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Abstract

Apa yang mempengaruhi penduduk dalam memutuskan untuk pindah? Pertanyaan ini dijawab 

dengan mengungkapkan hasil tinjauan berbagai literatur yang menjelaskan secara teoritis, 

bahwa seseorang melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

bermigrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor individu maupun kontekstual (locational). Keputusan 

untuk pindah merupakan hasil perhitungan ekonomis dari perbandingan antara utilitas di daerah 

asal dan utilitas yang diharapkan (expected utility) di daerah tujuan. 

Adanya kecendrungan peningkatan jumlah migrasi yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur 

merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur khususnya 

dalam hal peningkatan jumlah penduduk yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang  juga sangat berhubungan erat dengan peningkatan jumlah pengangguran di 

wilayah Kalimantan Timur.
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I. Pendahuluan.

Latar Belakang.

Migrasi merupakan dimensi gerak penduduk permanen. Seseorang dikatakan 

melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat tinggal secara  permanen atau 

relatif permanen (pada jangka waktu minimal tertentu) dengan jangka waktu minimal 

tertentu, atau pindah dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis 

sering berarti unit administratif pemerintahan baik berupa negara maupun bagian-bagian 

dari negara. Migrasi merupakan suatu bentuk gerak penduduk geografis spasial atau 

teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal yaitu dari 

tempat asal ke tempat tujuan. (Rusli,1995)



Migrasi merupakan salah satu dari ketiga faktor dasar yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk, sedangkan faktor lain adalah kelahiran dan kematian. Peninjauan 

migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya 

kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong 

dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam 

pembangunan, dilain pihak, komunikasi termasuk transportasi yang semakin lancar.

Secara teoritis, mobilitas (pergerakan) penduduk terjadi bersamaan dengan 

adanya aktivitas migrasi (perpindahan) penduduk, baik untuk tujuan permanen atau tidak 

permanen. Artinya aktivitas mobilitas penduduk ‘mengikuti’ kejadian migrasi penduduk. 

Migrasi penduduk merupakan salah satu karakteristik demografi yang polanya secara 

umum relatif sulit terukur sebagaimana karakteristik demografi lainnya. Migrasi dan 

mobilitas penduduk dapat terjadi karena diarahkan atau diberdayakan (induced 

migration) atau atas kebijakan tertentu, tetapi jauh lebih banyak karena spontan, yaitu 

atas tuntutan kepentingan individu atau kelompok.

Dalam perpindahan penduduk yang terprogram (induced migration), tidak kalah 

menarik, karena keberadaan dan karakteristik modelnya bertentangan dengan naluri 

perpindahan spontan. Berbagai negara secara internal mencoba melakukan kebijakan atas 

migrasi, tetapi satu dengan lainnya menunjukkan konteks yang saling berbeda. Perbedaan 

definisi, kebutuhan, kondisi geografis, sosial-ekonomi, historis, karakteristik demografis 

dan sebagainya, biasanya saling berinteraksi menjadi goodwill atas implementasi 

kebijakan masing-masing

Pada awalnya para ekonom memandang migrasi sebagai suatu hal yang positif 

dalam pembangunan. Migrasi internal (migrasi antar daerah dalam satu negara) dianggap 

sebagai proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah 

perdesaan ke sektor industri moderen di kota-kota yang daya serapnya lebih tinggi. 

Proses ini dipandang positif secara sosial, karena memungkinkan berlangsungnya suatu 

pergeseran sumber daya manusia dari ternpat-tempat yang produk marjinal sosialnya nol 

ke lokasi lain yang produk marjinalnya tidak hanya positif tetapi juga akan terus 

meningkat sehubungan dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Todaro 

1999). 



Kenyataannya di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia pada masa-

masa sekarang ini memang sangat bertentangan dengan pandangan para ekonom 

tradisional tersebut. Arus migrasi tenaga kerja dari daerah perdesaan ke kota-kota telah 

jauh melampaui tingkat penciptaan atau penambahan lapangan kerja di kota-kota 

tersebut. Dengan demikian migrasi internal, terutama migrasi desa kota, tidak bisa lagi 

dipandang sebagai faktor yang positif untuk mengatasi permintaan tenaga kerja di daerah 

perkotaan. Sebaliknya, sekarang migrasi harus dilihat sebagai sebuah faktor negatif yang 

menyebabkan surplus tenaga keIja perkotaan secara berlebihan serta sebagai sesuatu 

kekuatan yang secara terus-menerus memperburuk masalah-masalah pengangguran di 

daerah perkotaan yang pada awalnya bersumber dari ketidakseimbangan struktural dan 

ekonomi antara daerahdaerah perkotaan dan perdesaan seperti dikemukakan Todaro 

(1999). 

Secara demografis sumber pertumbuhan penduduk perkotaan adalah pertambahan 

penduduk alamiah, yaitu jumlah orang yang lahir dikurangi jumlah yang meninggal; 

migrasi penduduk khususnya dari wilayah perdesaan (rural) ke wilayah perkotaan 

(urban); serta reklasifikasi, yaitu perubahan status suatu desa (lokalitas), dari lokalitas 

rural menjadi lokalitas urban, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Sensus oleh 

Badan Pusat Statistik.

Kota adalah suatu sistem hidup yang merupakan tempat terakumulasinya 

penduduk dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukannya. Perkembangan dan 

pertumbuhan kota tidak dapat dipisahkan dari faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhinya, seperti : pertumbuhan penduduk, fungsi-fungsi kegiatan penduduk, 

sosial-ekonomi, budaya, migrasi atau urbanisasi, dsb. Dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh migrasi terhadap proses pembangunan lebih luas dari pad a sekedar memperburuk 

kondisi maupun tingkat pengangguran, baik itu pengangguran terbuka (penuh) maupun 

pengangguran terselubung, di daerah perkotaan. Implikasi negatif yang selalu 

ditimbulkan migrasi tersebut terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya 

pembangunan secara keseluruhan di banyak negara berkembang, terwujud sebagai proses 

terus memburuknya distribusi pendapatan atau hasil-hasil pembangunan. Dampak lain 

dari arus migrasi desa - kota yang tinggi adalah terjadinya peningkatan kriminalitas



sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran, pencemaran lingkungan hidup, 

kemacetan lalu-lintas, dan tumbuh subur kantong-kantong permukiman kumuh. 

Pembangunan perkotaan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pembangunan nasional yang telah dilaksanakan beberapa dekade ini. Hal tersebut 

terjadi karena peran kota sebagai pusat pertumbuhan, penggerak pembangunan, pusat 

informasi serta pemerataan pembangunan. Konsentrasi peran yang besar pada kota tidak 

terlepas dari kenyataan bahwa kota merupakan lokasi yang paling efisien dan efektif 

untuk kegiatan-kegiatan produktif sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, 

tersedianya tenaga kerja, tersedianya dana sebagai modal, dan sebagainya sehingga 

memicu terjadinya migrasi penduduk yang besar ke kota, terutama wilayah yang kaya 

akan sumberdaya alam. (Firman, 1974)

Di Negara yang sedang berkembang Indonesia misalnya,  awal tahun 1990-an, 

lebih banyak penduduk yang datang ke Jawa ketimbang yang keluar.  Namun demikian, 

setelah krisis moneter, berdasarkan sensus tahun 2000, terjadi peningkatan migrasi ke 

luar Jawa dan adanya penurunan arus masuk migran dalam wilayah tersebut. Ini 

kemungkinan berkaitan dengan penurunan peluang kerja di daerah perkotaan Jawa 

setelah krisis tersebut, sehingga pulau-pulau lain menjadi lebih diminati oleh kaum 

migran (Hugo 2002).

Jawa Tengah merupakan sumber utama kaum migran antar provinsi. Unsur 

penting yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja di pulau-pulau Indonesia yang lain 

adalah  pengembangan proyek skala besar berkaitan dengan penggalian dan pengolahan 

sumber daya alam seperti mineral, minyak bumi, pengolahan kayu dsb. Hasil sensus 

menunjukkan bahwa lebih dari seperlima dari seluruh migran antar provinsi merupakan 

migran yang kembali ke desa (returned migrants)(Hugo 2002). Kaum migran tersebut 

terdiri dari lebih 200 kelompok etnolingusitik yang berbeda, dan terdiri dari kelompok 

suku yang berbeda yang secara tradisi mempunyai alasan yang berbeda pula dalam 

melakukan migrasi. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut semakin lama 

semakin mengecil karena perkembangan pendidikan dan semakin baiknya transportasi 

dan komunikasi.



Pertambahan penduduk alamiah berkontribusi sekitar sepertiga bagian sedangkan 

migrasi dan reklasifikasi memberikan andil dua per tiga kepada kenaikan jumlah 

penduduk perkotaan di Indonesia, dalam kurun 1990-1995. Dengan kata lain migrasi 

sesungguhnya masih merupakan faktor utama dalam penduduk perkotaan di Indonesia. 

