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BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPS Badan Pusat Statistik

ERIA Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

(Lembaga Riset Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur)

FDI Foreign direct Investment (Investasi asing langsung)

GVC Global value chain (Rantai nilai global)

ICT Teknologi informasi dan komunikasi

JKP Jaminan Kehilangan Pekerjaan

KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

(Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)

OJK Otoritas Jasa Keuangan

Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional

SMEs Usaha kecil dan menengah

SNI Standar nasional Indonesia

STEM Science, technology, engineering, and mathematics

(Sains, teknologi, teknik, dan matematika)

TVET Technical and vocational education and training

(Pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi)

UKM Usaha kecil dan menengah

UMKM Usaha mikro, kecil, dan menengah

UR Usaha rumahan

UNDP United Nations Development Programme

(Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

UNICEF United Nations Children’s Fund

(Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa)
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“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya, Insya Allah, 

Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” tegas Presiden Joko Widodo sebagai 

pembuka pidato kenegaraan pada pelantikannya pada bulan Oktober 2019. Saat ini Indonesia sedang 

menuju negara pendapatan kelas atas dengan satu digit angka kemiskinan dan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5 persen per tahunnya di antara tahun 1990 dan 2018. Namun, 47 persen atau hampir 

setengah rakyat Indonesia masih terjebak dalam kondisi perekonomian di bawah kelas menengah dan 

menjadi “calon warga kelas menengah” (“aspiring middle-class”).1 Mereka tidak miskin, tidak rentan untuk 

menjadi miskin, tetapi belum mencapai tingkat dan stabilitas konsumsi yang diasosiasikan dengan status 

kelas menengah. Situasi lapangan pekerjaan mungkin menghambat Indonesia untuk maju pesat dalam 

mewujudkan mimpinya. 

Lapangan pekerjaan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Indonesia menciptakan rata-rata 2 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Lapangan pekerjaan ini dapat 

berupa pekerjaan kantor di Jakarta dengan jam kerja sebanyak 40 jam per minggu, usaha kuliner yang 

dimiliki wanita dan dijalankan oleh anggota keluarga, pengemudi ojek online, dan petani swasembada di 

Papua. Pada tahun 2018, diperkirakan terdapat 124 juta pekerja di Indonesia, tingkat ketenagakerjaan 

mencatat rekor tertingginya pada tahun 2018 setelah dua dekade, dengan 67.2 persen orang usia kerja 

yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja, dan tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 

terendahnya pada angka 5.4 persen. 

Meskipun terdapat tanda-tanda baik, Indonesia belum menyediakan pekerjaan kelas menengah yang 

cukup untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Dari 85 juta penerima upah/gaji/

penghasilan,2 hanya 13 juta pekerja yang mendapatkan penghasilan yang memungkinkan untuk sebuah 

rumah tangga yang terdiri atas empat orang untuk memiliki standar hidup kelas menengah.3 Selain itu, 

hanya 3.5 juta buruh/karyawan/pegawai yang memiliki pendapatan di atas batas pendapatan kelas 

menengah, menikmati perlindungan pekerja penuh seperti asuransi kesehatan dan pesangon, dan 

memiliki kontrak kerja permanen.

1 Bank Dunia 2019a

2 Buruh/karyawan/pegawai, pekerja lepas, dan berusaha sendiri.

3 Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak melaporkan pendapatan 15 juta 
pekerja yang tidak diupah atau laba yang diperoleh 24 juta pemberi lapangan kerja (berusaha 
dibantu buruh).
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Laporan ini berargumen bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan pekerjaan dengan produktivitas 

yang rendah. Lapangan pekerjaan memang tercipta dan memicu pertumbuhan perekonomian, tetapi 

pertumbuhan produktivitas dari penciptaan lapangan pekerjaan ini tidak cukup untuk mendorong 

masyarakat yang ingin, tetapi tidak mampu, untuk naik ke kelas menengah. Laporan ini mengkaji 

faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan produktivitas dan penciptaan lapangan pekerjaan kelas 

menengah. Laporan ini pun menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan yang ada. 

Penciptaan pekerjaan yang lebih baik adalah salah satu prioritas agenda kebijakan pemerintah, dan hal ini 

menjadi lebih penting di tahun 2021 selagi Indonesia dan semua negara di dunia sedang mengendalikan 

perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Laporan ini dapat menjadi panduan untuk 

membantu Indonesia “membangun kembali dengan lebih baik” dalam fase pemulihan pascapandemi 

serta menentukan kembali posisi Indonesia sebagai negara kelas menengah.
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1
4 Menggunakan garis kemiskinan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas).

5 Laporan ini menggunakan definisi “kelas menengah” sesuai definisi Bank Dunia 
(2019a): Rumah tangga kelas menengah didefinisikan sebagai rumah tangga yang 
memiliki kurang dari 10 persen probabilitas untuk jatuh miskin dan menjadi rentan 
miskin. Definisi ini dikuantifikasikan dengan konsumsi rumah tangga bulanan 
sebesar 3.5-17 kali garis kemiskinan atau antara Rp5.628.124 dan Rp27.336.602 per 
bulan pada tahun 2018.
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Sejak tahun 1990-an, Indonesia menikmati tingkat 

pertumbuhan ekonomi setara dengan negara Asia 

lainnya secara rata-rata dan penurunan tingkat 

kemiskinan yang cepat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 

sejak tahun 1990 hingga tahun 2018 tercatat sebesar 

5 persen, meskipun terjadi penurunan yang signifikan selama 

krisis keuangan Asia 1997-1998 (Gambar O.1). Pada saat yang 

sama, angka kemiskinan menurun secara signifikan. Meskipun 

49 persen penduduk Indonesia dikelompokkan sebagai warga 

miskin atau rentan pada tahun 1990, pada tahun 2018, 

angka ini menurun menjadi 30 persen.4 Hampir setengah (47 

persen) penduduk Indonesia adalah orang-orang yang ingin 

menjadi masyarakat kelas menengah atau "calon warga kelas 

menengah". Mereka tidak miskin, tidak rentan untuk menjadi 

miskin, tetapi belum mencapai tingkat dan stabilitas konsumsi 

yang diasosiasikan dengan status kelas menengah.5
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Gambar O.1 Pertumbuhan PDB Tinggi, Tingkat Kemiskinan 
dan Rentan Miskin Menurun
Pertumbuhan PDB riil tahun ke tahun dalam persen dan pangsa penduduk 
miskin dan rentan miskin dalam persen

Gambar O.2 Pertumbuhan Lapangan Kerja Bertahan
Pandangan jangka panjang atas penciptaan lapangan kerja dan tingkat 
pengangguran terbuka dalam persen

Sumber:  BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: BPS adalah Badan Pusat Statistik. 

Sumber: Sakernas 1998–2018
Catatan: Sakernas adalah Angkatan Kerja Nasional.
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Lapangan pekerjaan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 

Pekerjaan – untuk laporan ini didefinisikan sebagai kegiatan pemerolehan pendapatan yang tidak 

melanggar hukum – menjadi jembatan dari proses produksi dan pekerja (Boks O.1). Pada tahun 2018, ada 

lebih dari 120 juta pekerjaan di Indonesia. Pertumbuhan jumlah pekerjaan di Indonesia sejak tahun 2000 

hingga 2017 setelah krisis keuangan Asia berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB per kapita hingga 

0.5 poin persentase (dari total 3.9 persen pertumbuhan PDB per kapita per tahun). Penting untuk diingat 

bahwa ketika pekerja dan modal bertemu dengan cara yang saling melengkapi, produktivitas pekerja 

akan meningkat dan bahkan membawa ke pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Sebagaimana di 

negara Asia Timur lainnya, pertumbuhan produktivitas pekerja adalah pendorong utama pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Hasil analisis dekomposisi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi antara tahun 

2000 dan 2017 menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah per pekerja (produktivitas pekerja) 

berkontribusi hingga 88 persen terhadap pertumbuhan PDB per kapita Indonesia per tahun sebesar 

3.9 persen, atau 3.5 poin persentase per tahun.6 Pekerjaan juga menjadi sumber utama pendapatan 

bagi mayoritas penduduk Indonesia.7 Meskipun terjadi gejolak dalam ekonomi sekalipun, seperti krisis 

keuangan global, Indonesia tetap menciptakan 2 juta lapangan kerja setiap tahunnya dalam 10 tahun 

terakhir. Persentase penduduk yang bekerja mencatat rekor tertinggi dalam dua dekade terakhir pada 

tahun 2018, dengan 63 persen orang usia kerja memiliki pekerjaan,8 dan tingkat pengangguran terbuka 

mencapai angka terendahnya selama 20 tahun terakhir pada angka 5.4 persen (Gambar O.2).

Pekerjaan tersedia dalam berbagai bentuk dan beberapa pekerjaan lebih kondusif bagi pengentasan 

kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi dibandingkan pekerjaan lainnya. Misalnya, pekerja penuh waktu 

yang bekerja selama 40 jam per minggu, menerima perlindungan pekerja, dan mendapatkan penghasilan 

yang sesuai dengan pola konsumsi kelas menengah, memiliki pekerjaan yang berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Individu yang berusaha sendiri dan dibantu anggota 

keluarga dalam menjalankan usaha mikro yang berhasil juga memiliki pekerjaan. Mungkin pekerjaan 

ini dapat menanggulangi kemiskinan, tetapi tidak membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Seorang 

pekerja di sektor "ekonomi gig" yang tidak mendapatkan perlindungan pekerja dengan pendapatan yang 

tidak menentu pun memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaan ini mungkin tidak membawa mereka menjadi 

6 Lihat Gambar 3.12 di Bab 3 Laporan Teknis
7 Pendapatan persentil atas banyak berasal dari pendapatan non-kerja, yakni laba dan pengembalian modal yang dimiliki. Sementara 
pendapatan persentil bawah banyak berasal dari pendapatan non-kerja, yakni program transfer tunai dan bantuan sosial lainnya
8 Persentase penduduk bekerja adalah sebesar 65.6 persen jika dibatasi bagi populasi usia kerja berusia 15-64 tahun
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a Menurut Brummund, Mann, dan Rodriguez-Castelan (2016)

b Batas konsumsi kelas menengah adalah sekitar 3.5 kali garis kemiskinan per kapita. 
Karena beberapa anggota rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, penghasilan kelas 
menengah harus cukup untuk mengangkat satu rumah tangga di atas garis konsumsi kelas 
menengah. Maka, dengan asumsi satu orang pekerja dewasa penuh waktu dan satu orang 
pekerja dewasa paruh waktu (karena hanya setengah wanita Indonesia yang bekerja) dalam 
suatu rumah tangga dan dua non-pekerja sebagai tanggungan, penghasilan kelas menengah 
setara dengan (3.5*garis kemiskinan*4)/1.5, atau Rp3.752.000 per bulan pada 2018. Angka 
tersebut diterapkan kepada seluruh penerima pendapatan. Asumsi ini tidak mencakup variasi 
berdasarkan ukuran dan komposisi rumah tangga karena informasi karakteristik rumah 
tangga pekerja tidak dicakup dalam Survei Angkatan Kerja.

kelas menengah dan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pekerjaan 

kelas menengah – dalam laporan ini didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang 

memungkinkan rumah tangga pekerja memiliki tingkat konsumsi kelas menengah – memiliki berbagai 

bentuk. Pekerjaan ini bisa datang dari sektor formal (pekerjaan dan perusahaan yang tercatat secara 

hukum) atau juga dari sektor informal, bisa datang dari wilayah perkotaan atau pedesaan, bisa dari 

perusahaan besar atau usaha mikro, dan bisa muncul dari sektor ekonomi apapun. Kriteria utamanya 

adalah pekerjaan tersebut dapat memberikan standar kehidupan kelas menengah. Boks O.1 memberikan 

definisi pekerjaan kelas menengah yang digunakan dalam laporan ini. 

Untuk laporan ini, pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan pemerolehan pendapatan yang tidak 

melanggar hukum. Maka, pekerjaan dapat berupa pekerjaan sederhana seperti pekerja penuh waktu 

di sebuah pabrik dengan upah/gaji tertentu atau pekerjaan rumit seperti serangkaian kegiatan 

untuk memperoleh pendapatan yang dilaksanakan oleh rumah tangga pedesaan di berbagai sektor 

pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. 

Pekerjaan kelas menengah dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan tingkat 

pendapatan tertentu dan tingkat kepuasan kerja tertentu, dengan manfaat dan keamanan yang 

setara dengan ekspektasi masyarakat kelas menengah.a Hal ini dapat berupa pekerjaan dengan 

pendapatan yang diberikan perusahaan dalam bentuk tunai (upah/gaji setidaknya setara dengan nilai 

konsumsi kelas menengah) atau bentuk non-tunai (seperti pembayaran untuk perlindungan pekerja, 

asuransi sosial, cuti berbayar) sesuai dengan kontrak kerja yang mengikat secara hukum. Namun 

hal ini pun dapat merujuk kepada pekerja yang berusaha sendiri dan menghasilkan laba yang cukup 

untuk dinikmati sebagai pendapatan dan untuk membeli perlindungan pekerja sesuai dengan standar 

gaya hidup kelas menengah.

Guna memfasilitasi analisis empiris pekerjaan kelas menengah, laporan ini menggunakan definisi 

sederhana untuk pekerjaan kelas menengah yang dapat dikuantifikasikan dengan data dari Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Yaitu, laporan ini mendefinisikan pekerjaan kelas menengah 

sebagai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang setara atau lebih dari pendapatan kelas 

menengah, setara dengan gaji bulanan sebesar Rp3.752.000 (harga berlaku di tahun 2018).b 
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Indonesia bukannya mengalami pertumbuhan tanpa pekerjaan, tetapi lebih ke tidak 

menciptakan pekerjaan kelas menengah yang cukup untuk mendorong pertumbuhan 

negara kelas menengah. Dalam pidato kenegaraannya di 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan 

ambisi bahwa Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Indonesia bergerak 

menuju arah yang tepat. Jumlah penduduk kelas menengah bertumbuh dari 7 persen menjadi 23 

persen antara tahun 2002 dan 2018. Namun, Indonesia belum berhasil meningkatkan angkatan kerjanya 

ke jenjang pekerjaan yang lebih tinggi seperti negara-negara tetangga. Thailand, Filipina, Cina, dan 

Vietnam memiliki pertumbuhan pekerjaan kelas menengah yang lebih cepat. Kegagalan Indonesia untuk 

menciptakan lapangan kerja kelas menengah yang cukup telah mengakibatkan terakumulasinya orang 

Indonesia yang beraspirasi untuk naik ke kelas menengah tetapi tidak mampu untuk mencapainya.

Kesulitan untuk menciptakan pekerjaan kelas menengah sangat mengkhawatirkan 

mengingat bonus demografi yang selama ini menguntungkan Indonesia akan mencapai 

puncaknya dalam dekade mendatang ketika kemudian populasi akan mulai menua dengan 

cepat. Pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir didorong oleh populasi muda yang mendorong 

jumlah pasokan angkatan kerja bagi perekonomian Indonesia. Jendela bonus demografi ini akan segera 

tutup. Beberapa proyeksi menyebutkan bahwa penduduk usia kerja sebagai bagian dari total populasi 

akan mencapai puncaknya pada 2025 atau 2030, dan setelahnya rasio ketergantungan akan meningkat.9 

Indonesia masih belum merasakan manfaat bonus demografi sebesar negara Asia lainnya yang mengalami 

transisi demografis serupa. Tertutupnya jendela bonus demografi yang menguntungkan dalam masa 

dekat berarti produktivitas pekerja, yang selaras dengan pekerjaan kelas menengah, harus menjadi 

pendorong yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. 9 Rasio ketergantungan adalah jumlah penduduk diluar usia kerja (berusia 0-14 tahun dan 
lebih dari 65 tahun) dibandingkan jumlah penduduk usia kerja (15-64).

Ikhtisar BANK DUNIA

8

Definisi ini membatasi analisis kami atas pekerjaan kelas menengah menjadi 68.6 persen dari semua 

pekerjaan. Data Sakernas tidak mencakup informasi laba yang diperoleh pengusaha yang dibantu 

pekerja dan tidak memperhitungkan upah pekerja yang tidak dibayar (yang upahnya kemungkinan 

berasal dari gabungan pendapatan rumah tangga). Sensus Ekonomi 2016 tidak mencakup informasi 

mengenai pekerjaan secara spesifik. Maka, meskipun analisis kami mencakup seluruh pekerjaan di 

Indonesia – kurang lebih setara dengan 124 juta pekerjaan di tahun 2018 –, analisis pekerjaan kelas 

menengah di laporan ini hanya mencakup 85 juta pekerjaan yang terdiri dari buruh/karyawan/

pegawai, pekerja lepas, dan pengusaha yang berusaha sendiri.c 

c Sakernas tidak memberikan informasi terkait asuransi sosial dan perlindungan kerja lainnya, 
serta status kontrak untuk pekerja yang berusaha sendiri (23.6 juta), pekerja lepas (12.2 juta), 
berusaha dibantu buruh (23.8 juta), atau pekerja tak berbayar (15 juta), setara dengan dua pertiga 
keseluruhan pekerjaan. Jika variabel upah/gaji/pendapatan, perlindungan kerja, serta status 
kontrak dimasukan ke dalam definisi “kelas menengah” dalam laporan ini, semua pekerja tersebut 
dikeluarkan dari sampel karena “data tidak tersedia”. Maka, asuransi social dan perlindungan kerja 
lainnya, dan status kontrak diabaikan guna mempertahankan sampel pekerja yang berusaha 
sendiri dan pekerja lepas

PendahuluanLangkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia
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a Misalnya, Indonesia tidak begitu tergantung terhadap sektor yang terkena dampak 
paling parah, termasuk sektor pariwisata. Indonesia juga tidak terlalu terintegrasi dengan 
jaringan produksi global dibandingkan negara lain di sekitarnya. Lihat, misalnya, Ing dan 
Kimura (2017).

b Kebanyakan perbandingan dengan krisis keuangan Asia berdasarkan pemahaman 
saluran transmisi, selama analisis kuantitatif belum dilaksanakan.

Pandemi COVID-19 akan menunda upaya penciptaan pekerjaan kelas menengah di 

Indonesia. Penyusunan laporan ini dimulai beberapa bulan sebelum kasus COVID-19 yang pertama di 

Indonesia diumumkan secara resmi (pada tanggal 2 Maret 2020) dan diselesaikan ketika COVID-19 masih 

menyebabkan disrupsi terhadap perekonomian di Indonesia dan seluruh dunia. Dampak total pandemi 

terhadap pekerjaan dapat lebih signifikan dibandingkan dengan krisis keuangan Asia, karena pandemi 

mempengaruhi kedua sisi permintaan dan penawaran di pasar. Orang-orang yang terpaksa kehilangan 

pekerjaan, keluar dari sekolahnya, dan menutup usaha kecilnya akan sulit memulihkan kondisinya. Lebih 

jauh lagi, situasi pandemi yang terus berkembang mempersulit pemahaman terkait dampak pandemi 

secara komprehensif. Meskipun laporan ini berfokus kepada pandangan jangka menengah dan jangka 

panjang, laporan ini memberikan refleksi pula terkait bagaimana disrupsi dari pandemi dapat dimanfaatkan 

agar Indonesia dapat membangun kedepan lebih baik dengan memajukan perubahan struktural yang 

memberikan manfaat jangka panjang bagi penciptaan pekerjaan kelas menengah. 

