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ABSTRAK
Permasalahan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan fenomena
permasalahan yang tidak kalah seriusnya. Sesuai catatan Dinas Tenaga Kerja,
angka pengangguran mencapai 47 ribu. Setiap tahun ada beban tambahan sekitar
12 ribu lulusan SMK dan SMA. Kondisi itulah yang membuat angka
pengangguran makin membengkak.
Persoalan lain adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi
pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat menurunnya
kepribadian dan kesadaran makna hakiki kehidupan. Pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti
dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga belum memperkuat
kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global.
Dalam dunia pendidikan khususnya di pedesaan wilayah terpencil, berbagai
indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara
signifikan. Misalnya dari dunia usaha muncul keluhan bahwa lulusan yang
memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Kini juga
muncul gejala lulusan SLTP dan SLTA yang menjadi masalah di pedesaan,
karena sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu pengembangan life skill
menjadi salah satu kebutuhan dalam rangka mengatasi persoalan tersebut.
Temuan penting penelitian ini antara lain adalah: 1. Kondisi ketenagakerjaan di
Kabupaten Malang tahun ditandai dengan: Jumlah angkatan kerja mencapai
1.266.805 orang (41%), angkatan kerja tertampung mencapai 5.289 orang atau
10% dari jumlah pencari kerja yang mencapai 90%nya (49.445 orang). Sementara
jumlah penganggur di Kabupaten Malang tahun 2010 berjumlah 47.000 orang.
Spesifik pada lokasi penelitian pada 5 kecamatan (Turen, Dampit, Tirtoyudo,
Ampelgading dan Sumbermanjing) keseluruhan angka penggangguran yang ada
mencapai 12.815 atau 15,75 persen penduduknya menganggur. 2. Rendahnya
penyerapan angkatan kerja terjadi karena adanya kesenjangan antara banyaknya
pencari kerja dan minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan spesifikasi.
Artinya bukan tidak ada lapangan perkerjaan yang memadai, tapi spesifikasi
kebutuhan tenaga kerja yang terlalu tinggi. 3. Sementara itu kondisi tingkat
pendidikan para pencari kerja di Kabupaten Malang di dominasi oleh lulusan
SMA dan sarjana, dimana pada tahun 2009 jumlah pencari kerja di Kabupaten
Malang yang berlatar pendidikan SMA berjumlah 1.727 orang, sedangkan pencari
kerja yang berlatar belakang pendidikan sarjana berjumlah 1.245 orang. Namun
demikian masih terdapat pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SMP
dan SD yang terdaftar
Fakta lainnya menyebutkan bahwa: 1). Hampir 72% responden menyatakan
bahwa belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan. Minimnya
keberadaan lembaga atau program-program pelatihan yang diselenggarakan
nampaknya menjadi alasan dari fakta tersebut. Sementara, kegiatan-kegiatan
pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti oleh responden sebagian besar adalah
kegiatan pelatihan-pelatihan di sektor jasa. Sementara sektor-sektor unggulan

kawasan kecamatan penelitian belum menjadi orientasi kegiatan pelatihan yang
dipilih responden. 2) Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti
sekolah berbasiskan vokasional (SMK) proporsinya belum memadai untuk
Kabupaten Malang masih di dominasi oleh keberadaan SMA umum, kondisi ini
semakin senjang pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. 3)
Media informasi yang terkait dengan peluang pekerjaan dan peluang usaha masih
sangat terbatas, sumber informasi yang dominan dterima oleh responden adalah
dari teman dan saudara, bahkan sebagain responden belum bisa mengakses
informasi atau mengidentifikai keberadaan peluang kerja atau peluang usaha. 4).
Minat berwirausaha diidentifikasi relatif tinggi, 65% responden menyatakan
berminat berwirausaha, namun diantara mereka merasa belum memiliki
ketrampilan yang memadai. dimana masih ada 34% responden yang tidak sesuai
antara minat dengan ketrampilan yang dimilikinya.. 5). Aspek kecakapan
vokasional berada pada posisi yang terendah dibandingkan dengan tiga aspek lain,
yaitu personal skill, thingking skill dan social skill. Fakta di seluruh kecamatan
yang menjadi lokasi penelitian menempatkan aspek vokasional skill pada posisi
terendah nilainya. Fakta data diatas juga menunjukkan bahwa 3 urutan dari
tertinggi sampai rendah diatas mencakup soft skill sedangkan yang terendah
adalah komponen hard skill yang lebih bersifat keahlian atau ketrampilan khusus,
hal ini bermakna bahwa di lokasi penelitian posisi soft skill lebih tinggi bila
dibandingkan dengan hard skill responden. 6). Ada perbedaan yang signifikan
atas kondisi empat komponen life skill yang dimiliki oleh responden pada desadesa dengan kategori tinggi, yaitu desa-desa dengan infrastruktur pendukung life
skill tinggi dengan desa dengan kategori rendah, yaitu desa yang memiliki
dukungan infrastruktur pengembangan life skill rendah
Saran yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah; 1). Perlu dilakukan
penambahan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal berbasiskan
vokasional seperti SMK sebagai salah satu pendukung program pengembangan
life skill di Kabupaten Malang. 2). Perlu pengembangan kurikulum yang berbasis
life skill dengan muatan utama penggalian identifikasi potensi unggulan lokal
sebagai peluang kerja atau peluang usaha bagi siswa sekolah baik umum maupun
kejuruan. 3). Program-program pelatihan ketrampilan yang sudah ada diperluas
variasi kegiatannya dengan memberikan materi-materi pelatihan ketrampilan yang
menggali potensi unggulan lokal. 4) Diperlukan keberadaan pusat-pusat informasi
mengenai peluang kerja dan peluang usaha yang memiliki jaringan sampai ke
pedesaan, atau paling tidak minimal berpangkalan di setiap kecamatan. 5).
Program-program pengembangan life skill dilakukan dengan memberikan proporsi
yang seimbang antara aspek-aspek kompetensi atau keahlian, namun juga
mencakup aspek-aspek soft skill seperti pelatihan entrepreuneurship.
Kata Kunci :soft skill, life skill, dan pelatihan entrepreuneurship
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Surplus tenaga kerja sudah lama menjadi masalah serius dalam
pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang
berkembang pesat menghasilkan angkatan kerja yang berjumlah besar dan tumbuh
cepat. Karena itu sejumlah besar angkatan kerja tidak terserap dalam ekonomi
Indonesia. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar ini menimbulkan
masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas. Perencana, pembuat
kebijakan dan pengamat ekonomi Indonesia menaruh perhatian besar pada
masalah ini.
Pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya tingkat hidup sudah
lama menjadi masalah serius dan tidak pernah berkurang selama 40 tahun
pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan selama kurun waktu “Keajaiban
Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan) struktur
ekonomi yang timpang tidak banyak membaik. Untuk masukan bagai perencana
dan

pembuat

kebijakan

untuk

memecahkan

masalah

ketenagakerjaan,

pengumpulan data ketenagakerjaan telah dilakukan secara ekstensif sejak tahun
1961.
Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Malang memang memerlukan
penanganan yang konfrehensif dan terpadu, sebagaimana hal ini juga menjadi
persoalan makro di Indonesia. Permasalahan yang mengemuka antara lain adalah:
tingginya