Sensus Penduduk 2000 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di 

Indonesia telah mencapai lebih dari 85 juta jiwa, dengan laju kenaikan sebesar 4,40 

persen per tahun selama kurun 1990-2000. Jumlah itu kira-kira hampir 42 persen dari 

total jumlah penduduk.  Mengikuti kecenderungan tersebut, dewasa ini  diperkirakan 

bahwa jumlah penduduk perkotaan telah melampaui 100 juta jiwa, dan kini hampir 

setengah jumlah penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini tentu saja 

berdampak pada penumpukan angkatan kerja yang dapat berakibat peningkatan jumlah 

pengangguran .

Dampak migrasi desa ke kota yang dialami banyak Negara berkembang juga 

dialami propinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini dikenal banyak memiliki sumber daya 

alam yang melimpah, baik berupa pertambangan seperti emas, batu bara, minyak dan gas 

bumi, juga hasil-hasil hutan yang pada umumnya belum dimanfaatkan secara optimal. 

Dengan demikian migran yang masuk ke wilayah propinsi Kalimantan Timur tidak hanya 

dari daerah pedesaan namun juga terdapat migran yang berasal dari kota-kota lain seperti 

pulau jawa dan pulau lainnya. 

Salah satu trend yang mencolok dalam hal peningkatan jumlah migrant yaitu 

untuk mencari pekerjaan yang berorientasi pada tingkat penghasilan yang lebih layak dari 

pada daerah asal, namun hal ini justru berakibat menumpuknya jumlah angkatan kerja 

daripada permintaan tenaga kerja yang tersedia di  propinsi Kalimantan timur. Apalagi 

sebagian besar migrant tidak dibekali dengan sumber daya manusia (skill) yang memadai, 

yang tentunya dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Permasalahan

Faktor pendorong dan penarik terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah lain, 

biasanya sangat kondisional dan kasuistis. Perbedaan karakteristik wilayah/negara 



menunjukkan hubungan yang positif atas terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi. 

Ketidakseimbangan nilai sosial-budaya, ketidakseimbangan faktor lingkungan, 

terganggunya keamananan dan menurut Todaro (1985) dalam Sarjono lebih dari 90 

persen dengan alasan ekonomi, merupakan daya dorong dan daya tarik yang sangat 

berarti bagi perpindahan migran.

Semakin maju suatu wilayah, akan semakin menarik bagi para pendatang yang 

memberi kontribusi positif bagi peningkatan aksesibilitas sosial ekonomi, sebaliknya, 

semakin tertinggal suatu daerah dalam aspek ekonomi, dapat dijadikan salah satu 

pendorong bagi penduduk untuk pindah ke daerah lain, utamanya pada kelompok usia 

tertentu guna mencari peluang kerja, pemahaman migrasi desa – kota tersebut melatar 

belakangi tulisan ini untuk mengetahui seberpa besar pengaruhnya migrasi terhadap 

peningkatan jumlah pengangguran dan faktor apa saja yang menjadi daya tarik para 

migran untuk masuk ke daerah Kalimanan Timur.

Tujuan Penulisan.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

migrasi dengan peningkatan angkatan kerja yang masuk ke kalimantan timur dan 

pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah pengangguran serta mengetahui faktor yang 

menjadi daya tarik para migran untuk masuk ke daerah Kalimanan Timur.

II. Tinjauan Pustaka.

Migrasi, Angkatan Kerja & Pengangguran

Migrasi merupakan suatu proses yang secara selektif mempengaruhi setiap 

individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka 

segenap pengaruhnya secara relatif terhadap faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi 

dari masing-masing individu tentu akan bervariasi. 

Mobilitas penduduk yang terjadi karena migrasi spontan, biasanya lebih karena 

alasan ekonomi. Teori klasik yang terkenal tentang terjadinya perpindahan penduduk, 



yaitu push and pull factor teory. Everett S. Lee dalam Dasar-Dasar Demografi (1981). 

Teori tersebut sebenarnya merupakan kembangan dari The laws of migration, EG 

Revenstein (1885), yang merupakan tujuh teori dasar migrasi. Faktor pendorong dan 

penarik terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah lain, biasanya sangat kondisional 

dan kasuistis. Perbedaan karakteristik wilayah / negara menunjukkan hubungan yang 

positif atas terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi. Ketidakseimbangan nilai 

sosial-budaya, ketidakseimbangan faktor lingkungan, terganggunya keamananan dan 

menurut Todaro (1985) lebih dari 90 persen dengan alasan ekonomi, merupakan daya 

dorong dan daya tarik yang sangat berarti bagi perpindahan migran. Semakin maju suatu 

wilayah, akan semakin menarik bagi para pendatang yang memberi kontribusi positif 

bagi peningkatan aksesibilitas sosial ekonomi, sebaliknya, semakin tertinggal suatu 

daerah dalam aspek ekonomi, dapat dijadikan salah satu pendorong bagi penduduk untuk 

pindah ke daerah lain, utamanya pada kelompok usia tertentu guna mencari peluang 

kerja.

Ilustrasi di Asia Tenggara, misalnya negara Malaysia, sebagai negara yang 

petumbuhan ekonominya relatif pesat di antara negara-negara sekitarnya, meski 

memberlakukan regulasi bagi pendatang secara ketat, tetap saja menjadi ‘primadona’ 

tujuan dalam mencari kesempatan kerja bagi kaum migran khususnya dari Indonesia 

sebagai TKI bahkan dengan cara ilegal sekali pun.

Menurut Lee (1987), ada empat faktor yang perlu diperhatikan dalam studi 

migrasi penduduk, yaitu: 

1. Faktor-faktor yang tedapat di daerah asal; 

2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan; 

3. Rintangan antara; 

4. Faktor-faktor individu

Ada tiga dimensi penting dalam pembahasan tentang migrasi,  yaitu : dimensi 

spasial, sektoral atau lapangan kerja (occupational), dan temporal.  Migrasi dilihat dari 



dimensi spasial adalah menerangkan perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk 

yang melintasi batas teritorial (administratif) atau geografi (Sudarmo, 1993).  Salah satu 

bentuk migrasi secara spasial yang banyak terjadi adalah mobilitas penduduk desa-kota.  

Terjadinya gerak penduduk atau mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota menunjukkan 

adanya ketidak seimbangan kesempatan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja antara 

desa dan kota.  Migrasi dari dimensi sektoral melahirkan konsep mobilitas penduduk 

berdasarkan jenis pekerjaan (okupasi) baik yang sifatnya permanen atau musiman 

(Sumaryanto dan Pasaribu, 1996).  Selain dimensi spasial dan sektoral, dimensi penting 

lainnya adalah dimensi temporal.  Dimensi waktu ini melahirkan konsep migrasi 

komutasi, sirkulasi, dan permanen.  Dalam kenyataannya, sangatlah sulit membahas 

masalah migrasi dengan konsep dimensi secara terpisah, karena antar dimensi tersebut 

saling terkait.  

Resultan dari factor pendorong di daerah asal dan factor penarik di daerah tujuan 

dapat pula menimbulkan migrasi, factor yang dimaksud diantaranya ialah :

1. Faktor-faktor demografi, misalnya penurunan tingkat kematian yang kemudian 

mempercepat laju pertumbuhan penduduk perdesaan. 

2. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar. 

3. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas segenap sarana transportasi, sistem 

pendidikan yang cenderung berorientasi ke kehidupan khas kota dan, dampak - -

dampak "moderenisasi" yang ditimbulkan oleh aneka perangkat hiburan seperti 

listrik, radio, televisi, dan bioskop. 

4. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran itu sendiri untuk melepaskan 

diri dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi - organisasi 

sosial yang sebelumnya mengungkung mereka. Faktor-faktor fisik, termasuk pula 

pengaruh iklim dan bencana meteorologis seperti banjir dan kekeringan. 

Daerah-daerah yang paling umum dipilih oleh para migran untuk mencari pekerjaan 

sementara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam misalnya tambang, kehutanan, 



dan perkebunan;

2. Proyek-proyek pembangunan skala besar; daerah di perbatasan yang 

perkembangannya pesat (misalnya, Kalimantan);

3. Merupakan daerah perkotaan.

Menurut Todaro dan Stilkind (Manning dan Effendi 1996) kebanyakan negara 

sedang berkembang mengabaikan sektor pertanian untuk mendapat sumber daya dalam 

upaya meningkatkan usaha industrialisasi dan urbanisasi. Kebijakan ini sangat 

mengutamakan urban bias (kecenderungan mengutamakan kota) yang sudah mendarah 

daging dalam kehidupan ekonomi di kebanyakan negara sedang berkembang. Kebijakan-

kebijakan yang urban bias ini akan memperlebar jurang pendapatan antara kota dan desa. 

Keadaan ini mendorong tetap berlangsungnya tingkat migrasi yang tinggi meskipun 

pengangguran di kota meningkat terus. Selama pendapatan di desa tetap rendah dan upah 

di sektor perkotaan lebih tinggi dari semestinya karena kebijakan pemerintah dan 

pengaruh "institusional" lainnya, maka kaum migran dari desa akan terus mengalir ke 

kota untuk mencari pekerjaan di sektor moderen yang upahnya lebih baik walaupun sukar 

(atau tidak mungkin) dimasuki. 