Ikhtisar

Pandemi COVID-19 diduga akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah 

beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang kuat, PDB Indonesia turun sebesar 2.1 persen pada 

tahun 2020, meskipun penurunan ini lebih ringan dibandingkan negara lain di wilayah Asia-Pasifik 

Timur, kecuali Cina dan Vietnam. Hal ini mencerminkan pilihan kebijakan yang baik, upaya pencegahan 

yang tidak terlalu membatasi, dan diversifikasi struktur perekonomian.a Meskipun penurunan PDB 

Indonesia dari pandemi lebih ringan dibandingkan penurunan sebesar 13 persen saat krisis keuangan 

Asia pada 1997-1998, dampak krisis pandemi diduga akan terwujudkan melalui berbagai cara sehingga 

efek negatifnya akan lebih merata dan signifikan.b

Pertama, krisis yang ditimbulkan pandemi adalah krisis ekonomi berskala luas. Beberapa industri, 

seperti sektor pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan manufaktur padat karya, terdampak 

karena guncangan eksternal, dengan permintaan yang menurun drastis. Industri lainnya, seperti sektor 

perdagangan, transportasi, dan hotel/restoran, terdampak karena pembatasan jaga jarak sosial 

dalam negeri. Kebanyakan sektor mengalami dampak, baik ringan maupun berat, yang disebabkan oleh 

tindakan pencegahan penularan virus di tingkat global dan lokal. Beberapa sektor yang tidak begitu 

terkena dampaknya termasuk sektor barang dan jasa medis, niaga elektronik (e-commerce), dan sektor 

tanpa kontak intensif seperti keuangan, pendidikan, komunikasi, dan telekomunikasi. Perusahaan secara 

menyeluruh mengalami dampaknya, termasuk sektor yang memiliki banyak pekerjaan kelas menengah. 

Pendahuluan Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia
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c Mereka tidak terdapat di dalam sistem pemerintahan seperti sistem perpajakan dan 
jaminan sosial.

d Contohnya, keringanan atau pengecualian pajak dari pembayaran jaminan sosial.

e Bank Dunia 2020c

Ikhtisar BANK DUNIA

10

Kedua, kebanyakan sektor perdagangan usaha mikro urban, termasuk sektor makanan dan minuman 

tradisional dan ojek online, terkena dampak signifikan. Usaha tersebut memiliki inventaris dan 

simpanan yang rendah, serta akses terbatas terhadap pendanaan. Dengan praktik pembatasan sosial, 

banyak usaha yang telah gagal. Sulit untuk memberikan dukungan finansial bagi bisnis urban tersebut 

karena banyaknya jumlah pekerja mandiri, pekerja harian, pekerja "gig digital", dan pemilik usaha mikro 

bekerja diluar pengawasan.c Program bantuan yang disediakan pemerintah sebagai respons terhadap 

COVID-19 yang ditujukan bagi pekerja and perusahaan formal memiliki dampak yang terbatas. Dengan 

demikian, pemerintah memperkenalkan program bantuan COVID-19 yang ditujukan bagi pekerja 

dan perusahaan informal; program ini termasuk pemberian dana tunai bagi usaha ultra-mikro dan 

usaha mikro (Banpres Produktif Usaha Mikro) dan program restrukturisasi kredit, termasuk bagi 

pengemudi ojek online. Meskipun sektor-sektor tersebut—pekerja mandiri, pekerja harian, pekerja 

"gig digital", dan usaha mikro—bukanlah sumber utama pekerjaan kelas menengah, krisis COVID-19 

dapat menghambat progres pekerja tersebut dalam meningkatkan status kelas sosialnya menjadi 

kelas menengah. Pandemi pun telah mengurangi permintaan pekerjaan seperti karyawan di sektor 

formal dan meningkatkan jumlah pekerjaan di usaha milik keluarga yang tidak dibayar dan pekerjaan 

lepas.

Ketiga, usaha kecil dan menengah (UKM), terutama usaha baru, memiliki risiko yang besar untuk 

tutup. Usaha tersebut memiliki modal yang kecil dan akses terbatas terhadap pendanaan yang dapat 

membantu mereka saat periode penutupan. Di antara perusahaan manufaktur berskala menengah 

dan besar, perusahaan-perusahaan yang lebih kecil lebih cenderung "hilang" saat krisis keuangan Asia 

dan tidak pernah pulih secara penuh sehingga membatasi dinamika dan peluang penyediaan lapangan 

kerja bagi inovator muda dalam beberapa dekade terakhir. Jika UKM gulung tikar dalam skala besar, 

perkembangan menuju pekerjaan kelas menengah akan jalan di tempat pula. Berdasarkan survei 

tingkat perusahaan yang bersifat representatif yang dilakukan pada Juni dan Oktober 2020, usaha 

kecil terkena dampak yang lebih besar dalam hal rata-rata pertumbuhan tahun ke tahun penjualan 

bulanan.e 
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f Bank Dunia 2020d

g Pradana, Hadiwidjaja, dan Posada 2021

h Halim, Hambali, dan Purnamasari. Akan diterbitkan 

i Bank Dunia 2020d 

Ikhtisar

Keempat, jumlah pekerjaan yang berkurang dan penurunan penghasilan keluarga meninggalkan potensi 

dampak jangka panjang, terutama bagi pemuda (berusia 15–24 tahun). Banyak di antara mereka harus 

bersekolah sembari bekerja, dan hal ini mengganggu kegiatan pembelajaran mereka. Antara Agustus 

2019 dan Agustus 2020, 300.000 pekerjaan berkurang (secara bersih), berbanding kontras dengan 

2.47 juta pekerjaan yang tercipta (secara bersih) antara Agustus 2018 dan Agustus 2019 dan sekitar 

rata-rata 2 juta pekerjaan tercipta setiap tahunnya dalam satu dekade terakhir (2008-2018). Hal ini 

berdampak bagi tujuh juta lulusan baru (termasuk lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah 

atas)—sebagai generasi yang disebut “Generasi COVID-19”f— yang siap masuk angkatan kerja.g Para 

pemuda terlambat memasuki angkatan kerja; pada tahun 2020, jumlah pemuda yang memasuki 

angkatan kerja menurun sebanyak setengah juta orang dibandingkan tahun 2019. Selain peningkatan 

jumlah pemuda yang harus bekerja sambil belajar, pandemi juga menyebabkan peningkatan jumlah 

pemuda yang idle (tidak bekerja, tidak sedang bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan).h Peningkatan 

tingkat ketenagakerjaan di antara pemuda terutama didominasi oleh mereka yang menduduki bangku 

sekolah menengah atas (15-18 tahun), yang kemungkinan besar bekerja sebagai pekerja keluarga tidak 

dibayar. Pola ini berlaku juga bagi pemuda yang bekerja penuh waktu (setidaknya 20 jam per minggu); 

di mana peningkatan didominasi oleh mereka yang berusia setara dengan siswa sekolah menengah 

atas. Dampak ini ditemukan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat menandakan 

terjadinya pembelajaran yang terinterupsi (belajar sambil melakukan pekerjaan penuh waktu) bagi 

siswa sekolah menengah atas. Lebih jauh lagi, para lulusan yang baru bekerja di 2020 menerima gaji 

yang lebih rendah dibanding angkatan sebelumnya pada saat mereka mulai bekerja untuk pertama 

kalinya. Sebuah studi literatur yang cukup ekstensif mengemukakan bahwa memasuki pasar tenaga 

kerja ketika perekonomian melemah menimbulkan beberapa isu: pencarian kerja menjadi lebih sulit 

dan hal ini menjadi lingkaran setan, salah satunya karena para pekerja kehilangan keterampilannya 

ketika mereka tidak bekerja, dan akhirnya hal tersebut menyebabkan pendapatan pekerja terus rendah 

selama bertahun-tahun ke depan. Kehilangan pekerjaan dan penurunan pemasukan dalam rumah 

tangga dapat berdampak terhadap investasi sumber daya manusia untuk anak-anak.i
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Kelima, penduduk perempuan memasuki tenaga kerja untuk pertama kalinya sebagai “pekerja 

tambahan”, yang artinya mereka menerima pekerjaan (berkualitas rendah) untuk membantu 

menggantikan pendapatan yang berkurang atau anggota keluarga lainnya yang kehilangan pekerjaan.j 

Pada Agustus 2020, sekitar 5.1 juta pekerja telah kehilangan pekerjaannya (baik sementara maupun 

permanen) karena pandemi dan 24 juta pekerja lainnya (satu dari lima pekerja) mengalami pengurangan 

jam kerja (dan dapat diasumsikan juga mengalami pengurangan penghasilan).k Berdasarkan temuan 

krisis ekonomi sebelumnya, anggota keluarga yang lain harus bekerja untuk menggantikan pendapatan 

yang hilang. Pada Agustus 2020, enam bulan setelah pandemi melanda Indonesia, krisis ini telah 

menyebabkan dampak bersih negatif terhadap tingkat lapangan pekerjaan bagi laki-laki semua usia, 

tetapi menyebabkan dampak bersih positif terhadap tingkat lapangan pekerjaan bagi perempuan, 

kecuali mereka yang berada dalam usia subur awal (19-29 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa 

perempuan dengan tanggung jawab untuk mengasuh anak memiliki hambatan untuk berpartisipasi 

dalam pasar tenaga kerja. Baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki anak balita memiliki peluang 

pekerjaan yang lebih kecil dibandingkan orang seusianya tanpa anak balita, tetapi kesenjangan ini lebih 

besar lagi bagi perempuan.l Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja berbanding lurus dengan 

penurunan jumlah perempuan di luar angkatan kerja dan dengan peningkatan jumlah wanita yang 

bekerja tanpa pengalaman kerja sebelumnya. Dengan kata lain, para perempuan ini baru memasuki 

lapangan kerja untuk pertama kali sebagai pekerja tambahan. Temuan lain menyatakan bahwa para 

pekerja tambahan perempuan ini mengambil pekerjaan yang berkualitas rendah. Saat ini, masalahnya 

adalah apakah pekerjaan berkualitas rendah tersebut dapat menjadi batu loncatan yang memungkinkan 

para perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja secara permanen, yang berdampak dalam jangka 

panjang.

Keenam, dengan banyaknya jumlah perusahaan yang mengalami kerugian, banyak yang memutuskan 

hubungan kerja dengan para pekerjanya. Pekerja dan perusahaan harus melewati proses pencocokan 

kembali yang bersifat masif. Namun, Indonesia tidak memiliki informasi pasar tenaga kerja atau 

perangkat pencocokan yang dapat memfasilitasi proses tersebut. Hal ini dapat menyebabkan gesekan 

pasar tenaga kerja, menunda proses perekrutan kembali, dan memperpanjang proses pemulihan 

pekerjaan.

j Halim, Hambali, dan Purnamasari. Akan diterbitkan. Lihat Posada dan Sinha (2010) untuk 
efek “pekerja tambahan” selama krisis keuangan Asia.

k Sakernas Agustus 2020

l Survei yang bersifat representatif tingkat nasional menunjukkan bahwa seorang ibu tiga kali 
lebih memungkinkan untuk mengasuh anak dibandingkan ayah, dengan separuhnya masih 
bekerja dan berjuang untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab 
tambahan untuk merawat anak. Lihat  SMERU Research Institute dkk. (2021).
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Pada Agustus 2020, jumlah pekerjaan kelas menengah menurun sebesar 5.2 poin persen dibandingkan 

Agustus 2019. Tren ini, jika tidak diatasi, mengancam keuntungan yang telah diraup Indonesia dalam 

transformasi struktural selama 30 tahun menuju pekerjaan dengan kualitas lebih baik. Namun, krisis 

ini dapat juga membuka peluang baru bagi akselerasi transformasi di berbagai area, terutama ketika 

digabungkan dengan adopsi digital, inovasi, dan pelatihan (untuk meningkatkan keterampilan dan 

mempelajari keterampilan baru) di sektor yang mumpuni secara digital seperti elektronik niaga 

(e-commerce).m 

Ke depannya, krisis dapat berarti ancaman dan peluang. Krisis keuangan Asia menghambat 

perkembangan Indonesia menuju pekerjaan kelas menengah yang lebih produktif. Disrupsi ekonomi 

yang timbul karena krisis pandemi COVID-19 dapat memiliki dampak yang serupa. Namun, dengan 

perencanaan yang matang untuk “membangun lebih baik”, disrupsi dapat memberikan peluang 

bagi Indonesia untuk memetakan agenda pemulihan secara sistematis dan strategis yang berfokus 

terhadap produktivitas dan pekerjaan yang baik. m World Bank (2021a)
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Pemerintah di tingkat tertinggi mengakui pentingnya agenda pekerjaan kelas menengah 

bagi Indonesia dan telah menjadikan reformasi kebijakan untuk tujuan ini sebagai fokus 

baru. Pidato Presiden Joko Widodo di 2019 pun menyinggung unsur-unsur dalam teka-teki pekerjaan: 

kebutuhan membangun “SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, ...” agar Indonesia dapat menerapkan 

transformasi ekonomi menuju “daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah 

tinggi bagi kemakmuran bangsa ... bagi seluruh rakyat Indonesia.” Beliau meminta perumus kebijakan 

untuk memprioritaskan reformasi legislatif guna mewujudkan visinya. Agenda ini akan lebih penting lagi 

dalam konteks pascapandemi.

Sementara perumusan kebijakan untuk pekerjaan yang lebih baik berkembang dengan 

cepat, landasan empiris yang diperlukan untuk membuat kebijakan berbasis bukti masih 

belum lengkap. Indonesia adalah rumah bagi komunitas intelektual besar yang mengeksplorasi banyak 

aspek penciptaan lapangan kerja. Namun, pekerjaan adalah sebuah tantangan yang bersifat multisektor 

dan penggerak bagi suatu sektor dapat memiliki dampak yang positif atau negatif bagi sektor lainnya. 

Maka, kebijakan yang efektif dan efisien untuk menggerakkan Indonesia dari ekuilibrium pekerjaan 

berkualitas rendah menuju ekuilibrium pekerjaan kelas menengah harus dibangun di atas fondasi holistik 

dan multisektoral yang mengidentifikasi kesamaan dan mengambil pilihan yang tepat dalam mencari 

jalan tengah. 

Dokumen Ikhtisar ini menyajikan narasi lintas sektor terkait kondisi lapangan pekerjaan 

saat ini dan kerangka kebijakan terkait guna mendorong penyediaan pekerjaan kelas 

menengah yang berorientasi Indonesia sebagai negara kelas menengah. Narasi bermula dari 

analisis empiris spesifik untuk masing-masing sektor terkait makroekonomi, perusahaan, dan pekerja; 

analisis empiris disajikan dalam laporan teknis pendamping berjudul Langkah Menuju Pekerjaan Kelas 

Menengah di Indonesia (Pathways To Middle-Class Jobs in Indonesia). Ikhtisar ini dimaksudkan untuk 

memberi pandangan umum terkait tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah, 

mengidentifikasi prioritas kebijakan yang berpotensi, dan memetakan tindakan awal untuk menggerakan 

agenda yang kompleks. Penyusunan laporan ini dilakukan pada masa krisis pandemi COVID-19. Meskipun 

laporan ini merujuk kepada krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, laporan ini terutama melihat 

ke periode pasca-COVID-19 untuk membangun kembali dengan lebih baik.10

10 Perlu dicatat bahwa laporan ini tidak membahas secara spesifik pekerjaan di sektor 
pertanian, tetapi merujuk pembaca kepada publikasi terkini No One Left Behind: A Multilevel 
Approach to Tackling Rural Poverty in Indonesia (Bank Dunia 2020e).

Ikhtisar BANK DUNIA
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2
Pasar tenaga kerja Indonesia masih memerlukan transformasi struktural untuk 

menciptakan pekerjaan yang menawarkan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi. 

Sejak tahun 1980-an, Indonesia mengalami dua periode transformasi struktural, dan keduanya memiliki 

dampak signifikan terhadap pekerjaan. Gelombang transformasi struktural pertama adalah pada tahun 

1980-an dan 1990-an yang terhenti akibat krisis keuangan Asia. Dalam periode tersebut, Indonesia 

mengalami pergeseran pekerja dari sektor pertanian dengan angka kemiskinan yang tinggi menuju 

pekerjaan dengan produktivitas dan penghasilan yang lebih tinggi, terutama di sektor manufaktur 

karena Indonesia mengalami industrialisasi. Gelombang kedua, yang terjadi setelah krisis keuangan Asia, 

masih menunjukkan pergeseran pekerja dari sektor pertanian, tetapi kebanyakan bergeser ke sektor 

jasa bernilai tambah rendah, dengan produktivitas yang rendah dan penghasilan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan apa yang terlihat sewaktu transisi menuju manufaktur sebelum krisis keuangan Asia. 

Transformasi 
Struktural yang 
Terganggu dan 
Dekade Kemerosotan

Transformasi Struktural yang Terganggu dan Dekade Kemerosotan

BANK DUNIA

15
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Gambar O.3 Manufaktur Mendorong Pertumbuhan Industri 
dan Pertumbuhan Secara Keseluruhan, tetapi Kehilangan 
Momentum Saat Dekade Kemerosotan
Kontribusi sektor terhadap pertumbuhan nilai tambah, poin persen per tahun

Gambar O.4 Pekerjaan Manufaktur Merosot selama Dekade 
yang Hilang 
Penciptaan lapangan kerja bersih di sektor manufaktur berskala menengah 
dan besar berdasarkan tahun dan periode

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia
Catatan: Tidak termasuk tahun krisis (1998-1999; 2009)

Sumber: Survei Manufaktur 1991-2015; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Tahun 2006 adalah tahun sensus dan survei tahun itu meninjau lebih banyak 
perusahaan daripada di tahun-tahun lainnya. Tahun ini dikecualikan karena alasan 
konsistensi. Survei Manufaktur adalah Survei Perusahaan Manufaktur Menengah dan 
Besar (Survei Industri Besar/Sedang).

Transformasi struktural pada 1980-an dan 1990-an memprediksi Indonesia akan menjadi 

negara kelas menengah pada tahun 2018. Pada periode tersebut, industrialisasi di Indonesia melaju 

dengan cepat berkat ekspor manufaktur yang berkembang pesat. Indonesia berhasil menarik investasi 

di industri padat karya, seperti tekstil dan makanan, dengan melakukan reformasi menyeluruh yang 

dirancang untuk menciptakan iklim yang ramah untuk bisnis—reformasi tersebut mencakup upaya untuk 

membangun keterbukaan finansial—seiring dengan surplus tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor 

manufaktur, industri lain non-manufaktur, dan jasa secara setara berkontribusi terhadap pertumbuhan 

nilai tambah antara 1990 dan 1997 (Gambar O.3). Pada 1996, ekspor manufaktur membentuk setengah 

dari total nilai ekspor. Pekerjaan di bidang manufaktur meningkat (Gambar O.4), mencapai 18 persen 

dari total pekerjaan pada 1999. Tren ini, yang menandai fase pertama transformasi struktural, terhenti 

ketika krisis keuangan Asia terjadi pada 1997-1998.

Setelah krisis keuangan Asia, perekonomian Indonesia bergeser menjadi model pertumbuhan 

berbasis sumber daya alam,11 dan sektor jasa menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan 

ekonomi dan pencipta pekerjaan terbesar. Tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor jatuh 

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang tercatat pada tahun 1990-an, tetapi 

tetap berada di kisaran 6 persen antara 2000-2008. Pergeseran kepada pertumbuhan berbasis sumber 

daya alam dan non padat karya (dan non-inklusif) tidak kondusif terhadap keberlanjutan pertumbuhan 

dalam hal kualitas pekerjaan. Pada tahun 2000, proporsi pekerjaan manufaktur dari total jumlah pekerjaan 

menurun menjadi 13 persen. Dengan sedikitnya keterkaitan ke belakang ataupun ke depan antara 

sektor komoditas dan perekonomian lokal, disertai dengan urbanisasi yang pesat, sektor jasa bernilai 

tambah rendah berkembang untuk mengisi peningkatan permintaan dan menjadi satu-satunya sumber 

sektor terbesar untuk penciptaan pekerjaan baru. Meskipun penyediaan lapangan kerja non-pertanian 

memberikan pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada sektor pertanian, banyaknya masyarakat 

yang memiliki pekerjaan di sektor jasa dengan produktivitas rendah menyebabkan pemerolehan 

pendapatan yang tidak cukup untuk mengangkat masyarakat dari status rentan kemiskinan dan 

ketidakamanan ekonomi. Tidak adanya benang merah antara sektor, perusahaan, dan pekerjaan yang 

Transformasi Struktural yang Terganggu dan Dekade Kemerosotan16

11 Pergeseran kembali terhadap ketergantungan akan sumber daya alam untuk ekspor disebabkan beberapa faktor, termasuk dampak negatif krisis 
keuangan Asia (1997-1998) terhadap industri manufaktur, dominasi Cina dalam industri manufaktur padat karya berbiaya rendah, dan peningkatan 
permintaan (dan harga) global untuk komoditas yang dimiliki Indonesia, terutama batu bara dan kelapa sawit, apresiasi tajam akan nilai tukar riil efektif, 
yang berdampak negatif terhadap daya saing manufaktur, dan kelemahan lingkungan bisnis termasuk infrastruktur yang tidak memadai, keterampilan 
rendah, dan kerangka regulasi yang tidak menguntungkan investasi asing langsung, serta “ledakan” desentralisasi yang menyebabkan berbagai 
ketidakpastian regulasi di tingkat lokal yang membatasi daya saing Indonesia (lihat juga Bank Dunia [2014]).
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menghasilkan nilai tambah dengan sektor, perusahaan, dan pekerjaan yang menjadi tempat sebagian 

besar masyarakat mencari nafkah, memperlambat potensi pertumbuhan Indonesia dan menghambat 

langkahnya menuju pekerjaan kelas menengah.

