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Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, 
Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja  

dalam Peningkatan Kesejahteraan 

 

 

Prijono Tjiptoherijanto 

 

Pendahuluan 

Banyak ahli dan pengamat terutama mereka yang bergerak di lingkungan program 
sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan pada saat ini mengarahkan pandangannya ke 
institusi Badan Pusat Statistik (BPS). Dewasa ini BPS sedang melakukan proses 
finalisasi perhitungan hasil sensus penduduk (SP) tahun 2000. Beberapa waktu yang 
lalu telah diumumkan angka sementara hasil SP-2000. Hasil sementara SP-2000 
menggambarkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah sekitar 203 juta 
jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata (secara nasional) antara tahun 1995 – 2000 
adalah 1,01 persen. Gambaran tersebut jauh dibawah berbagai proyeksi penduduk yang 
pernah dilakukan selama ini. Sebagai contoh, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia (LD-FEUI) pada dekade 90-an membuat proyeksi bahwa 
penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 211 juta jiwa dengan tingkat 
pertumbuhan 1,35 persen. 

 Dilihat dari sisi pencapaian program kependudukan, angka sementara tersebut 
menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana (KB). Karena itu para 
pengelola program KB nasional, baik mereka yang berada di lingkungan pemerintah 
antara lain BKKBN maupun mitra kerjanya yang ada di lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), sangat bergembira melihat hasil sementara tersebut. Kerja keras mereka telag 
berhasil mengurangi jumlah penduduk sekitar 7 – 8 juta jiwa dibandingkan dengan 
proyeksi yang dilakukan oleh banyak ahli sebelumnya. 

 Namun hasil SP-2000 perlu dikritisi secara lebih cermat lagi agar nantinya 
didapat hasil yang dapat menggambarkan keadaan yang relatif sesuai dengan kenyataan 
di lapangan. Inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh BPS maupun para ahli 
kependudukan. 

 Dalam hubungan dengan tenaga kerja, pertama-tama akan diuraikan apa 
sebenarnya terjadi di dalam SP-2000, bagaimana para ahli kependudukan menilai hasil 
sementara SP-2000, apa implikasinya pada aspek kependudukan lainnya, khususnya 
ketenagakerjaan. Setelah itu akan diuraikan proyeksi angkatan kerja dan tenaga kerja di 
Indonesia dan akhirnya bagaimana peran dari serikat pekerja menyikapi perkembangan 
tersebut. 
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SP-2000: Sebuah Keberhasilan Program KB di Indonesia? 

LD-DEUI secara periodik melakukan proyeksi terhadap penduduk Indonesia serta 
berbagai aspek yang terkait dengan jumlah penduduk tersebut. Proyeksi tersebut baru 
bisa dilakukan jika telah diperoleh angka mengenai struktur umur dan jenis kelamin 
penduduk. Dengan berdasarkan hasil lengkap survei penduduk antar sensus (SUPAS) 
1995, LD-FEUI melakukan proyek penduduk Indonesia untuk tahun 2000 dengan 
berbagai aspeknya. 

 Proyeksi penduduk, karena didasarkan atas berbagai asumsi, biasanya dilakukan 
dengan melihat berbagai kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 
Karena itu biasanya dalam melakukan proyeksi dilakukan tiga macam skenario, yaitu: 
skenario optimistis, moderat, dan pesimis. Khusus dalam proyek penduduk maka 
skenario optimis dipakai untuk menggambarkan keyakinan kita yang sangat tinggi pada 
keberhasilan program penurunan jumlah penduduk (baca: keluarga berencana). 
Skenario pesimis dipakai jika kita melihat bahwa program penurunan jumlah penduduk 
(baca: keluarga berencana). Skenario pesimis dipakai jika kita melihat bahwa program 
penurunan jumlah penduduk (baca: keluarga berencana) akan mengalami banyak 
permasalahan (kegagalan). Sedangkan skenario moderat adalah asumsi yang berada di 
antara kedua ekstrim di atas. Berdasarkan atas 3 skenario tersebut LD-FEUI 
mendapatkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 sekitar 213, 211, dan 209 
juta jiwa. 

 Angka sementara SP-2000 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 
tahun 2000 jauh berada di bawah perkiraan optimis LD-FEUI. Ini tentu saja 
membanggakan sekaligus menimbulkan keingintahuan di kalangan para ahli apakah 
kondisinya memang demikian. 