tingkat

pengangguran,

terbatasnya

penciptaan

dan

perluasan

kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh. Menurut Biro Pusat
Statistik (BPS) Pengangguran di Indonesia kini mencapai 8,59 juta orang atau
7,41 persen dari total angkatan kerja di Nusantara sebanyak 116 juta
orang. Angkatan kerja tersebut didominasi lulusan sekolah dasar (SD) 57,44 juta
orang atau 49,42 persen. Dari segi persaingan internasional hasil survei "World
Economic Forum 2010" menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 54 dari
133 negara yang disurvei. Dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura
yang menempati peringkat ketiga, Malaysia ke-24, Brunei Darussalam ke-32 dan
1
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Thailand ke-36, sehingga kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sangat
parah. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan
kualitas penempatan tenaga kerja, yakni penempatan tenaga kerja pada jabatan
yang tepat serta peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai program
pendidikan yang mengarah pada kecakapan hidup.
Permasalahan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan
fenomena permasalahan yang tidak kalah seriusnya. Angka pengangguran di
Kabupaten Malang rupanya masih sangat tinggi dari tahun ke tahun. Hal itu
terlihat dari jumlah pengangguran yang tercatat dalam database Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Sesuai catatan Dinas Tenaga Kerja,
angka pengangguran mencapai 47 ribu. Setiap tahun ada beban tambahan sekitar
12 ribu lulusan SMK dan SMA. Kondisi itulah yang membuat angka
pengangguran makin membengkak.
Sementara itu, jumlah pencari kerja di Kabupaten Malang dari tahun 2009
ke tahun 2010 membengkak sekitar 2494 jiwa. Seperti tahun 2009 lalu, sesuai data
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Malang jumlah pencari kerja di
Kabupaten Malang mencapai 48.831 jiwa. Per Juli 2010 jumlahnya meningkat
51.325 jiwa, sehingga Pemkab harus kerja ekstra keras membuka lapangan
pekerjaan.
Pembengkakan jumlah pencari kerja di Kabupaten Malang mulai terasa
dalam rentang tahun 2007 hingga 2010 ini. Tahun 2005 lalu tercatat ada 42.569
jiwa pencaker, 2006 42.987 jiwa, 2007 45.110 jiwa, 2008 47.543 jiwa dan
puncaknya tahun 2010 51.325 jiwa. Jumlah itu tidak sampai 10 persen dari jumlah
angkatan kerja di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun. Pembengkakan pencari
kerja juga mengikuti kenaikan jumlah angkatan kerja yang terdata mencapai
963.204 orang pada tahun 2005. jumlah itu naik tahun 2006 sejumlah 983.796,
tahun 2007 makin meningkat 1.043.373 orang, tahun 2008 sejumlah 1.210.549
orang, orang. Tahun 2009 tercatat 1.366.805 orang dan per bulan Juli tahun 2010
telah mencapai 1.470.000 orang. (http://disnaker.malangkab.go.id/index; diakses
tanggal 25 Juli 2012)
Konsep kecakapan hidup sejak lama menjadi perhatian para ahli dalam
pengembangan kurikulum. Tyler dan Taba dalam Silitonga (2010) misalnya,
2
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mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan salah satu fokus analisis
dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan
hidup dan bekerja. Pengembangan kecakapan hidup itu mengedepankan aspekaspek berikut: (1) kemampuan yang relevan untuk dikuasai peserta didik, (2)
materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, (3)
kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik untuk mencapai kompetensi, (4)
fasilitas, alat dan sumber belajar yang memadai, dan (5) kemampuan-kemampuan
yang dapat diterapkan dalam kehidupan peserta didik. Kecakapan hidup akan
memiliki makna yang luas apabila kegiatan pembelajaran yang dirancang
memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam membantu memecahkan
problematika kehidupannya, serta mengatasi problematika hidup dan kehidupan
yang dihadapi secara proaktif dan reaktif guna menemukan solusi dari
permasalahannya.
Hasil penelitian terdahulu tentang life skill dilakukan oleh Silitonga (2010)
menunjukkan bahwa, dengan mengikuti pendidikan life skill di bidang
pertukangan dan tata boga ini membuat banyak di antara peserta pelatihan
meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya pada sektor yang berbahaya. Jam
kerja peserta pelatihan ini juga mengalami kemajuan yaitu setelah mereka
mengikuti pelatihan ini banyak di antara mereka yang bekerja kurang dari 3 jam
setiap harinya. Kecakapan akademis juga diperoleh peserta didik melalui Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat yang dipakai juga sebagai tempat dilakukannya
pelatihan pertukangan dan tata boga ini.
Latar belakang persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Malang tersebut
kiranya sudah sangat cukup sebagai alasan bagi Pemerintah Kabupaten Malang
untuk mengambil langkah-langkah penanganannya. Kegiatan penelitian akan
menjadi landasan bagi penyusunan strategi yang tepat, sehingga kegiatan yang
diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang ini
sudah pada tempatnya. Terkait dengan lokasi penelitian ini, fokusnya adalah kasus
pada kecamatan-kecamatan yang berada pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan
(SSWP VIII) yang meliputi: Kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading,
Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Dampit.

3
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1.2.

Rumusan Masalah
Sebagai sebuah penelitian bagi perumusan starategi kebijakan, maka

rumusan masalah penelitian ini sebenarnya belum bisa menjawab persoalan yang
ada. Namun demikian dengan durasi waktu dan alokasi anggaran yang ada,
kiranya rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Pekerjaan
ini sudah memadai, dimana akan lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang:
1. Bagaimanakah kondisi ketenagakerjaan di Pedesaan Kabupaten Malang,
khususnya kecamatan pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP VIII)
yang meliputi Kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing
Wetan dan Kecamatan Dampit.
2. Bagaimana potensi basis life skill angkatan kerja di Pedesaan Kabupaten
Malang, khususnya kecamatan pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan
(SSWP VIII) yang meliputi Kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading,
Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Dampit.?
3. Bagaimanakah formulasi kebijakan bagi pengembangan ketenagakerjaan
berbasis life skill, khususnya kecamatan pada Sub Satuan Wilayah
Pengembangan (SSWP VIII) yang meliputi Kecamatan Turen, Tirtoyudo,
Ampelgading, Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Dampit.?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari kegiatan penelitian tentang pengembangan dan pemetaan
ketenagakerjaan berbasis life skill di Pedesaan Kabupaten Malang ini bertujuan
untuk:
1. Mengidentifikasi kondisi ketenagakerjaan di Pedesaan Kabupaten Malang,
khususnya kecamatan pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP VIII)
yang meliputi Kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing
Wetan dan Kecamatan Dampit.?
2. Mengidentifikasi potensi basis life skill angkatan kerja, khususnya kecamatan
pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP VIII) yang meliputi
Kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan dan
Kecamatan Dampit.?
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3. Menjelaskan formulasi kebijakan bagi pengembangan ketenagakerjaan berbasis
life skill, khususnya kecamatan pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan
(SSWP VIII) yang meliputi Kecamatan Turen, Tirtoyudo, Ampelgading,
Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Dampit.?

1.4. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat dari hasil Penelitian Tentang Pengembangan dan Pemetaan
Ketenagakerjaan Berbasis Life Skill di Pedesaan Kabupaten Malang Tahun
anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
a. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang
Pemerintah Kabupaten Malang memiliki gambaran tentang permasalahan
ketenagakerjaan dan potensi basis life skill bagi angkatan kerja di pedesaan,
serta memiliki alternatif rumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang
berbasiskan potensi life skill di pedesaan.
b. Bagi Pemerintah Kecamatan pada lokasi penelitian
Pemerintah kecamatan memperoleh gambaran masalah dan potensi tentang
ketenagakerjaan
implementasi

diwilayahnya,

serta

kebijakan-kebijakan

menjadi

bahan

referensi

tentang ketenagakerjaan

yang

dalam
telah

digariskan.
c. Bagi Pemerintah Desa pada lokasi penelitian
Pemerintah Desa dapat memperoleh

bahan

bagi proses

pengusulan

perencanaan pembangunan di tingkat Desa terkait persoalan ketenagakerjaan.
d. Bagi Masyarakat
Sebagai informasi tentang permasalahan ketenagakerjaan di wilayahnya
masing-masing dan dapat digunakan sebagai bahan partisipasi atau usulan bagi
pemerintah.
e. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian-penelitian baik
pada topik yang sama maupun pengembangannya dalam penelitian lanjutan.

5
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1.5. Luaran/Produk Penelitian
Luaran atau Produk hasil kegiatan Penelitian Tentang Pengembangan dan
Pemetaan Ketenagakerjaan Berbasis Life Skill di Pedesaan Kabupaten Malang
Tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
a. Dokumen Laporan hasil penelitian sebagai bahan kepustakaan dan rujukan
dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang ketenagakerjaan di
Kabupaten Malang.
b.

Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Malang terkait
permasalahan ketenagakerjaan berbasis life skill di pedesaan.