Karena ledakan komoditas berhenti setelah 2012, Indonesia memasuki periode pertumbuhan 

produktivitas yang tidak cukup tinggi dan memperlambat langkah menuju pekerjaan kelas 

menengah. Angka pertumbuhan industri non-manufaktur dan jasa menurun, sementara pertumbuhan 

manufaktur mulai bangkit dalam perekonomian yang didominasi jasa bernilai rendah (juga dikenal dengan 

jasa bernilai tambah rendah) dan beberapa perusahaan yang sangat besar dan sangat tua. “Transformasi 

struktural 3.0” dimulai dengan meningkatnya kembali pekerjaan manufaktur. Jumlah pekerjaan 

manufaktur mencapai 15 persen pada 2018, meskipun tetap di bawah proporsi yang tercatat sebelum 

krisis 1997-1998. Produktivitas pekerja di sektor manufaktur meningkat dalam laju yang lebih lamban 

dibandingkan produktivitas di sektor pertanian dan jasa bernilai tambah rendah (Gambar O.5). Karena 

krisis keuangan Asia menyebabkan pailitnya banyak usaha baru dan kecil serta kondisi bisnis setelah krisis 

keuangan Asia menghalangi munculnya perusahaan baru, beberapa pabrik manufaktur yang besar dan 

tua mendominasi peran dalam pemulihan dari dekade kemerosotan dari 1999 hingga 2012. Dinamika 

perusahaan umumnya didorong oleh pabrik lama yang berkembang (terciptanya lapangan kerja) atau 

mengecil (hilangnya lapangan kerja), alih-alih munculnya pabrik baru (terciptanya lapangan kerja) atau 

ditutupnya pabrik (hilangnya lapangan kerja). Pertumbuhan produktivitas pekerja dalam industri ini 

umumnya digerakkan oleh peningkatan produktivitas internal perusahaan alih-alih realokasi pekerja 

secara dinamis dari perusahaan yang kurang produktif ke perusahaan yang lebih produktif. Pada tahun 

2018, dua dari tiga pekerja dipekerjakan di sektor-sektor dengan tingkat produktivitas pekerja yang 

relatif lebih rendah. Dengan kata lain, tantangan pekerjaan Indonesia bukanlah pertumbuhan “tanpa 

pekerjaan”, tetapi pertumbuhan “tanpa produktivitas yang cukup”. 

Transformasi Struktural yang Terganggu dan Dekade Kemerosotan
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Rendahnya Kualitas Pekerjaan di
Indonesia

Relatif terhadap negara pembanding – dan pesaing – di Asia, seperti Malaysia, Vietnam, 

Thailand, dan Filipina, produktivitas pekerja Indonesia cenderung rendah dan 

pertumbuhannya terus menurun di sektor-sektor utama dari waktu ke waktu. Meskipun nilai 

tambah per pekerja—mencerminkan produktivitas pekerja—mengalami peningkatan yang setara pada 

2010-2018 seperti pada 2000-2010, sumber pertumbuhan produktivitas pekerja telah bergeser. Secara 

spesifik, pertumbuhan nilai tambah per pekerja meningkat di sektor pertanian, di mana pekerjaan telah 

banyak hilang, tetapi menurun di sektor non-pertanian, terutama sektor manufaktur dan jasa dengan 

tingkat nilai tambah yang tinggi (Gambar O.5). Tingkat produktivitas pekerja Indonesia kalah dibandingkan 

dengan pesaing regional. Sebagai contoh, nilai tambah per pekerja di Indonesia di bidang penyelesaian 

akhir, pemintalan dan penenunan tekstil hanya separuh dari nilai tambah per pekerja di Vietnam dan 

seperempat dari pekerja di Thailand (Gambar O.6). 

Rendahnya Kualitas Pekerjaan di Indonesia18

3

Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia

Ikhtisar BANK DUNIA



19

BANK DUNIA

19

Gambar O.5 Pertumbuhan Produktivitas Pekerja di
Sektor Manufaktur Menurun Drastis Setelah 2010
Pertumbuhan nilai tambah riil per pekerja, rata-rata persen per tahun

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan Sakernas

Catatan: Produktivitas pekerja dihitung sebagai nilai tambah rill per pekerja. Sakernas 
adalah Survei Angkatan Kerja Nasional.

Gambar O.6 Pekerja Indonesia Mahal karena
Produktivitas Rendah
Nilai tambah riil per pekerja, 2010 US$

Gambar O.7 Indonesia Belum Dapat Mengejar Dalam Daya Saing
Rata-rata pertumbuhan tahunan, 2010-19, persen

Sumber: Bank Dunia 2019b

Catatan: Rata-rata nilai tambah produktivitas pekerja merujuk kepada sektor penyelesaian 
akhir, pemintalan, dan penenunan tekstil (dibandingkan di tingkat sub-sektor guna 
mengendalikan dampak industri).

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data biaya pekerja per unit dari Economist Intelligence Unit.

Catatan: Biaya pekerja per unit dihitung sebagai total gaji/upah dibagi total keluaran/produksi. 

Pertumbuhan produktivitas pekerja yang rendah mengancam daya saing Indonesia di 

mata dunia. Meskipun upah pasar di Indonesia masih di bawah Thailand, sebagai contoh negara lain, 

produktivitas pekerja Indonesia yang rendah mengimplikasikan biaya tenaga kerja per unit12 yang lebih 

tinggi di Indonesia daripada di Thailand. Selain itu, biaya tenaga kerja per unit meningkat cukup pesat 

di Indonesia dibandingkan di negara pembanding, meskipun peningkatan biaya tenaga kerja per jam di 

Indonesia cenderung rendah dibandingkan di negara-negara lainnya (Gambar O.7). Maka, kerugian dalam 

daya saing mungkin tidak begitu terkait dengan pertumbuhan biaya pekerja tetapi lebih disebabkan oleh 

rendahnya produktivitas pekerja. Untuk mengkonfirmasi pernyataan ini, diperlukan studi lebih mendalam. 

12 Biaya tenaga kerja per unit didefinisikan sebagai kompensasi pekerja (atau gaji) per satu unit produksi. Peningkatan kompensasi pekerja (gaji) akan 
meningkatkan biaya tenaga kerja per unit sementara peningkatan produktivitas pekerja akan menurunkan biaya tenaga kerja per unit.

BANK DUNIA
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Pekerjaan yang tersedia saat ini terpusat di profesi dan sektor yang bernilai tambah rendah. 

Dua pertiga pekerjaan berada di tiga kategori: penjualan dan jasa, termasuk pegawai wiraniaga di toko 

dan pekerja restoran (24.7 persen); pertanian, perburuan, peternakan, perhutanan, dan perikanan 

(22.5 persen); dan pekerjaan dasar seperti pekerja pertanian berketrampilan rendah, pedagang kaki 

lima, tenaga kebersihan, dan kurir (18 persen). Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan dengan upah yang 

paling kecil dan memiliki tingkat produktivitas yang paling rendah dalam perekonomian Indonesia. Profesi 

tanpa keahlian juga menjadi kategori pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat. Jika dirinci berdasarkan 

sektornya, sektor ekonomi terbesar menurut kesempatan kerja adalah pertanian, serta perdagangan 

grosir dan retail; manufaktur menempati posisi ketiga. Setengah dari pertumbuhan pekerjaan pada 

2007-2018 terciptakan di sektor jasa kelas rendah dengan upah rendah, yakni perdagangan grosir 

dan retail; akomodasi dan makanan dan minuman; dan jasa lainnya.13 Untungnya, lapangan pekerjaan di 

sektor manufaktur —yang cenderung lebih produktif dan memberi penghasilan lebih tinggi dibanding 

pekerjaan sektor jasa bernilai tambah rendah— menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak 2015.

Kebanyakan pekerjaan di Indonesia tidak dilindungi oleh kontrak kerja, tidak menghasilkan 

upah kelas menengah, dan tidak menawarkan perlindungan pekerja. Pada 2019, 38.2 persen 

pekerja adalah pemilik usaha, dengan lebih dari separuhnya (25 juta) melaporkan bahwa mereka adalah 

pekerja yang berusaha sendiri dan kebanyakan sisanya hanya merekrut pekerja temporer. Kebanyakan 

dari usaha ini berasal dari sektor bernilai tambah rendah, termasuk (berdasarkan urutan penjualan dari 

terbesar hingga terkecil) perdagangan retail informal untuk makanan dan minuman, warung makanan, 

dan pengemudi ojek. Berdasarkan definisinya, pekerja yang berusaha sendiri tidak memiliki kontrak kerja 

dan tidak menerima perlindungan pekerja. Dari seluruh pekerja yang berusaha sendiri, hanya 9 persen 

yang setidaknya menerima penghasilan kelas menengah.14 Di antara 49 juta karyawan di Indonesia, 22.7 

persen memiliki kontrak permanen, 21.1 persen setidaknya menerima upah/gaji kelas menengah, dan 

15.8 persen menerima perlindungan pekerja secara penuh.15 Hanya 7 persen yang setidaknya menerima 

semuanya, yang artinya mereka memperoleh setidaknya upah/gaji kelas menengah, memiliki kontrak 

permanen, dan menerima perlindungan pekerja secara penuh. 

13 Laporan Pekerjaan di Indonesia: Menuju Pekerjaan yang Lebih Baik dan Keamanan untuk 
Semua (Bank Dunia 2010) meliputi analisis menggunakan Sakernas dan data lainnya hingga 
2007/8, dan oleh karena itu, untuk beberapa analisis, laporan ini fokus pada 2007 dan seterusnya.

14 Sakernas tidak memberikan informasi pendapatan pemilik usaha yang tidak bekerja mandiri.

15 Lihat Gambar 5.25 di Bab 5 Laporan Teknis
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Pekerjaan di sektor formal dan pekerjaan yang dimiliki buruh/karyawan/pegawai lebih 

mungkin untuk memperoleh pendapatan kelas menengah dibandingkan pekerjaan informal 

atau pekerja yang berusaha sendiri, meskipun semua tipe pekerjaan dapat menjadi jalan 

menuju status kelas menengah. Antara 2011 dan 2018, dua pertiga peningkatan proporsi pekerjaan 

dengan penghasilan kelas menengah dikontribusikan dari pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai 

saja; satu pertiga bagian lainnya merupakan kontribusi pekerjaan lepas dan pekerjaan mandiri, kecuali 

pekerjaan mandiri di sektor pertanian. Pekerjaan di sektor formal berkontribusi sebesar hampir tiga 

perempat terhadap peningkatan jumlah pekerjaan kelas menengah, di periode yang sama dengan 

pekerjaan formal di sektor industri dan jasa berkontribusi hampir dua pertiganya. Pekerjaan sebagai 

buruh/karyawan/pegawai dalam suatu industri adalah kombinasi pekerjaan dan sektor yang paling 

sesuai dengan peningkatan pekerjaan kelas menengah. 

Untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan keamanan secara ekonomi dan 

pendapatan yang lebih tinggi, Indonesia dapat bergerak menuju model pertumbuhan yang 

menghasilkan nilai tambah dan pekerjaan, dan yang memfasilitasi pergerakan pekerja 

ke pekerjaan yang lebih produktif, baik secara internal maupun lintas perusahaan dan 

sektor. Hal ini memerlukan strategi tiga poin. Pertama, pemerintah dapat mendukung peningkatan 

produktivitas di seluruh sektor, termasuk sektor dengan produktivitas rendah yang menjadi bagian 

terbesar dari seluruh pekerjaan. Dua, pemerintah dapat memajukan proses transformasi struktural yang 

memungkinkan perusahaan dan pekerja untuk bergerak menuju manufaktur dan jasa bernilai tinggi. 

Ketiga, pemerintah dapat mendukung proses transformasi tenaga kerja guna menyiapkan tenaga kerja 

berketerampilan tinggi dan mengintegrasikannya dengan pekerjaan yang produktif. Bab 4 Ikhtisar ini 

membahas strategi pertama dan kedua, sementara Bab 5 membahas strategi ketiga.

BANK DUNIA
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Produktivitas bagi Semua dan 
Transformasi Struktural 3.0 
bagi Beberapa Pihak16

Pertumbuhan produktivitas pekerja pada 2000-2017 

umumnya berasal dari pertumbuhan produktivitas pekerja di 

masing-masing sektor alih-alih dari pergerakan lintas sektor. 

Peningkatan efisiensi di masing-masing sektor utama – pertanian, 

industri, dan jasa – berkontribusi 2.5 poin persentase terhadap 

pertumbuhan produktivitas pekerja, atau sekitar dua pertiga dari total 

pertumbuhan produktivitas pekerja. Dalam hal tingkat pertumbuhan 

absolut, kontribusi pertumbuhan produktivitas di masing-masing 

sektor terhadap keseluruhan pertumbuhan produktivitas pekerja 

menempatkan Indonesia pada taraf yang sama dengan pembandingnya 

di Asia (kecuali Cina) (Gambar O.8). Perbedaan Indonesia dengan 

pembandingnya adalah terbatasnya pertumbuhan produktivitas 

pekerja yang timbul dari pergerakan antar sektor, yang sering disebut 

sebagai transformasi struktural. Total kontribusi perubahan struktural 

terhadap pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia berada di angka 

0.9 poin persentase, lebih kecil daripada Vietnam (2.2 poin persentase), 

Thailand (1.3 poin persentase), dan Cina (1.1 poin persentase)—

semuanya negara yang mengalami peningkatan kelas menengah yang 

lebih cepat daripada Indonesia baru-baru ini.

Produktivitas bagi Semua dan Transformasi Struktural 3.0 bagi Beberapa Pihak
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Gambar O.8 Kontribusi Transformasi Struktural terhadap 
Pertumbuhan Produktivitas Pekerja Terbatas,
Sehingga Membatasi Dampak (Positif) terhadap Pekerjaan 
Kontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas pekerja per tahun selama 
2000-17, poin persentase, Indonesia dan negara pembanding

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data BPS dan Sakernas; Indikator 
Pembangunan Dunia

Catatan: BPS adalah Badan Pusat Statistik. Sakernas adalah Survei Angkatan Kerja 
Nasional.

17 Efek dalam perusahaan menangkap dampak pertumbuhan produktivitas dalam masing-masing 
pabrik terhadap produktivitas agregat dalam perekonomian. Efek dalam perusahaan yang positif 
menunjukkan produktivitas rata-rata pabrik meningkat, yang dapat didorong oleh kapasitas di 
setiap pabrik untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, atau menyelesaikan masalah kredit, dan 
lain-lain.

18 Efek antar perusahaan (realokasi statis): Efek antar perusahaan menangkap dampak realokasi 
ketenagakerjaan antar pabrik. Efek antar perusahaan yang positif menunjukkan produktivitas 
agregat yang meningkat karena pekerja pindah ke pabrik lain yang memiliki produktivitas yang 
di atas rata-rata, atau pekerja meninggalkan suatu pabrik yang memiliki produktivitas di bawah 
rata-rata. Efek lintas perusahaan (realokasi dinamis): Efek lintas perusahaan menangkap dampak 
realokasi ketenagakerjaan dari suatu pabrik ke pabrik lainnya yang menyebabkan peningkatan 
produktivitas. Pertumbuhan lintas perusahaan yang positif berarti bahwa produktivitas agregat 
meningkat karena pekerja yang pindah ke suatu pabrik yang menunjukkan pertumbuhan 
produktivitas di atas rata-rata atau pekerja yang meninggalkan pabrik yang menunjukkan 
pertumbuhan produktivitas di bawah rata-rata. 

19 Efek entri adalah jumlah dari perbedaan antara produktivitas pabrik yang baru masuk (entri) 
ke sebuah sektor dan rata-rata produktivitas di sektor tersebut sebelum dimasuki pabrik baru, 
ditimbang oleh pangsa pasar dari setiap pabrik yang masuk ke sektor. Efek entri bernilai positif 
(negatif) jika pabrik-pabrik yang baru masuk lebih (kurang) produktif dibandingkan rata-rata 
perusahaan yang ada dalam sektor. 

Produktivitas bagi Semua dan Transformasi Struktural 3.0 bagi Beberapa Pihak
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Antara 2000 dan 2015,17 pertumbuhan produktivitas pekerja untuk industri manufaktur 

berskala menengah dan besar umumnya didorong pertumbuhan produktivitas pekerja 

dalam perusahaan, termasuk penyebabnya adalah dinamika perusahaan yang rendah, 

dengan efek antar perusahaan dan lintas perusahaan yang sangat kecil,18 meskipun efek 

entri19 masih krusial. Secara keseluruhan, pertumbuhan produktivitas pekerja terhitung rendah, 

dengan angka di bawah 1 persen (tepatnya 0.54 persen). Sekitar 0.32 poin persentase pertumbuhan 

produktivitas pekerja berasal dari pertumbuhan produktivitas pekerja dalam perusahaan sementara 0.23 

poin persentase berasal dari efek entri. Hanya 0.04 poin persentase berasal dari efek antar perusahaan 

sementara efek lintas perusahaan berkontribusi secara negatif terhadap pertumbuhan produktivitas 

pekerja. Temuan menunjukkan efisiensi alokatif produktivitas pekerja (diindikasikan dengan korelasi 

positif antara produktivitas dan ukuran perusahaan) menurun, tetapi efisiensi alokatif total faktor 

produktivitas meningkat, sementara efisiensi alokatif produktivitas modal tidak berubah. 

Ikhtisar
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Terdapat dua strategi fundamental yang dapat membawa perusahaan dan pekerja kembali 

ke jalur peningkatan produktivitas. Pertama, dorong pertumbuhan produktivitas di sektor-

sektor besar dengan pekerjaan bernilai tambah rendah, seperti pertanian dan jasa bernilai 

tambah rendah (Gambar O.9). Meskipun menarik untuk memfokuskan strategi pekerjaan kepada 

pengembangan pekerjaan bernilai tambah tinggi, hal ini akan meraih keberhasilan yang terbatas dalam 

jangka pendek. Pertanian dan kegiatan di sektor perdagangan, akomodasi, makanan, dan jasa pribadi 

yang bernilai tambah rendah menjadi pekerjaan utama bagi mayoritas pekerja di Indonesia. Pekerjaan 

tersebut memerlukan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh mayoritas populasi usia kerja; sektor 

tersebut pun menjadi sumber pekerjaan yang signifikan bagi pekerja perempuan dan laki-laki. Meskipun 

pekerjaan dalam sektor tersebut menawarkan upah yang rendah, dalam periode 2011-2018, pekerjaan 

tersebut menjadi salah satu cara untuk menarik masyarakat keluar dari kemiskinan, dan dalam beberapa 

kasus tertentu, bisa mengangkat mereka ke kelas menengah.20 Meningkatkan produktivitas dalam 

pekerjaan-pekerjaan tersebut—termasuk di sektor pertanian—dari basis yang saat ini masih rendah 

bersifat penting dalam mengatasi ketidakamanan ekonomi. 