 Baru-baru ini dilakukan diskusi ilmiah di LD-FEUI dengan pembicara Prof. 
Terence “Terry” Hull seorang pakar kependudukan dari the Australian National 
University untuk membahasa permasalahan di atas. Banyak pakar kependudukan yang 
hadir dalam diskusi tersebut, termasuk juga para pakar kependudukan dari BPS yang 
terlibat langsung dalam kegiatan SP-2000. 

 Diskusi diarahkan pada dua tataran permasalahan, yaitu pertama, tataran 
konsep penduduk dalam sensus itu sendiri, dan kedua, tataran operasional di lapangan. 
Kedua permasalahan tersebut nantinya akan sangat menentukan seberapa banyak orang 
yang “terjaring” dalam pendataan. Dari diskusi terlihat bahwa pada tataran operasional, 
begitu banyak kendala yang dihadapi oleh BPS dalam SP-2000 antara lain dana yang 
sangat terbatas, penyaluran dana yang tidak tertata dengan baik yang mengakibatkan 
kesulitan dalam tahap persiapan pelaksanaan SP itu sendiri, situasi dalam masyarakat, 
misalnya masyarakat dapat saja menolak berpartisipasi menjawab pertanyaan, atau 
responden takut menerima petugas berkaitan dengan faktor keamanan di beberapa 
daerah. Pada tataran konsep terlihat adanya konsep yang masih dipakai oleh BPS untuk 
menjaring penduduk yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini. 
Konsep bahwa Indonesia merupakan “closed population” masih dianut padahal 
penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah begitu banyak. Dengan konsep 
“close population” maka penduduk Indonesia yang berada di luar negeri tidak 
“terjaring”. Demikian pula penggunaan kombinasi antara “de-facto” dan “de-jure” 
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dalam pendataan menjadi sangat membingungkan, khususnya dimana saat ini mobilitas 
penduduk di beberapa daerah sudah sangat tinggi. 

 Prof. Hull menyimpulkan bahwa hasil sementara SP-2000 menunjukkan adanya 
indikasi “under-counted”. Indikasi ini didasarkan pada permasalahan yang ada di atas. 
Prof. Terry Hull memperkirakan “under-counted” yang berasal dari masalah operasional 
dan kebingungan petugas karena konsep “de-facto” dan “de-jure” tersebut sekitar 2 
sampai 2,5 juta jiwa dan jumlah penduduk Indonesia yang berada di luar negeri yang 
tidak tercatat sebesar 1 sampai 1,5 juta jiwa. Sehingga secara total ada sekitar juta jiwa 
yang masih perlu diperhitungkan lagi ke dalam hasil SP-2000. Prof. Terry Hull 
memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 sekitar 207 – 208 juta 
jiwa. 

 Diskusi di atas belumlah diskusi final. Tentunya masih akan ada diskusi lanjutan 
lagi untuk membahas hal tersebut. Kelemahan diskusi yang berlangsung di LD-FEUI 
tersebut adalah karena masih sangat terbatasnya informasi dari SP-2000 itu sendiri yang 
dikeluarkan oleh BPS. Pada saat ini hanya angka sementara jumlah penduduk dan 
pertumbuhan penduduk yang dikeluarkan BPS. Padahal untuk melihat seberapa jauh 
akurasi perhitungan atau memperkirakan cakupan pencacahan, diperlukan struktur umur 
dan jenis kelamin. Karena itu, jika perhitungan struktur umur dan jenis kelamin selesai 
dan dipublikasi oleh BPS, baru dapat dilakukan penilaian-penilaian yang lebih 
mendalam dan akurat 

 Jika memang penduduk Indonesia tahun 2000 adalah sekitar 207 – 208 juta jiwa, 
maka ini merupakan keberhasilan program KB. Karena menurut skenario proyeksi yang 
dibuat oleh LD-FEUI berdasarkan data SUPAS-95, ini merupakan skenario yang 
optimis. Apalagi jika angkanya adalah 203 juta jiwa. Namun di samping keberhasilan 
program KB, berbagai persoalan kemasyarakatan juga turut mempengaruhi jumlah 
penduduk. Lepasnya Timor Timur, persoalan pertikaian antarkelompok di beberapa 
daerah, kasus kerusuhan yang diperkirakan meningkatkan jumlah orang yang pergi ke 
luar negeri, dan sebagainya juga turut berperan dalam perubahan jumlah penduduk 
Indonesia. Ketersediaan data struktur umur dan jenis kelamin, yang menurut BPS akan 
ada pada sekitar pertengahan tahun 2001 ini, akan membantu para ahli untuk 
menganalisa berbagai hal di atas.  