1.6. Definisi Operasional
Definisi operasional diperlukan dalam rangka memberikan batasan serta
menjelaskan atas variabel-variabel yang dikaji. Definisi operasional atas variabelvariabel yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:
a. Ketenagakerjaan segala persoalan yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai
dengan parameter BPS, meliputi:
1. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
2. Angkatan Kerja, adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai
pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran terbuka.
3. Pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan,
atau mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
(discouraged worker) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena
sudah diterima bekerja / mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
(future starts).
4. Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

(TPAK)

adalah

indikator

ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif
secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam
periode survei. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan
tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja
5. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK); TKK mengidentifikasikan besarnya
penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja. TKK
menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja.
6
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b Life skill adalah: kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani
menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa
tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi
sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Indikator-indikator yang terkandung
dalam life skills tersebut secara konseptual dikelompokkan : (1) Kecakapan
mengenal diri (self awarness) atau sering juga disebut kemampuan personal
(personal skills), (2) Kecakapan berfikir rasional (thinking skills) atau
kecakapan akademik (akademik skills), (3) Kecakapan sosial (social skills), (4)
Kecakapan vokasional (vocational skills) sering juga disebut dengan
keterampilan kejuruan artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang
pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (spesifik

skills) atau keterampilan

teknis (technical skills).

c Kawasan Pedesaan adalah: kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian
termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan yang secara fisik dan spasial dicirikan
dengan pemanfaatan ruang yang didominasi lansekap alamiah, aktivitas
pertanian, baik sebagai satu sistem agribisnis maupun tidak, kerapatan aktifitas
yang rendah serta memiliki sistem tata nilai masyarakat desa
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BAB II
PENELITIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting
selain sumber daya alam, modal dan teknologi, Kalau ditinjau secara umum
pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk
menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat
berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur
dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.
Menurut Simanjuntak (1985) yang dimaksud dengan tenaga kerja atau
man power adalah penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, sedang
mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bersekolah
dan mengurus rumah tangga. Batas umur tenaga kerja minimum adalah 10 tahun
tanpa batas umur maksimum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui
bahwa tenaga kerja yaitu meliputi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas.
Mereka ada yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan
kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan golongan-golongan lain
yang menerima pendapatan.
Menurut Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau
masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008) tenaga kerja adalah
orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Tenaga kerja merupakan
istilah yang identik dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh. Buruh
yang dimaksud adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan
imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak, biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian
Pengertian tenaga kerja dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja
pada suatu perusahaan yang di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk
menghasilkan barang. Tenaga kerja merupakan suatu faktor produksi sehingga
8
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dalam kegiatan industri diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai
keterampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari
segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan,
yaitu.
1. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak
mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
2. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan
pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan
tukng memperbaiki televisi dan radio.
3. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang
tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan ahli
ekonomi, dan insinyur
Tiap negara memiliki batas umur yang berbeda karena situasi dan kondisi
tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda. Pemilihan batas umur 10
tahun adalah berdasarkan fakta bahwa dalam umur tersebut sudah banyak
penduduk berumur muda terutama di desa-desa yang sudah bekerja atau mencari
pekerjaan.
Berkaitan dengan penjelasan pengertian angkatan kerja diatas, menurut
Simanjuntak (1985) penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang mempunyai
pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomidan mereka yang tidak bekerja
tetapi sedang mencari pekerjaan. Berbeda dengan Soeroto (1992) dia
mendefinisikan angkatan kerja , yaitu sebagian dari jumlah penduduk dalam usia
kerja yang mempunyai dan tidak mempunyai pekerjaan yang telah mampu dalam
arti sehat fisik dan mental secara yuridis tidak kehilangan kebebasannya untuk
memilih dan melakukan pekerjaan tanpa unsur paksaaan.
Berdasarkan bahasan diatas dapat disimpulkan, yang termasuk angkatan
kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, baik yang sedang bekerja
maupun yang sedang mencari pekerjaan, walaupun berbeda dengan pendapat
Soeroto yang tidak sepakat dengan batasan usia minimum, namun secara
kulaitastif telah memberikan makna yang berarti.
Golongan setengah menganggur adalah orang yang kurang dimanfaatkan
dalam bekerja baik dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja maupun dari
9
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segi penghasilan. Golongan setengah pengangguran dapat dikelompokkan
menjadi:
1. Setengah menganggur kentara, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam
seminggu atau rata-rata kurang dari 6 jam per hari
2. Setengah menganggur tidak kentara atau menganggur terselubung adalah
mereka yang produktifitas kerja dan pendapatannya rendah
Tenaga kerja di Indonesia menghadapi permasalahan dalam hal
produktifitasnya yang rendah. Di samping itu masalah yang timbul dari ketenaga
kerjaan adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pada suatu
tingkat upah tertentu. Keadaan umum yang terjadi adalah adanya kelebihan
jumlah penawaran tenaga kerja tertentu. Hal ini terjadi akibat jumlah orang yang
mencari pekerjaan atau yang menganggur semakin besar. Keadaan tersebut
membawa konsekuensi terhadap usaha penyediaan lapangan pekerjaan bagi
angkatan kerja baru (Kusumo Sudiro dalam Soeroto, 1992). Dengan adanya
permasalahan mengenai ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran
tenaga kerja, maka perlu upaya peningkatan mutu tenaga kerja, dan meningkatkan
sumberdaya manusia yang baik akan menghasilakan tenaga kerja yang terampil
dan mempunyai produktifitas yang tinggi. Akibatnya tenaga kerja akan mudah
dalam mencari kerja, atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri (Ananta,
dalam Simanjuntak 1985)
Menurut Karsyono dalam Soeroto (1992) sebagian besar tenaga kerja
pedesaan yang terserap dalam lapangan kerja non pertanian merupakan tenaga
kerja tidak terampil, pendidikan rendah, dan upah yang diterima sangat rendah.
Oleh karena itu dalam perkembangan lapangan kerja non pertanian di pedesaan
diprioritaskan pada jenis industri yang bertekhnologi sederhana, modal usaha
kecil, dan bersifat padat karya sehingga jenis industri tersebut mudah untuk
dikembangkan dan diusahakan oleh masyarakat pedesaan. Jumlah tenaga kerja
yang besar apabila diikuti dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan
keterampilan yang memadai akan memberikan kekuatan pada industri rumah
tangga.
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2.2. Ketenagakerjaan di Pedesaan
Kondisi ketenagakerjaan di pedesaan Indonesia menunjukkan fakta bahwa
kesempatan kerja semakin sulit, bahkan di pedesaan pulau Jawa, sulitnya
kesempatan kerja tersebut telah dirasakan sejak awal tahun tujuhpuluhan akibat
terjadinya fragmentasi lahan pertanian (Setiawan, 2006). Semakin sempitnya
lahan pertanian, menurut Manning (1987) telah menyebabkan terjadinya
perubahan struktur pekerjaan di pedesaan yang mengarah ke sektor non pertanian.
Walaupun terjadi perubahan struktur pekerjaan di wilayah pedesaan, Hayami
(1988) melihat, ternyata kontribusi pekerjaan di pedesaan terhadap total peluang
kerja khususnya di sektor perdagangan dan industri ternyata terus berkurang.
Kondisi ini menyebabkan banyak penduduk pedesaan yang mencari kerja di luar
desanya terutama di perkotaan, sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu
derasnya arus mobilitas penduduk dari wilayah desa ke perkotaan.
Pada saat ini, kondisi ketenagakerjaan di pedesaan mungkin sudah banyak
berubah dari gambaran di atas. Hasil Sakernas 2004 menunjukkan adanya
perubahan-perubahan tersebut. Misalnya, dilihat dari struktur pendidikan,
angkatan kerja pedesaan telah mengalami perbaikan. Akan tetapi, jika
dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah perkotaan, terlihat masih
adanya beberapa hal yang perlu dibenahi, baik itu untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerjanya maupun memperluas kesempatan kerja. Kebijakan-kebijakan
pembangunan yang diperlukan antara lain, menumbuhkan kesempatan kerja baru
yang sesuai dengan kondidi angkatan kerja serta menangani semakin derasnya
arus pencari kerja pedesaan ke perkotaan.(Setiawan, 2006)
Data sakernas tahun 2004 menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja yang
berada di pedesaan, lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di
perkotaan.(Setiawan, 2006). Hal ini mudah dimengerti, sebab jumlah penduduk
pedesaan masih jauh lebih banyak dari pada penduduk perkotaan. Kecenderungan
perkembagan beberapa variabel demografi mendukung argumentasi di atas.
Sampai saat ini fertilitas penduduk di wilayah pedesaan masih lebih tinggi
dibandingkan dengan perkotaan. Walaupun tingkat mortalitas pedesaan juga lebih
tinggi, juga adanya kecenderungan penduduk pedesaan yang melakukan migrasi
ke perkotaan lebih banyak dari pada yang berasal dari kota masuk ke pedesaan
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(Saefullah, 2002), namun belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan laju
pertumbuhan penduduk pedesaan
Selanjutnya Setiawan (2006) menyatakan bahwa dari data sakernas 2004
nampak bahwa tenaga kerja berusia 15-34 tahun di daerah pedesaan proporsinya
lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan. Kondisi sebaliknya terlihat pada
usia tenaga kerja 35 tahun ke atas, tenaga kerja pedesaan pada kelompok umur ini
ternyata persentasenya lebih banyak dari di perkotaan.
Fenomena di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Pada waktu masih
muda penduduk pedesaan cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke luar
wilayahnya. Penduduk usia muda yang masih dalam masa sekolah memilih
melanjutkan sekolah di daerah lain terutama di kota untuk menggapai pendidikan
yang lebih tinggi. Mereka yang terjun ke dunia kerja, lebih senang mengadu nasib
untuk mencari pekerjaan dan bekerja di kota, dengan harapan akan mendpat
kehidupan yang lebih baik. Namun ada kecenderungan pula, semakin bertambah
usia mereka, sesudah tidak bisa terlalu produktif bekerja di kota, mereka kembali
ke desanya masing-masing (Setiawan, 1998).
Selain