Pernyataan Todaro diatas didukung oleh realita yang terjadi di lapangan, yaitu 

dengan semakin meroketnya harga tanah di kota-kota besar menyebabkan kawasan-

kawasan permukiman beralih fungsi menjadi kawasan bisnis, perdagangan dan jasa, 

tempat hiburan dan lainnya. Sementara itu di kawasan tepi kota terjadi alih guna tanah 

pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri serta lainnya secara besar-besaran 

dan tidak terkendali.

Secara umum, ini mengindikasikan gejala bahwa kota-kota kecil dan menengah 

kurang berperan dalam kegiatan ekonomi bila dibandingkan dengan kota-kota besar. 

Memang kegiatan ekonomi perkotaan di Indonesia, masih sangat didominasi oleh kota-

kota besar. Kegiatan industri dan jasa di kota-kota tersebut yang semakin berorientasi 

pada perekonomian global, telah mendorong perkembangan fisik dan sosial ekonomi 

kota, namun semakin memperlemah keterkaitannya (linkages) dengan ekonomi lokal, 

khususnya ekonomi perdesaan. Dampak yang paling nyata yaitu dengan meningkatnya



permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya sangat memacu laju pergerakan penduduk 

dari desa ke kota.

Fenomena seratus juta jiwa penduduk perkotaan dan setengah penduduk 

Indonesia telah menjadi penduduk perkotaan seperti yang digambarkan di atas adalah 

suatu kondisi yang perlu dijadikan landasan dalam pembangunan kota-kota di masa yang 

akan datang. Kehadiran kota-kota besar sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dan 

berbagai fungsi lainnya, termasuk pusat pemerintahan, adalah suatu kenyataan yang harus 

dihadapi, dengan jumlah penduduknya yang semakin meningkat pula. Faktor lain yang 

dirasakan sangat menekan sebagai akibat perkembangan kota adalah masalah-masalah 

lingkungan, khususnya pencemaran air, tanah dan udara, kemacetan lalu lintas dan 

lainnya, serta masalah sosial, seperti peningkatan jumlah pengangguran yang berakibat 

kepada peningkatan jumlah kemiskinan, permukiman kumuh, kriminalitas dan lainnya.

Beberapa teori lain yang dapat menjelaskan terjadinya arus migrasi desa-kota 

yaitu : (1) Stress-threshold model atau place utility model (J, Wolpert, 1965); (2) The 

Human Capital Approach (Sjaastad, 1972); (3) Value expectacy model (De Yong dan 

Fawcett, 1981).  Ide dasar dari teori Stress-threshold model adalah bahwa setiap individu 

merupakan makhluk rasional yang mampu melakukan pilihan-pilihan terbaik di antara 

alternatif-alternatif yang ada.  Penilaian seseorang mengenai kondisi tempat tinggal 

maupun tempat bekerja akan dipengaruhi oleh karakteristik individu, ciri-ciri rumah 

tangga, dan ciri-ciri lingkungan.

    Ide dasar The Human Capital Model adalah investasi dalam rangka 

peningkatan produktivitas.  Dalam model ini niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi 

oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik.  Dalam 

kontek ini Todaro (1983) mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan 

migrasi merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja dan 

pendapatan yang lebih baik.  Todaro berpendapat bahwa sektor modern di perkotaan 

merupakan sektor penarik utama migrasi tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja 

terampil.  Cole dan Sanders (1983) dalam Syafaat (1998) mengemukakan bahwa 

penduduk yang tidak berpendidikan yang melakukan migrasi akan memasuki sektor 

informal.   



Pendekatan kontekstual dalam analisis migrasi menekankan pentingnya faktor 

kesempatan kerja, tingkat upah, serta aksessibilitas  terhadap fasilitas sosial maupun 

ekonomi.  Sementara itu, pendekatan expektasi dalam analisis migrasi menekankan 

pentingnya  nilai dalam mempengaruhi niat bermigrasi seperti kemandirian, affiliasi, dan 

mortalitas. 

Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang selama seminggu yang 

lalu sedang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan mereka yang saat 

ini sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja (labour force) merupakan konsep yang 

memperlihatkan economically active population. (Rusli1995).

Secara umum diagram ketenaga kerjaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada Negara berkembang seperti Indonesia misalnya, angkatan kerja sangat 

berhubungan erat dengan produktivitas tenaga kerja masalah produktifitas tenaga kerja 

pada umumnya dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja yang diukur dengan tingkat 

pendidikan tenaga kerja. Sebagai negara yang sedang berkembang, investasi pada human 

kapital di Indonesia tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sedemikian 

besar. Bahkan semenjak krisis, perhatian anggaran pemerintah terfokus pada pembayaran 

utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri beserta beban bunganya yang 

tak kalah besamya. Selama paling tidak 3 tahun terakhir, 80% dari anggaran pemerintah 

habis digunakan untuk pembayaran utang pokok beserta bunga utang yang ditanggung 

pemerintah. Otomatis 20% sisanya tidak banyak berarti, apalagi jumlah yang sangat kecil 

ini harus dibagi kepada sejumlah sektor yang cukup banyak. 

Penduduk

Usia Bukan Usia Kerja

Bukan Angkatan KerjaAngkatan Kerja

Bekerja Mencari Kerja Sekolah Mengurus Rumah Lainnya



Tak mengherankan jika kemudian produktifitas tenaga kerja Indonesia 

digolongkan rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketersediaan tenaga kerja di 

Indonesia dimana hanya 5 % diantaranya yang berpendidikan tinggi dan 59% 

berpendidikan rendah. Hal ini berpengaruh pada rendahnya produktifitas tenaga kerja di 

Indonesia. 

Konsep angkatan kerja yang digunakan di Indonesia (Badan Pusat Statistik) 

dalam pengumpulan data ketenagakerjaan adalan The Labour Force Concept yang 

disarankan oleh International Labour Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk 

menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan penduduk b1.ikan 

usia kerja (bukan tenaga kerja). Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi 

dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan. Kelompok tersebut 

adalah kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. 

Berkaitan dengan penerapan konsep tersebut, perlu pula dipahami definisi yang 
digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan di Indonesia. 



a. Penduduk adalah semua orang yang telah berdomisili di wilayah geografis Republik 

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 

bulan tetapi bertujuan untuk menetap. 

b. Penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. 

c. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan 

lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 

sedang mencari pekerjaan. 

Secara umum pengukuran ketenaga kerjaan dapat didekati dengan dua cara, yaitu: 

1. Gainful worker approach

Dalam Gainful worker approach, seseorang yang terkatagori tenaga kerja akan 

ditanyakan kegiatan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 

Seseorang yang "biasanya bersekolah", tetapi pada saat survei sensus sedang 

mencari pekerjaan, dalam gainful worker approach akan dimasukkan dalam 

kategori sekolah (Mantra 1995). Dengan demikian informasi mengenai 

pengangguran akan banyak yang hilang. 

2. Labour Force Approach. 

Konsep angkatan kerja yang digunakan di Indonesia (Badan Pusat Statistik) dalam 

pengumpulan data ketenaga kerjaan adalah The Labour Force Concept yang 

disarankan oleh International Labour Organization (ILO). Konsep ini membagi 

penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan 

penduduk bukan usia kerja (bukan tenaga kerja). Selanjutnya penduduk usia kerja 

dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang 

dilakukan. Kelompok tersebut adalah kelompok angkatan kerja dan kelompok 

bukan angkatan kerja.

Berkaitan dengan penerapan konsep tersebut perlu dipahami definisi yang 

digunakan dalam pengumpulan data ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat 

pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan 

sebagai persentase dari penduduk dasar.

2. Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi.



3. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki 

dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. 

Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk 

perempuan.

4. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas.

5. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam 

secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa 

upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

6. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau 

punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Misalnya :

 Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena 

alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panenan atau 

menunggu hujan untuk menggarap sawah)

 Orang-orang yang bekerja atas tanggungan resikonya sendiri dalam suatu bidang 

keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan 

sebagainya.

 Pegawai pemerintah swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, 

mogok, mangkir, mesin peralatan perusahaan mengalami kerusakan dan 

sebagainya. 

7. Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana 

seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha 

Indonesia (KLUI) dalam 1 digit. Misalnya : Kegiatan industri, Pertanian, kehutanan, 

perkebunan, perikanan, jasa-jasa dan sebagainya. 

8. Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam 

melaku-kan pekerjaan.

9. Pekerja Keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh 

penghasilan/ keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga 

atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji.

10. Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak 

bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu.



11. Mencari pekerjaan atau menganggur terbuka adalah kegiatan seseorang yang  tidak 

bekerja dan pada saar suryei orang tersebut sedang mencari pekerjaan,  seperti 

mereka :

 Mereka yang belum pemah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 

 Mereka yang sudah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan 

sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum  pencacahan. 

Mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya 

telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap di anggap sebagai mencari 

pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebas tugaskan, baik akan 

dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan  pekerjaan, tidak 

dapat disebut sebagai penganggur terbuka. 

12. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga 

tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumahtangga dan anaknya yang 

membantu mengurus rumahtangga. Sebaliknya pembantu rumahtangga yang 

mendapatkan gaji walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja. 