 Pada saat ini belum banyak yang bisa dilakukan dengan data SP-2000. Masih 
diperlukan waktu beberapa bulan lagi sebelum berbagai analisa, termasuk analisa 
angkatan kerja dan tenaga kerja, dapat dilakukan dengan data SP-2000 tersebut. 

 

Implikasi Dinamika Kependudukan pada Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja 

Uraian berikut ini didasarkan pada proyeksi penduduk yang dilakukan oleh LD-FEUI 
sebelum SP-2000. Transisi fertilitas dan mortalitas telah berpengaruh pada jumlah dan 
struktur umur penduduk Indonesia, terutama jumlah dan persentase penduduk usia di 
bawah 15 tahun (0 – 14). Antara tahun 1990 – 95, penduduk Indonesia tumbuh sebesar 
rata-rata 1,66 persen per tahun dan diharapkan turun menjadi 1,23 persen antara tahun 
2000 – 2005 dan kembali turun menjadi 0,68 persen antara tahun 2015 – 2020. Dengan 
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laju pertumbuhan tersebut penduduk Indonesia akan bertambah dari 183,5 juta pada 
tahun 1990 menjadi 210,9 juta pada tahun 2000. 

 

Dinamika Pertumbuhan Penduduk Indonesia 

Tabel 1 menggambarkan perkiraan jumlah penduduk Indonesia antara tahun 1971 – 
2025. Walaupun pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus menurun dari tahun ke 
tahun. Namun jumlah penduduk akan senantiasa meningkat. Jumlah penduduk 
diperkirakan akan menjadi tetap (dalam arti jumlah kelahiran dan kematian seimbang) 
pada tahun 2036. 

Tabel 1. Perkiraan Jumlah Penduduk 1971 – 2025 

Tahun Jumlah Penduduk (Juta) 

1971 118,4 

1980 146,8 

1990 179 

1995 196 

2000 209,5 

2005 222,8 

2010 235,1 

2015 249,7 

2020 254,2 

2025 261,4 

Sumber: Ananta dan Anwar, 1994 

Di dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga 
kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun; (b) kelompok umur 
produktif, usia 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. 
Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda 
sebanyak 40% atau lebih sementara kelompok umur tua kurang atau sama dengan 5%. 
Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur 
mudanya sebanyak 30% atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau 
sama dengan 10%. Berdasarkan kategori-kategori tersebut nampak bahwa telah terjadi 
proses transisi umur penduduk Indonesia dari penduduk muda ke penduduk tua (aging 
process). Ageing proses tersebut akan terus berlangsung sebagaimana terlihat pada 
Tabel 2. 
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Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa 
konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan 
kesempatan kerja. Sedangkan pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada 
akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia 
lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi 
pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga ke institusi. Apabila keadaan ini 
terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan menjadi bertambah berat (Kasto dalam 
Prijono, 1995). 

 

Tabel 2. Perkiraan Struktur Penduduk Indonesia: 1990 – 2010 

1990 1995 2000 2005 2010 Komposisi 
Umur 

Juta % Juta % Juta % Juta % Juta % 

0 – 14 66,0 36,7 65,4 33,5 64,4 30,6 64,6 28,7 64,5 27,0 

15 – 64 107,2 59,6 121,7 62,3 136,3 64,8 145,9 64,8 161,3 66,2 

65+ 6,6 3,7 8,2 4,2 4,2 4,6 14,7 6,5 15,1 6,8 

Jumlah 179,8 100,0 195,3 100,0 100,0 100,0 225,2 100,0 238,9 100,0 

Sumber: BPS, 1993 

  

