-rata perbulan antara

2-3 juta rupiah.

9) Responden penelitian ini didominasi kelompok yang tidak bekerja, yakni

sebanyak 68 orang (64,15%), kemudian diikuti oleh kelompok responden

nelayan sebanyak 20 orang (18,87%), dan petani sebanyak 12 orang

(11,32%). Selain itu, responden penelitian ini didominasi kelompok yang

pernah memerima bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah seperti PKH, dan bantuan sosial lainnnya, yakni sebanyak

56 orang (52,83%), sedangkan sisanya adalah kelompok yang tidak pernah

mendapatkan bantuan, yakni sebanyak 50 orang (47,17%). Selanjutnya,

secara dominan responden mengatakan kondisi ekonomi rumah tangganya

cukup baik, yakni sebanyak 64 orang (60,38%), lebih baik sebanyak 26 orang

(24,53%), dan jauh lebih baik sebanyak 2 orang (1,89%).

10) Harapan responden terhadap pemerintah daerah berkaitan dengan upaya

penyediaan lapangan kerja didominasi oleh pemberian bantuan (modal

usaha, peralatan produksi, peralatan tangkap/ budidaya, dll.) sebanyak 26

orang (24,53%), kemudian diikuti oleh pendampingan usaha sebanyak 25

orang (23,58%), dan pelatihan keterampilan kerja sebanyak 22 orang

(20,75%). Sisanya adalah menyediakan lapangan kerja (14,15%), informasi

lapangan kerja (9,43%), dan adanya keterlibatan semua pihak/ stakeholders

(7,55%) dari responden keseluruhan.

11) Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran sesuai dengan peringkatnya

adalah sebagai berikut: (1) Angkatan kerja pilih-pilih pekerjaan, (2)
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Keterampilan/ skill angkatan kerja yang kurang memadai, (3) Rendahnya

tingkat pendidikan, (4) Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, (5)

Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia, (6)

Gaji/ Upah yang tidak sesuai, (7) Kurangnya perhatian pemerintah daerah

dalam menyiapkan angkatan kerja, dan (8) Informasi tentang lapangan kerja

& rekrutmen yang tidak merata.

12) Faktor-faktor solusi penyediaan pekerjaan bagi pengangguran sesuai dengan

peringkatnya adalah sebagai berikut: (1) Sinergitas stakeholders dalam

pengembangan kapasitas angkatan kerja (pelatihan, bimtek, dll), (2)

Bantuan pemberdayaan masyarakat (sektor pertanian& non-pertanian), (3)

Program kewirausahaan & Pengembangan UMKM, (4) Optimalisasi fungsi

Balai Latihan Kerja (BLK), (5) Pembentukan lembaga Job Center di daerah,

(6) Program pelatihan pra-kerja, (7) Pembenahan sektor pendidikan (vokasi,

kurikulum) dan aspek lainnya, dan (8) Mendorong tumbuhnya investasi

(PMDN & PMA).

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka

strategi yang dapat ditempuh sebagai solusi dalam penyediaan pekerjaan bagi

pengangguran di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) secara

berurutan sebagai berikut:

1) Meningkatkan sinergitas stakeholders dalam pengembangan kapasitas

angkatan kerja (pelatihan, bimtek, dll)

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas bantuan pemberdayaan masyarakat

(sektor pertanian& non-pertanian)

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program kewirausahaan,

pengembangan UMKM dan Koperasi

4) Mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah
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5) Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator penyedia lapangan

pekerjaan melalui pembentukan lembaga Job Center di daerah

6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program pelatihan pra-kerja bagi

lulusan SMU dan SMK

7) Pembenahan sektor pendidikan, khususnya pendidikan vokasi (SMK), seperti

pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan pasar

tenaga kerja.