13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai 

seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah 

dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). 

14. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari 

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu 

sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.

15. Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang 

dibayarkan perusahaan kantor, majikan sendiri. Penerimaan dalam bentuk barang 

dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah 

setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan 

sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan. 

16. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu 

unit usaha kegiatan. 



17. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang 

sudah pensiun, orang penyandang cacad jasmani (buta, bisu, dan sebagainya) yang 

tidak melakukan sesuatu pekerjaan. 

Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika 

tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma dan tingkat pendapatan 

masyarakat merosot. Dalam situasi seperti ini kelesuan ekonomi akan berpengaruh pula 

pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Di negara-negara sedang 

berkembang pengangguran dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu:

a. Pengangguran yang kelihatan (visible underemployment)

Visible underemployment akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-

sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang sanggup/disediakan 

untuk bekerja. Tegasnya, ini merupakan suatu pengangguran. Meskipun beberapa 

dari pengangguran itu terdapat di sektorsektor kerajinan dan industri-industri sedang 

amupun besar, namun cukup penting bagi negara-negara sedang berkembang karena 

adanya sifat-sifat khas kegiatan sektor pertanian.

b. Pengangguran tak kentara (invisible underemployment)

Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu 

kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan-

perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu 

tambahan yang besar) ke sektor-sektor/pekerjaan lain tanpa mengurangi output.

c. Pengangguran potensial (potensial underemployment)

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada disguised 

unemployment, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari 

sektor tersebut tanpa mengurangi output; hanya harus dibarengi dengan perubahan-

perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan 

pembentukan kapital yang berarti.

Tenaga-tenaga yang menganggur merupakaan persediaan faktor produksi yang 



dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain untuk meningkatkan output di 

negara-negara sedang berkembang. Persediaan tenaga kerja ini jelas lebih banyak 

terdapat di daerah-daerah yang padat penduduknya. Masalah pemanfaatan tenaga 

menganggur ini menyangkut baik segi penawaran maupun segi permintaan.

Masyarakat sangatlah mendambakan tersedianya banyak lapangan pekerjaan 

karena keadaan seperti ini berarti dapat dihasilkannya output yang tinggi dan 

diperolehnya pendapatan yang tinggi pula. Di samping itu, banyak kelompok masyarakat 

yang menganggap bekerja itu mempunyai nilai tersensiri. Jika angka penganggguran 

tinggi, maka akan banyak output yang hilang, pendapatan menurun, dan mmasyarakat 

menderita batin karena hilangnya rasa harga diri. Pentingnaya masalah pengangguran 

tenaga kerja (kesempatan kerja) dari segi ekonomi dan kerugian besar yang diakibatkan 

oleh pengangguran merupakan segi-segi masalah yang ditinjau dalam analisis siklus 

ekonomi.

Penangangguran Ditinjau dari Interpretasi Ekonomi

Orang-orang yang punya pekerjaan adalah tergolong bekerja; orang-orang yang 

tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi sedang dalam usaha mencari pekerjaan tergolong 

pengangguran; orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi tidak bermaksud 

untuk mecari pekerjaan tidak dimasukkan dalam kelompok angkatan kerja. Tingkat 

pengangguran dihitung dari jumlah orang yang menganggur dibagi dengan seluruh 

angkatan kerja. para ahli ekonomi telah membagi tiga jenis pengangguran, yaitu: 

friksional, struktural, dan siklis.

a. Pengangguran friksional terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah 

ke daerah lain, dan dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain atau melalui  berbagai 

tingkat siklus kehidupan yang berbeda. Bahkan jika suatu perekonomian berada pada 

tingkat di mana tidak ada pengangguran pun (full employment), akan selalu terjadi 

perputaran (turnover) karena adanya orang-orang yang baru saja menyelesaikan 

sekolahnya dan mencari pekerjaan, atau karena perpindahan dari satu kota ke kota 

lain. Para wanita kemungkinan akan masuk kembali ke barisan pencari kerja setelah 

mereka melahirkan anak-anak. Karena mereka yang tergolong ke dalam 



pengangguran friksional ini sering berpindah dari satu tempat pekerjaan ke pekerjaan 

lain, atau mencari tempat kerja yang lebih baik, maka  mereka ini sering dianggap 

sebagai penganggur “sukarela”.

b. Penganguran struktural menunjukkan terjadinya ketidaksesuain antara penawaran 

dan permintaan tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini terjadi karena permintaan atas satu 

jenis pekerjaan bertambah sementara pemintaan atas jenis pekerjaan lain menurun, 

dan penawaran tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat atas situasi tersebut. 

Kita sering melihat ketidakseimbangan struktural antara berbagai jenis pekerjaan 

ataupun daerah, di mana sektorsektor tertentu bertumbuh sementara yang lain 

mengalami penurunan.

c. Pengangguran siklis terjadi apabila permintaan tenaga kerja secara keseluruhan 

rendah. Apabila total pembelanjaan dan output menurun, maka pengangguran akn 

meningkat dengan segera di segala bidang. Dalam masa resesi tahun 1982, tingkat 

pengangguran meningkat di 48 dari 50 negara bagian. Kenaikan tingkat 

pengangguran ini telah memberikan pertanda bahwa pengangguran ini sebagian besar 

bersifat siklis.

Perbedaan antara penganguran siklis dengan jenis pengangguran lainnya 

membantu para ahli ekonomi untuk melakukan diagnosa terhadap tingkat kesehatan 

pasar tenaga kerja. Tingkat penganguran friksional dan structural dapat terjadi meskipun 

pasar tenaga kerja secara keseluruhan berada dalam tingkat keseimbangan, misalnya 

ketiak tingkat pertuakaran (turnover) sangat tinggi, atau ketika ketidakseimbangan 

geografis sangat besar. Pengangguran siklis terjadi apabila jumlah kesempatan kerja 

menurun sebagai akibat dari terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran agregat dan 

permintaan agregat.

Pengangguran Ditinjau dari Sudut Teori Ekonomi Mikro

Tidak ada topik yang menimbulkan kontroversi tajam di kalangan para ahli 

ekonomi selain pembahasan mengenai sebaba-sebab terjadinya pengangguran dalam 

perekonomian pasar. Ilmu ekonomi mengajarkan bahwa harga selalu naik atau turun 



untuk menyeimbangkan pasar kompetitif. Pada tingkat harga yang telah ditetapkan oleh 

pasar, para pembeli akan mau membeli apa yang mau dijual oleh para penjual.

Para ahli ekonomi berpaling ke teori mikro ekonomi untuk mencoba memahami 

eksistensi pengangguran ini. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan satu teori yang 

diterima secara umum, akan tetapi banyak analisis seolah-olah bermuara ke satu 

pendapat bahwa pengangguran itu terjadi karena tingkat upah tidak cukup fleksibel 

untuk menyeimbangkan pasar. Berikut ini kita akn menelaah secara mendalam mengapa 

tingakat upah bersifat tidak fleksibel(bersifat kaku) dan mengapa terjadi pengangguran 

yang tidak dikehendaki. Kita mengawali analisis terhadap dasar-dasar mikro ekonomi 

dari teori pengangguran itu dengan melihat satu jenis pasar tenaga kerja tertentu.

Pengangguran sukarela. Adanya pengangguran sukarela ini menguakkan satu konsep 

yang sangat penting mengenai penganggura. Satu pereokonomian mungkin saja berada 

pada efisiensi puncak meskipunia menciptakan sejumlah penganggura tertentu. Para 

pencari kerja yang menganggur secara sukarela kemungkinan memang memilih untuk 

menikmati hidup denagn bersenangsenang, atau melakukan kegiatan lain daripada 

bekerja dengan tingkat upah yang berlaku dipasar. Atau mereka mungkin juga tergolong 

para pekerja yang tingkat produktivitasnya rendah, yang lebih memilih untuk 

bersenangsenang dan bermalas-malasan daripada bekerja dengan tingkat upah yang 

berlaku. Ada sejumlah alasan yang tidak terhitung banyaknya mengapa orang-orang 

memilih secara sukarela untuk tidak bekerja pada tingkat upah yang berlaku, akan tetapi 

sebagian dari orang-orang seperti ini akan secara resmi dihitung sebagai orang yang 

sedang menganggur.

Perlu kiranya dicatat di sini bahwa pengangguran sukarela ini kemungkinan akan 

efisien secara ekonomis, meskipun secara filsuf atau politisi kemungkianan 

menyayangkan kenyataan dimana orang-orang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

mempunyai bayaran tinggi. Sama halnya seperti sebuah pabrik membutuhkan suku 

cadang apabila satu bagian penting dari mesin mereka rusak, kemungkinan suatu 

perekonomian pun membutuhkan juga suku cadang, yaitu para pekerja yang 



menganggur, yang mau langsung bekerja apabila terdapat kebutuhan akan tenaga kerja 

secara mendadak. Keadaan ini melukiskan mengapa perekonomian modern yang 

kompleks, yang bekerja pada tingkat produktifitas puncak, dapat menimbulkan 

pengangguran.