Penduduk Indonesia pada saat ini masih digolongkan sebagai penduduk muda. 
Itu berarti jika tidak ada kondisi yang sangat ekstrim, seperti misalnya peperangan 
(dalam peperangan akan banyak orang muda yang mati), maka penurunan pertumbuhan 
penduduk tidak secara otomatis menurunkan pertumbuhan angkatan kerja. Dalam 
kondisi normal, pertumbuhan penduduk akan menurunkan jumlah penduduk pada 
struktur yang muda (0 – 15 tahun). Namun untuk beberapa saat masih akan 
meningkatkan jumlah penduduk struktur umur di atasnya. Pada penduduk yang 
tergolong muda seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk usia kerja (15 – 64) menjadi 
lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Ini dapat terlihat dari data 
dimana antara tahun 1990 – 1995 penduduk usia kerja per tahun rata-rata 2,7 persen per 
tahun, kemudian menurun menjadi 2,4 persen per tahun antara tahun 1995 – 2000 dan 
kemudia menurun lagi menjadi 1,1, persen per tahun antara tahun 2015 – 2020. Secara 
absolut, penduduk usia kerja akan meningkat dari 121,6 juta pada tahun 1995 menjadi 
136,5 juta pada tahun 2000 dan kemudian menjadi 182,5 juta pada tahun 2020. 

 Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan 
angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Angkatan kerja bertambah dari sekitar 73,9 juta 
orang pada tahun 1990, menjadi sekitar 96,5 juta pada tahun 2000 dan meningkat lagi 
menjadi 144,7 juta pada tahun 2020. 

 Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan 
angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar, di 
pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan 
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keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk menuju tahap tinggal landas. Antara 
tahun 1993 – 1998, diperkirakan akan terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 12,7 
juta jiwa atau rata-rata 2,5 juta jiwa per tahun. Peningkatan ini harus diantisipasi oleh 
pemerintah dan dunia usaha sebagai pihak pemberi kerja atau pembuka lapangan 
pekerjaan. 

 Lapangan kerja datang dari adanya pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan 
yang tinggi tidak selalu memberikan lapangan kerja yang besar. Ini berkaitan dengan 
strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan dunia usaha. 
Sebagai contoh pada kurun waktu 1971 – 1980, pertumbuhan ekonomi adalah 7,9 
persen per tahun, namun daya serapnya angkatan kerja relatif kecil, yaitu hanya 
bertambah tiga persen setahun. Payaman (1996), melakukan proyeksi mengenai 
pertambahan angkatan kerja dan kesempatan kerja dalam PJP II. Proyeksi ini dilakukan 
sebelum krisis ekonomi terjadi. Jika mengikuti proyeksi tersebut, maka Indonesia 
mengalami masalah kesenjangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sampai 
dengan akhir Repelita VIII. Baru setelah Repelita VIII, kesempatan kerja diperkirakan 
akan berada di atas angkatan kerja (Tabel 3). Namun sekali lagi bahwa proyeksi ini 
dibuat sebelum adanya krisis ekonomi. Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam 
menganalisa hubungan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja adalah bahwa jika 
kesempatan kerja berada di atas angkatan kerja bukan berarti masalah ketenagakerjaan, 
atau lebih khususnya pengangguran, teratasi. Adanya kesempatan kerja baru merupakan 
“potensi” dan “potensi” tersebut mungkin saja tidak dapat dimanfaatkan bila angkatan 
kerja yang tersedia tidak memiliki kualitas yang memadai.  

 

Tabel 3.  Perkiraan Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Dalam 
PJP II (X 1000) 

Akhir Repelita Angkatan Kerja Kesempatan Kerja 

Repelita VI (1998) 12.704 11.913 

Repelita VII (2003) 13.232 12.427 

Repelita VIII (2008) 12.701 12.744 

Repelita IX (2013) 12.095 12.177 

Repelita X (2018) 11.455 11.871 

 

 Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi 
pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan 
mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat 
pendidikan dan latihan. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 1997 yang lalu 63 
persen dari angkatan kerja yang ada pada saat itu, berpendidikan SD ke bawah. 
Sedangkan mereka yang berpendidikan di atas SLTA (Diploma/Akademi dan 
Universitas) hanya sebesar 3,7% saja. 
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Peran Serikat Pekerja dalam Menyikapi Data-data Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan: Sebuah Harapan 