Kedua, dorong pertumbuhan lapangan kerja dalam pekerjaan, perusahaan, dan sektor yang 

menawarkan upah lebih baik, yakni dalam sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah 

tinggi. Para pekerja harus dibantu agar bisa pindah ke perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor 

tersebut. Tidak semua sektor, perusahaan dalam suatu sektor, atau pekerjaan dalam suatu perusahaan 

menawarkan kualitas pekerjaan yang sama. Beberapa memiliki teknologi, pangsa pasar, dan manajemen 

organisasi yang mengarah menuju pertumbuhan produktivitas pekerja dan bagi hasil dengan pekerja. Ada 

pula yang terkunci dalam ekuilibrium tingkat rendah yang sulit diubah karena sektor atau tipe perusahaan, 

(Gambar O.9). Upaya terkoordinasi untuk membesarkan dan menumbuhkan sektor, perusahaan, dan 

pekerjaan yang berupah lebih baik dan bernilai tinggi tersebut akan menghasilkan keuntungan jangka 

panjang dan pada akhirnya akan menarik pekerja keluar dari pekerjaan berketerampilan rendah. Wilayah 

potensial untuk pertumbuhan produktivitas pekerja adalah sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah 

tinggi, perusahaan (manufaktur) domestik serta asing yang dinamis dan berorientasi ekspor, beserta 

para pekerja yang akan melakukan transformasinya.

20 Misalnya, pekerjaan di sektor perdagangan grosir dan retail, restoran dan hotel bertanggung 
jawab atas seperempat peningkatan dalam pekerjaan kelas menengah antara 2011-2018.

Gambar O.9 Lebih Banyak Pekerjaan yang Lebih Baik: 
Transformasi Struktural 3.0
Produktivitas relatif dan pangsa lapangan pekerjaan 2018, serta arah 
untuk masa depan

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data BPS dan Sakernas. 
Produktivitas relatif = pangsa sektor dalam nilai tambah/pangsa sektor dalam 
lapangan pekerjaan.

Catatan: Panah hijau tua merepresentasikan pergeseran pertumbuhan lapangan 
pekerjaan; panah hijau muda merepresentasikan pergeseran pertumbuhan 
produktivitas. BPS adalah Badan Pusat Statistik. Sakernas adalah Survei Angkatan 
Kerja Nasional.
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4.1 Dalam Jangka Pendek, Sektor Manufaktur Menawarkan 
Peluang yang Paling Layak bagi Pertumbuhan Pekerjaan 
Berkualitas; Indonesia Dapat Mengembangkan Sektor Bernilai 
Lebih Tinggi untuk Jangka Panjang
Industri non-manufaktur di Indonesia21 bukanlah sumber penciptaan lapangan kerja 

berbasis produktivitas. Meskipun kontribusinya yang signifikan terhadap nilai tambah (total 21 

persen), industri ini sangat padat modal dengan kapasitas penyerapan pekerja yang terbatas (terutama 

pertambangan dan utilitas). Sektor konstruksi mungkin dapat menciptakan lapangan pekerjaan seiring 

dengan peningkatan investasi infrastruktur, tetapi sektor ini sangat sedikit menawarkan pekerjaan yang 

memiliki tingkat pendapatan kelas menengah atau aspek pekerjaan kelas menengah lainnya, seperti 

perlindungan pekerja. Pekerjaan ini pun didominasi laki-laki dan tidak bisa diharapkan untuk menciptakan 

lapangan kerja bagi perempuan. 

Sektor manufaktur adalah kandidat yang cocok untuk menciptakan pekerjaan kelas 

menengah yang didorong produktivitas. Dalam jangka pendek sektor manufaktur, terutama 

perusahaan berskala menengah dan besar, secara komparatif memberikan pekerjaan yang “bagus” di 

Indonesia karena menawarkan pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai, serta menawarkan upah 

yang lebih tinggi daripada sektor pertanian atau jasa bernilai tambah rendah. Tidak seperti sektor 

jasa bernilai tinggi, kebanyakan pekerjaan manufaktur memerlukan tingkat keterampilan yang sesuai 

dengan mayoritas tenaga kerja Indonesia, yakni pendidikan setara sekolah menengah pertama. Sektor 

manufaktur adalah sumber pekerjaan yang melimpah bagi perempuan, yang saat ini membentuk 

45 persen tenaga kerja di sektor tersebut.22 Terlepas dari lambatnya pemulihan sektor manufaktur di 

periode pasca-2010, sektor ini tetap menjadi kontributor utama peningkatan jumlah pekerjaan kelas 

menengah di Indonesia pada 2011-2018.

Sektor jasa bernilai tinggi seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau keuangan 

memiliki potensi untuk berkembang dan menciptakan pekerjaan modern yang memberi 

upah tinggi, tetapi efek menyeluruhnya terbatas dalam jangka menengah. Meskipun 

pekerjaan di sektor jasa bernilai tambah tinggi (dan utilitas) berkembang pesat dalam satu dekade 

terakhir (2008-2018), yang mengindikasikan adanya prospek penciptaan pekerjaan yang luas dalam 

jangka panjang, sektor ini umumnya mempekerjakan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan tidak dapat 

21 Dalam konteks ini, “industri” merujuk kepada sektor manufaktur, pertambangan, konstruksi, dan 
utilitas. 

22 Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data Sakernas. 
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diandalkan untuk menyerap mayoritas tenaga kerja saat ini yang memiliki keterampilan rendah. Lebih jauh 

lagi, sektor ini bermula dari basis jumlah pekerjaan yang kecil, sehingga tingkat pertumbuhan yang tinggi 

tidak mencerminkan sedikitnya jumlah total pekerjaan di sektor ini. Faktanya, jasa keuangan, real estat, 

jasa bisnis, dan TIK tidak menjadi pekerjaan yang utama bahkan di negara dengan pendapatan tinggi, 

meskipun di beberapa negara, pekerjaan di sektor tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap PDB. 

Administrasi publik, pertahanan, dan pendidikan adalah sektor dengan pekerjaan kelas menengah terbanyak 

jika perlindungan pekerja dan status kontrak menjadi persyaratannya, tetapi ketersediaan pekerjaan 

tersebut bersifat terbatas dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pasar.  Maka, investasi di sektor jasa bernilai 

tambah tinggi dapat didorong dalam jangka pendek, meski dengan catatan bahwa keuntungannya tidak 

akan diterima segera.

Usaha Rumahan (UR) dapat menjadi sumber pekerjaan kelas menengah. Pada tahun 2018, 

sekitar 22 juta pemilik UR melaporkan bahwa mereka adalah pekerja yang berusaha sendiri. Usaha kecil 

yang dijalankan keluarga dapat memiliki berbagai bentuk: penjual makanan dengan gerobak seperti 

nasi goreng, ojek daring, penatu lokal, bengkel sepeda motor kecil, bahkan praktik pribadi dokter. 

Perempuan lebih memungkinkan untuk menjadi pemilik UR di wilayah perkotaan. Kebanyakan pemilik 

UR memulai usahanya karena mereka ingin memiliki usaha sendiri (62 persen), sebagian dimotivasi oleh 

rasa kebebasan (44 persen), beberapa menginginkan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan 

(24 persen), atau menginginkan pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh sebagai 

karyawan (18 persen).23 Hanya seperlima pemilik UR yang memulai bisnis karena mereka tidak bisa 

mendapatkan pekerjaan kantoran. Sekitar 9 persen pemilik UR mandiri24 melaporkan pendapatan di atas 

batas upah kelas menengah,25 dibandingkan dengan 15 persen dari seluruh buruh/karyawan/pegawai, 

pekerja lepas, and pekerja mandiri. Meskipun pendapatan rata-rata pemilik UR mandiri setara dengan 

pekerja lepas—karena rendahnya tingkat pendidikan pemilik UR mandiri dibandingkan buruh/karyawan/

pegawai—, rentang pendapatannya lebih luas dibandingkan buruh/karyawan/pegawai. Dengan kata 

lain, ada pemilik UR mandiri yang memperoleh lebih banyak (dan lebih sedikit) pendapatan dibandingkan 

buruh/karyawan/pegawai, sehingga dapat mengangkat sebagian dari mereka di atas pendapatan kelas 

menengah, sementara sebagiannya lagi tertinggal jauh di bawah pendapatan kelas menengah.

Namun, langkah menuju pekerjaan kelas menengah ini terhambat oleh rendahnya 

produktivitas kebanyakan UR. Pemilik UR menghadapi beberapa hambatan dalam meningkatkan 

produktivitas usaha mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya: pendidikan terbatas, penggunaan 

23 Perhitungan penulis menggunakan data Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital, 2020, survei 
yang bersifat representatif dan berskala nasional dilakukan untuk Bank Dunia (Akan diterbitkan 
pada 2021).

24 Data pendapatan hanya tersedia bagi buruh/karyawan/pegawai, pekerja lepas, dan 
pekerja yang berusaha sendiri. Karena pemilik UR, secara definisi, bukanlah buruh/
karyawan/pegawai, dan bukan pekerja lepas, data pendapatan pemilik UR adalah data untuk 
pemilik UR yang berusaha sendiri.

25 Hampir 9 persen UR dalam Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti/
IFLS) pada 2007 dan 2015 mengangkat statusnya ke kelas menengah dalam periode 
observasi selama 7 tahun.
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praktik bisnis baik yang terbatas, pengalaman terbatas sebagai pengusaha, dan penggunaan internet 

yang terbatas.26 Pemilik UR pun menyebutkan faktor lain yang menghambat produktivitas mereka: harga 

sewa yang mahal, sulitnya akses terhadap pinjaman atau pendanaan, kompetisi daring yang kuat, serta 

kurangnya keterampilan/pengetahuan.27 

4.2 Perusahaan Dinamis dengan Orientasi ke Luar Menciptakan 
Lapangan Kerja dan Pekerjaan Kelas Menengah: Studi Kasus 
Perusahaan Manufaktur Berskala Menengah dan Besar28 
Perusahaan manufaktur berskala menengah dan besar yang mengekspor produknya lebih 

banyak cenderung menawarkan upah lebih tinggi, mencerminkan produktivitas yang 

lebih tinggi. Pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi diasosiasikan dengan pertumbuhan produktivitas 

pekerja yang lebih tinggi.29 Selain itu, beberapa perusahaan melakukan bagi hasil dengan para pekerjanya. 

Lintas pabrik, peningkatan sebesar 10 persen dalam produktivitas pekerja (nilai tambah riil per pekerja) 

berkorelasi dengan upah riil yang lebih tinggi sebesar 2.14 persen dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak mengalami peningkatan produktivitas pekerja. Di dalam masing-masing pabrik, perusahaan 

domestik melakukan bagi hasil yang lebih tinggi dengan pekerjanya dibandingkan perusahaan asing, 

dan menawarkan upah yang lebih tinggi sebesar 2.1 persen untuk peningkatan produktivitas sebesar 

10 persen, dibandingkan premi gaji sebesar 1.3 persen yang dibayarkan perusahaan asing yang lebih 

produktif. Secara luas, upah berkaitan dengan produktivitas perusahaan dengan korelasi sebesar 0.68. 

Berlawanan dengan asumsi, produktivitas yang lebih tinggi dan pangsa ekspor dari total 

produksi yang lebih tinggi di sektor manufaktur berkaitan dengan pertumbuhan lapangan 

kerja yang lebih tinggi.30 Secara rata-rata, produktivitas pekerja yang lebih tinggi tidak mengorbankan 

pekerjaan di sektor manufaktur di Indonesia. Hubungan yang positif antara produktivitas pekerja dan 

pertumbuhan pekerja dapat dijelaskan dengan biaya produksi yang lebih rendah (terutama biaya tenaga 

kerja per unit), daya saing yang lebih tinggi (dapat memotong harga pesaing), dan pasar yang ekspansi. 

Perusahaan yang lebih produktif pun memanfaatkan keuntungan produktivitas yang diraihnya untuk 

mengembangkan tenaga kerja alih-alih memberlakukan pemutusan hubungan kerja. Dengan kata lain, 

efek ekspansi telah mendominasi efek substitusi. 

26 Bagi pemilik UR yang memiliki koneksi internet, penggunaan internet terbukti menguntungkan 
ketika terjadi kemunduran ekonomi yang disebabkan COVID-19. Beberapa pedagang daring 
mengalami peningkatan laba drastis (lihat Boks 4.4 di Bab 4 Laporan Teknis). 

27 Perhitungan penulis berdasarkan Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital (2020). 

28 Lihat Bab 4 Laporan Teknis. Pembahasan dibatasi untuk perusahaan manufaktur berskala 
menengah dan besar karena tidak ada data lengkap yang tersedia untuk sektor lainnya. 

29 Penulis menggunakan definisi pertumbuhan produktivitas di tingkat pabrik sebagaimana 
dirumuskan David dan Haltiwanger (1992 dan 1996). Lihat Gambar 4.24 di Bab 4 Laporan Teknis.

30 Lihat Gambar 4.15 di Bab 4 Laporan Teknis.
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Produktivitas pekerja dan upah riil cenderung lebih tinggi di sub-sektor manufaktur 

berat atau padat modal, tetapi kesempatan kerjanya lebih rendah. Sub-sektor manufaktur 

dengan produktivitas rendah (Gambar O.10) dan upah rendah (Gambar O.11), seperti pakaian, tekstil, 

serta makanan dan minuman, memiliki jumlah pekerjaan yang tinggi, sementara itu sub-sektor dengan 

produktivitas tinggi dan upah tinggi seperti bahan kimia, kendaraan bermotor, dan peralatan transportasi 

memiliki jumlah pekerjaan yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya kompromi antara jumlah pekerjaan 

dan produktivitas kerja di tingkat industri (sub-sektor), sementara itu, di tingkat perusahaan yang lebih 

mikro, pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas pekerja berbanding lurus. Hal ini 

dapat disebabkan oleh kondisi bahwa sub-sektor manufaktur berat atau padat modal masih relatif kecil 

(dalam hal jumlah pekerjaan) dibandingkan sub-sektor manufaktur ringan atau padat karya, dan masih 

berpotensi untuk berkembang. 

Sub-sektor manufaktur yang menyediakan lapangan kerja paling besar membayar upah 

di bawah upah kelas menengah. Beberapa perusahaan besar yang beroperasi di sub-sektor berat, 

berteknologi tinggi, atau padat modal, seperti peralatan transportasi lainnya, rata-rata membayar upah 

kelas menengah. Perusahaan besar di sub-sektor berat, berteknologi tinggi, atau padat modal, seperti 

komputer, elektronik, optik, logam dasar, elektrik, kendaraan bermotor, dan bahan kimia, membayar 

upah (nominal) rata-rata tertinggi berikutnya. Namun sektor padat karya yang menyumbangkan jumlah 

pekerjaan terbesar, termasuk makanan dan minuman, tembakau, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki, 

membayar upah yang jauh lebih rendah dibandingkan batas belanja populasi kelas menengah.

Selain itu, pabrik manufaktur di Indonesia semakin menua, artinya, dalam periode setelah 

krisis keuangan Asia, hanya sedikit pabrik baru yang dibuka dan hanya terdapat beberapa 

pabrik baru yang masih berdiri. Krisis keuangan Asia seakan membatasi terciptanya perusahaan baru, 

sembari menghancurkan perusahaan yang lebih baru dan lebih kecil. Ketika krisis telah usai, perusahaan 

yang cenderung lebih besar mendominasi sektor manufaktur; banyak pula dari mereka yang sudah 

tua. Perusahaan kecil (kurang dari 50 karyawan) dan perusahaan yang berusia kurang dari 10 tahun 

lebih cenderung gulung tikar selama krisis keuangan Asia dibandingkan perusahaan yang berdiri lebih 

lama dan berskala lebih besar. Selama krisis keuangan Asia dan krisis keuangan global 2008, kemunculan 

perusahaan baru melambat secara signifikan. Tidak banyak perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan 

baru dari bahkan sebelum krisis keuangan Asia. Meskipun terjadi peningkatan jumlah perusahaan baru, 

dan peningkatan perekrutan pekerja baru untuk kasus tertentu, sejak tahun 2013, jumlahnya masih lebih 

Gambar O.10 Jumlah Pekerjaan Lebih Rendah di SubSektor 
dengan Produktivitas Lebih Tinggi
Pangsa pekerjaan versus produktivitas (relatif terhadap sektor pakaian)

Gambar O.11 Jumlah Pekerjaan Lebih Rendah di SubSektor 
dengan Upah Lebih Tinggi
Pangsa pekerjaan versus upah riil (relatif terhadap subsektor pakaian)

Sumber:  Survei Manufaktur 2015; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Poin data adalah sub-sektor manufaktur. Survei Manufaktur adalah Survei 
Perusahaan Manufaktur Menengah dan Besar (Survei Industri Besar/Sedang).

Sumber: Survei Manufaktur 2015; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Poin data adalah sub-sektor manufaktur. Survei Manufaktur adalah Survei 
Perusahaan Manufaktur Menengah dan Besar (Survei Industri Besar/Sedang).
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rendah dibandingkan jumlah rata-rata sebelum tahun 1993. Hal ini diperparah dengan penuaan pabrik 

manufaktur yang telah dimulai sebelum krisis keuangan Asia. Setelah krisis keuangan Asia, dinamika 

perusahaan umumnya berasal dari pabrik yang bertahan dengan kebanyakan pekerjaan yang muncul 

dan hilang dalam suatu pabrik, alih-alih dari pabrik baru (pekerjaan diciptakan) atau pabrik yang ditutup 

permanen (pekerjaan hilang). Mungkin hal yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak adanya dinamika 

di tingkat perusahaan yang dapat menjadi tanda dominasi pasar atau tidak adanya kompetisi, dan 

yang memungkinkan perusahaan dengan tingkat produktivitas rendah untuk bertahan, menghindari 

inovasi, dan memberikan pengaruh negatif terhadap prospek pertumbuhan pekerjaan atau penciptaan 

pekerjaan berkualitas tinggi. 

4.3 Perusahaan Manufaktur Asing Secara Konsisten Menciptakan 
Lapangan Kerja dengan Kualitas Lebih Tinggi, Terutama bagi 
Perempuan31

Pabrik manufaktur berskala menengah dan besar yang dimiliki asing cenderung menciptakan 

lebih banyak pekerjaan dan rata-rata menawarkan upah lebih tinggi. Perusahaan milik asing 

menambahkan lapangan kerja sebesar dua kali lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik (rata-

rata 10 pekerja per tahun, dibandingkan dengan 5 pekerja per tahun di perusahaan domestik). Sebesar 

30 persen dari seluruh pekerjaan di perusahaan asing membayar upah kelas menengah dibandingkan 

hanya 16 untuk perusahaan domestik. Dengan demikian, upah dan lapangan kerja yang lebih tinggi dapat 

diatribusikan oleh produktivitas pekerja yang lebih tinggi yang ditemukan di perusahaan asing. Dengan 

mengkontrol produktivitas pekerja, perusahaan asing membayar upah yang serupa dan memiliki pola 

pertumbuhan pekerjaan yang serupa dengan perusahaan manufaktur domestik. 

Investasi asing langsung (FDI) diasosiasikan dengan premi keterampilan, dengan premi upah 

yang lebih tinggi bagi pekerja yang lebih terampil. Namun, premi keterampilan ini hanya signifikan 

di sektor manufaktur dengan keterampilan rendah. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, hanya wanita, 

terutama yang bekerja di sektor berketerampilan rendah, memperoleh premi upah tersebut. 

Pabrik milik asing berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

kesempatan kerja. Pelimpahan teknologi vertikal dapat terjadi melalui hubungan dengan penyuplai 

domestik dan pelanggan. Pelimpahan horizontal (kepada pesaing) dapat terjadi melalui efek demonstrasi 
31 Lihat Bab 3 dan Bab 4 Laporan Teknis.
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atau efek imitasi dan persaingan yang meningkat dan dapat memicu inovasi. Namun, pelimpahan 

teknologi tersebut tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung kepada kekuatan hubungan, tipe 

perusahaan, dan kapasitas penyerapan domestik, sebagai contohnya. Analisis tingkat kabupaten 

terkait efek lokal FDI manufaktur pada periode 2007 – 2015 menunjukkan bahwa ketika perusahaan 

manufaktur milik asing didirikan di suatu kabupaten, total lapangan kerja meningkat sebesar 0.4 persen. 