Pengangguran terpaksa. Untuk memahami pengangguran siklis kita perlu membangun 

suatu teri pengangguran terpaksa. Hasil pemikiran Keynes yang amat cemerlang 

dibidang ini adalah berupa pendapat yang membiarkan fakta - fakta mencorongsatu teori 

yang indah tetapi tidak relevan. Ia menjelaskan mengapa kita kadang-kadang melihat 

pengangguran terpaksa, yaitu periode dimana para pekerja yang memenuhi kualifikasi 

tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan dengan tarif gaji yang berlaku.

IV. Pembahasan

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur mempunyai wilayah daratan seluas 211.440 

km2 atau kurang lebih 10,63% dari luas wilayah daratan Indonesia. Sebagian besar 

wilayah ini, baik yang berupa dataran rendah maupun yang berupa perbukitan atau 

pegunungan,

Secara administratif Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, terbagi dalam 6 Dati II 

yang terdiri atas 2 Kotamadya yaitu Samarinda dan Balikpapan, 4 Kabupaten, yaitu 

Kabupaten-kabupaten Kutai, Berau, Bulongan, dan Pasir. Jumlah kecamatan seluruhnya 

adalah sebanyak 71 buah dan jumlah desa sebanyak 1.080 buah. Berdasarkan Sensus 

Penduduk tahun 1980 jumlah penduduk Kalimantan Timur tercatat sebanyak 1.218.038 

jiwa. Tingkat kepadatan rata-rata sebanyak 5,8 jiwa per km2, merupakan tingkat 

kepadatan terendah nomor 2 di Indonesia setelah Irian Jaya, dengan penyebaran sangat 

tidak merata.

Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2000 sebanyak 2.411.066 jiwa dan 

meningkat pada tahun 2004 sebanyak 2.750.369 jiwa dengan perincian 1.437.167 jiwa 

penduduk laki-laki (52,60%) dan 1.324.408 jiwa penduduk perempuan (47,96%) dengan 



tingkat kepadatan penduduk rata-rata 11,22 jiwa/Km2 atau meningkat kepadatan rata-rata 

1 orang/km2 . Laju pertumbuhan dalam periode 2003 – 2004 mencapai 1,68 persen per 

tahunnya. 

Jumlah, Kepadatan & Laju Pertumbuhan  Penduduk 
Tahun 2002 – 2004

Tahun
Indikator

2002 2003 2004

Jumlah Penduduk

- Laki-laki (jiwa)
-
- Perempuan 

(jiwa)

2.558.572

1.330.229

1.229.343

2.704.851

1.408.336

1.296.515

2.750.369

1.431.335

1.319.034

Kepadatan Penduduk 10,43 org/km² 11,03 org/km² 11,22 org/km²

Laju Pertumbuhan 
(%)

2,56 5,72 1,68

         Sumber Data : Buku KDA & BPS Prop. Kaltim

Wilayah yang relatif padat penduduknya adalah wilayah pantai, dengan tingkat 

kepadatan rata-rata sebanyak 10 jiwa/km2. Di wilayah ini terdapat pusat-pusat 

pembangunan yang kuat dan berkembang seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan 

Nunukan.

Wilayah-wilayah lainnya, yaitu Wilayah Tengah dan Wilayah Perbatasan sangat 

jarang penduduknya. Di Wilayah Tengah, tingkat kepadatan rata-rata 2 jiwa/km2, sedang 

di Wilayah Perbatasan hanya 1 jiwa saja per km2. Selama jangka waktu 1976-1980, 

tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah di atas 5% per tahun. Tingginya angka 



pertumbuhan rata-rata ini terutama disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk ke 

daerah Kalimantan Timur pada tahun-tahun tersebut, baik dalam rangka program 

transmigrasi umum maupun spontan yang tertarik untuk bekerja pada sektor-sektor 

kehutanan, perminyakan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Berbeda dengan daerah-daerah di pulau Jawa dan Bali, di   mana 65% lebih 

penduduknya tinggal di daerah pedesaan, maka    di Kalimantan Timur sekitar 60% 

penduduk mengelompok di wilayah perkotaan Samarinda dan Balikpapan sebagai dua 

kota terbesar di Kalimantan Timur menyerap sekitar 42,7% dari seluruh penduduk 

Kalimantan Timur. Di kedua kotamadya ini kepadatan penduduknya dalam tahun 1980 

masing-masing 97,1 jiwa/km2 dan 296,8 jiwa/km2, sedang kepadatan penduduk 

Kalimantan Timur rata-rata 5,8 jiwa/km2. Wilayah Perbatasan yang luasnya sekitar 28% 

dari luas Propinsi Kalimantan Timur hanya dihuni oleh sekitar 6% penduduk Kalimantan 

Timur. Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dalam tahun 1980 berjumlah sekitar 

69,7%.

Pada tahun 1980 penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian 48,95%, 

termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selebihnya bekerja pada 

sektor-sektor perdagangan 11,14%, pengangkutan dan komunikasi 4,93%, industri 

7,03%, jasa-jasa 18,31%, pertambangan dan penggalian         2,17%, listrik, gas dan air 

minum 0,19%, bangunan 3,68%, keuangan dan lembaga keuangan lainnya 3,02%, dan 

lain-lain kegiatan 0,58%.

 Wilayah yang relatif padat penduduknya adalah wilayah pantai, dengan tingkat 

kepadatan rata-rata sebanyak 10 jiwa/km2. Di wilayah ini terdapat pusat-pusat 

pembangunan yang kuat dan berkembang seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan    

Nunukan.

Wilayah-wilayah lainnya, yaitu Wilayah Tengah dan Wilayah Perbatasan sangat 

jarang penduduknya. Di Wilayah Tengah, tingkat kepadatan rata-rata 2 jiwa/km2, sedang 

di Wilayah Perbatasan hanya 1 jiwa saja per km2. Selama jangka waktu      1976-1980, 

tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata adalah di atas 5% per tahun. Tingginya angka 

pertumbuhan rata-rata ini terutama disebabkan oleh banyaknya migrasi yang masuk ke      

daerah Kalimantan Timur pada tahun-tahun tersebut, baik dalam rangka program 



transmigrasi umum maupun spontan yang tertarik untuk bekerja pada sektor-sektor 

kehutanan, perminyakan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Pertumbuhan penduduk di daerah ini tidak saja berasal dari pertumbuhan 

penduduk alamiah tetapi berhubungan erat pula dengan migrasi. Dari hasil Sensus 

Penduduk 2000 terdapat empat propinsi yang menjadi pemasok utama migrasi ke 

Propinsi Kalimantan Timur yaitu dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan 

dan Jawa Tengah dengan alasan utama adalah mencari pekerjaan. (Bappeda 

Kaltim,2005)

Peningkatan jumlah migrant yang masuk ke wilayah kaltim sangat berkaitan 

dengan kegiatan industri – industri di kaltim, yang dinilai cukup menjanjikan utamanya 

dalam hal peningkatan pendapatan.   

Penggolongan sektor industri di kaltim berdasarkan jumlah tenaga kerjanya 

dibedakan menjadi industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan 

rumah tangga. Data mengenai Industri besar, sedang dan industri kecil tersedia setiap 

tahun.

Banyaknya perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Timur pada 

tahun 2004 tercatat 118 perusahaan dengan menyerap 58.950 tenaga kerja, dengan total 

pengeluaran untuk tenaga kerja berkisar Rp. 834 Milyar. Dilihat dari jumlah perusahaan, 

tahun 2004 menurun dibanding tahun 2003. Tapi penyerapan tenaga kerja dan 

pengeluaran untuk tenaga kerja meningkat.

Pertambangan

Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan 

non-migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang 

yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan 

Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan 

komoditi ekspor utama. Perkembangan produksi batu bara misalnya, sejak tahun 1995 

terus meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2003 batu bara di Kalimantan Timur 

menurun hanya 50 juta ton atau turun sebesar 8,64 persen dibandingkan dengan produksi 



tahun sebelumnya yang mencapai 55 juta ton. Dan pada tahun 2004 meningkat tajam 

sebanyak 38 persen menjadi 69 juta ton. Sementara itu, selama periode 1997-2002 

perkembangan produksi khususnya emas terlihat sangat berfluktuasi dengan produkti 

tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 16,78 ton dan terendah 9,83 ton terjadi pada 

tahun 2000, tahun 2003 turun menjadi 14,40 ton dan tahun 2004 turun kembali menjadi 

10 ton. Sedang untuk produksi perak, meskipun perkembangannya terlihat berfluktuasi 

namun selama periode tahun 1997- 1998 cenderung meningkat, hingga tiga tahun 

terakhir justru cenderung turun dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 12,92 ton dan 

turun lagi pada tahun 2002 sebesar 10,84 ton, 2003 sebesar 10,66 ton dan tahun 2004 

produksinya hanya 9,03 ton.

Sementara itu, produksi pengilangan minyak untuk bahan bakar minyak premium 

pada tahun 2003 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 14,93 juta 

barrel menjadi 13,72 juta barrel. Sedangkan produksi minyak tanah juga mengalami 

penurunan dari 16.2 juta barrel menjadi 4.28 juta barrel. Produksi Minyak Bumi dan Gas 

Bumi pada tahun 2002 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 79,561 dan 

1,648.