umur,

variabel

yang

juga

penting

untuk

dikaji

dalam

ketenagakerjaan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu
faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja. Idealnya, tenaga kerja yang tersedia
di suatu negara memiliki pendidikan yang memadai sesuai dengan kesempatan
kerja yang tersedia, namun di negara-negara yang dalam kondisi masih sedang
berkembang biasanya sering terjadi mismatch antara pendidikan dan pekerjaan
yang ditekuninya.(Setiawan, 2006)
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2006) terhadap data
sakernas 2004 menunjukkan bahwa tenaga kerja pedesaan lebih banyak
didominasi oleh mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau
tidak sekolah, yang tidak tamat SD, dan mereka yang hanya mengantongi ijazah
SD. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan SLTP ke atas proporsinya lebih
banyak berdomisili di perkotaan. Hal ini, barangkali banyak berkaitan dengan
lebih banyaknya fasilitas pendidikan formal di kota dibandingkan dengan di
pedesaan.

12

Laporan Internal Penelitian

Selain itu, bisa juga karena masyarakat pedesaan belum begitu mamahami
arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Faktor lain, dan ini
mungkin faktor yang paling menentukan, karena biaya untuk meraih pendidikan
yang lebih tinggi relatif mahal, sementara sebagian besar masyarakat di pedesaan
masih banyak yang tergolong miskin (BPS, 2003).
Proporsi tenaga kerja di pedesaan yang berpendidikan SD adalah yang
terbanyak, demikian juga di perkotaan, walaupun persentase lebih kecil jika
dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Sementara itu, tenaga kerja di
pedesaan dengan kualifikasi pendidikan SLTP, juga sudah lumayan banyak,
bahkan proporsinya tidak terpaut terlalu jauh dari tenaga kerja berpendidikan
SLTP perkotaan. Mungkin ini merupakan hasil yang sudah mulai bisa dipetik
dengan banyaknya pembukaan SLTP di wilayah
pedesaan, sehingga para lulusan SD yang ingin melanjutkan ke SLTP tidak perlu
lagi pergi ke kota. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan menjadi tidak
terlampau mahal, dan secara ekonomi menjadi terjangkau oleh orang tua di
pedesaan yang menginginkan anaknya meraih pendidikan yang lebih baik.
Walaupun struktur pendidikan tenaga kerja pedesaan ini nampak sudah
mulai membaik, namun jika melihat mereka yang berkualifikasi pendidikan
SLTA, baik itu umum maupun kejuruan, tingkat diploma atau dahulu sama
dengan tingkat akademi, serta mereka yang telah meraih pendidikan sarjana,
angkanya masih terlihat jomplang dibandingkan terhadap tenaga kerja yang ada di
perkotaan. Misalnya tenaga kerja pedesaan yang berpendidikan SLTA umum
proporsinya hanya sekitar sepertiga dari tenaga kerja berpendidikan sama di
perkotaan. Apalagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, proporsi
tenaga kerja pedesaan hanya sekitar 15 persen dibandingkan dengan mereka yang
ada di perkotaan.
Selain itu, jika menghitung persentase tenaga kerja pedesaan yang
bependidikan SD ke bawah, maka jumlahnya masih sangat tinggi yaitu 76,6
persen,

sedangkan

di

perkotaan

tingggal

39,7

persen.

Semuanya

itu

megisyaratkan, walaupun telah ada perbaikan struktur pendidikan tenaga kerja
pedesaan, akan tetapi masih perlu upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kualitas
pendidikannya. Mengingat umumnya masyarakat
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pedesaan masih terjerat kemiskinan, maka kebijaka pendidikan gratis, atau paling
tidak kebijakan pendidikan yang murah tapi berkualitas, serta dapat terjangkau
oleh hampir semua lapisan masyarakat di pedesaan sangat perlu untuk segera
diupayakan.

2.3. Permasalahan Pengangguran
Surplus tenaga kerja sudah lama menjadi masalah serius dalam
pembangunan ekonomi Indonesia. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang
berkembang pesat menghasilkan angkatan kerja yang berjumlah besar dan tumbuh
cepat. Karena itu sejumlah besar angkatan
kerja tidak terserap dalam ekonomi Indonesia. Kelebihan pasokan tenaga kerja
dalam jumlah besar ini menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serious dan
tersebar luas. Dampak utama adalah meledaknya sektor informal dan setengah
pengangguran, sehingga intensitas dan produktivitas pekerja rendah yang
menyebabkan penghasilan pekerja sangat kecil. Akibatnya tingkat hidup sebagian
besar penduduk masih sangat rendah, malahan sejumlah besar penduduk masih
hidup dalam kemiskinan.
Perencana, pembuat kebijakan dan pengamat ekonomi Indonesia menaruh
perhatian besar pada masalah ini. Pengangguran, setengah pengangguran dan
rendahnya tingkat hidup sudah lama menjadi masalah serius dan tidak pernah
berkurang selama 40 tahun pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan selama
kurun waktu “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun
sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang tidak banyak membaik.Untuk
masukan bagai perencana dan pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah
ketenagakerjaan. (Sigit, 2000)
Secara teoritis, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan
menambah jumlah produktifitas. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti
ukuran pasar domestiknya lebih besar (Todaro, 2000). Apakah hal ini akan
memberikan dampak positif atau negatif, akan tergantung pada kemampuan
sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif
memanfaatkan tenaga kerja tersebut.
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2.4. Solusi Efektif Atasi Pengangguran
Problem yang muncul dari pengangguran dan setengah pengangguran
tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi mempunyai
implikasi lebih luas, mencakup aspek sosial, psikologis, dan bahkan politik.
Apabila jumlah pengangguran dan setengah pengangguran cenderung meningkat,
akan berpengaruh besar terhadap kondisi negara secara keseluruhan, antara lain
meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pengangguran itu berasal dari angkatan
kerja yang tidak tertampung oleh kesempatan, maupun karena shifting perubahan
kondisi perekonomian secara global. Sehingga mengakibatkan semakin besar
angka pengangguran terbuka dan merupakan indikator meningkatnya angka
kemiskinan.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran
itu, tapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Lantas apa upaya warga bangsa
ini, karena kian hari pertambahan jumlah angkatan kerja semakin bertambah dan
pengangguran pun terus menumpuk? Untuk menjawab tantangan tersebut,
Program Pengentasan Kemiskinan harus lebih menyempurnakan modelnya agar
dapat memberikan life skill pada tenaga keraja. Setidaknya sekitar 70 persen
tenaga kerja membutuhkan pendidikan keahlian yang dapat dipergunakan untuk
hidup. Sebab, dari total siswa yang bersekolah sejak SD hingga SLTA, hanya
sekitar 30 persen yang akhirnya bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan
tinggi, sedangkan persentase terbesar langsung harus terjun ke masyarakat.
(Satori, 2003)
Tujuannya, peserta didik dapat memiliki keahlian yang diperlukan oleh
masyarakat. Pengertian life skill sebenarnya lebih luas dari sekadar untuk
menghidupi diri sendiri. Namun, persoalannya, bukan sekadar keterampilan, tetapi
bagaimana caranya memberi pendidikan yang betul-betul mampu membuat anak
mandiri dan dapat mengurus dirinya sendiri. Namun, penyusunan kurikulum
selama ini lebih berorientasi pada disiplin ilmu yang hanya mengedepankan
kemampuan akademik, seperti fisika, kimia, dan biologi. Program ini memang
baik, tetapi sayangnya disiplin ilmu itu belum pernah dihubungkan dengan apa
yang terjadi pada kehidupan sesungguhnya. Padahal kurikulum itu seharusnya life
oriented. Pasalnya, kurikulum harus dapat memberikan kemampuan yang
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dibutuhkan anak untuk hidup. Untuk mengadopsi life skill ke dalam kurikulum
pendidikan, sekarang ini bergantung pada daerahnya. Misalnya, anak yang hidup
di Jakarta, tentu akan berbeda life skills yang dibutuhkan dengan mereka yang
hidup di Bali. Di Jakarta yang lebih banyak terlibat dalam perekonomian modern,
misalnya, pertukangan tidak banyak mendapatkan tempat. (Direktorat PLB, 2002)
Esensi pendidikan harus dapat memberi kemampuan untuk menghidupi
diri yang bersangkutan, mengembangkan kehidupan yang lebih bermakna, dan
kemampuan untuk turut memuliakan kehidupan. Paling tidak, karakter pendidikan
yang menyebutkan bahwa pendidikan harus dapat memberikan kemampuan untuk
menghidupi diri sendiri itu sejajar dengan gagasan Depdiknas untuk memasukkan
life skill ke dalam pendidikan. (Silitonga, 2010)
Pendidikan nonformal, sangat efektif untuk membantu mengatasi berbagai
permasalahan yang melilit bangsa Indonesia, antara lain, besarnya angka
pengangguran akibat kurang terampil. Salah satu langkah yang amat penting
dalam mewujudkan masyarakat terdidik dan sejahtera dalam bidang pendidikan
nonformal, program pendidikan life skills. Program ini bertujuan meningkatkan
keterampilan dan kecakapan hidup peserta didik, sehingga lulusannya menjadi
tenaga terampil atau mampu berusaha mandiri. Kemandirian itu berbasis potensi
unggulan daerah baik yang berspektrum pedesaan maupun perkotaan, serta
berorientasi pada pasar lokal.
Dengan demikian, kualitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat
kelompok sasaran baik di pedesaan maupun di perkotaan semakin meningkat.
Pemberian ketrampilan life skill pada kalangan remaja lulus sekolah
SMU/SMK/MA, terlebih yang putus sekolah penting diberikan bagi peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM). Kebanyakan dari mereka belum siap kerja,
apalagi untuk siap hidup. Mereka perlu tambahan bekal kecakapan hidup,
pembekalan ketrampilan tersebut selain memberi berbagai ketrampilan juga
diperkuat dengan pembekalan mental dan manajemen. Tujuannya agar kelak para
remaja lulusan SLTA atau drop out, yang tidak bisa melanjuktan sekolahnya ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan ekonomi tersebut selain siap
menjadi SDM siap pakai tapi juga memiliki visi dan misi berwira usaha yang
jelas.
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Program pengembangan SDM ini selain ditujukan untuk meningkatkan
pengetahuan juga kepada para siswa terutama yang tidak dipersiapkan memiliki
life skill, sehingga setelah lulus dapat melakukan usaha mandiri. Latihan untuk
siswa, dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian materi pelajaran ekstra
kurikuler. Pelaksanaannya dapat diberikan di kelas atau laboratorium dengan
mendatangkan tenaga pengajar atau pelatih yang betul-betul mengusai bidangnya.
Atau mengirim siswa ke tempat-tempat kursus atau mengikuti magang di
perusahaan, pabrik ataupun tempat kerja lainnya. Sedangkan untuk kegiatan
pengembangan kewirausahaan baik yang dilakukan terhadap siswa lulusan SLTA
maupun remaja drop out.