Ekstrapolasi tingkat nasional menunjukkan bahwa FDI manufaktur telah menciptakan 4.6 juta pekerjaan 

tambahan antara 2007 dan 2015, dua pertiga di antaranya terciptakan di sektor manufaktur sendiri. 

FDI manufaktur dapat mempercepat transformasi struktural di Indonesia dengan mengubah struktur 

produksi dan ketenagakerjaan serta berdampak terhadap ketenagakerjaan dan produktivitas secara luas 

di dalam perekonomian.

4.4 Transisi yang Sulit Menuju Sektor dan Perusahaan yang 
Menciptakan Pekerjaan Kelas Menengah
Transformasi struktural memerlukan pekerja untuk mengikuti pertumbuhan sektor dan 

industri, tetapi tenaga kerja tidak mengalir dengan mulus. Kecocokan pekerjaan yang lebih 

baik dapat menjadi jalan menuju pekerjaan kelas menengah. Ketidakcocokan keterampilan antara sektor 

lama dan baru, alur informasi yang buruk terkait peluang lapangan kerja baru, biaya psikologis untuk 

meninggalkan suatu pekerjaan, biaya kehilangan uang pesangon yang terkait dengan masa kerja, tidak 

adanya dukungan pencarian kerja—misalnya, asuransi pengangguran—setelah pengunduran diri secara 

sukarela, dan biaya finansial untuk mengganti pekerjaan mempersulit pergerakan tenaga kerja untuk 

melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Estimasi biaya mobilitas pekerja terkini yang menggunakan data 

dari tahun 2007, memperkirakan biaya yang setara dengan 2.8 kali gaji tahunan rata-rata, salah satu 

angka yang paling tinggi menurut studi yang melibatkan 47 negara.32 Faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap tingginya biaya mobilitas pekerja diperparah oleh tingkat keterampilan yang rendah, informasi 

lowongan pekerjaan yang umumnya didapatkan melalui jaringan sosial, dan migrasi internal yang masih 

terbatas dibandingkan pergerakannya di negara tetangga. Hasilnya, mobilitas pekerja menjadi tidak 

optimal. Meskipun kesenjangan keterampilan menjadi hambatan penting bagi mobilitas pekerja, transisi 

juga bersifat rendah antara sektor yang memiliki persyaratan keterampilan serupa (rendah hingga 

menengah).

32 Calì, Hidayat, dan Hollweg 2018
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33 Sakernas Agustus 2016–18; Perhitungan staf Bank Dunia 

34 Cunningham 2007; Del Carpio dan Pabón 2014

35 Hohberg dan Lay 2015; Alatas dan Cameron 2008; Harrison dan Scorse 2010; Chun dan 
Khor 2010

36 Tantangan tambahan lainnya adalah perbaikan kepatuhan; lihat Weber dan Kudo (2020)
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Pencari kerja di Indonesia bergantung kepada sumber informasi terbatas, kemungkinan 

besar menghasilkan kecocokan pekerjaan yang buruk. Hampir 90 persen pencari kerja mencari 

informasi lowongan pekerjaan dari keluarga dan teman. Kurang dari 40 persen menggunakan metode 

lain seperti menjawab iklan lowongan pekerjaan di media cetak dan elektronik, mengontak perusahaan 

secara langsung guna menanyakan peluang berkarier, atau mendaftarkan diri di layanan pencarian 

pekerjaan. Perempuan lebih cenderung menggunakan metode pencarian pekerjaan secara informal. 

Ketidakcocokan keterampilan—artinya pekerja tidak bekerja di bidang yang cocok dengan keterampilan 

mereka—tengah meningkat. Pada tahun 2016, hanya 1 persen pekerja perkotaan dengan latar belakang 

paling rendah pendidikan sarjana atau sederajat yang melaporkan bahwa mereka merasa bahwa 

pekerjaan yang mereka miliki selama satu tahun terakhir tidak cocok dengan keterampilannya; pada 

tahun 2018, angka ini meningkat menjadi 5 persen.33

Undang-undang ketenagakerjaan dapat diperbaiki agar memiliki peran yang lebih penting 

dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. Literatur internasional menyebutkan bahwa kebijakan 

upah minimum yang dirumuskan dengan baik dapat meningkatkan upah bagi masyarakat yang paling 

miskin, dan dalam beberapa kasus, memiliki efek pelimpahan (lemah) terhadap pekerja yang dapat 

memperoleh upah lebih tinggi.34 Namun, kebijakan upah minimum di Indonesia tidak secara seragam 

meningkatkan jumlah upah yang diterima masyarakat yang paling miskin,35 dengan 43 persen buruh/

karyawan/pegawai memperoleh upah di bawah upah minimum regional di provinsi tempat mereka 

bekerja. Begitu juga dengan undang-undang ketenagakerjaan yang dirumuskan dengan baik, seperti cuti 

melahirkan dan cuti ayah, pembatasan jam kerja, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang 

tidak adil, dan hak setara di tempat kerja dapat melindungi pekerja dalam melakukan pekerjaannya tanpa 

merugikan perusahaan. Tantangan bagi kebijakan adalah sulitnya menemukan keseimbangan antara 

menentukan upah minimum yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh pekerja, tetapi tidak terlalu 

tinggi sehingga menyebabkan perusahaan ingin menghindarinya, dan kebijakan ketenagakerjaan  yang 

memberikan perlindungan terhadap pekerja tetapi tidak membebani perusahaan. Undang-undang Cipta 

Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) memperkenalkan proses baru untuk menentukan upah minimum dan 

mengganti kebijakan ketenagakerjaan lainnya dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan yang 

lebih baik antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.36
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5 37 Lihat Bab 5 Laporan Teknis.
38 Keterampilan interpersonal adalah kemampuan mengelola orang dan hubungan dengan orang lain agar dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan 
baik.
39 Proyek Sumber Daya Manusia 2020
40 Dilakukan oleh Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) pada 2014 dan 2015.
41 Negara berpendapatan menengah yang disurvei adalah Republik Ceko, Estonia, Republik Slovakia, Chili, Indonesia (hanya Jakarta), Lithuania, 
Slovenia, dan Turki.

Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia

Kebanyakan tenaga kerja di Indonesia saat ini tidak siap untuk memegang pekerjaan kelas 

menengah. Pekerjaan kelas menengah umumnya merupakan pekerjaan yang memerlukan keterampilan 

yang lebih tinggi dari pekerjaan umumnya - manajer, ahli, dan teknisi/rekanan tingkat tinggi di industri 

manufaktur dan jasa – yang memerlukan keterampilan kognitif, interpersonal,38 dan digital, serta 

pengetahuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dan administrasi bisnis. Namun, 

57 persen tenaga kerja hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama (pendidikan 

selama 9 tahun) atau kurang. Hal ini setara dengan negara-negara Asia Timur lain yang berpendapatan 

menengah, tetapi tenaga kerja Indonesia memperoleh keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga 

kerja lebih sedikit dibandingkan tingkat pendidikannya. Seorang anak Indonesia yang menempuh 

pendidikan saat ini diharapkan untuk melengkapi pendidikan selama 12.4 tahun tetapi hanya akan 

mempelajari materi yang setara dengan pendidikan selama 7.8 tahun karena rendahnya kualitas sekolah 

dasar dan sekolah menengah di Indonesia, dan terbatasnya ketersediaan pendidikan anak usia dini.39 Uji 

keterampilan dewasa yang terstandar40 yang dilakukan pada 2014 dan 2015 menempatkan Indonesia 

di posisi terakhir di antara negara-negara OECD dan negara-negara berpendapatan menengah;41 

skor terbaik dari Indonesia masih lebih buruk dibandingkan skor rata-rata tenaga kerja OECD. Premi 

upah untuk setiap tahun pendidikan tambahan adalah 6.7 persen di Indonesia, dibandingkan dengan  

10.4 persen untuk Asia Timur dan 10 persen untuk Vietnam. Hampir 14 persen perusahaan yang 

diwawancarai untuk Survei Doing Business 2015 di Indonesia melaporkan bahwa “tingkat pendidikan 

tenaga kerja” adalah penghambat besar atau penghambat utama untuk berbisnis, dibandingkan dengan 

hanya 8.4 persen di Filipina dan 2.5 persen di Thailand. Saat ini terjadi kekurangan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk pekerjaan berketerampilan tinggi, termasuk peran manajer. 
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Pembentukan kluster pekerjaan kelas menengah di wilayah perkotaan umumnya 

disebabkan oleh pencapaian tingkat pendidikan dan efek aglomerasi. Di Indonesia, 

peningkatan rata-rata tingkat pendidikan selama satu tahun dapat meningkatkan upah keterampilan 

tinggi sebesar 10 persen dan upah keterampilan rendah sebesar 2 persen di area perkotaan, tetapi tidak 

di area pedesaan42 . Premi upah ini disebabkan oleh efek langsung keterampilan terhadap produktivitas 

dan efek tidak langsung kedekatan antar pekerja yang belajar dari satu sama lain. Misalnya, kepadatan 

penduduk yang meningkat dua kali lipat menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 10-13 persen 

di area perkotaan di Indonesia, yang pada akhirnya menghasilkan upah yang lebih tinggi. Peningkatan 

kepadatan penduduk tidak berdampak terhadap produktivitas di pedesaan. Maka, meskipun pekerjaan 

perkotaan kebanyakan berada di sektor jasa bernilai tambah rendah, dampak pendidikan dan aglomerasi 

menghasilkan produktivitas dan upah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang tidak padat 

penduduk. Terdapat beberapa limpahan pekerjaan yang tampak jelas dari area perkotaan ke pedesaan.43

Mungkin hal yang lebih mengkhawatirkan adalah Indonesia tidak memiliki sistem yang 

tersedia untuk membantu tenaga kerja yang saat ini ada dalam jumlah banyak untuk 

memperoleh keterampilan yang dibutuhkan Indonesia yang lebih produktif setelah 

transformasi struktural. Sistem pengembangan tenaga kerja masih belum cukup mutakhir. Sistem 

pelatihan di Indonesia memiliki lebih dari 45.000 lembaga yang memberikan pendidikan dan pelatihan teknis 

dan vokasi (TVET). Lembaga tersebut dikelola oleh belasan kementerian dan lembaga pemerintahan, dan 

melayani jutaan pelajar setiap tahunnya. Beberapa praktik baik sudah diterapkan, tetapi sistem yang kompleks 

tidak kondusif untuk memberikan jasa pelatihan secara efisien yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga 

kerja, terutama di lingkungan di mana profil keterampilan atau pekerjaan berevolusi dengan cepat. Pemerintah 

telah memulai identifikasi pekerjaan kritis44 dan pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat,45 tetapi tren 

pasar tenaga kerja cenderung belum membentuk sektor pelatihan yang dikelola secara umum. Upaya untuk 

mengembangkan mekanisme penjaminan mutu sudah digerakkan, tetapi sistem pengendalian mutu masih 

terfragmentasi, tumpang tindih, dan tidak lengkap. Baik sistem pendidikan maupun pelatihan terpisahkan 

dari sektor bisnis, yang semakin memperburuk ketidakcocokan antara jasa pendidikan serta pelatihan dan 

pekerjaan yang baik. Perusahaan-perusahaan di Indonesia hanya mengambil sedikit peran dalam upaya 

untuk memenuhi kesenjangan ini; 13 persen perusahaan Indonesia memberikan pelatihan bagi pekerjanya, 

dibandingkan dengan 32 persen perusahaan di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Jika pelatihan diberikan pun, 

umumnya pelatihan berkenaan dengan teknologi spesifik perusahaan alih-alih keterampilan yang lebih luas 

dan lebih dapat diterapkan di semua tempat.

42 Roberts, Gil Sander, Tiwari 2019. Lihat juga Bank Dunia 2020e.

43 Roberts, Gil Sander, dan Tiwari 2019 

44 Bank Dunia dan CMEA 2020. Pekerjaan kritis adalah pekerjaan yang permintaannya melebihi 
penawaran dan menjadi kepentingan strategis bagi perekonomian Indonesia. 

45 Bank Dunia dan Bappenas 2020
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Beberapa kelompok menghadapi hambatan yang spesifik, tetapi mereka mempunyai 

keunggulan komparatif yang dapat melontarkan mereka ke pekerjaan kelas menengah. 

Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang rendah, kebanyakan bekerja hanya di sektor atau 

pekerjaan yang biasa dipegang perempuan, dan kesenjangan upah karena gender berarti perempuan 

berpeluang kecil untuk meraih status menengah. Hanya 50 persen perempuan usia kerja yang memiliki 

pekerjaan, dibandingkan dengan 80 persen pria. Perempuan menerima upah sebesar 75 persen upah 

yang diterima laki-laki, dibandingkan dengan 88 persen di Vietnam. Dengan demikian, perempuan 

memegang bagian yang lebih kecil dari pekerjaan kelas menengah (28.6 persen) dari yang diprediksi 

mengingat perempuan memegang 35 persen dari jumlah tenaga kerja yang berpenghasilan. Tugas 

mengasuh anak dan mengurus rumah serta norma sosial yang kurang menghargai perempuan yang 

bekerja menyebabkan representasi perempuan berlebih di pekerjaan dengan upah rendah dan menjadi 

pemilik UR perkotaan, dan pekerja yang tidak dibayar. Namun, perempuan dapat mengkompromikan upah/

gaji yang lebih tinggi untuk perlindungan pekerja ramah keluarga. Pekerja perempuan yang memperoleh 

upah/gaji kelas menengah memiliki perlindungan pekerja yang lebih besar dibandingkan pekerja laki-laki 

kelas menengah. Perempuan pun memiliki pekerjaan berketerampilan tinggi dalam sektor yang “feminin”, 

yakni sektor jasa, dengan upah/gaji median melebihi upah laki-laki di sektor jasa bernilai tinggi.

Pekerjaan kelas menengah lebih banyak ditawarkan untuk pekerja yang memiliki 

pengalaman kerja dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. 

Pemuda mendapatkan upah sebesar 32 persen lebih rendah dibandingkan orang dewasa, secara 

rata-rata, sehingga mereka hanya mengisi 6.4 persen dari pekerjaan kelas menengah tetapi membentuk 

14.4 persen dari seluruh pekerjaan. Sayangnya, bagi pemuda, pengalaman pekerjaan adalah faktor utama 

untuk mengakses pekerjaan kelas menengah. Tetapi dalam jangka pendek, pemuda dapat meningkatkan 

peluangnya dengan mengembangkan keterampilan kognitif dan interpersonal, serta berfokus kepada 

pencarian pekerjaan kerah putih sebagai semi-profesional, teknisi dan rekanan. Hal ini akan meningkatkan 

pendapatan mereka dalam jangka pendek dan membuka jalan bagi mereka untuk pekerjaan kelas 

menengah sembari mereka memperoleh pengalaman.

Singkatnya, jika transformasi struktural menuju sektor dan perusahaan yang lebih produktif terjadi, 

angkatan kerja tidak akan siap untuk memenuhi permintaan yang muncul. Produktivitas pekerja akan rendah, 

memperburuk total produktivitas dan laba. Hal ini menunjukkan perlunya agenda kebijakan peningkatan dan 

pendalaman keterampilan dalam jangka pendek guna memenuhi permintaan industri yang berkembang. 
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6 46 Lihat Bab 6 Laporan Teknis. 

47 Untuk menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah, Indonesia memerlukan sektor keuangan yang efisien dengan biaya lebih rendah, lebih 
cepat, lebih aman, dan lebih transparan. Sektor keuangan dapat memobilisasi simpanan domestik dan mengalokasikannya secara merata kepada sektor, 
perusahaan, dan pekerja yang lebih produktif. Sektor keuangan yang efisien juga memungkinkan perusahaan dan rumah tangga dalam menghadapi 
ketidakpastian ekonomi melalui hedging, pooling, sharing, dan pricing risks, yang membantu nasabah dan investor dalam mengambil keputusan yang 
lebih baik terkait alokasi uang dan aset keuangannya. Namun, sektor keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan yang mempersulit 
efisiensi alokatif sumber daya kepada pengguna yang paling produktif. 

Ikhtisar

Arah Kebijakan46 

Perekonomian Indonesia telah gagal memberikan pekerjaan dan penghasilan pekerja yang 

diperlukan untuk mencapai aspirasinya sebagai negara kelas menengah. Hal ini sebagian 

disebabkan oleh disrupsi transformasi struktural yang memperkuat perusahaan besar dan pemain lama, 

menambah pekerjaan bernilai tambah rendah, dan menghasilkan tenaga kerja berketerampilan rendah. 

Untuk mengembalikan Indonesia ke jalurnya, terkecuali kemunduran jangka panjang yang ekstrem dari 

krisis COVID-19, laporan ini mengajukan strategi tiga cabang yang tidak terlepas satu dengan lainnya 

(Gambar O.12). Area kebijakan umum disajikan di bagian ini dan di Tabel Lampiran; detail menyeluruhnya 

disajikan di Bab 6 Laporan Teknis. Pemerintah telah memulai implementasi intervensi kebijakan yang 

komprehensif guna menutup kesenjangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan keuangan;47 

upaya ini perlu terus berlanjut karena hal tersebut merupakan fondasi bagi tiga langkah menuju pekerjaan 

kelas menengah. 
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Gambar O.12 Strategi Tiga Cabang Menuju Pekerjaan Kelas Menengah

Sumber: Bank Dunia
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6.1 Strategi Reformasi 1: Percepat Pertumbuhan Produktivitas 
Secara Menyeluruh
Kebijakan pemerintah dapat ditujukan untuk mempromosikan pertumbuhan produktivitas 

secara menyeluruh, yakni perbaikan produktivitas di seluruh sektor, perusahaan, dan 

pekerjaan. Tujuan utamanya adalah mendorong kompetisi dan inovasi guna mengurangi perusahaan 

dengan produktivitas rendah dan mulai menumbuhkan lebih banyak perusahaan yang produktif di setiap 

sektor. Transisi menuju pekerjaan bernilai tinggi akan memerlukan waktu, dan ketika tiba masanya pun, 

pekerjaan bernilai rendah akan tetap ada. Sementara itu, kebijakan dapat membantu perusahaan agar 

menjadi lebih produktif dan dengan meningkatnya produktivitas, upah dapat menjadi lebih tinggi melalui 

pertumbuhan produktivitas pekerja secara menyeluruh. Strategi reformasi ini akan memerlukan upaya 

bersama guna mendukung pertumbuhan produktivitas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan UR 

yang menjadi salah satu sumber pekerjaan terbesar tetapi beroperasi dengan tingkat produktivitas yang 

rendah. Tiga rangkai tindakan dapat mempercepat pertumbuhan produktivitas yang menyeluruh.

Pertama, untuk mencegah terjadinya kembali pembentukan perusahaan yang sedikit, 

yang menjadi karakter dekade kemerosotan setelah krisis keuangan Asia, Indonesia dapat 

membuka kesempatan bagi perusahaan baru untuk dibentuk dan berkembang guna 

mendorong daya saing dan inovasi yang mendongkrak produktivitas di sektor swasta. 