8) Mendorong tumbuhnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN melalui

perizinan satu pintu yang memudahkan pelaku usaha/ investor.
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LAMPIRAN 1. Daftar Pertanyaan - Survey

KUESIONER - PENYEDIAAN PEKERJAAN
BAGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN PANGKEP

No. Kuesioner : ________

A. Keterangan Lokasi
A1. Kabupaten : ___________________________
A2. Kecamatan : ___________________________
A3. Desa : ___________________________
A4. Alamat : ___________________________
A5. No Telp/HP : ___________________________

B. Keterangan Petugas Lapangan
B1. Pewawancara : ___________________________
B2. Editor : ___________________________
B3. Supervisor : ___________________________

C. Data Responden
C1. Nama Responden : ___________________________

C1a. Usia :______________________________
C1b. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan*)

C2. Status Perkawinan : Menikah/ Belum menikah/ Cerai*)

C3. Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga :
1. Kepala Rumah Tangga 5. Mertua
2. Suami/Istri 6. Menantu
3. Anak 7. Kemanakan
4. Orang Tua 95. Lainnya, ..…

C4. Agama:
1. Islam 5. Budha
2. Protestan 6. Konghucu
3. Katolik 95. Lainnya, .....
4. Hindu

C5. Suku:
1. Makassar 5. Mandar
2. Bugis 6. Jawa
3. Toraja 7. Sunda
4. Duri/Enrekang 95. Lainnya, ..…
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C6. Pendidikan Terakhir
1. Tidak Pernah Sekolah 5. SLTA/Sederajat
2. Tidak Tamat SD 6. D1/D2/D3/D4
3. SD/Sederajat 7. S1
4. SLTP/Sederajat 8. S2/S3

C7. Lokasi Tempat Tinggal:
1. Perkotaan
2. Perdesaan/ Pegunungan
3. Kepulauan

D. Pertanyaan Tentang Pengangguran

Variabel Pertanyaan Jawaban Keterangan
Pengangguran Apa kegiatan terbanyak

yang Ibu/Bapak/Sdr
lakukan selama seminggu
yang lalu?

1. Bekerja/berusaha untuk
memperoleh/ membantu
memperoleh penghasilan
2. Mencari pekerjaan
3. Bersekolah
4. Mengurus rumah tangga
5. Pensiun/sudah tua
6. Sakit/cacat
7. Lainnya:

Apakah Ibu/Bapak/Sdr
bekerja/ berusaha untuk
memperoleh/ membantu
memperoleh penghasilan
paling sedikit satu jam,
selama seminggu yang
lalu?

1 = Ya
3 = Tidak

Apakah Ibu/Bapak/Sdr
mempunyai
pekerjaan/usaha tetapi
sementara tidak bekerja
selama seminggu yang
lalu?

1 = Ya
3 = Tidak

Apakah Ibu/Bapak/Sdr
bekerja di usaha (pertanian/
non- pertanian) milik
keluarga selama 1 minggu
yang lalu?

1 = Ya
3 = Tidak

Pekerjaan
Utama &
Tambahan

Pekerjaan Utama 1. Tidak Bekerja
2. Petani
3. Pegawai Negeri Sipil
4. Pegawai BUMN
5. Nelayan
6. Karyawan Swasta
7. Wiraswasta
8. Mengurus Rumah Tangga
9. Lainnya:
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Variabel Pertanyaan Jawaban Keterangan
Pekerjaan Tambahan/
Sampingan

Penghasilan &
Tanggungan

Jumlah tanggungan anak
kandung ataupun anak tiri
(Usia 0-14 tahun)

__________Orang

Jumlah tanggungan anak
kandung ataupun anak tiri
(Usia 15 tahun ke atas)
tidak sekolah/ tidak bekerja

__________Orang

Penghasilan rata-rata
Rumah Tangga perbulan

1. Di bawah 1.000.000
2. 1.000.001 – 2.000.000
3. 2.000.001 – 3.000.000
4. 3.000.001 – 4.000.000
5. 4.000.001 – 5.000.000
6. 5.000.001 ke atas