2.5. Konsep Life Skills
Banyak pendapat dan literatur yang mengemukakan bahwa pengertian
kecakapan hidup bukan sekedar keterampilan untuk bekerja (vokasional) tetapi
memiliki makna yang lebih luas. WHO mendefinisikan bahwa kecakapan hidup
sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku
positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan
tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Kecakapan hidup mencakup lima
jenis, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri, (2) kecakapan berpikir, (3) kecakapan
sosial, (4) kecakapan akademik, dan (5) kecakapan kejuruan. (Silitonga, 2010)
Barrie Hopson dan Scally (1981) mengemukakan bahwa kecakapan hidup
merupakan pengembangan diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang,
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berhubungan baik secara
individu, kelompok maupun melalui sistem dalam menghadapi situasi tertentu.
Sementara Brolin dalam Satori (2003) mengartikan lebih sederhana yaitu bahwa
kecakapan hidup merupakan interaksi dari berbagai pengetahuan dan kecakapan
sehingga seseorang mampu hidup mandiri. Pengertian kecakapan hidup tidak
semata-mata memiliki kemampuan tertentu (vocational job), namun juga
memiliki kemampuan dasar pendukung secara fungsional seperti: membaca,
menulis, dan berhitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola
sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi (Dikdasmen,
2002).
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Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan
hidup merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praksis dapat membekali
peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.
Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk
fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan
akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup
dalam kehidupan. Pendidikan kecakapan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan
intra/ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan
karakteristik, emosional, dan spiritual dalam prospek pengembangan diri, yang
materinya menyatu pada sejumlah mata pelajaran yang ada. Penentuan isi dan
bahan pelajaran kecakapan hidup dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan
lingkungan agar peserta didik mengenal dan memiliki bekal dalam menjalankan
kehidupan dikemudian hari. Isi dan bahan pelajaran tersebut menyatu dalam mata
pelajaran yang terintegrasi sehingga secara struktur tidak berdiri sendiri.
Konsep Life Skills di sekolah merupakan wacana pengembangan
kurikulum yang telah sejak lama menjadi perhatian para pakar kurikulum (Tyler,
(1947); Taba, (1962), dalam Satori, 2003:1). Life skills merupakan salah satu
fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan sekolah yang
menekankan pada kecakapan atau keterampilan hidup untuk bekerja atau dalam
penelitian pengembangan kurikulum isu tersebut dibahas dalam pendekataan
studies of contemporary life outside the school atau curriculum design focused on
social functions activities.
Life skills adalah pengetahuan dan sikap yang diperlukan seseorang untuk
bisa hidup bermasyarakat. Life skills memiliki makna yang lebih luas dari
employability skills dan vocational skills. Keduanya merupakan bagian dari
program life skills. Brollin dalam Satori (2003) menjelaskan bahwa “life skills
constitute a continuum of knowledge and aptitudes that are necessary for a person
to function effectively and to avoid interruption of employment experience”.
Dengan demikian life skills dapat dijelaskan sebagai kecakapan untuk hidup.
Pengertian hidup di sini, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja
(vocational job), namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya
secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan
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memecahkan masalah, mengelola sumber-sumber daya, bekerja dalam tim atau
kelompok, terus belajar di tempat bekerja, mempergunakan teknologi, dan
sebagainya (Djatmiko, 2004).
Sumber-sumber lain yang diakses dari internet menunjukkan pengertian
yang sejalan. Pengertian yang dipandang cukup mewakili adalah Life skills are
skills that enable a person to cope with the stresses and challengers of life (Satori,
2003:2). Life skills atau kecakapan hidup dalam pengertian ini mengacu pada
berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh
kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat di masyarakat. Life
skills merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat, kepemilikan
kemampuan berfikir yang kompleks, kemampuan komunikasi secara efektif,
kemampuan membangun kerjasama, melaksanakan peran sebagai warga negara
yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan
memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karenanya, cakupan
life skills amat luas seperti: communication skills, decision making skills,
resources and time management skills, and planning skills.
Pengembangan program life skills pada umumnya bersumber pada
penelitian bidang-bidang berikut: (1) The world of work, (2) Practical Living
Skills, (3) personal Growth and Management, and (4) Social Skills. Employability
skills mengacu kepada serangkaian keterampilan yang mendukung seseorang
untuk menunaikan pekerjaannya secara berhasil.
Employability skills terdiri dari 3 (tiga) gugus k eterampilan, yaitu: (1)
keterampilan dasar (2) keterampilan berfikir tingkat tinggi (3) Karakter dan
keterampilan afektif.
Keterampilan dasar terdiri dari (a) kecakapan berkomunikasi lisan
(berbicara dan mendengar/menyimak), (b) membaca (khususnya mengerti dan
dapat mengikuti alur berfikir), (c) penguasaan dasar-dasar berhitung, dan (d)
terampil menulis. Keterampilan berfikir tingkat tinggi mencakup (a) pemecahan
masalah, (b) startegi dan keterampilan belajar, (c) berfikir inovatif dan kreatif,
serta (d) membuat keputusan. Karakter dan keterampilan apektif mencakup (a)
tanggung jawab; (b) sikap positif terhadap pekerjaan; (c) jujur, hati-hati, teliti, dan
efisisen; (d) hubungan antar pribadi, kerjasama, dan bekerja dalam tim, (e)
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percaya diri dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, (f) penyesuaian diri
dan fleksibel, (f) penuh antusias dan motivasi, (g) disiplin dan penguasaan diri, (h)
berdandan dan berpenampilan menarik, (i) jujur dan memiliki integritas, serta (j)
mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan.
Vocational skills atau keterampilan kejuruan mengacu kepada satu
keutuhan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk bekerja. Inti dari
vocational skills adalah specific occupational skills, yaitu keterampilan khusus
untuk melakukan pekerjaan tertentu. Keterkaitan di antara life skills, employability
skills, vocational skills dan specific occupational skills dapat digambarkan dalam
model berikut:
Gambar 2.1. Model hubungan fungsional antara life skills, employability skills,
vocational skills, specific occupational skills