Ada pameo umum yang banyak diyakini kebenarannya yaitu orang akan bekerja dengan 
baik jika mendapatkan gaji yang baik pula. Karena itu agar orang produktif, maka 
berikanlah gaji yang baik. Dalam kenyataannya hubungan antara produktivitas dan gaji 
tidaklah sesederhana itu. Kedua variabel tersebut tidaklah berhubungan secara langsung 
dan dalam suatu garis yang lurus. Banyak variabel lainnya yang masuk dalam hubungan 
tersebut. Cukup banyak studi yang memperlihatkan bagaimana kompleksnya hubungan 
antara gaji dan produktivitas. Dalam keseharian dapat dilihat dan dinilai apakah 
kenaikan tunjangan jabatan yang berlaku di kalangan instansi pemerintah saat ini, yang 
cukup besar, berjalan seiring dengan produktivitas kerja para pejabat tersebut. 

 Pada tahun 1993 UNINDO melakukan studi di beberapa negara Asia tentang 
perkembangan produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor perpabrikan antara tahun 
1980 – 1990 sebagaimana terlihat pada Tabel 4. Pada kurun waktu tersebut tingkat 
pertumbuhan upah di sektor ini sudah cukup baik dan malah jauh di atas tingkat 
produktivitas yang terjadi. Bandingkan dengan Thailand dan Malaysia dimana 
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mereka jauh di atas pertumbuhan gaji. Apa 
yang terjadi kemudia, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara tersebut 
jauh meninggalkan Indonesia. 

 

Tabel 4. Tingkat dan Laju Perkembangan Produktivitas Pekerja dan Upah di 
Sektor Perpabrikan, NICs dan ASEAN, 1980 dan 1990 (dalam US $ konstan 1985) 

Produktivitas Tenaga Kerja a) Upah Per Pekerja 
Negara 

1980 1990 r 1980 1990 r 

Korea Selatan 9.342 16.744 5,84 2.735 4.733 5,48 

Taiwan 8.258 13.291 4,73 2.962 5.936 6,95 

Thailand 5.665 7.717 3,09 1.342 1.528 1,30 

Indonesia 4.128 5.875 3,53 676 1.065 4,55 

Hong Kong 7.769 11.185 3,64 4.043 6.264 4,38 

Singapura 16.023 26.849 5,16 4.757 7.892 5,06 

Malaysia 8.091 11.579 3,58 2.273 2.901 2,44 

Filipina 4.931 6.077 2,09 1.085 1.642 4,14 

Catatan: a) nilai tambah dibagi dengan jumlah pekerja 
 r adalah laju pertumbuhan per tahun selama 1980 – 90 
Sumber: UNINDO, 1993 
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 Jika dilihat data-data kependudukan, termasuk ketenagakerjaan dan kualitas 
penduduk, maka nampak jelas bahwa Indonesia mengalami banyak permasalahan dalam 
hal ini. Penduduk yang besar dengan kualitas penduduk yang rendah menyebabkan 
penduduk tersebut menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi dan bukan pemacu. 
Dalam skala mikro, tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang pas-pasan, atau 
bahkan rendah, hanya bisa menempati posisi yang sangat rendah. Ditambah dengan 
banyaknya “supply” tenaga kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak memiliki 
posisi tawar menawar yang memadai. 

 Jika kembali pada premis bahwa perluasan kesempatan kerja hanya dapat 
diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan kearifan bersama antara 
pengusaha dan pekerja untuk menyikapi hubungan antara pengusaha dan pekerja, 
terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Apa yang terjadi 
belakangan ini dengan adanya pemogokan serta aksi pekerja yang cenderung tidak 
terkendali dalam jangka pendek mungkin dirasakan menguntungkan bagi pekerja, 
namun dalam jangka panjang akan merugikan semua pihak (lost-lost solution). Jika 
kemudian kegiatan ekonomi mengalami kemandegan karena pengusaha enggan 
menanamkan modalnya di Indonesia, maka itu tentu saja mengganggu pertumbuhan 
ekonomi. Bagaimana angkatan kerja akan terserap jika pertumbuhan ekonomi yang 
rendah? Padahal Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk 
menyerap angkatan kerja yang masih terus meningkat dewasa ini. 