Apabila dikaji lebih mendalam besamya jumlah pendatang untuk menetap ke 

suatu daerah (propinsi) dipengaruhi besamya faktar penarik (pull factor) propinsi 

tersebut bagi pendatang. Semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu propinsi akan 

menciptakan berbagai faktor penarik, seperti misalnya perkembangan industrialisasi, 

perdagangan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sebagainya. Semua itu diminati 

sejumlah penduduk propinsi lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Pada sisi lain setiap propinsi mempunyai berbagai faktor pendorong (push 

factor) yang membuat sejumlah penduduk indah ke luar propinsi. Faktor pendorong itu 

antara lain adalah kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan 

prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan 

yang kurang baik dan sebagainya. 

Wilayah Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi yang menjadi sasaran 

para mingran dari luar daerahnya, hal tersebut tidak mengherankan karena  Kaltim 

dikenal sebagai daerah kaya akan kandungan Sumber Daya Alamnya (SDA), hal ini 



dapat dilihat dari beberapa aspek kandungan sumber daya alamnya misalnya mulai dari 

produksi emasnya yang pada  tahun 2002 mencapai 16,7 ton, sedangkan produksi 

peraknya mencapai 10,8 ton. Produksi batubara Kaltim yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa 

itu mencapai 50,3 juta ton pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 53,7 juta ton tahun 

2004. Belum lagi gas alam yang produksinya tahun 2002 mencapai 1.647 miliar meter 

kubik serta produksi minyak buminya mencapai 79,7 juta barel. Produksi metanolnya 

mencapai 223.357 ton pada tahun 2002. Kekayaan yang melimpah ini masih ditambah 

lagi dengan produksi kayu alam yang jatah tebangnya 1,5 juta meter kubik pada tahun 

2004.

Tidak heran, dengan kekayaan yang melimpah ini, Kalimantan timur telah 

menyumbang kepada Negara dalam bentuk produk domestik regional bruto Kaltim 

mencapai Rp 98,43 triliun pada tahun 2003 dan meningkat menjadi                 Rp 104,3 

triliun pada tahun 2004.

Provinsi dengan luas wilayah 245.237 kilometer persegi ini juga tidak perlu khawatir 

bakal jatuh miskin tiba-tiba karena cadangan kekayaan alamnya masih sangat melimpah. 

Cadangan minyak buminya, sebagai contoh, masih 1,3 miliar barel atau 13 persen dari 

cadangan minyak bumi nasional yang mencapai 9,6 miliar barel. Begitu juga gas alam 

yang masih tersedia 51,3 triliun meter kubik atau 30 persen dari cadangan gas alam 



nasional yang mencapai 170,3 triliun meter kubik.

Maka tidak mengherankan mengapa wilayah Kalimantan Timur menjadi objek 

yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para migrant untuk keluar dari daerah asalnya. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Mantra,1995) yang mengemukakan 

beberapa sifat dari perilaku migran dari daerah asal ke daerah tujuan dan perilaku migran 

di daerah tujuan. 

Perilaku migran dari daerah asal yaitu :

1. Makin besar pengaruh daerah perkotaan terhadap seseorang, makin tinggi frekuensi 

mobilitas orang tersebut. 

2. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut. 

3. Informasi yang positif dari sanak saudara, kenalan, yang datang dari daerah tujuan, 

merupakan sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan seseorang 

untuk bermigrasi. 

4. Seseorang akan memilih daerah tujuan di mana terdapat sanak saudara, atau kenalan 

yang berada di daerah tersebut. 

5. Dalam memilih daerah tujuan para migran cenderung memilih daerah yang terdekat 

dengan daerah asal.Kurangnya kesempatan kerja di daerah asal dan adanya 

kesempatan kerja daerah tujuan merupakan salah satu alasan seseorang 

melaksanakan mobil penduduk. 

6. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin banyak melaksanakan mobilitas 

penduduk. 

7. Orang yang berumur muda dan belum berumah tangga lebih banyak mengadakan 

mobilitas dari pada orang yang sudah berumur lanjut dan berstatus kawin. 

8. Informasi yang negatif yang datang dari daerah tujuan, menyebabkan orang enggan 

untuk bermigrasi. 

9. Migrasi masih akan terjadi apabila di suatu daerah terjadi bencana alam (banjir, 

gempa bumi, dan sebagainya). 

Sedangkan Perilaku migran di daerah tujuan: 

1. Migran di kota merupakan penolong utama bagi migran yang baru dalam mencari 



pekerjaan, dan pemondokan di kota.

2. Kepuasan migran hidup di kota tergantung pada kemungkinan migran mendapatkan 

pekerjaan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

3. Pada permulaan datang di daerah, tujuan migran memilih bertempat tinggal di suatu 

tempat di mana ada sanak saudara atau ternan bertempat tinggal di daerah tersebut. 

4. Setelah beberapa lama bertempat tinggal di daerah tujuan, seorang migran cenderung 

memilih tempat tinggal dekat dengan daerah di mana ia bekerja. 

5. Kepuasan migran hidup di masyarakat tertentu tergantung pada hubungan baik 

migran dengan masyarakat. 

6. Keinginan untuk kembali ke daerah asal tergantung kepada besar kecilnya kepuasan 

yang di dapat di kota.

Dinamika pembangunan perkotaan di kalimantan timur selama beberapa tahun terakhir 

ini menunjukkan fenomena perkembangan pesat. Saat ini jumlah penduduk di perkotaan 

mencapai 48 persen dari total penduduk di Indonesia. Di sisi lain, pedesaan sendiri memiliki 

potensi masalah yang harus segera ditangani, yaitu 68 persen penduduk miskin saat ini tinggal 

di pedesaan. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian. Lagipula kekeringan dan 

bencana yang terjadi belakangan ini dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah penduduk yang 

melakukan migrasi.

Pola konsentrasi kegiatan di kawasan perkotaan mengakibatkan terpusatnya kegiatan 

ekonomi di wilayah perkotaan, sehingga kesenjangan desa-kota menjadi fenomena yang 

berkembang di Kalimantan Timur. Perkembangan pesat kawasan perkotaan tersebut belum 

optimal untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan agar kawasan desa-kota menjadi 

satu kesatuan ekonomi yang integral.

Selama ini masalah yang dihadapi untuk mengurangi kesenjangan antara 

pedesaan dan perkotaan adalah:

1. Belum maksimalnya peran perkotaan dalam merangsang pertumbuhan di kawasan 

pedesaan.

2. Belum terbangunnya keterkaitan spasial dan mata rantai produksi antara pertanian 

dengan suplai inputnya, antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

3. Belum terciptanya kawasan pedesaan generatif yang mampu mendorong

4. perekonomian desa secara signifikan.



5. Belum efektifnya peran kota-kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dalam 

proses produksi di pedesaan dan proses produksi di kota-kota besar serta 

metropolitan.

Untuk mencegah peningkatan arus migrasi yang datang dan masuk ke wilayah 

Propinsi Tingkat I Kalimantan Timur, Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai 

strategi yang berkaitan dengan kesenjangan pembangunan desa – kota yaitu sebagai 

berikut :

1. Pembinaan pengelolaan kota-kota besar

2. Fasilitasi pengembangan kota-kota menengah dan kecil.

3. Pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan pedesaan.

4. Pembinaan pengembangan pedesaan terpadu.

5. Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat-guna (TTG).

6. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah pedesaan.

7. Penataan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan perkotaan dan 

pedesaan.

8. Pemberdayaan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas 

kota, termasuk penerapan ‘good corporate governance’.

9. Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan dan 

mengembangkan Ekonomi Perkotaan.

10. Fasilitasi pengembangan perkotaan untuk kota kecil dan menengah.

11. Penyelenggaraan Bintek Pengelolaan Pembangunan Perkotaan kota kecil dan menengah.

Berkaitan dengan usaha mengatasi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, di masa 

depan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur akan mengarahkan kebijakan 

pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan sebagai satu kesatuan integral 

melalui:

1. Meningkatkan kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan 

menengah untuk menggerakkan pembangunan pedesaan.

2. Mengembangkan kawasan agro-industri yang memperkuat hubungan desa-kota.

3. Mendorong penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang memperkuat usaha tani dan 

pemasaran di pedesaan.



4. Menumbuhkan kegiatan ekonomi nonpertanian untuk memperkuat keterkaitan 

sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya, serta keterkaitan spasial 

antara kawasan pedesaan dan perkotaan.

5. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat pedesaan agar dapat 

menangkap peluang pengembangan ekonomi.

6. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang usaha 

unggulan, yang memiliki keterkaitan usaha kuat ke depan (forward linkages) dan ke 

belakang (backward linkages).

7. Mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan 

ekonomi non-pertanian di pedesaan.

8. Membantu upaya pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan.

9. Kajian dan sosialisasi konsep manajemen dan koordinasi pelayanan lintas kota.

Variabel tenaga kerja dalam suatu perekonomian merupakan variabel penting dalam 

mengukur tingkat output suatu perekonomian. Karena itu, dalam pembuatan kebijakan 

ekonomi, variabel tenaga kerja harus diperhitungkan, agar kebijakan yang terbentuk dapat 

secara komprehensif memecahkan berbagai persoalan ekonomi, yang kerapkali berkaitan 

dengan masalah ketenagakerjaan.

