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PENGERTIAN

 Kesempatan Kerja adalah suatu 
keadaan yang menggambarkan 
ketersediaan pekerjaan untuk diisi 
oleh para pencari kerja / 
permintaan atas tenaga kerja.

 Angkatan kerja menurut Sumitro 
Djojohadikusomo adalah bagian 
dari jumlah penduduk yang mencari 
dan memilikipekerjaan yang 
produktif.



Faktor-Faktor yang Menentukan 
Angkatan Tenaga Kerja Menurut 

Sumitro

 Jumlah dan sebaran usia penduduk

 Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap 
penduduk berusia muda

 Peranan wanita dalam perekonomian

 Pertambahan penduduk yang tinggi

 Meningkatnya jaminan kesehatan



Tenaga kerja memegang 
peranan yang penting  

dalam roda perekonomian

1. Kepribadian tenaga kerja 
merupakan salah satu 
faktor produksi,

2.Sumber Daya Alam, 

3.Kewiraswastaan,

4.Kesejahteraan 
masyarakat.



Masalah yang ditimbulkan dari 

banyaknya Tenaga Kerja

1. Masalah - masalah perluasan 
tenaga kerja,

2. Pendidikan yang dimiliki tenaga 
kerja,

3. Pengangguran.



Jumlah Penduduk,Kesempatan 
kerja dan pengangguran

Jumlah penduduk yang 

besar
Penduduk tidak memiliki 

keterampilan
Kerugian negara

Keuntungan negaraPenduduk yang  memiliki 

keterampilan

Jumlah penduduk yang 

besar



Dapatkah Kesempatan

Kerja Menampung

seluruh angkatan

Kerja??

•Menurut kaum klasik ,jika terjadi 

pengangguran dalam suatu negara, itu 

berarti  penawaran tenaga kerja lebih 

besar dari pada permintaan tenaga 

kerja,

•Menurut Keynes, penggunaan tenaga 

kerja secara penuh, jarang sekali 

terjadi.



Pengangguran
Dapat dibedakan menjadi

1. PENGANGGURAN
TERSELUBUNG.. (disguissed 
unemployment)

2. PENGANGGURAN MENGANGGUR
(under unemployment)

3. PENGANGGURAN TERBUKA       
(open unemployment)



Sebab-sebab

terjadinya pengangguran

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang 
dengan  kesempatan kerja

2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang

3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja 
terdidik dan penyediaan tenaga terdidik 
tidak seimbang

4. Adanya kecenderungan semakin 
meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan 
kerja wanita dalam seluruh struktur tenaga 
kerja indonesia

5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja 
antar daerah tidak seimbang



Tingginya jumlah pengangguran menyebabkan Turunnya 

Gross Domestic Product .Makin banyak barang jasa yang 

dihasilkan menyebabkan makin tinggi pendapatan nasional

yang memungkinkan dilakukannya tabungan yang selajutnya 

dapat digunakan untuk investasi, selanjutnya investasi 

dapat memperbesar Kesempatan kerja. Pendapatan 

nasional akan naik jika terjadi peningkatan produktivitas 

tenaga kerja



Usaha untuk mengatasi 
pengangguran

• Memperluas Kesempatan kerja,

Menurut Prof. Soemitro Djojohadikusumo, 
usaha     perluasan kesempatan kerja dapat  

dilakukan dengan cara.. 

1. pengembangan Industri

2. Melalui berbagai proyek pekerjaan umum

Penurunan angkatan kerja



Dalam rangka pemerataan tenaga kerja & 
kesempatan kerja, perlu ditingkatkan 

berbagai langkah

 Pendayagunaan angkatan kerja di 
daerah yang kelebihan tenaga ke 
daerah/negara yang membutuhkan 
tenaga kerja

 Pengembangan usaha kecil dan 
tradisional serta sektor informal 
yang dapat menyerap banyak tenaga 
kerja

 Pembinaan tenaga kerja usia muda, 
agar dapat mengisi tuntutan latar 
belakang pendidikan/kemampuan 
yang dilakukan.