Dari model di atas dapat dipahami bahwa pengembangan program
pendidikan di SLTA difokuskan pada penguasaan specific occupational skills
(keterampilan pekerjaan tertentu/spesipik). Sedangkan di SLTP difokuskan pada
penguasaan employability skills or general skills. Jadi, program tersebut
merupakan elaborasi yang dengan sendirinya dijiwai oleh pemaknaan life skills,
employability skills, dan vocational skills. Apabila dipahami dengan baik, dapat
dikatakan bahwa life skills dalam konteks kepemilikan specific occupational skills
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ataupun general skills sesungguhnya diperlukan oleh setiap orang. Ini berarti
bahwa pengembangan program life skills dalam pemaknaan tersebut di atas
sepatutnya menyatu dengan program pendidikan di sekolah.
Dengan demikian, dalam konsep pendidikan di sekolah, semua anak yang
dinyatakan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu sepatutnya telah
memiliki life skills (Satori,2003:3). Dalam pendidikan sekolah di Indonesia,
masalah tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan banyaknya
kelompok lulusan baik SLTP maupun SLTA yang tidak melanjutkan sekolah.
Pengembangan program life skills pada jenjang tersebut diharapkan dapat
menolong mereka untuk memiliki harga diri dan kepercayaan diri dalam mencari
nafkah dalam konteks peluang yang ada di lingkungan masyarakatnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif yang diawali dengan survey
lapangan dengan didukung metode observasi dan angket, serta dokumentasi
untuk memperoleh gambaran dan profil penelitian. Sumber data penelitian ini
adalah data primer yang meliputi data angket/kuesioner, sedangkan data sekunder
adalah dokumen-dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang yang terkait
dengan tema penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan
mempertimbangkan identifikasi dan intensitas masalah.

3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja
(KAK) meliputi kecamatan-kecamatan dalam lingkup SSWP VIII. Penetapan
wilayah sasaran penelitian yang menggunakan pendekatan Sub Satuan Wilayah
Pengembangan (SSWP) sebagaimana pembagian wilayah pengembangan
Kabupten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Malang
sangatlah tepat. Sebagai sebuah hasil pemetaan penelitian ini harus mampu
mengidentifikasikan kondisi-kondisi pada wilayah-wilayah yang memiliki latar
belakang yang mirip pada beberapa aspek daya dukungnya. Penetapan sasaran
berdasarkan SSWP juga memudahkan rekomendasi intervensi kebijakan yang
relevan

dan

akan

selaras

dengan

rencana

pengembangan

wilayahnya.

Karakteristik kondisi pada setiap SSWP yang ada di Kabupaten Malang tentunya
berbeda dan membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda pula.
Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) VIII , satuan wilayah
pengembangan Dampit dan sekitarnya, meliputi kecamatan Turen, Tirtoyudo,
Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Dampit, dengan pusat pertumbuhan
Kecamatan Dampit dan Turen. Secara garis besar SSWP VIII memiliki potensi
perkebunan, pertanian, perikanan, industri dan kerajinan, pertambangan,
perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Karakteristik potensi yang dimiliki oleh
SSWP ini sangat lah tepat menjadi daya dukung pengembangan ketenagakerjaan
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yang berbasis life skill. Oleh karena itu pengembangan ketenagakerjaan di wilayah
ini memerlukan pengpenelitian dan pemetaan untuk mendapatkan gambaran
rekomendasi

kebijakan

yang

mengoptimalkan

potensi

yang

ada

bagi

pengembangan life skill yang pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan
ketenagakerjaan di wilayah itu

3.3. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di SSWP VIII sebagaimana
yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja. Penetapan desa sampel dilakukan
dengan cara purposive dengan mengandalkan kriteria desa yang memiliki tingkat
permasalahan ketenagakerjaa yang besar dan rendah terkait dengan angka
kesempatan kerjanya. sampel desa terpilih tiap kecamatan (2 desa—dengan
menggunakan pembobotan diambil tertinggi dan terendah untuk mendapatan ratarata tertimbang sebagai representasi data kecamatan). Sehingga data primer yang
diperoleh sudah merepresentasikan sampel

kecamataan. Desa sampel terpilih

nampak pada tabel 3.1. di bawah ini:
Tabel 3.1. Desa Sampel
No

Kecamatan

1

Turen

2

Sumbermanjing

3

Tirtoyudo

4

Ampelgading

5

Dampit

Desa
Gedong kulon
Turen
Harjokuncaran
Sekarbanyu
Ampelgading
Wonoagung
Tirtomarto
Simojayan
Baturetno
Dampit

Kategori
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi

Selanjutnya secara purposive akan dipilih responden angkatan kerja
sebanyak 20 orang dari setiap desa untuk mengisi kuesioner dan juga wawancara
responden pejabat pemerintahan desa untuk menggali informasi-informasi umum
persoalan kenegakerjaan di desa sampel.
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3.4. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini yang utama dalah kuesioner sebagai alat
pengumpul data, disamping juga ada kegiatan dokumentasi untuk menggali data
sekunder. Kuesioner penelitian dikembangkan dari jabaran variabel sebagaimana
definisi operasional yang telah dirumuskan pada BAB 1.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. Data yang dikumpulkan
mengacu pada kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah atau pertanyaan
penelitian ini. Data primer bersumber dari kuesioner yang disebarkan kepada
responden. Sedangkan data sekunder meliputi data kepedudukan, pendidikan dan
pengangguran yang bersumber dari Kabupaten Malang dalam angka khususnya
kecamatan yang terkait dengan sampel penelitian ini
Data primer yang berupa dokumen-dokumen dikumpulkan melalui
dokumentasi, dalam kegiatan observasi dan survey . Alat pengumpul data lain
yang digunakan adalah kuesioner dan lembar observasi, yang bertujuan untuk
memperoleh data riil dan kondisi lapangan
Untuk memperoleh data yang valid dan available bagi kebutuhan analisis
dalam penelitian ini, serta mempermudah tim pengumpul data lapangan, maka
pihak konsultan akan mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari pihak pemberi
pekerjaan dalam hal ini Badan Litbang melalui pendampingan dalam proses
pengumpulan data lapangan. Konsultan akan menugaskan tim pengumpul data
lapangan sesuai kualifikasi dan kemampuan teknis melalui proses coaching dari
tim peneliti ahli yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Untuk kepentingan
teknis konsultan akan menyusun instrumen yang sistematis yang diterjemahkan
dari rumusan masalah penelitian serta perincian indikator dan sumber data
sebagaimana telah dipaparkan dibagian lain laporan pendahuluan ini. Proses
penyusunan instrumen akan dikonsultasikan dengan pihak pemberi pekerjaan.
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3.6. Tahap Pengolahan/Analisis Data
a.

Pengumpulan data, ini merupakan tindakan awal untuk memastikan data-data
apa saja yang diperlukan . Data yang sudah terkumpul direduksi berupa
pokok pokok temuan peneliti yang relevan dengan bahasan penelitian dan
selanjutnya disajikan secara deskriptif –naratif.

b.

Reduksi data, yaitu proses input data yang dimaksudkan untuk memperoleh
data yang lebih fokus dan tajam.

c.

Penyajian data, yaitu data yang dihasilkan melalui proses reduksi langsung
disajikan sebagai sekumpulan informasi yang mencerminkan focus dan tujuan
penelitian.

d.

Analisis data
Analisis

yang

digunakan

adalah

deskriptif

dan

inferensial

yang

dikombinasikan untuk memperoleh gambaran riil.
-

Untuk

menjawab

rumusan

masalah

pertama

dilakukan

dengan

memberikan gambaran (tabulasi dan grafik) perbandingan antar
kecamatan tentang kondisi: Jumlah Pengangguran,Penduduk berdasar
mata pencaharian, Jumlah lembaga pendidikan ketrampilan, Jumlah
industri kecil, jumlah pekerja pada industri kecil, jumlah kegiatan usaha
masyarakat.
e. Sedangkan untuk manjawab rumusan masalah kedua dilakukan dengan
menganalisis beberapa indikator kunci pendukung life skill ketenagakerjaaan
di pedesaan. Sebagai dasar penetapan sampel desa terpilih tiap kecamatan (2
desa—dengan menggunakan pembobotan diambil tertinggi dan terendah
untuk mendapatan rata-rata tertimbang sebagai representasi data kecamatan).
Sehingga data primer yang diperoleh sudah merepresentasikan sampel
kecamatan. Kemudian dilakukan uji beda atas sekian aspek yang
dikembangkan sebagai indikator life skill (untuk melihat apa saja indikator
yang berbeda signifikan.