 Diperlukan pendekatan yang bersifat win-win solution antara pengusaha dan 
pekerja. Dalam hal ini serikat pekerja harusnya dapat berperan besar. Sebagai serikat 
yang diharapkan menjadi mediator antara pekerja dan pengusaha, maka serikat pekerja 
harus mampu melakukan penelaahan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 
kondisi internal perusahaan. Hasil telaahan tersebut kemudian dikomunikasikan baik 
kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Sudah waktunya kita melakukan sesuatu 
berdasarkan fakta (evident-based) dan bukan berdasarkan emosi. Negosiasi berdasarkan 
emosi hanya akan menghasilkan lost-lost solution sedangkan negosiasi yang win-win 
solution harus didasarkan pada evident-based. Pekerja juga harus diberikan pemahaman 
melalui komunikasi dan informasi yang baik bagaimana persoalan gaji, produktivitas, 
kondisi perusahaan, gambaran makro ketenagakerjaan dan perekonomian negara, dan 
sebagainya. Serikat pekerja juga harus mampu mengeluarkan alternatif-alternatif  model 
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan melihat pada kondisi perusahaan. Ini 
kemudian dinegosiasikan dengan pengusaha. Kesejahteraan harus dilihat dalam konteks 
jangka panjang, bukan sesaat. Ini berarti gaji hanyalah salah satu aspek dari 
kesejahteraan. Unsur jaminan hari tua, asuransi, pembagian bonus yang disesuaikan 
dengan tingkat keuntungan perusahaan, dan sebagainya, harusnya dapat dimasukkan ke 
dalam perhitungan dan negosiasi tersebut. 

 Dalam mengembangkan win-win solution diperlukan kejujuran dan transparansi 
dari kedua belah pihak, serta kepastian hukum. Pengusaha harus menyadari bahwa 
pekerja adalah aset bagi perusahaan. Jika memang dalam jangka pendek peningkatan 
gaji dirasakan memberatkan perusahaan, maka sistem asuransi (misalnya Jamsostek) 
harus dimanfaatkan. Pada tataran kebijakan banyak hal yang telah dilakukan untuk 
memperbaiki kesejahteraan pekerja. Kewajiban pekerja, waktu kerja, dan lain-lain. 
Demikian pula tentang hak dan kewajiban pekerja. Namun dalam tataran operasional 
banyak hal yang telah diatur tersebut, justru dilanggar oleh kedua belah pihak. Ini tidak 
lain karena lemahnya penegakkan hukum selama ini. 
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 Oleh karena itu, peran yang diharapkan dari serikat pekerja bukanlah 
melaksanakan pekerjaan “hit and run”. Pekerjaan yang dilakukan bukan sekedar untuk 
merespons terhadap suatu keadaan misalnya pemogokan atau demonstrasi, namun lebih 
diarahkan untuk melakukan penelaahan kebutuhan para tenaga kerja secara ilmiah. 
Untuk kemudian dikomunikasikan dengan pihak perusahaan (manajemen), maupun 
pekerja itu sendiri. Penelaahan tersebut untuk menemukan fakta (evident-based) terlepas 
dari dengan atau tanpa adanya pemogokan atau tuntutan dari pekerja. 

 

Penutup 

Berbagai data kependudukan memperlihatkan bahwa Indonesia masih mengalami 
berbagai masalah ketenagakerjaan. Permasalahan tersebut terutama bersumber dari 
banyaknya “supply” tenaga kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. 
Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja 
tidaklah sebaik apa yang diharapkan. Apalagi Indonesia belum sepenuhnya keluar dari 
krisis ekonomi yang masih terus berlangsung dewasa ini. 

 Dalam konteks dengan menyuarakan kepentingan pekerja, dalam bernegosiasi 
dengan pengusaha. Serikat pekerja hendaknya mampu melaksanakan peran mediator 
berlandaskan data-data atau analisis ilmiah bukan pada sesuatu yang bersifat emosional, 
Negosiasi yang didasarkan pada emosi akan menghasilkan lost-lost solution dan ini 
justru akan memperparah situasi sosial kemasyarakatan dalam skala yang lebih luas. 

 Negosiasi yang win-win solution harus dikembangkan. Pendekatan win-win 
solution membutuhkan berbagai prasyarat yang tidak mudah, namun ini harus disadari 
oleh semua pihak, pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Tanpa keinginan untuk 
mengembangkan pendekatan yang win-win solution maka pemecahan masalah 
ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif (bukan hit and run) tidak akan pernah 
tercapai. 
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