Untuk wilayah propinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2002-2004, 

angkatan kerja di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 59 ribu orang dari 1.102.719 

orang menjadi 1.162.209 orang. Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja Laki-laki + 

Perempuan pada tahun 2002 adalah 62,66 persen, turun pada tahun 2003 menjadi 61,72 

persen dan semakin turun tahun 2004 menjadi 61,17 persen. Tingkat Pertumbuhan 

Angkatan Kerja Perempuan mempunyai kecenderungan turun dari 37,50 persen pada 

tahun 2002, 35,34 persen tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar 36,26 persen. Sedangkan 

Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja laki-laki cenderung naik pada kurun waktu tahun 

2002 - 2004. Tahun 2002 dan 2003 Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja laki-laki sama 

85,73 persen dan tahun 2004 naik menjadi 87,14 persen.



Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2006 mencatat jumlah 

penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kalimantan Timur sebanyak 1.989.682 orang, 

Dari jumlah ini, sebanyak 1.290.672 orang diantaranya merupakan angkatan kerja. 

Selain itu, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang berasal

dari kalimantan Timur pada tahun 2006 mencapai 446 orang atau turun sebesar 0.92 % 

persen dibanding tahun 2004 yang mencapai 522 orang. Sementara itu, jumlah kasus 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada tahun 2005 mencapai 773 orang 

dibanding tahun 2004 618 orang. Dilihat dari kartu kuning (kartu pencari kerja) yang ada 

di Dinas Tenaga Kerja, tahun 2004 jumlah pencari kerja mencapai 79.226 orang dan 

mengalami peningkatan di tahun 2005 sebanyak 91.414 orang yang kemudian 

mengalami penurunan di tahun 2006 sebanyak 67.217. sedangkan tingkat pengangguran 

terbuka selalu mengalami peningkatan  tiap tahunnya, yaitu sebanyak 96.236 jiwa di 

tahun 2004 dan melonjak drastis hingga 104.423 jiwa pada tahun 2006 hal ini terjadi 

karena pada saat itu banyak perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu 

menutup operasinya sehubungan dengan pembatasan HPH oleh pemerintah pusat.



Perkembangan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur
s/d September 2006

No Uraian Satuan 2004 2005 2006

1 Penduduk jiwa 2.737.400 2.810.900 1.942.053

- Pertumbuhan Penduduk % 2.70 2.68 3.45

2 Penduduk 15 th ke atas jiwa 1.904.906 1.948.176 1.989.682

3 Angkatan Kerja jiwa 1.137.730 1.171.891 1.290.672

4 Kesempatan Kerja jiwa 1.041.494 1.078.094 1.143.326

5 Pengangguran Terbuka jiwa 96.236 93.797 104.423

6 Bukan Angkatan Kerja (BAK) jiwa 767.176 774.285 699.011

- Prosentase Bukan Angkatan Kerja % 40.27 39.28 35.13

- Sekolah % 8.70 10.42 9.65

- Mengurus Rumah Tangga % 27.27 24.31 23.14

- Lainnya % 4.30 5.05 2.34

7 Tingkat Partisipasi Angkt Kerja % 59.73 60.22 64.87

8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8.46 8.0 8.09

9 Pencari Kerja Terdaftar orang 79.226 140.856 104.187

10 Lowongan Kerja Terdaftar orang 16.609 91.414 67.217

11 Penempatan Kerja orang 16.051 89.400 65.007

12 Tenaga Kerja ter PHK orang 618 773 -

13 Penempatan TKI (sabah Malaysia) orang 58.515 78.337 48.302

14 Penempatan TKI Kaltim orang 522 (0,89%) 891 (115%) 446 (0,92%)

15 Upah Minimum Propinsi Rp. 572.562 600.000 701.640

16 Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Rp. 737.769 753.764 954.165

Kualitas Angkatan Kerja masih didominasi oleh Angkatan Kerja lulusan SD dan 

tidak tamat SD. Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA 

dan Perguruan Tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja 

yang sesuai dan pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penganggur terdidik. Jumlah 

pencari kerja (angka pengangguran) di Kalimantan Timur secara nominal mengalami 

peningkatan hingga mencapai 104.423 orang. Ditambah lagi dengan beberapa kasus 

penutupan industri-industri  pengolahan kayu yang tentunya berdampak pada 

peningkatan jumlah pengangguran.

Pada tahun 2005, dari jumlah angkatan kerja sebesar 1.171.891 juta orang yang 

dapat diserap mencapai 91.414 orang sehingga terdapat pengangguran terbuka sebesar 



93.236 juta. Dibandingkan pada tahun 2003 tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan

Timur telah meningkat 96.236 orang menjadi 104.423 orang di tahun 2006. Tingginya 

jumlah pengangguran di Kalimantan Timur antara lain disebabkan :

1. Rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja.

2. Terbatasnya kesempatan kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

3. Meningkatnya PHK

4. Meningkatnya Angkatan Kerja.

5. Meningkatnya jumlah penduduk luar daerah Kaltim yang melakukan migran tanpa 

disertai dengan kualitas dan ketrampilan kerja yang memadai.

6. Rendahnya kualitas lulusan sekolah menengah dalam menghadapi persaingan dunia 

kerja.

7. Terbatasnya jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja.

Permasalahan di atas juga ditandai oleh terpuruknya pabrik-pabrik yang 

memproduksi barang ekspor, semakin meluasnya kebijakan untuk memutuskan 

hubungan kerja karena kondisi unit usaha terus merugi, semakin meningkatnya angka 

pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, semakin menurunnya 

produksi industri yang diekspor, semakin tidak mempunyai unit usaha dan lembaga 

ekonomi dalam mengembangkan produksinya, semakin melemahnya daya saing 

pengusaha dalam pasar bebas yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah.

Masalah Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah masih menyisakan banyak masalah yang terkait 

dengan kewenangan dan sinkronisasi kebijakan, selain itu tuntutan otonomi desa semakin 

menguat. Desa sebagai satuan pemerintahan wilayah terkecil lebih banyak menjadi obyek 

pembangunan. Beberapa masalah dalam otonomi daerah antara lain :

1. Diindikasikan dari belum sinkronnya kebijakan antar sektor di Pusat dan kebijakan 

sektor dengan kebijakan daerah, mengakibatkan seolah daerah berjalan sendiri tanpa 

dukungan kuat dalam pengembangan dunia usaha maupun pembangunan non 

ekonomi.



2. Kecenderungan Kabupaten/Kota dalam menerbitkan regulasi yang mengakibatkan 

dunia usaha tidak kondusif, belum mampu dikontrol oleh Pemerintah Propinsi atau 

Pusat, sehingga regulasi apapun yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota tetap akan 

berjalan, dan ini merupakan asimetrisnya sistem pengawasan dalam otonomi daerah.

3. Tidak simetrisnya sistem pengawasan pada regulasi yang diterbitkan oleh 

Kabupaten/Kota maupun kontribusi dukungan kebijakan fiskal/non fiskal.

4. Peran kebijakan dan program pembangunan nasional ke depan, disamping 

dibutuhkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang signifikan, perlu dukungan 

kebijakan non fiskal yang mampu mengkondusifkan iklim usaha termasuk 

pengawasan ketat terhadap produk regulasi Kabupaten/Kota yang dapat mengganggu 

iklim investasi di Kalimantan Timur.

Masalah pengangguran sangat berkaitan erat dengan arus migrasi yang  berasal 

dari desa atau dari luar daerah propinsi kalimantan timur, rata-rata penduduk yang 

melakukan migrasi ke wilayah kalimantan timur berasumsi bahwa kaltim memiliki iklim 

investasi yang baik didukung dengan kandungan sumber daya alamnya yang melimpah, 

sehingga banyak mengundang investor baik lokal maupun investor asing yang 

berinvestasi di kaltim sehingga banyak memerlukan tenaga kerja. Namun para migran 

yang datang pada umumnya tidak dibekali dengan kemampuan sumber daya manusia 

(skill) yang memadai sehingga tidak dapat terserap dalam kebutuhan tenaga kerja dari 

industri yang terdapat di kalimantan timur. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas pemerintah Tingkat I Kalimantan Timur 

telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan 

produktivitas pekerja. Langkah terpenting yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan 

kesempatan kerja adalah memperbaiki berbagai kebijakan yang dapat menciptakan 

kesempatan kerja seluas-luasnya. Jumlah pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi 

tidak dapat diatasi melalui program-program ad hoc. Tidak ada jalan lain masalah ini 

harus diatasi melalui investasi. Karena itu, Pemerintah telah mendorong dan 

mengupayakan agar iklim investasi dapat terus diperbaiki. Melalui Peraturan Pemerintah 

Pusat berupa Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim 



Investasi telah dilakukan pembenahan kelembagaan agar iklim investasi yang kondusif 

dapat terwujud. Kebijakan dalam Inpres ini mencakup pula kebijakan untuk mengurangi 

biaya transaksi di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan ketenagakerjaan yang utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemerintah telah mengupayakan dapat 

mengurangi infleksibilitas pasar kerja.