Bantuan
Pemerintah
Pusat & Daerah

Apakah Rumah Tangga
Bapak/ Ibu termasuk
penerima bantuan program
pemberdayaan masyarakat
(Raskin/ PKH/ Program
Lainnya)

1 = Ya
3 = Tidak

Kondisi
Ekonomi
Rumah Tangga

Bagaimana kondisi
ekonomi rumah tangga
Bapak/ Ibu saat ini
dibandingkan satu tahun
yang lalu

1. Jauh lebih baik
2. Lebih baik
3. Cukup baik
4. Menurun
5. Lebih buruk

E. Faktor - Faktor Penyebab & Solusi Pengangguran

Bapak/ ibu diminta untuk melakukan perengkingan terhadap faktor-faktor penyebab
pengangguran & solusi penanganannya sesuai dengan tingkat kepentingannya

Variabel Jawaban Peringkat
Faktor-Faktor
Penyebab
Pengangguran

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan

yang tersedia
3. Keterampilan/ skill angkatan kerja yang kurang memadai
4. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia
5. Angkatan kerja pilih-pilih pekerjaan
6. Gaji/ Upah yang tidak sesuai
7. Informasi tentang lapangan kerja & rekrutmen yang tidak

merata
8. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam

menyiapkan angkatan kerja
9. Lainnya:

Faktor-Faktor
Solusi
Pengangguran

10. Pembenahan sektor pendidikan (vokasi, kurikulum) dan
aspek lainnya

11. Program pelatihan pra-kerja
12. Mendorong tumbuhnya investasi (PMDN & PMA)
13. Program kewirausahaan & Pengembangan UMKM
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14. Bantuan pemberdayaan masyarakat (sektor pertanian&
non-pertanian)

15. Sinergi stakeholders pengembangan kapasitas angkatan
kerja (pelatihan, bimtek, dll)

16. Optimalisasi fungsi BLK
17. Pembentukan lembaga Job Center di daerah
18. Lainnya:

F. Tuliskan harapan Bapak/Ibu buat pemerintah daerah terkait dengan upaya
penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERIMA KASIH ATAS WAKTU & KERJASAMANYA !
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LAMPIRAN 2. Daftar Pertanyaan - FGD

INSTRUMEN FGD
PENYEDIAAN PEKERJAAN BAGI PENGANGGURAN

DI KABUPATEN PANGKEP

A. DATA RESPONDEN

A1. Nama Informan : ___________________________________

A1a. Usia :____________________________________
A1b. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan*)

A1c. Status Perkawinan : Menikah/ Belum menikah*)

A1d. Instansi/ Dinas/ Badan: _____________________________

A1e. Posisi/ Jabatan: ___________________________________

A1f. Masa Kerja:

a. 5 - 10 Tahun

b. 11 - 15 Tahun

c. 16 - 20 Tahun

d. 21 - 25 Tahun

e. Di atas 25 tahun

A1g. No.Kontak/HP: ___________________________________

B. FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB & SOLUSI PENGANGGURAN

Bapak/ ibu diminta untuk melakukan perengkingan terhadap faktor-faktor penyebab

pengangguran & solusi penanganannya sesuai dengan tingkat kepentingannya

Variabel Jawaban Peringkat

Faktor-Faktor

Penyebab

Pengangguran

1. Rendahnya tingkat pendidikan

2. Tingkat pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan

yang tersedia

3. Keterampilan/ skill angkatan kerja yang kurang memadai

4. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia

5. Angkatan kerja pilih-pilih pekerjaan

6. Gaji/ Upah yang tidak sesuai
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7. Informasi tentang lapangan kerja & rekrutmen yang tidak

merata

8. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam

menyiapkan angkatan kerja

9. Lainnya: (Sebutkan)

Faktor-Faktor

Solusi

Pengangguran

10. Pembenahan sektor pendidikan (vokasi, kurikulum) dan

aspek lainnya

11. Program pelatihan pra-kerja

12. Mendorong tumbuhnya investasi (PMDN & PMA)

13. Program kewirausahaan & Pengembangan UMKM

14. Bantuan pemberdayaan masyarakat (sektor pertanian&

non-pertanian)