Sektor swasta berkontribusi sebesar 86.8 persen terhadap seluruh pekerjaan di Indonesia pada tahun 

2019, maka mengurangi kesulitan perusahaan swasta dalam berbisnis dan berkembang menjadi kunci 

untuk mendorong pertumbuhan pekerjaan. Namun, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas 

dan memperluas masyarakat kelas menengah di Indonesia, Indonesia dapat melakukan lebih banyak 

lagi. Mengintegrasikan perusahaan dengan rantai nilai global (global value chains, GVC) dan meratakan 

lapangan permainan antara perusahaan domestik dan asing serta perusahaan kecil dan perusahaan 

besar, menjadi kunci untuk memastikan dinamika perusahaan dan penciptaan lapangan kerja yang kuat di 

sektor swasta. Kerangka regulasi yang lebih dapat diprediksi diperlukan agar perusahaan dapat memulai 

usahanya dan berkembang.48

Empat area intervensi kebijakan menjadi titik kritis untuk mempermudah pembukaan dan perkembangan 

perusahaan baru guna mendorong kompetisi dan inovasi yang mendongkrak produktivitas dan 

menciptakan pekerjaan kelas menengah di sektor swasta:49
48 Bank Dunia 2020a

49 Bank Dunia 2020a; Bank Dunia 2019b
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(i) Indonesia dapat memperbaiki kebijakan investasi asing langsung (foreign direct investment, 

FDI), meningkatkan akses terhadap input produksi, pasar, dan talenta asing terutama jika terjadi 

kekurangan kandidat domestik serta mengintegrasikan perusahaan dengan GVC secara lebih baik. 

Pemerintah telah meluncurkan salah satu reformasi investasi dan perdagangan yang paling ambisius 

dalam beberapa dekade (lihat Boks O.3). Hal yang tersisa dalam agenda reformasi mencakup: (a) 

mengurangi daftar sektor yang khusus diperuntukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) di Indonesia serta mengubah persyaratan konten lokal minimum di berbagai sektor menjadi 

insentif positif untuk menggunakan suplai lokal.; (b) menghapuskan Rencana Penempatan Tenaga 

Kerja Asing sebagai persyaratan awal untuk mempekerjakan ekspatriat di pekerjaan berketerampilan 

tinggi yang kekurangan kandidat domestik; dan (c) mengatasi batasan non-tarif guna mengakses 

input produksi - batasan tersebut termasuk inspeksi sebelum pengiriman, pembatasan pelabuhan 

untuk barang masuk, dan kewajiban untuk memiliki surat rekomendasi kementerian.50 Pemerintah 

direkomendasikan untuk meneruskan perjanjian dagang preferensial yang ambisius guna mengunci 

reformasi domestik dan menarik investasi dengan menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif dengan Uni Eropa. 

(ii) Indonesia dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dan pekerja domestik agar dapat 

memanfaatkan pelimpahan teknologi FDI dengan: (a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

pekerja domestik (lihat Strategi Reformasi 3); (b) mempromosikan hubungan antara perusahaan; (c) 

memberikan insentif dan advokasi untuk program pelatihan internal perusahaan; (d) membangun 

jaringan bisnis; (e) membentuk kemitraan kelembagaan, terutama antara perusahaan domestik dan 

asing; serta (f) memberikan layanan informasi, termasuk standar kualitas yang disyaratkan oleh 

korporasi multinasional. Rekomendasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas penyerapan atau 

adaptasi antara perusahaan lokal dan pekerja. 

(iii) Indonesia dapat mendukung perusahaan dengan kerangka regulasi yang lebih dapat diprediksi 

dengan: (a) membentuk dewan pengawas regulasi guna mengurangi ketidakpastian regulasi; (b) 

dalam jangka panjang, memberlakukan konsultasi publik wajib ke dalam proses pembuatan regulasi 

sesuai dengan praktik terbaik internasional, dan memberikan insentif bagi pemerintah daerah 

untuk menyederhanakan proses perizinan usaha; dan (c) mengkonsolidasikan dan menargetkan 

instrumen kebijakan yang dapat membantu perusahaan untuk berinovasi, sehingga mendongkrak 

pertumbuhan produktivitas dan pengembangan produk baru.

50 Bank Dunia 2021b
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(iv) Indonesia dapat memperkuat kerangka regulasi persaingan dengan: (a) memperkuat kapasitas 

teknis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan Undang-Undang Persaingan 

dan mengadvokasi kebijakan pro-persaingan; (b) menelaah kembali Undang-Undang Persaingan (No. 

5/1999) guna memperbaiki kerangka persaingan di Indonesia dalam mengidentifikasi dan memberi 

sanksi pelaku anti-persaingan; and (c) mengarusutamakan pertimbangan persaingan dalam proses 

kebijakan guna memastikan bahwa regulasi tidak terlalu membatasi persaingan.

Kedua, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas UKM agar membantu mereka dalam 

mengambil peran yang lebih penting dalam penciptaan pekerjaan kelas menengah, sehingga 

tidak hanya bergantung kepada perusahaan besar dan lama. UKM mana pun yang memiliki 

produktivitas dan inovasi yang rendah, yang sebagian dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang 

tidak efektif, tidak dapat menjadi sumber pekerjaan kelas menengah. Pemerintah telah menerbitkan 

serangkaian kebijakan guna memperbaiki pertumbuhan produktivitas UKM, termasuk kebijakan yang 

dirancang agar pendaftaran bisnis lebih murah dan cepat, dan kebijakan terkait transfer teknologi 

dan niaga elektronik, akses ke pasar, ekspor, dan dukungan keuangan. Namun, kebijakan UKM masih 

menggunakan pendekatan kesejahteraan alih-alih pendekatan persaingan, efisiensi, dan produktivitas. 

Kebijakan ini pun mengandung proteksi berlebihan, misalnya, mensyaratkan bidang usaha tertentu 

untuk UKM dan program lainnya yang melindungi UKM dari persaingan.51 

Laporan ini mengidentifikasi lima area prioritas untuk intervensi kebijakan yang dapat meningkatkan 

produktivitas UKM Indonesia agar membantu mereka berkembang dan menciptakan pekerjaan kelas 

menengah lebih baik:

(i) Indonesia dapat menyusun upaya dan strategi spesifik untuk mengasimilasikan UKM ke dalam 

GVC, termasuk integrasi petani kecil ke rantai nilai pertanian dan pekerja rumahan ke dalam 

GVC manufaktur dan jasa. Hal ini akan memastikan bahwa GVC dapat bermanfaat bahkan bagi 

masyarakat yang paling miskin sekalipun.52 Prioritas area reformasi kebijakan adalah: (a) mengatasi 

kesenjangan informasi agar UKM memahami standar kualitas yang harus dipenuhi untuk menyuplai 

ke multinasional atau ke penyuplai mereka di tingkat ketiga rantai pasok atau yang lebih tinggi; 

(b) mendukung UKM agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut dan secara tepat waktu; (c) 

memberikan insentif pajak bagi perusahaan multinasional yang berinvestasi untuk meningkatkan 

penyuplai lokal melalui pelatihan, bimbingan, atau penempatan staf;53 (d) mengurangi biaya 

51 OECD dan ERIA 2018

52 Bank Dunia 2020b

53 OECD 2018a 
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transaksi bagi UKM untuk menggunakan perjanjian perdagangan bebas, mempermudah prosedur 

Surat Keterangan Asal, dan menjadikan Surat Keterangan Asal bebas biaya.54 

(ii) Indonesia dapat mempromosikan pengenalan kegiatan inovatif inkremental guna mendorong 

produktivitas. Reformasi dapat fokus terhadap campuran instrumen kebijakan yang dapat 

mencakup: (a) program-program untuk memperluas dan mendifusikan teknologi; (b) infrastruktur 

tahap awal dan layanan konsultansi; (c) insentif pendorong; (d) kupon untuk kolaborasi; dan (e) hibah 

langsung untuk inovasi bisnis (bersama dengan layanan konsultansi).55 

(iii) Indonesia dapat menutup kesenjangan infrastruktur digital dan memastikan akses internet pita 

lebar berkecepatan tinggi yang terjangkau, terandalkan, dan merata (melalui pita lebar tetap dan 4G) 

dengan: (a) mereformasi manajemen spektrum dan infrastruktur bersama yang akan menstimulasi 

investasi swasta lebih lanjut; dan (b) menargetkan kemitraan pemerintah-swasta guna menutup 

kesenjangan akses internet. 

(iv) Indonesia dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan. Area prioritas untuk reformasi 

kebijakan adalah: (a) menyusun peta jalan dengan pandangan untuk meratakan lapangan permainan 

untuk pengiriman jasa keuangan; (b) memperkuat infrastruktur sektor keuangan seperti pendaftaran 

kredit dan transaksi yang aman; dan (c) mempromosikan penggunaan fasilitas likuiditas dan berbagi 

risiko yang terdedikasi (terutama relevan setelah periode COVID-19). 

Ketiga, Indonesia dapat menargetkan dukungan untuk meningkatkan produktivitas UR, 

sumber jumlah pekerjaan yang besar.56 Usaha rumahan, yang membentuk lebih dari 98 persen 

usaha mikro, sangat berbeda dengan UKM dalam banyak hal.57 Reformasi kebijakan spesifik bagi UR dapat 

mengurangi fokus terhadap pertumbuhan dan lebih berfokus terhadap peningkatan produktivitas, yang 

menuntun kepada peningkatan pendapatan, secara marginal dan inkremental tanpa mengharuskan 

sumber daya tambahan dalam jumlah besar (misalnya, waktu, pekerja, modal, atau pendanaan). 

Terdapat tiga area intervensi kebijakan yang dapat memperbaiki produktivitas marginal UR:

(i) Indonesia dapat meningkatkan keterampilan bisnis mendasar pemilik UR melalui pelatihan dan 

edukasi. Setidaknya ada tiga keterampilan yang dapat dikembangkan: literasi keuangan, manajemen, 

dan kewirausahaan. Strategi untuk memperbaiki keterampilan bisnis pemilik dan pekerja UR yang dapat 

dilakukan dalam jangka pendek atau menengah adalah: membuat modul pelatihan terkait keterampilan 

bisnis mendasar, bersama pelatihan inisiatif pribadi (keterampilan halus), persaingan bisnis, dan inovasi; 

(b) memberikan informasi kepada UR terkait keuntungan pelatihan dan cara yang memungkinkan untuk 

54 Anas, Mangunsong, dan Panjaitan 2017 

55 Cirera dkk.. 2020 

56 Kebanyakan rekomendasi disusun berdasarkan literatur latar belakang kebijakan yang ditulis 
untuk laporan ini oleh Purnagunawan (2020).

57 Lihat Tabel 4.15 di Bab 4 Laporan Teknis.
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Boks O.3 Menciptakan Lebih Banyak 
Pekerjaan yang Lebih Baik: Reformasi 
Terkini terkait Investasi, Akses terhadap 
Pekerja Asing Terampil yang Sulit 
Didapatkan, dan Bahan Baku Manufaktur
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Sumber: Boks ini sebagian besar bersumber dari Bank Dunia 2021b.

a Perbandingan jumlah kegiatan bisnis yang mengalami pembatasan investasi menurut peraturan 
lama (Peraturan Presiden No. 44/2016) versus peraturan baru tidak sepenuhnya jelas karena 
kegiatan bisnis dalam regulasi yang lama ditentukan dengan berbagai tingkat agregasi.

memperolehnya; dan (c) untuk jangka menengah, menyelaraskan dan mengintegrasikan program 

pelatihan dan dukungan pemerintah lintas kementerian dan lembaga pemerintahan. 

(ii) Indonesia dapat membuat ekosistem inklusif bagi UR. Area prioritas untuk reformasi kebijakan 

guna menciptakan ekosistem UR yang lebih inklusif dan lebih aman adalah: (a) mendorong pemilik 

UR untuk mendaftar ke sistem jaminan sosial milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, bagi pekerja yang tidak diupah dengan memberikan informasi yang disesuaikan 

terkait keuntungan melakukannya; (b) memberikan kontribusi pemerintah guna mempermudah 

dan mempertahankan partisipasi dalam program; (c) mempromosikan keuntungan menjadi badan 

hukum dengan menggabungkan pendaftaran sebagai badan hukum dengan program dukungan 

pemerintah lainnya; dan (d) memperbaiki pelaksanaan program dukungan, dan memperluas serta 

memfasilitasi akses UR terhadap bantuan, terlepas dari keikutsertaannya dalam program bantuan sosial. 

(iii) Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk. Reformasi kebijakan spesifik untuk meningkatkan 

daya saing produk termasuk: (a) mempromosikan pelatihan dan magang di tempat kerja; (b) 

menyediakan pabrik atau mesin bersama yang dapat digunakan UR; dan (c) mendukung standardisasi 

produk dan modernisasi UR. 

Meskipun laporan ikhtisar ini tidak mengeksplorasi faktor yang menghalangi produktivitas di sektor 

pertanian, rekomendasi bagi UR non-pertanian pun relevan bagi sektor pertanian.

Sampai saat ini, Indonesia memiliki beberapa batasan yang sangat ketat terkait investasi asing langsung 

(FDI) relatif terhadap negara-negara berpendapatan menengah, yang menghambat penciptaan 

pekerjaan kelas menengah. Pembatasan terhadap FDI diperparah juga dengan pembatasan rekrutmen 

pekerja asing berketerampilan tinggi bagi pekerjaan yang memiliki talenta domestik yang langka, dan 

biaya tinggi untuk mendapatkan bahan baku manufaktur dari pasar global.

Pemerintah telah mencoba mengatasi beberapa isu tersebut dengan mengimplementasikan salah satu 

program reformasi investasi dan perdagangan yang paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir. 

Reformasi utamanya adalah peraturan presiden terkait investasi, yang mengurangi jumlah kegiatan 

bisnis yang mempunyai setidaknya satu pembatasan investasi dari 813 kegiatan bisnis menjadi 260 

kegiatan bisnis. Liberalisasi investasi ini, terutama FDI, memindahkan Indonesia dari salah satu negara 

dengan rezim regulasi FDI yang paling restriktif menjadi salah satu negara yang memiliki regulasi 

yang paling terbuka. Menurut estimasi Bank Dunia, liberalisasi ini dapat menghasilkan investasi asing 

dan domestik tambahan sebesar US$ 4.1 miliar hingga US$ 6.0 miliar dalam sektor yang dibebaskan. 
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b Peraturan tahun 2019 ini telah meningkatkan jumlah pekerjaan di mana pekerja ekspatriat 
berketerampilan tinggi dapat dipekerjakan (manajerial, profesional, teknis) sebesar tiga kali lipat. 
Peraturan ini pun memungkinkan menteri untuk mengizinkan rekrutmen ekspatriat berdasarkan 
basis kasus per kasus untuk jabatan yang tidak disebutkan dalam peraturan. Sebelumnya, izin 
spesifik diperlukan dari kementerian yang relevan.

c Bagi produsen, pembebasan berlaku secara otomatis. Bagi importir umum, pertimbangan 
lebih lanjut diperlukan sebelum pembebasan diberikan.

Arah Kebijakan

Alur investasi dapat diterjemahkan menjadi estimasi peningkatan pertumbuhan PDB sebesar antara 

0.12 hingga 0.17 poin persentase, meningkatkan produktivitas, angka ketenagakerjaan, dan upah, 

serta memastikan harga yang lebih rendah dan/atau produk dan layanan yang lebih berkualitas bagi 

konsumen. 

Untuk memfasilitasi suplai yang lebih banyak untuk profesional berketerampilan tinggi yang terbatas 

guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah 

No. 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan ini melengkapi regulasi yang 

disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019b dalam dua cara. Pertama, peraturan 

ini menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk memiliki Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing 

untuk merekrut pekerja ekspatriat untuk beberapa jabatan. Kedua, peraturan ini menghilangkan 

kewajiban pemberi kerja untuk memperoleh izin tertulis (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari 

Kementerian Ketenagakerjaan atau pihak yang ditunjuk untuk mempekerjakan ekspatriat. Ini adalah 

salah satu reformasi yang paling ambisius dalam hal izin bagi orang asing yang disahkan oleh Indonesia 

dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi ini akan memberikan lebih banyak kepastian terkait proses 

persetujuan, mengurangi diskresi kementerian sektoral, dan memperluas rentang kesenjangan 

keterampilan yang dapat dipenuhi perusahaan melalui pasar global. Hasil langsung yang diharapkan 

adalah tingginya jumlah pekerjaan berketerampilan tinggi yang saat ini sulit diperoleh di Indonesia 

yang akan dipenuhi oleh ekspatriat.

Untuk memfasilitasi akses terhadap bahan baku manufaktur, pemerintah mengurangi biaya kepatuhan 

terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan menghilangkan sertifikasi SNI wajib bagi produk baja, 

tungku, dan kawat yang digunakan produsen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian 

No. 35 Tahun 2019 yang mencabut 14 regulasi terpisah.c Masukan yang dicakup oleh 14 peraturan 

Menteri Perindustrian yang dicabut dengan reformasi ini bernilai sekitar US$ 3.9 miliar, atau 3.5 persen 

dari total impor bahan antara pada tahun 2019. Angka ini setara dengan hampir 10 persen impor bahan 

antara yang memerlukan sertifikasi SNI. Pembebasan ini tidak akan berdampak terhadap keamanan 

proses produksi yang menggunakan bahan baku tersebut karena produk tersebut tidak memiliki risiko 

yang tinggi bagi penggunanya. Dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kejelasan suplai bahan 

baku utama, reformasi ini diperkirakan akan meningkatkan daya saing produsen, terutama di sektor 

manufaktur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya tetap produsen untuk mengganti bahan baku, 

sehingga memfasilitasi inovasi, yang saat ini bersifat terbatas di perusahaan di Indonesia. 
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6.2 Strategi Reformasi 2: Transformasi Struktural 3.0: Transisi ke 
Sektor dan Perusahaan yang Menciptakan Pekerjaan Berkualitas 
Ketergantungan Indonesia kepada sektor komoditas dan sektor yang tidak bisa 

diperdagangkan, dan kebijakan ekonomi yang melihat ke dalam (inward-looking) yang belum 

menciptakan pekerjaan yang cukup di sektor dengan produktivitas tinggi, menyebabkan 

banyak pekerja “terjebak” di pekerjaan yang produktivitasnya rendah dengan upah rendah. 

Pekerja dapat memperoleh upah lebih tinggi ketika produktivitas pekerjaannya saat ini meningkat (Strategi 

Reformasi 1), atau ketika mereka bergerak dari pekerjaan, perusahaan, atau sektor dengan produktivitas 

rendah seperti pertanian tradisional atau jasa bernilai tambah rendah ke pekerjaan, perusahaan, atau 

sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur, kesehatan, pendidikan, keuangan dan sektor 

bisnis lain, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Sejauh ini, model pertumbuhan Indonesia telah gagal 

meraih transisi pekerja yang signifikan dari sektor dan kegiatan dengan produktivitas rendah ke sektor 

dan kegiatan dengan produktivitas tinggi. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan adopsi kebijakan 

dalam Strategi Reformasi 1, perekonomian akan menciptakan lebih banyak pekerjaan di sektor dengan 

produktivitas lebih tinggi dengan sendirinya. Tetapi Indonesia dapat mempercepat transisi dari pekerjaan 

dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi menggunakan kebijakan untuk 

meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor yang dapat meningkatkan pekerjaan kelas menengah. 

Kebijakan tersebut termasuk penentuan prioritas sektor seperti TIK, keuangan, kesehatan, pendidikan, 

dan manufaktur untuk strategi promosi investasi, serta menyelesaikan hambatan infrastruktur. 