Sementara itu, tindak lanjut atas UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial masih terus dilaksanakan. Sebab, tanpa mekanisme penyelesaian perselisihan 

yang efisien dan memberikan kepastian hukum, akan sulit mengharapkan masuknya 

investor baru. Pemerintah juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai 

investor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bertujuan agar Kalimantan 

Timur kembali menjadi tujuan investasi yang menarik. Dengan berkembangnya investasi 

baru, diharapkan akan memberikan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang masih 

menganggur.

Selain langkah-langkah kebijakan perbaikan iklim investasi, Pemerintah 

Kalimantan Timur juga mengupayakan agar pembangunan yang dibiayai melalui APBD

turut mendorong dan menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya. Berbagai program 

dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja baru seperti program-program 

pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur pedesaan, program pengembangan 

kecamatan, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan serta berbagai program 

lain sejenis telah diluncurkan ke seluruh pelosok Kalimantan Timur. Demikian pula 

halnya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pedesaan yang dimaksudkan 

untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan tujuan akhirnya tidak lain adalah 

untuk meningkatkan kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Meskipun demikian, pemerintah menyadari bahwa hingga saat ini jumlah pencari 

kerja yang ingin masuk ke dalam pasar kerja masih sulit memperoleh pekerjaan. Oleh 

sebab itu pemerintah memberi kebebasan kepada mereka yang ingin bekerja ke luar 

negeri. Pada tahun 2006 pemerintah Kaltim menyempurnakan penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Pembenahan mekanisme penempatan yang 



dimulai dari rekrutmen sampai pemulangan kembali menjadi langkah-langkah yang 

diutamakan.

Dalam kaitan ini Pemerintah Daerah Kaltim mengacu pada  INPRES No. 6 Tahun 

2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia. Kementerian/lembaga yang terkait dengan penyusunan kebijakan dalam 

rangka penempatan TKI, perlindungan TKI, pemberantasan calo/sponsor TKI, termasuk 

lembaga penempatan TKI dan dukungan lembaga perbankan, telah diinstruksikan untuk 

menyusun program, tindakan, dan keluaran dengan penentuan waktu yang telah 

ditetapkan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah akan terus memperbaiki iklim ketenagakerjaan dalam rangka 

memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya. Maka pemerintah telah menetapkan 6 

kegiatan pokok prioritas ke depan yaitu sebagai berikut :

Pertama, dalam kerangka regulasi pemerintah akan menyusun Kerangka Kualifikasi 

Sertifikasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Kerangka kualifikasi ini adalah suatu 

kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan 

mengintegrasikan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan sistem sertifikasi bidang 

pelatihan, dalam rangka memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja. 

Kerangka kualifikasi ini dimaksudkan untuk memberi alternatif bagi tenaga kerja 

melakukan perpindahan dari jalur pendidikan umum ke jalur pelatihan, dan sebaliknya.

Kedua, masih dalam kerangka regulasi, dalam rangka menyempurnakan hubungan 

industrial akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pemerintah akan menjalankan amanah 

dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(PPHI) dalam rangka mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

yang cepat, tepat, adil, dan murah.

Dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, peran dan fungsi pemerintah 

adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-

undangan, terutama tentang hubungan industrial.



Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-

undangan tersebut diperlukan petugas pengawas. Dengan demikan, perlu upaya 

pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan petugas pengawas 

ketenagakerjaan, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pengawas hubungan 

industrial.

Ketiga, penyempurnaan dan pengkonsolidasian program-program penciptaan 

kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah akan terus 

berupaya menyempurnakan dan mengkonsolidasikan program-program penciptaan 

kesempatan kerja. Program-program ini diarahkan untuk mengatasi masalah 

pengangguran, setengah penganggur, dan masalah kemiskinan sementara (transient 

poverty). Skema program ini didasarkan kepada keinginan pemerintah untuk memberi 

pekerjaan kepada mereka yang tidak mempunyai pekerjaan; atau mempunyai pekerjaan, 

tetapi berpendapatan sangat rendah dan rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat 

bencana alam atau gejolak ekonomi (sebagai jaring pengaman sosial). Lapangan 

pekerjaan dalam skema ini adalah pekerjaan manual tanpa keterampilan (unskilled) di

bidang pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas 

sanitasi, dan lain-lain.

Keempat, mendorong dan menyempurnakan pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat 

pekerja dengan pemberi kerja. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk 

mendorong pihak-pihak yang berselisih memilih jalur penyelesaian bipartit, yaitu melalui 

negosiasi langsung antara serikat pekerja dengan pengusaha yang paling efektif, relatif 

cepat dan tidak memerlukan biaya. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang PPHI 

memerlukan aturan main yang adil agar dalam pelaksanaan negosiasi terjadi 

keseimbangan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang berselisih. Kelancaran proses 

penyelesaian melalui pendekatan bipartit sangat tergantung kepada adanya itikad baik 

dari masing-masung pihak yang berselisih. Untuk memperlancar dan memudahkan proses 

perundingan dengan itikad yang baik (code of good faith), dengan keseimbangan dan 

kesataraan atara pihak yang berselisih, diperlukan suatu aturan main yang jelas dan adil. 

Aturan main tersebut menetapkan pedoman mengenai bagaimana pihak yang berselisih 

dapat berinteraksi satu sama lain secara jujur dan terbuka dengan tata laku beritikad baik.



Kelima, fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, 

peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja. Dalam hal 

ini pemerintah akan memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja seluas-luasnya 

kepada masyarakat. Cakupan kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja yang 

biasanya dilaksanakan di daerah perkotaan sudah selayaknya dapat dilakukan di daerah 

pedesaan, dengan memperhatikan kondisi dan daya dukung yang dimiliki.

Keenam, peningkatan kinerja Balai Latihan kerja menjadi pusat pelatihan berbasis 

kompetensi. Dengan telah terbentuknya BNSP, pemerintah ingin meningkatkan kinerja 

lembaga-lembaga pelatihan agar dapat menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi 

(Competency Based Training/CBT). CBT dilaksanakan untuk membekali pekerja agar 

memiliki kemampuan yang memadai, sekaligus memperbaiki mutu lulusan lembaga-

lembaga pelatihan. Sejalan dengan itu lembaga-lembaga pelatihan (BLK/KLK) yang 

masih relevan dikembangkan dan didorong agar dapat melaksanakan program pelatihan 

tenaga kerja berbasis kompetensi. Mengembangkan lembaga pelatihan berbasis 

kompetensi membutuhkan waktu antara dua hingga tiga tahun dan biaya yang dibutuhkan 

tidak sedikit. Namun, jika lembaga pelatihan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai 

termasuk tenaga pelatih/instruktur yang berkualitas baik, maka lulusannya akan sangat 

mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

V. Kesimpulan



Migrasi tenaga kerja dari desa ke kota lebih banyak didorong oleh 

ketidakterjaminan hidup dipedesaan.  Untuk itu, maka diperlukan upaya yang membuat 

wilayah pedesaan secara nyata mampu menjamin kehidupan warganya.   Upaya-upaya 

tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan pemuda-pemudi tani 

dalam usaha agribisnis, introduksi komoditas komersial bernilai ekonomi tinggi, 

pengembangan pola tata tanam yang menyertakan komoditas komersial bernilai ekonomi 

tinggi, serta pengembangan teknologi mekanis yang menghilangkan kesan bahwa usaha 

pertanian terkesan kotor dan kurang menguntungkan, serta pengembangan agroindustri 

dipedesaan.

Dampak adanya peningkatan migrasi di Wilayah Kalimantan Timur sangat berpengaruh 

pada tingkat pertumbuhan penduduk dimana  hal ini secara tidak langsung dapat menyebabkan 

peningkatan jumlah pengangguran. Apabila dilihat dari aspek                  faktor – faktor yang 

menyebabkan terjadinya migrasi Kalimantan Timur memang memiliki magnet atau daya tarik 

yang sangat dominan dalam hal peningkatan pendapatan (upah) dari sektor industri.

Apabila dilihat dari ketersediaan lapangan kerja di Kalimantan Timur sangat 

terbatas pada industri-industri tertentu, belum ditambah dengan berbagai persoalan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari industri perkayuan sebagai dampak dari 

kebijakan pemerintah pusat yang membatasi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sebagai 

tindakan pencegahan kerusakan alam. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam 

peningkatan jumlah pengangguran yang muncul dari PHK tersebut.

Peningkatan jumlah pengangguran juga disebabkan oleh rendahnya kualitas 

pendidikan para migran yang masuk ke Kalimantan Timur, sehingga mereka tidak dapat 

terserap oleh industri-industri yang memerlukan tenaga kerja yang mana dituntut untuk 

memiliki skill dan keterampilan yang memadai.

Peranan pemerintah Daerah Tingkat I Kalimanan Timur dalam hal ini juga sangat 

menentukan utamanya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pengaturan 

ketenagakerjaan, serta menciptakan iklim investasi yang dapat menarik tenaga  kerja 

untuk mengurangi pengangguran.
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