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Fact Sheet – Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial

Efisiensi Pasar Tenaga Kerja
Daya Saing Ketenagakerjaan Indonesia

Perubahan Struktur TPAK Pada 2045
Pada tahun 2045, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nasional
diprediksi menjadi 80,3. Peningkatan ini disebabkan oleh
meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan.

Sumber : Sakernas, BPS (Agt 2015).

Sumber : Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2016.

Indonesia masih tertinggal untuk pilar : (1) Kesiapan Teknologi, (2)
Kesehatan dan Pendidikan, serta (3) Efisiensi Pasar Tenaga Kerja.
 Peraturan yang menyebabkan rigiditas adalah UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan.
 Tingkat pesangon Indonesia terhitung tinggi menurut standar
regional dan internasional.
 UU juga membatasi pekerja kontrak / outsourcing.
Dampak regulasi yang ketat berpeluang membatasi penciptaan
lapangan kerja, dan mendorong rasa tidak aman kepada jutaan
angkatan kerja yang tidak punya akses kepada lapangan kerja yang
dilindungi Pemerintah.

Transisi Demografi

Sumber : Bappenas, 2016.

Sasaran peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan
dibarengi dengan pengawasan terhadap penghapusan diskriminasi
pekerja perempuan (equal employment opportunities), penyediaan
informasi tenaga kerja, penyediaan pelatihan keterampilan,
kemudahan akses masuk ke dunia kerja dan reformasi hukum.

Transisi Ke Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi
Dampak Peningkatan Angkatan Kerja

Sumber : Bappenas, 2016.

Ada 3 (tiga) komponen pembentuk angkatan kerja :
1. Pertumbuhan alamiah angkatan kerja, yaitu mereka yang pada
tahun tertentu mencapai umur 15 tahun.
2. Penduduk umur 15 tahun atau lebih yang keluar dari status
bersekolah, yaitu lulusan dan drop-out dari jenjang SLTA dan
Perguruan Tinggi (PT).
3. Kelompok penduduk berubah status.

Sumber : Bappenas, 2016.
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