Pertama, Indonesia dapat memprioritaskan strategi promosi investasi untuk menarik FDI 

ke sektor dan proyek (termasuk proyek infrastruktur) yang dapat menciptakan pekerjaan 

kelas menengah. Indonesia dapat memberikan informasi kepada perusahaan untuk mengurangi asimetri 

informasi, termasuk meningkatkan kesadaran terkait proyek investasi potensial, dan mengidentifikasi 

(serta menanggulangi) potensi penghambat seperti kegagalan pasar atau adanya eksternalitas.58, 59 

Insentif pajak sering dipertimbangkan dalam konteks ini, tetapi insentif pajak adalah sebuah instrumen 

inferior, terutama di Indonesia, yang menarik lebih sedikit pajak dibandingkan negara lain, dan hasilnya, 

memiliki basis pendapatan yang tidak cukup untuk mendanai layanan publik secara berkelanjutan, seperti 

infrastruktur, yang dapat menarik investasi berkualitas tinggi. Peta jalan strategis Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM)60 menjabarkan beberapa strategi penentuan prioritas, yang secara luas 

58 OECD 2018b

59 Penentuan prioritas promosi investasi yang terdiri atas serangkaian sektor dapat meningkatkan 
efektivitas badan promosi investasi secara menyeluruh; negara-negara memperoleh tingkat 
FDI yang lebih tinggi di sektor yang ditargetkan oleh badan promosi investasi (lihat, misalnya, 
Harding dan Javorcik [2011]). Sementara penentuan prioritas sektor tertentu dapat meningkatkan 
investasi di sektor yang ditargetkan, hal ini memiliki risiko juga. Strategi penentuan prioritas oleh 
badan promosi investasi sangat bervariasi dan kompleks, melibatkan penyeimbangan berbagai 
aspek promosi investasi yang disusun secara hati-hati, termasuk alokasi staf, sumber daya, dan 
tipe layanan yang ditawarkan. Praktik global menunjukkan bahwa penargetan (pengecualian 
penargetan) investasi kepada suatu negara dapat dilakukan berdasarkan sektor, proyek, negara, 
dan/atau investor. Misalnya, berdasarkan survei yang dilakukan pada 2017, 71 persen badan 
promosi investasi di negara-negara OECD telah memiliki kriteria yang ditentukan untuk 
memprioritaskan proyek investasi, dengan “penciptaan pekerjaan” (79 persen) adalah salah satu 
dari tiga yang paling banyak digunakan setelah “dampak terhadap inovasi” dan “sektor prioritas”. 
Kriteria ini secara luas selaras dengan kriteria yang digunakan untuk menargetkan negara dan 
sektor. Misalnya, negara yang memprioritaskan investasi dari negara-negara yang menjadi 
sumber teknologi tinggi dan mendukung sektor dengan dampak positif terhadap ketenagakerjaan 
memilih “inovasi” dan “penciptaan lapangan kerja” sebagai kriteria untuk menentukan prioritas 
proyek investasi. Lihat OECD 2018b.

60 BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). N.d.
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berfokus pada sektor yang menciptakan pekerjaan kelas menengah, seperti sektor pariwisata, pertanian 

bernilai tambah tinggi, manufaktur, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan TIK. Namun, ada peluang 

untuk memperkenalkan lensa penciptaan pekerjaan kelas menengah kepada kriteria strategi penentuan 

prioritas promosi investasi.61 Selain itu, karena transformasi struktural dapat dilakukan seiring dengan 

pembangunan infrastruktur,62 yang menjadi komitmen kuat pemerintah, pembangunan infrastruktur 

dapat menjadi prioritas, tetapi ditinjau dari perspektif penciptaan pekerjaan kelas menengah.

Untuk memperkuat strategi penentuan prioritas pemerintah dalam promosi investasi, intervensi 

kebijakan dapat berfokus kepada: 

(i) Meninjau kembali peta jalan strategis milik BKPM saat ini (termasuk sasaran pembangunan 

infrastruktur) dan merancangnya kembali melalui kerangka penciptaan pekerjaan kelas menengah, 

baik di sisi permintaan dan penawaran. Proses perancangan kembali ini dapat menggunakan 

kerangka praktik terbaik global untuk penentuan prioritas investasi, misalnya Kerangka Kebijakan 

OECD untuk Investasi.63 

(ii) Dalam implementasi perancangan ulang cara penentuan prioritas, misalnya, menilai apakah BKPM 

memerlukan unit khusus untuk sektor, proyek, negara, atau investor prioritas serta menilai tipe 

layanan yang diberikan kepada sektor, proyek, negara, dan investor prioritas (termasuk mengatasi 

keluhan investor), dan menilai sumber daya manusia dan anggaran yang dialokasikan untuk sektor, 

proyek, negara, dan investor prioritas. Indonesia dapat mengevaluasi dalam jangka menengah 

apakah strategi penentuan prioritas telah mencapai hasil yang diinginkan, dengan kata lain, apakah 

strategi penentuan prioritas telah menciptakan lebih banyak pekerjaan kelas menengah.

(iii) Menerapkan lensa penciptaan pekerjaan kelas menengah ketika memilih sektor dan perusahaan yang 

ditargetkan dengan intervensi kebijakan. Intervensi kebijakan bagi UKM dan UR dapat menargetkan 

sektor dan usaha yang memiliki potensi besar dalam menciptakan pekerjaan kelas menengah. 

Kedua, Indonesia dapat menutup kesenjangan informasi guna membantu transisi pekerja 

menuju pekerjaan berkualitas tinggi. Ketika perusahaan baru muncul (keluar), pekerjaan baru 

diiklankan dan/atau sektor baru bermunculan (hilang). Informasi harus tersedia agar pekerja dapat 

melakukan relokasi. Jika keuntungan produktivitas ingin dicapai, perusahaan baru harus masuk, 

perusahaan yang lebih produktif harus menang dalam persaingan dengan perusahaan yang kurang 

produktif, dan pekerja dapat berpindah ke sektor, perusahaan, dan pekerjaan yang lebih produktif. 

61 Contohnya, meskipun terdapat keuntungan yang signifikan dari seluruh FDI manufaktur, 
efek agregat pasar tenaga kerja lebih tersebar luas di sektor manufaktur berketerampilan 
rendah, seperti makanan dan minuman, tembakau, dan tekstil. Peta jalan strategis BKPM dapat 
memasukkan kriteria yang secara eksplisit berfokus terhadap sektor manufaktur berketerampilan 
rendah. 

62 Lin 2012

63 OECD 2018b
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Indonesia memerlukan kebijakan untuk membantu pekerja berpindah ke pekerjaan yang lebih baik. Hal 

in termasuk: 

(i) Memperbaiki KarirHub dan sistem informasi pasar lapangan kerja secara menyeluruh dengan (a) 

memasukkan portal pekerjaan swasta dan portal publik yang menyediakan layanan pencarian 

pekerjaan dan pengembangan karier dalam sistem; dan (b) membangun sistem informasi pasar 

tenaga kerja dalam jangka pendek dengan informasi waktu nyata. Hal ini dapat dicapai dengan 

mengembangkan kecerdasan buatan untuk menjaring situs dan menarik informasi ke dalam 

platform, melakukan survei untuk mengumpulkan informasi terkait bagaimana masyarakat 

mempersiapkan untuk dan mencari pekerjaan, serta menganalisis dan mengurasi informasi untuk 

mengidentifikasi pekerjaan kritis dan pekerjaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi.64 

(ii) Memberikan dukungan relokasi untuk lowongan pekerjaan yang sulit diisi dengan (a) memastikan 

sistem yang ada memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan secara nasional; dan (b) 

memberikan bantuan dana yang mendukung relokasi (perjalanan, tempat tinggal, dan layanan sosial 

lainnya) bagi pekerja yang pindah untuk memenuhi lowongan yang penting. 

(iii) Melanjutkan pengembangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendukung transisi pekerja 

menuju pekerjaan yang lebih baik dengan: (a) memperbolehkan pekerja saat ini untuk memilih 

memasuki (atau keluar dari) JKP (selama fase implementasi awal, dan mewajibkan semua pekerja 

yang baru direkrut untuk masuk ke dalam sistem); (b) bekerja dengan mitra sosial guna menentukan 

parameter program—termasuk mekanisme pendanaan—dan untuk mengimplementasikan 

kampanye komunikasi terkait reformasi kepada pekerja dan perusahaan; (c) mengembangkan 

sistem pemantauan yang kuat guna menghindari penyalahgunaan program; dan (d) membentuk 

hubungan yang kuat dengan keseluruhan ekosistem terkait sistem informasi pasar tenaga kerja.

6.3 Strategi Reformasi 3: Membentuk Tenaga Kerja Kelas Menengah 
Area reformasi terakhir adalah membentuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang 

diperlukan untuk memiliki pekerjaan yang lebih produktif yang diciptakan melalui Strategi 

Reformasi 1 dan 2. Hal ini memerlukan perubahan sistem pendidikan agar mempersiapkan pemuda 

masa kini untuk pekerjaan modern. Namun, hal yang mungkin lebih menantang, diperlukan inovasi untuk 

mengembangkan keterampilan tenaga kerja dewasa saat ini agar investasi produktif tertarik untuk 
64 Lihat juga Bank Dunia dan Bappenas (2020) serta Bank Dunia dan CMEA (2020).
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berinvestasi di Indonesia, dan tenaga kerja dengan keterampilan yang dikembangkan mampu memenuhi 

permintaan pekerjaan baru. Hal ini pun memerlukan inovasi agar Indonesia dapat memanfaatkan transfer 

dan pelimpahan teknologi potensial oleh FDI yang dilakukan multinasional. Dukungan tambahan untuk 

menarik perempuan dan pemuda ke pasar tenaga kerja pun menjadi sangat penting karena populasi 

produktif dari keseluruhan populasi mulai menurun. Isu ini menuntun kepada tiga area potensi intervensi 

kebijakan.

Pertama, Indonesia dapat memfasilitasi pembelajaran. Keterampilan yang diberikan oleh kurikulum 

sekolah menengah dan program pelatihan saat ini tidak memenuhi permintaan pasar. Hal ini sebagian 

besar disebabkan ketidakcocokan antara kurikulum dan permintaan pasar tenaga kerja, juga karena 

kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Pelatihan berbasis hasil dapat mengembangkan 

akses dan meningkatkan relevansi pekerjaan atas materi pelatihan. Selain memperbaiki sistem pendidikan 

umum, Indonesia dapat: 

(i) Mengimplementasikan insentif bertarget bagi siswa dengan risiko putus sekolah menengah. Hal ini 

memerlukan faktor risiko populasi yang berisiko agar dipetakan di tingkat lokal dan intervensi dapat 

dirancang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini pun memerlukan reformasi kurikulum dan mekanisme 

penyampaian Paket C (program pendidikan kesetaraan bagi yang berusia lebih dari 18 tahun dan 

tidak dapat memperoleh ijazah sekolah menengah atas melalui pembelajaran di sekolah) dengan 

penggunaan pembelajaran jarak jauh yang lebih luas untuk memfasilitasi partisipasi target peserta, 

terutama orang dewasa.

(ii) Mendukung pengembangan dan akses terhadap pembelajaran jarak jauh daring melalui kursus 

TVET singkat dengan mengakreditasi kursus pelatihan daring dan menyertakan basis data kursus 

pelatihan daring terakreditasi di KarirHub, serta memberikan kupon pelatihan bagi kelompok rentan 

atau peserta pelatihan yang mencari program pelatihan untuk pekerjaan kritis. 

(iii) Melakukan modernisasi kurikulum dan memperkenalkan metode pedagogis baru untuk 

mengembangkan keterampilan interpersonal, analitis, dan digital non-rutin. Intervensi dapat 

disesuaikan dengan usia pelajar (mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan orang 

dewasa) dan konteks pelajar. 

(iv) Memperbaiki kualitas sistem pelatihan dengan memprioritaskan pengembangan mekanisme 

penjaminan mutu dan melibatkan sektor usaha secara lebih efektif. Terkait mekanisme penjaminan 
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mutu, Indonesia dapat menempatkan prioritas yang tinggi untuk pengembangan kerangka 

kompetensi dan standar akreditasi yang ditentukan dan diterapkan dengan baik. Dalam jangka 

panjang, akan diperlukan untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi terpusat 

yang digunakan semua lembaga pelatihan untuk melaporkan data masukan, keluaran, dan (pada 

akhirnya) hasil. Perlu juga untuk membentuk Komite National Pengarah Keterampilan Vokasi 

untuk mendapatkan pendanaan dan keputusan lainnya yang menyeluruh terhadap sistem yang 

ada berdasarkan data berkualitas. Terkait sektor usaha, Indonesia dapat melakukan amendemen 

terhadap Keputusan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2019 agar memberi subsidi kepada 

pelatihan pekerja yang berbasis hasil di perusahaan. Sumber daya publik dapat digunakan untuk 

menginsentifkan pergantian staf antara industri dan lembaga yang menyediakan TVET dengan 

mendanai instruktur TVET untuk magang di perusahaan dan mensubsidi gaji pakar di industri yang 

diberikan izin untuk mengambil waktu diluar perusahaan untuk mengajar di institusi TVET.

Kedua, Indonesia dapat memberikan dukungan yang disesuaikan bagi kelompok tertentu. 

Upaya di atas akan menguntungkan semua pelajar, tetapi beberapa kelompok memiliki hambatan 

tambahan yang membatasi keberhasilan mereka. Faktor yang mendasari upah yang secara signifikan 

lebih rendah bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki sulit diidentifikasi, tetapi terdapat indikasi 

bahwa perempuan cenderung belajar dan bekerja di sektor jasa sosial dan jasa lainnya yang memberi 

upah kecil. Selain itu, terlalu banyak perempuan yang bekerja dalam pekerjaan mandiri di perkotaan. 

Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan cenderung lebih jarang mencari pekerjaan dan menggunakan 

cara-cara yang lebih informal. Konflik antara pekerjaan dan rumah menyebabkan keputusan kerja yang 

tidak optimal. Pemuda pun mengalami kesenjangan upah yang signifikan dibandingkan orang dewasa, 

yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pengalaman. Baik perempuan maupun pemuda dapat 

memanfaatkan dukungan yang disesuaikan dengan kondisi mereka dan pergeseran norma sosial, 

termasuk: 

(i) Mengatur sistem informasi pasar tenaga kerja dan program pelatihan agar menyertakan informasi 

yang relevan dengan jenis kelamin dan usia, misalnya bidang studi non-standar bagi perempuan, 

dan layanan pendukung seperti pengasuhan anak atau pinjaman untuk pelajar. Intervensi informasi 

tatap muka bagi perempuan di sekolah menengah pun dapat disertakan. Dalam hal pelatihan, 

Indonesia dapat menyediakan sejumlah kupon pelatihan bagi wanita dan pemuda agar mereka 
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Boks O.4 Menyeimbangkan 
Fleksibilitas Pasar Tenaga 
Kerja dan Perlindungan Pekerja

48

Ikhtisar BANK DUNIA

dapat berpartisipasi dalam kursus yang mengajarkan praktik bisnis dan teknologi yang diperlukan 

agar terlibat dalam perekonomian gig. Indonesia dapat menggabungkan pelatihan pengembangan 

bisnis juga ke dalam program dukungan kewirausahaan bagi perempuan. 

(ii) Memperluas akses perempuan terhadap perlindungan pekerja melalui pekerjaan. Indonesia dapat 

memanfaatkan undang-undang untuk memfasilitasi rekrutmen perempuan untuk pekerjaan 

formal: mengamankan pekerjaan perempuan selama masa kehamilan, cuti melahirkan, dan periode 

setelah kembali kerja bersifat penting. Indonesia dapat pula membentuk prosedur pengaduan untuk 

melaporkan pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang menjamin perlindungan 

pekerja. 

(iii) Mengamandemen Undang-undang Ketenagakerjaan agar mengatur norma yang menjamin akses 

perempuan terhadap pasar tenaga kerja secara nasional, termasuk definisi yang ketat mengenai 

“pembayaran setara untuk pekerjaan setara” (lihat Boks O.4), definisi yang kuat mengenai pelecehan 

seksual, klarifikasi sifat interaksi yang tidak dapat diterima di tempat kerja, dan perpanjangan cuti 

ayah selama 30 hari.

Indonesia dapat berkoordinasi dalam mereformasi untuk membentuk tenaga kerja kelas menengah 

(sebagaimana dipaparkan Strategi Reformasi 3) dengan reformasi yang dapat membuka perusahaan baru 

agar terbentuk dan berkembang (sebagaimana dipaparkan Strategi Reformasi 1), terutama reformasi 

yang dirancang untuk menarik FDI. Hal ini akan menghindari ketidakcocokan antara permintaan dan 

penawaran pekerjaan kelas menengah. Singapura adalah salah satu contoh negara yang secara rutin 

memetakan investasi ekonomi jangka pendek hingga jangka panjang dan permintaan keterampilan atau 

tipe pekerja tertentu yang terciptakan. Singapura menggunakan data untuk meningkatkan dan melatih 

kembali dengan keterampilan baru pekerja saat ini melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan yang telah 

diperbarui. 

Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) bertujuan untuk meningkatkan daya saing, termasuk 

melalui reformasi signifikan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Dengan reformasi ini, pemerintah berharap untuk memperbaiki fleksibilitas pasar tenaga kerja, sembari 

mempertahankan perlindungan pekerja melalui modernisasi lembaga tenaga kerja yang ada agar 

selaras dengan pasar tenaga kerja modern. Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih menarik 

bagi investor, sehingga berpotensi untuk menciptakan pekerjaan baru yang baik, dan meningkatkan 
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tingkat kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang saat ini rendah. Sesuai dengan praktik 

standar di Indonesia, UU Cipta Kerja diikuti oleh serangkaian regulasi pemerintah terkait reformasi. 

Reformasi telah dilakukan di beberapa area, termasuk: 

Perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 56–61): UU Cipta Kerja memodifikasi perjanjian kerja, 

terutama perjanjian kerja waktu tertentu. Undang-undang ini menyatakan bahwa perjanjian kerja 

waktu tertentu tidak dapat (secara otomatis) berganti menjadi perjanjian kerja permanen. Peraturan 

pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, memungkinkan durasi perjanjian kerja 

waktu tertentu lebih panjang (durasi maksimum kontrak kerja waktu tertentu ditingkatkan dari 

tiga menjadi lima tahun) dan memperkenalkan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja yang 

proporsional dengan durasi hubungan kerja. 

Agensi ketenagakerjaan untuk pegawai temporer atau staf outsourcing (pasal 64–66): 

UU Cipta Kerja membuat agensi ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat 

yang setara kepada pekerjanya sebagaimana diberikan perusahaan kepada pegawai permanennya. 

Agensi tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Batasan sebelumnya 

yang membatasi staf outsourcing untuk proses bisnis yang bukan inti telah dihapuskan.

Waktu kerja (pasal 78 dan 79): UU Cipta Kerja memperpanjang waktu lembur menjadi 4 jam per hari 

(1 jam tambahan) dan 18 jam per minggu (4 jam tambahan). Undang-undang ini pun menghapuskan 

regulasi terkait cuti panjang dan cuti lainnya, dan memungkinkan cuti agar disetujui oleh pekerja dan 

perusahaan, atau antara serikat pekerja dan perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 

memberikan detail lebih lanjut terkait cara penghitungan upah lembur dan manfaat lembur lainnya. 

Upah minimum (pasal 88): Usaha mikro dan kecil tidak wajib untuk mematuhi upah minimum jika 

mereka bergantung kepada sumber daya tradisional dan tidak beroperasi dalam usaha dengan teknologi 

tinggi atau sektor padat modal (definisi akan ditentukan dalam peraturan pelaksanaan yang diterbitkan 

kementerian). Sebagai gantinya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa pemberi 

kerja harus membayar di atas nilai bawah yang setara dengan 50 persen rata-rata konsumsi publik dan 

25 persen di atas garis kemiskinan provinsi. Rumus upah minimum telah diganti—upah minimum sektoral 

dihilangkan, begitu pula dewan upah provinsi—yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan upah 

minimum di daerah di mana upah minimum telah bernilai tinggi, dan menurunkan ketidaksetaraan upah 

lintas wilayah di mana rasio upah minimum terhadap upah median rendah. Peraturan Pemerintah No. 36
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Pekerjaan analitis yang signifikan diperlukan untuk menyempurnakan respons kebijakan yang diajukan. 

Kebijakan yang disajikan dalam laporan ini berasal dari studi mendalam di Indonesia terkait beberapa 

topik dan literatur global terkait topik lainnya. Namun, terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal 

studi empiris yang mendalam terkait sektor jasa bernilai tambah tinggi (dan sektor jasa pada umumnya), 

pekerjaan pertanian, apa yang diberikan (atau tidak diberikan) undang-undang perlindungan pekerja 

sebagai kontribusi untuk pekerjaan kelas menengah, UR, dan dampak tren mega global di antaranya 

termasuk perkembangan digital.

 

Tahun 2021 memperkenalkan rumus untuk upah minimum kabupaten, dan rumus yang lebih rumit 

untuk upah minimum provinsi yang bergantung kepada pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya 

beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata konsumsi per kapita, jumlah rata-rata anggota 

keluarga yang bekerja di suatu wilayah, dan upah median. 