Hal ini dilakukan melalui pengujian hipotesis

dengan uji dua rata-rata atau Uji-t. Analisis ini digunakan untuk mengetahui
perbedaan dua rata-rata, yaitu dengan membandingkan skor rata-rata data
ketenagakerjaan desa tertinggi dan terendah. Jika terdapat perbedaan kinerja
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antara kedua rata-rata tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal
ketenagakerjaan antar 2 kelompok sampel.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Χ1 − Χ 2

t=

1
1
+
n1 n 2

s
dengan :
s2 =

(n1 − n 2 )s1 2 + (n 2 − 1)s 2 2
n1 + n 2 − 2

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan taraf signifikansi

α = 0,05 (5%) dengan membandingkan dengan sig.t.
Baru kemudian di dalami gap masalahnya dari data deskriptif.untuk jadi
rujukan analisis usulan kebijakan (untuk menjawab rumusan masalah ketiga)
f.

Penarikan Kesimpulan, yaitu melakukan secara terus menerus sepanjang
proses penelitian berlansung. Hal ini dilakukan supaya data-data yang benarbenar valid dan up to date, dengan kata lain setiap penarikan kesimpulan
dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Malang
Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa
Timur, ibu kotanya berada di Kota Kepanjen. Secara geografis Kabupaten Malang
terletak pada 112 035`10090`` sampai 112``57`00`` Bujur Timur 7044`55011``
sampai 8026`35045`` Lintang Selatan. Kabupaten di sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, bagian barat
berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan bagian selatan
berbatasan dengan Samudra Indonesia.
Gambar 4.1
Peta Kabupaten Malang

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2011
Dengan kondisi di atas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas
kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya
berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan
puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di
pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa
Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru,
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dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m).
Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa.
Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah
utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di
barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di
Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura,
seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga
berpotensi untuk perkebunanan kopi, dan cokelat (daerah pegunungan Kecamatan
Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah
pegunungan kapur.

4.1.2. Kondisi Demografis dan Ketenagakerjaan
Penduduk Kabupaten Malang menurut hasil Susenas tahun 2009
berjumlah 2.425.249 jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya, penduduk Kabupaten
Malang termasuk penduduk intermediate. Komposisi umur anak usia (0-4 tahun)
sekitar 26,12 persen (dibawah 40) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 7,81 persen
(di bawah 10 persen). Sedangkan menurut umur median (umur yang membagi
penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk
Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34
tahun (BPS Kab. Malang 2010).
Penduduk Kabupaten Malang sebagian besar bekerja di sektor Pertanian,
dimana sektor ini menjadi salah satu unggulan di Kabupaten Malang. Tabel 4.1. di
bawah ini mendeskripsikan tentang mata pencaharian penduduk kabupaten
Malang berdasarkan sektor.
Tabel 4.1. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Tahun 2009
Sektor
Pertanian
Pertambangan dan Galian
Industri dan Pengolahan
Listrik, Gas dan Air
Konstruksi
Perdagangan
Angkutan dan Komunikasi

Jumlah
511.966
4.833
204.677
1.455
85.962
300.637
59.326
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Jasa
Lainnya
Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2011

94.162
144.668

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Malang berusia 10
tahun ke atas yang bekerja di dominasi bekerja di sektor pertanian, kemudian
diikuti pada sektor perdagangan , industri dan pengolahan. Sedangkan terendah
pada sektor pertambangan galian dan listrik, gas dan air.
Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan
jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif
dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa semakin banyak
angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak
jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Sumber daya
manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan dan sikap mental terhadap
pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi
terciptanya pembangunan.
Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah
yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut. Tenaga kerja yang
terampil, merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam
proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Tenaga kerja adalah penduduk
pada usia kerja yaitu antara 1-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat
digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja
(Suparmoko, 2002).
Salah satu masalah pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah
ketersedian lapangan kerja bagi penduduknya. Jumlah penduduk yang semakin
meningkat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja
atau angkatan kerja, penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada tahun 2010
mencapai 1.570.350 dengan

angkatan kerja mencapai 1.266.805 orang dan

penduduk bukan usia kerja (1-14 tahun). Artinya dapat di deskripsikan melalui
gambar 4.2. dibawah ini, penduduk usia kerja menjapai 48%, penduduk angkatan
kerja mencapai 41% sedangkan sisanya11% adalah penduduk bukan usia kerja.
Gambar 4.2.
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Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Malang

Penduduk
bukan Usia
Kerja (0-14)
11%

Penduduk Usia
Kerja
48%

Angkatan
Kerja
41%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja kabupaten Malang, 2011

Sementara itu gambar 4.3. dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah
angkatan kerja tertampung mencapai 5.289 orang atau 10% dari jumlah pencari
kerja yang mencapai 90%nya (49.445 orang).
Gambar 4.3.
Angkatan Kerja Kabupaten Malang
Angkatan Kerja Tertampung

Pencari Kerja

10%

90%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2011
Rendahnya penyerapan angkatan kerja terjadi karena adanya kesenjangan
antara banyaknya pencari kerja dan minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan
spesifikasi. Artinya bukan tidak ada lapangan perkerjaan yang memadai, tapi
spesifikasi kebutuhan tenaga kerja yang terlalu tinggi. Misalnya munculnya
keluhan dari dunia kerja bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum
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memiliki kesiapan kerja yang baik. Kini juga muncul gejala lulusan SLTP dan
SLTA yang menjadi masalah di pedesaan, karena sulit mendapatkan
pekerjaan.
Sementara itu kondisi tingkat pendidikan para pencari kerja di Kabupaten
Malang di dominasi oleh lulusan SMA dan sarjana, dimana pada tahun 2009
jumlah pencari kerja di Kabupaten Malang yang berlatar pendidikan SMA
berjumlah 1.727 orang, sedangkan pencari kerja yang berlatar belakang
pendidikan sarjana berjumlah 1.245 orang. Namun demikian masih terdapat
pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SMP dan SD yang terdaftar.
Tabel 4.2. dibawah ini mendeskripsikan kondisi latar belakang pendidikan para
pencari kerja di kabupaten Malang yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2009

Tabel 4.2. Pendidikan Pencari Kerja di Kabupaten Malang Tahun 2009
Pencari Kerja
Laki-laki Perempuan
Sekolah Dasar
64
109
SMP
187
276
SMA
1.176
551
Sarjana Muda
222
559
Sarjana
513
732
Jumlah
2.162
2.227
Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2011
Pendidikan

Jumlah
173
463
1.727
781
1.245
4.39

Fakta lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang
terdaftar bekerja di sektor industri dan pengolahan, hal ini dtunjang oleh
banyaknya industri pengolahan yang beroperasi di kabupaten Malang. Sedangkan
untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan relatif sedikit yang
terdaftar. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sektor ini kebanyakan merupakan
sektor informal, sehingga walaupun jumlahnya diyakini cukup besar namun tidak
semuanya terdata. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi tersebut.
Tabel 4.3.
Jumlah Pekerja Termasuk Pekerja Anak yang Terdaftar Berdasarkan Sektor
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Tahun 2009
Sektor
Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Kehutanan dan Perburuan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restauran
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
Keuangan, Asuransi dan Jasa Perusahaan
Jasa Sosial dan Perorangan
Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011

Jumlah
Pekerja Total
5.070

Pekerja
Anak
19

20
37.965
1.530
2.699
2.968
1.615
4.806
1.959

0
75
0
0
11
0
0
7

Tabel diatas juga menunjukkan fakta bahwa masih terdapat pekerja anak
pada

beberapa

sektor,

dimana

hal

ini

bertentangan

dengan

larangan

mempekerjakan anak oleh ILO yang juga telah di ratifikasi oleh pemerintah
Indonesia.