15. Sinergi stakeholders pengembangan kapasitas angkatan

kerja (pelatihan, bimtek, dll)

16. Optimalisasi fungsi BLK

17. Pembentukan lembaga Job Center di daerah

18. Lainnya: (Sebutkan)

C. USULAN/ SARAN

Tuliskan usulan/saran Bapak/Ibu untuk pemerintah daerah (Pemda) terkait dengan upaya

penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran pada bagian di bawah ini

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! TERIMA KASIH ATAS KONTRIBUSINYA !!!
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Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Gambar 1. Rapat Pembahasan Proposal - 1

Gambar 2. Rapat Pembahasan Proposal - 2
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Gambar 3. Rapat Pembahasan Proposal -3

Gambar 4. Rapat Pembahasan Proposal - 4
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Gambar 5. Rapat Pembahasan Proposal - 5

Gambar 6. Foto Bersama Rapat Pembahasan Proposal - 6
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Gambar 7. Permohonan Izin Pengambilan Data pada Salah Satu Kelurahan

Gambar 8. Wawancara Pengambilan Data - 1
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Gambar 9. Wawancara Pengambilan Data - 2

Gambar 10. Wawancara Pengambilan Data - 3
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Gambar 11. Wawancara Pengambilan Data - 4

Gambar 12. Wawancara Pengambilan Data - 5
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Gambar 13. Wawancara Pengambilan Data - 6

Gambar 14. Wawancara Pengambilan Data -7
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Gambar 15. Wawancara Pengambilan Data - 8

Gambar 16. Wawancara Pengambilan Data - 9
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Gambar 17. Persiapan Menuju Pulau - 1

Gambar 18. Perjalanan Menuju Pulau - 2
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Gambar 19. Dermaga Pulau Sabutung

Gambar 20. Desa Mattiro Kanja
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Gambar 21. Kantor Desa Mattiro Kanja - 1

Gambar 22. Kantor Desa Mattiro Kanja - 2
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Gambar 23. Kantor Desa Mattiro Kanja - 3

Gambar 24. Survey di Pulau Sabutung -1
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Gambar 25. Survey di Pulau Sabutung -2

Gambar 26. Survey di Pulau Sabutung -3
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Gambar 27. Wawancara Pengambilan Data -1

Gambar 28. Wawancara Pengambilan Data -2
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Gambar 29. Sidang TPM - 1

Gambar 30. Sidang TPM - 2
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Gambar 31. Sidang TPM - 3

Gambar 32. Sidang TPM - 4
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Gambar 33. Sidang TPM - 5

Gambar 34. Peserta Sidang TPM - 6
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Gambar 35. Peserta Sidang TPM - 7

Gambar 36. Foto Bersama Sidang TPM - 8



LAPORAN AKHIR| Penelitian Penyediaan Pekerjaan Bagi Pengangguran Kabupaten Pangkep 87

Gambar 37. FGD dengan Stakeholders - 1

Gambar 38. FGD dengan Stakeholders - 2
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Gambar 39. FGD dengan Stakeholders - 3

Gambar 40. FGD dengan Stakeholders - 4
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Gambar 41. FGD dengan Stakeholders - 5

Gambar 42. FGD dengan Stakeholders - 6



LAPORAN AKHIR| Penelitian Penyediaan Pekerjaan Bagi Pengangguran Kabupaten Pangkep 90

Gambar 43. FGD dengan Stakeholders - 7

Gambar 44. FGD dengan Stakeholders - 8
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Gambar 45. FGD dengan Stakeholders - 9

Gambar 46. FGD dengan Stakeholders - 10
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