Kebijakan upah (pasal 88 dan 88B): UU Cipta Kerja memperkenalkan upah setara untuk pekerjaan 

setara, peraturan yang biasanya digunakan untuk mengatasi kesenjangan upah karena gender. 

UU Cipta Kerja memperkenalkan upah minimum per jam, yang lebih lanjut diatur oleh Peraturan 

Pemerintah No. 36 Tahun 2021. 

Pemutusan kontrak dan pesangon (pasal 150–190): UU Cipta Kerja menghapuskan komponen 

kesehatan dan tempat tinggal dari pembayaran kompensasi, yang membentuk 15 persen dari 

pembayaran pesangon dan pembayaran jasa. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengurangi 

pembayaran bonus untuk pemutusan kontrak kerja singkat (misalnya, kewajiban untuk membayar 

sebesar dua kali upah untuk masa kerja hingga tiga tahun telah dihapuskan). Undang-undang ini 

pun mengadopsi konsep pemberitahuan pemberhentian, serupa dengan negara lain di Asia dan 

yurisdiksi hukum serupa, sehingga pemberi kerja dapat secara sepihak menerbitkan pemberitahuan 

pemberhentian tertulis dengan alasan yang jelas setidaknya 14 hari kerja sebelum tanggal 

pemberhentian yang direncanakan. Jika pekerja menerima pemberhentian, pemberi kerja harus 

melaporkan pemutusan kontrak tersebut ke dinas ketenagakerjaan setempat.
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Reformasi Kebijakan untuk 
Membangun dengan Lebih Baik 

Menggerakkan bagian substansial agenda pembangunan ekonomi untuk meraih tujuan yang menantang 

dalam meraih pekerjaan kelas menengah tentu bersifat ambisius. Luasnya rentang area kebijakan 

yang perlu direformasi sebagaimana dipaparkan dalam laporan ini menjadi saksi bagi ambisi yang 

dituju. Namun, kebijakan yang diajukan hanya menyentuh permukaan; tentu reformasi kebijakan 

diperlukan, tetapi itu saja belum cukup. Mengimplementasikan agenda adalah tugas nasional yang dapat 

diterapkan di sejumlah kementerian, tingkat pemerintahan, di sektor swasta, dan oleh warga negara 

Indonesia sendiri. 
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Lebih jauh lagi, sebagai sebuah negara yang beragam dan memberlakukan desentralisasi, Indonesia tidak 

memiliki satu jawaban untuk cara-cara mengimplementasikan reformasi. Misalnya, reformasi mungkin 

mudah diimplementasikan di beberapa sektor atau beberapa daerah dibandingkan dengan sektor atau 

daerah lain. Maka, diperlukan diskusi terkait rekomendasi kebijakan mana yang dapat dirinci menjadi 

cara-cara implementasinya. Pelaku reformasi dapat mempertimbangkan batasan kelembagaan dan 

politik karena reformasi tidak terjadi dalam keadaan vakum.65 Artinya, reformasi harus endogen dalam 

mengamankan ambisi dan dukungan politis. Dengan reformasi yang harus bersifat endogen, rekomendasi 

kebijakan memerlukan diskusi yang lebih dalam terkait cara-cara meraih hasil cepat yang dapat menjadi 

batu loncatan untuk meraih dukungan politis dan kredibilitas, terutama untuk reformasi yang hasilnya 

hanya dapat dinikmati dalam jangka panjang. 

Indonesia telah membuktikan bahwa ia dapat menerima tantangan dalam mengimplementasikan agenda 

reformasi yang beraneka segi. Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang telah melakukan 

pendekatan terhadap agenda pekerjaan dengan perspektif holistik, melibatkan pemangku kepentingan 

dalam spektrum secara menyeluruh, dan menempatkan penciptaan lapangan pekerjaan di tengah 

agenda legislatifnya (lihat Boks O.3 dan Boks O.4).66 Struktur akuntabilitas dan pemantauan implementasi 

akan menjadi sangat penting, dan mungkin lebih menantang dibandingkan persiapan undang-undang 

yang diperlukan.

Disrupsi perekonomian yang baru-baru ini terjadi karena krisis pandemi COVID-19 mengancam 

pembangunan Indonesia menuju pekerjaan produktif kelas menengah. Krisis keuangan Asia pun memberi 

dampak serupa. Namun, dengan perencanaan matang untuk membangun dengan lebih baik, disrupsi 

dapat dijadikan peluang untuk melakukan pemetaan sistemis dan strategis atas agenda pemulihan yang 

berfokus pada produktivitas dan pekerjaan yang baik. Dokumen Ikhtisar ini mengajukan area untuk 

reformasi awal.

Indonesia menyasar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Pesan dari tingkat tertinggi adalah 

pekerjaan memiliki peran fundamental untuk merealisasikan mimpi ini. 

65 Basri 2017

66 Indonesia unik dalam menyelesaikan isu pekerjaan baik untuk sisi permintaan dan 
penawaran. Sering kali pekerjaan diartikan sama dengan tenaga kerja (sisi penawaran) dan 
sisi permintaan diartikan sama dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas menyeluruh. 
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Area Reformasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Terpilih Pelaksana

Strategi Reformasi 1: Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Secara Menyeluruh 
Mempermudah pembentukan dan 

pertumbuhan perusahaan baru 

untuk menciptakan daya saing dan 

meningkatkan produktivitas sektor 

swasta.

Memperbaiki kebijakan investasi asing langsung (FDI), meningkatkan akses terhadap 

input produksi, pasar, dan talenta asing jika terjadi kekurangan kandidat domestik, serta 

mengintegrasikan perusahaan dengan rantai nilai global (GVC) dengan: (i) mengurangi 

daftar sektor yang khusus diperuntukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

di Indonesia serta mengubah persyaratan konten lokal minimum di berbagai sektor menjadi 

insentif positif dalam menggunakan suplai lokal.; (ii) menghapuskan Rencana Penempatan 

Tenaga Kerja Asing sebagai persyaratan awal untuk mempekerjakan ekspatriat di pekerjaan 

berketerampilan tinggi yang kekurangan kandidat domestik; dan (iii) meninjau, mengurangi, 

dan menyederhanakan hambatan non-tarif termasuk hambatan terkait sertifikasi produk, 

inspeksi sebelum pengiriman, dan kewajiban untuk memiliki surat rekomendasi kementerian; 

(iv) meneruskan perjanjian dagang preferensial yang ambisius guna mengunci reformasi 

domestik dan menarik investasi dengan memfinalisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif dengan Uni Eropa.

Kantor Staf Presiden; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko 

Perekonomian); Kementerian Keuangan; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 

Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Ketenagakerjaan; 

Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; 

Direktorat Jendral Imigrasi

Meningkatkan kapasitas perusahaan dan pekerja domestik agar dapat memanfaatkan 

pelimpahan teknologi FDI dengan: (i) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja 

domestik (lihat Strategi Reformasi 3); (ii) mempromosikan hubungan antara perusahaan; 

(iii) memberikan insentif dan advokasi untuk mempromosikan program pelatihan internal 

perusahaan; (iv) membangun jaringan bisnis; (v) membentuk kemitraan kelembagaan, 

terutama antara perusahaan domestik dan asing; serta (vi) memberikan layanan informasi, 

termasuk standar kualitas yang disyaratkan oleh korporasi multinasional.

Kementerian Perdagangan; BKPM; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi; Kementerian Perindustrian 

Mendukung perusahaan dengan kerangka regulasi yang lebih dapat diprediksi dengan: (i) 

membentuk dewan pengawas regulasi; (ii), memberlakukan prosedur konsultasi publik wajib; 

dan (iii) mengkonsolidasikan dan menargetkan instrumen kebijakan untuk dapat membantu 

perusahaan dengan lebih baik untuk berinovasi. 

Kantor Staf Presiden; Kementerian Sekretariat Negara; Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional; Kementerian Hukum dan HAM

Memperkuat kerangka regulasi persaingan dengan: (i) memperkuat kapasitas teknis Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); (ii) menelaah kembali Undang-Undang Persaingan (No. 

5/1999); dan (c) mengarusutamakan pertimbangan persaingan dalam proses perumusan 

kebijakan. 

Kemenko Perekonomian; KPPU
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Area Reformasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Terpilih Pelaksana

Meningkatkan produktivitas usaha 

kecil dan menengah (UKM) agar 

berkembang dan menjadi pencipta 

pekerjaan kelas menengah yang 

lebih baik. 

Menyusun upaya dan strategi spesifik untuk mengasimilasikan UKM ke dalam GVC, termasuk 

integrasi petani kecil ke rantai nilai pertanian dan pekerja rumahan ke dalam GVC manufaktur 

dan jasa dengan: (i) mengatasi kesenjangan informasi antar UKM dan perusahaan 

multinasional terkait dengan standar kualitas; (ii) mendukung UKM agar memenuhi standar 

kualitas; (iii) memberikan insentif pajak bagi perusahaan multinasional yang berinvestasi 

untuk meningkatkan kapasitas penyuplai lokal; dan (iv) mengurangi biaya transaksi bagi UKM 

dalam menggunakan perjanjian perdagangan bebas.

Kemenko Perekonomian; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kooperasi dan UKM; 

Kementerian Perdagangan

Mempromosikan peningkatan inkremental dalam kegiatan inovatif guna mendorong 

produktivitas dengan campuran instrumen kebijakan termasuk (i) ekstensi teknologi dan 

program-program untuk memperluas dan mendifusikan teknologi, (ii) infrastruktur tahap 

awal dan layanan konsultansi, (iii) insentif pendorong, (iv) kupon untuk kolaborasi, (v) hibah 

langsung untuk inovasi bisnis.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Koperasi dan UKM; 

Kementerian Perdagangan

Menutup kesenjangan infrastruktur digital dan memastikan akses internet pita lebar 

berkecepatan tinggi yang terjangkau, terandalkan, dan merata (pita lebar tetap melalui 

kabel dan 4G) dengan: (i) mereformasi manajemen spektrum dan infrastruktur bersama 

yang akan menstimulasi investasi swasta lebih lanjut; dan (ii) menutup kesenjangan akses 

internet melalui kemitraan pemerintah-swasta bertarget.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan penyedia layanan internet 

(sektor swasta); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian BUMN 

Memperluas akses terhadap layanan keuangan dengan: (i) menyusun peta jalan dengan target 

untuk meratakan permainan lapangan untuk pengiriman jasa keuangan; (ii) memperkuat 

infrastruktur sektor keuangan seperti sistem informasi pinjaman dan transaksi aman; dan 

(iii) mempromosikan penggunaan fasilitas likuiditas dan berbagi risiko.

Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan (OJK);  Kementerian Keuangan; 

lembaga intermediasi keuangan 

Lampiran Tabel Ringkasan Arah Kebijakan

Menargetkan dukungan untuk 

meningkatkan produktivitas usaha 

rumahan (UR) yang menampungi 

jumlah pekerjaan yang besar. 

Meningkatkan keterampilan bisnis mendasar melalui pelatihan dan edukasi dengan: (a) 

membuat modul pelatihan terkait keterampilan bisnis mendasar, bersama pelatihan inisiatif 

pribadi (keterampilan halus), dan inovasi; (b) memberikan informasi kepada UR terkait 

keuntungan pelatihan dan cara yang memungkinkan untuk memperolehnya; (c) untuk 

jangka menengah, menyelaraskan dan mengintegrasikan program pelatihan dan dukungan 

pemerintah lintas kementerian dan lembaga pemerintahan.

Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Ketenagakerjaan; 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; OJK

Membuat ekosistem inklusif bagi UR dengan: (a) mendorong pemilik UR untuk mendaftar 

ke sistem jaminan sosial milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 

bagi pekerja yang tidak diupah dengan memberikan informasi yang disesuaikan terkait 

keuntungan memenuhinya; (b) memberikan kontribusi pemerintah guna mempermudah 

masuk ke dan mempertahankan partisipasi dalam program tersebut (BPJS Ketenagakerjaan); 

(c) mempromosikan keuntungan menjadi badan hukum dengan menggabungkan 

pendaftaran sebagai badan hukum dengan program dukungan pemerintah lainnya; dan (d) 

memperbaiki pelaksanaan program dukungan, dan memperluas serta memfasilitasi akses 

UR terhadap program dukungan tersebut, terlepas dari keikutsertaannya dalam program 

bantuan sosial pemerintah.

Kemenko Perekonomian; BPJS Ketenagakerjaan; Kementerian Ketenagakerjaan; 

Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Koperasi dan UKM
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Area Reformasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Terpilih Pelaksana

Meningkatkan daya saing produk dengan: (i) mempromosikan pelatihan dan magang di 

tempat kerja; (ii) menyediakan pabrik atau mesin bersama yang dapat digunakan UR; 

(iii) mendukung standardisasi produk dan modernisasi UR. 

Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Ketenagakerjaan; kementerian teknis 

termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian; Badan Standardisasi 

Nasional

Strategi Reformasi 2: Transisi ke Sektor dan Perusahaan yang Menciptakan Pekerjaan Berkualitas
Memprioritaskan strategi promosi 

investasi untuk menarik FDI ke 

sektor dan proyek (termasuk 

proyek infrastruktur) yang dapat 

menciptakan pekerjaan kelas 

menengah.

Memprioritaskan strategi promosi investasi untuk menarik FDI ke sektor dan proyek 

(termasuk proyek infrastruktur) yang dapat menciptakan pekerjaan kelas menengah dengan 

(i) Meninjau kembali peta jalan strategis milik BKPM saat ini (termasuk sasaran pembangunan 

infrastruktur) dan menerapkan perspektif penciptaan pekerjaan kelas menengah dengan 

menggunakan kerangka praktik terbaik global untuk penentuan prioritas investasi, misalnya 

Kerangka Kebijakan OECD untuk investasi, untuk mempertimbangkan investasi yang akan 

diprioritaskan; juga, (ii) meninjau bagaimana penentuan prioritas diimplementasikan dan 

dievaluasi dalam jangka panjang dan apakah strategi penentuan prioritas telah mencapai 

hasil yang diinginkan terkait pekerjaan kelas menengah yang diciptakan. Selain itu, terkait 

reformasi sektor UKM dan URT yang tidak buta sektor, memilih sektor dan perusahaan 

untuk menargetkan intervensi kebijakan dengan mempertimbangkan potensinya dalam 

menciptakan pekerjaan kelas menengah. 

Kemenko Perekonomian; BKPM; Kementerian Keuangan; Kementerian Perdagangan; 

Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Ketenagakerjaan

Menutup kesenjangan informasi 

guna membantu transisi menuju 

pekerjaan berkualitas tinggi. 

Memperbaiki KarirHub dan sistem informasi pasar lapangan kerja secara menyeluruh dengan: 

(i) menyertakan portal pekerjaan swasta dan portal publik yang menyediakan layanan 

pencarian pekerjaan dan pengembangan karier dalam sistem tersebut; dan (ii) membangun 

platform sistem informasi pasar tenaga kerja dengan informasi waktu nyata. 

Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi

Memberikan dukungan relokasi untuk lowongan pekerjaan yang sulit diisi dengan: 

(i) memastikan sistem informasi tenaga kerja memberikan informasi terkait lowongan 

pekerjaan secara nasional (tidak hanya lokal); dan (ii) memberikan bantuan dana yang 

mendukung relokasi (perjalanan, tempat tinggal, dan layanan sosial lainnya) bagi pekerja 

yang pindah untuk memenuhi lowongan yang penting. 

Melanjutkan pengembangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendukung 

transisi pekerja menuju pekerjaan yang lebih baik dengan: (i) memperbolehkan pekerja 

saat ini untuk memilih memasuki (atau keluar dari) JKP sembari mewajibkan semua pekerja 

baru untuk bergabung dengan JKP; (ii) bekerja dengan mitra sosial guna menentukan 

parameter program—termasuk mekanisme pendanaan—dan untuk mengimplementasikan 

kampanye komunikasi terkait keuntungan reformasi kepada pekerja dan perusahaan; 

(iii) mengembangkan sistem pemantauan yang kuat guna menghindari penyalahgunaan 

program; dan (iv) membentuk hubungan yang kuat dengan keseluruhan ekosistem sistem 

informasi pasar tenaga kerja.

Ikhtisar

Lampiran Tabel Ringkasan Arah Kebijakan Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia



56

Mengajarkan keterampilan interpersonal, analitis, dan digital non-rutin bagi siswa dan pelajar 

dewasa melalui kurikulum dan metode pedagogis yang direvisi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan; 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Meningkatkan kualitas program TVET dengan: (i) memprioritaskan pengembangan 

kerangka kompetensi dan proses akreditasi lembaga dan program; (ii) mengembangkan 

sistem pemantauan dan evaluasi terpusat bagi TVET; (iii) membentuk Komite Pengarah 

Keterampilan Vokasi Nasional; dan (iv) lebih efektif melibatkan sektor usaha dengan 

mengamendemen Peraturan 128/2019 untuk memberi subsidi pelatihan pekerja berbasis 

hasil, dan mengalokasikan sumber daya publik untuk memberi insentif bagi pertukaran staf 

antar industri dan lembaga yang menyediakan TVET.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kemenko 

Perekonomian; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan 

Pendidikan Tinggi; Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Komite 

Akreditasi Nasional

Memberikan dukungan yang 

disesuaikan bagi kelompok tertentu.

Mengatur sistem informasi pasar tenaga kerja dan program pelatihan untuk mengatasi 

faktor yang membatasi perempuan dan pemuda dalam meraih pekerjaan kelas menengah 

dengan: (i) menyertakan informasi yang relevan terkait gender dan usia di dalam sistem 

informasi pasar tenaga kerja; (ii) mengalokasikan sebagian kupon pelatihan untuk 

perempuan dan pemuda agar berpartisipasi dalam pengajaran praktik bisnis dan teknologi 

yang diperlukan untuk terlibat dalam perekonomian gig; dan (iii) menggabungkan pelatihan 

pengembangan bisnis ke program dukungan kewirausahaan bagi wanita.

Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

dan kementerian teknis

Area Reformasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Terpilih Pelaksana

Strategi Reformasi 3: Bangun Tenaga Kerja Kelas Menengah
Memfasilitasi pembelajaran. Memberikan dukungan bagi siswa berisiko putus sekolah dan mendorong mereka untuk 

menyelesaikan sekolah menengah atas dengan: (i) memetakan faktor risiko populasi yang 

berisiko dan merancang intervensi sesuai kebutuhan; dan (ii) memperluas cakupan dan 

memodifikasi mekanisme pelayanan program pendidikan kesetaraan Kejar Paket C

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat Pendidikan 

Masyarakat dan Pendidikan Khusus; Dinas Pendidikan setempat)

Mendukung pengembangan kursus TVET singkat bagi pekerja dewasa dan mendukung 

aksesnya terhadap kursus tersebut dengan: (i) mengakreditasi kursus pelatihan berbasis web; 

(ii) memberikan kupon pelatihan bagi pekerja dewasa dalam pekerjaan atau keterampilan 

kritis; dan (iii) menyusun basis data kursus pelatihan daring yang terakreditasi.

Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Komite 

Akreditasi Nasional

Memperluas akses perempuan terhadap perlindungan pekerja melalui pekerjaan dengan: (i) 

mengamendemen Undang-undang Ketenagakerjaan agar melindungi upaya pemberhentian 

atau disiplin selama kehamilan atau cuti melahirkan; dan (ii) menyusun prosedur pengaduan 

terkait pembayaran perlindungan pekerja oleh perusahaan.

Kemenko Perekonomian; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan; Badan Perlindungan Jaminan sosial (BPJS)

Menetapkan legislasi untuk mengatur norma nasional bagi akses perempuan terhadap 

pasar tenaga kerja dengan: (i) secara jelas menentukan makna “pembayaran setara untuk 

pekerjaan setara” dalam Undang-undang Ketenagakerjaan; (ii) memperkenalkan artikel yang 

menentukan pelecehan seksual; dan (iii) memperpanjang manfaat cuti ayah hingga 30 hari.

Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak
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