4.1.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian
Deskripsi

data hasil

penelitian

ini merupakan

pemaparan

hasil

pengumpulan data yang dilakukan baik yang bersifat data sekunder dan primer
yang telah diolah sebagai bahan analisis dalam pembahasan penelitian ini.
Pemaparan hasil penelitian ini akan terbagi menjadi tiga bagian, dimana bagian
pertama akan sedikit mengulas tentang kondisi umum kecamatan yang menjadi
lokasi

penelitian

ini,

bagian

kedua

akan

mengupas

kondisi

faktual

ketenagakerjaan dan potensi-potensi pendukung bagi pengembangan life skill di
kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian ini. Sedangkan bagian
ketiga akan memaparkan tentang kondisi faktual sumberdaya manusia dalam hal
ini persepsi responden terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan dan potensi
life skill yang dimilikinya

4.1.2.1 Kondisi Umum Daerah Sampel Penelitian
Kondisi

kecamatan yang masuk dalam SSWP VIII berjumlah 5

kecamatan yaitu Kecamatan Turen, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Ampelgading,

32

Laporan Internal Penelitian

Sumbermanjing, dan Dampit. Penetapan lokasi kecamatan yang terdapat dalam
SSWP VIII ini mengacu pada perintah Kerangka Acuan Kerja yang telah
ditetapkan sebelumnya. Secara garis besar SSWP VIII memiliki potensi
perkebunan, pertanian, perikanan, industri dan kerajinan, pertambangan,
perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Karakteristik potensi yang dimiliki oleh
SSWP ini sangat lah tepat menjadi daya dukung pengembangan ketenagakerjaan
yang berbasis life skill.
Turen merupakan kecamatan dengan desa terbanyak (17 desa),

yang

kemudian diikuti oleh Sumbermanjing (15), Tirtoyudo, Ampelgading memiliki
jumlah yang sama (13 desa), dan terendah (12) ada pada Dampit. Sehingga total
desa yang secara keseluruhan adalah 70 desa. SSWP VIII merupakan daerah
pengembangan yang memiliki penduduk 108.298, lebih terinci dapat dilihat pada
gambar berikut:
Gambar 4.4.
Penduduk SSWP VIII Kabupaten. Malang
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Penduduk
% Penduduk Kab.

Turen

Tirtoyu
do
14,520

Ampelg
ading
16,978

Dampit

27,029

Sumber
manjing
20,749

25.0

19.2

13.4

15.7

26.8

29,022

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2011, diolah
Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan
Dampit dengan persentase 26,8 persen, yang kemudian di susul oleh Kecamatan
Turen dengan persentase 25,0 persen dan diikuti oleh Sumbermanjing,
Ampelgading, dan Tirtoyudo (19,2%; 15,7%; 13,4%). Tingginya jumlah
penduduk disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah pemukiman,
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tingginya angka kelahiran, dan tersedianya lapangan pekerjaan. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja menurut mata pencaharian
sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 4.5.
Penduduk yang Bekerja Menurut Mata Pencaharian

buruh bangunan
4%

lainnya
3%
jasa
4%

Perkebunan/per
tanian
30%

buruh tani
37%
buruh
pabprik/industripenggalian/pen
4%
ambangan
0%

perikanan
1% peternakan
8%

PNS
2%

pedagang TNI/polri
7%
0%

Sumber : Kecamatan Dalam angka 2011, diolah
Penduduk yang ada pada SSWP VIII, memiliki mata pencaharian paling
tinggi sebagai buruh tani dengan capaian total 37 persen, 30 persen
berkebun/pertanian, sisanya sebagai peternakan, perdagangan, buruh bangunan,
jasa, PNS, dan lainnya. Jumlah penduduk yang bekerja tersebut diharapkan terus
berkembang dan meningkat.

4.1.2.2. Deskripsi Kondisi Ketenagakerjaan dan Potensi Basis Life Skill
Kondisi ketenagakerjaan dan potensi basis life skill dalam kajian ini
digambarkan terkait dengan karakteristik ketenagakerjaan di kecamatan sampel
penelitian yang meliputi kondisi pengangguran serta berbagai potensi pendukung
bagi pengembangan life skil, yang meliputi: keberadaan lembaga pendidikan dan
ketrampilan, keberadaan industri kecil, jumlah pekerja yang terserap dalam
industri kecil serta jenis kegiatan usaha masyarakat. Data-data yang dipaparkan di
bagian ini merupakan kondisi eksisting dan bersumber pada data sekunder
Kecamatan Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten

34

Laporan Internal Penelitian

Malang dan diolah serta disajikan kembali untuk mengidentifikasi keberadaan
potensi yang mendukung pengembangan life skill.
Jumlah penduduk yang menganggur sampai dengan tahun 2010 yang ada
di SSWP VIII mencapai 12.815 atau 15,75 persen penduduknya menganggur.
berikut ini adalah gambaran penduduk menganggur di SSWP VIII Kab. Malang.
Gambar 4.6.
Jumlah Penduduk Menganggur
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4,000
3,000
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0

Penduduk Menganggur
% Penduduk
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0
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ng
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0.00

5.41

2.97

4.81

2.56

Sumber : Kecamatan Dalam angka 2011, diolah
Angka

pengangguran

tertinggi

disumbangkan

oleh

Kecamatan

Sumbermanjing (5,41%), lalu secara menurun diikuti oleh Ampelgading,
Tirtoyudo, dan Dampit (4,81%; 2,97; 2,56), sementara untuk Kecamatan Turen
tidak diperoleh data angka pengangguran. Untuk menangani persoalan
pengangguran ini perlu adanya dukungan pemerintah, baik melalui peraturan
daerah maupun dukungan lain misalkan pendampingan terhadap usaha
masyarakat melalui lembaga-lembaga keterampilan yang ada.
Lembaga keterampilan yang ada di SSWP VIII mencapai 27 lembaga,
yang terdiri dari lembaga bahasa, tata buku/akuntansi, komputer, memasak/tata
boga, menjahit/tata busana, kecantikan, montir kendaraan, dan elektronik. jumlah
terbanyak ada pada lembaga keterampilan komputer (7) dan bahasa (9). Untuk
mengetahui gambaran sebaran lembaga keterampilan di masing-masing
kecamatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini
Gambar 4.7.
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Lembaga Keterampilan
Lembaga ketermpilan

40.7
11

25.9
7

14.8
4

7.4
2

%

11.1
3

Sumber : Kecamatan Dalam angka 2011, diolah
Lembaga keterampilan terbanyak pertama, menyebar di Kecamatan Turen
(40,7%) yang terdiri dari 4 lembaga bahasa, 1 lembaga tata buku/akuntansi, 5
lembaga komputer dan 1 memasak/tata boga. Yang kedua di Sumbermanjing
yaitu 2 lembaga bahasa, 2 lembaga komputer, 2 lembaga menjahit/ tata boga, dan
lembaga kecantikan. Yang ketiga di Tirtoyudo dengan 2 lembaga komputer dan 2
lembaga menjahit/tata busana. Yang ke empat di Dampit terdapat 2 lembaga
bahasa dan 1 lembaga komputer; dan yang kelima Ampelgading dengan 1
lembaga bahasa dan 1 lembaga komputer.
Ketersedian lembaga-lembaga yang ada di atas diharapkan mampu
memberikan pemberdayaan terhadap masyakat, dengan harapan keterampilan
yang dimiliki menjadi bekal di dunia kerja. Lebih dari itu masyakat yang kreatif
dapat berwiraswasta atau mendirikan industri kecil, sehingga dapat menyerap
tenaga kerja bagi kerabat kerabatnya yang menjadi pengguran. Beriktu ini adalah
gambaran sebaran industri kecil di SSWP VIII Kabupaten Malang.
Gambar 4.8.
Sebaran Industri Kecil Berdasarkan Kecamatan
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18%

Turen
Sumbermanjing

9%

Tirtoyudo

2%

60%

11%

Ampelgading
Dampit

Sumber : Kecamatan Dalam angka 2011, diolah
Gambar di atas memperlihatkan bahwa 60 persen industri kecil atau
kerajinan rakyat berada di Turen dengan jumlah 726 kerajinan. Industri tertinggi
secara berurutan sebagai berikut yaitu kayu, makanan dan lainnya. 18 persen dari
industri rakyat berada di Dampit, 11 persen Sumbermanjing, 9 persen
Ampelgading, dan 2 persen sisanya di Tirtoyudo. Keberadaan industri rakyat
tersebut tentu menjadi lahan usaha yang berbasis pada karya. Untuk mengetahui
jumlah pekerja pada industri rakyat tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9.
berikut.
Gambar 4.9.
Jumlah Pekerja pada Industri Kecil
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Sumber : Kecamatan Dalam angka 2011, diolah
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Jumlah pekerja pada industri kecil rakyat di atas mencapai 2394 pekerja.
Serapan tenaga kerja tertinggi secara berurut berada di Turen, Ampelgading,
Sumbermanjing, Tirtoyudo dan Dampit (62,8%; 15,8%; 8,2%; 7,6%; dan 5,6).
Tingginya serapan tenaga kerja di Turen dapat dipahami mengingat di Kecamatan
Turen banyak terdapat usaha kecil menengah yang berkembang.
Kegiatan usaha yang menyebar di SSWP VIII cukup beraneka ragam,
yaitu bengkel mobil, bengkel alat elektronik, usaha foto kopi, agen perjalanan
wisata, pangkas rambut, salon kecantikan, bengkel las, dan persewaan alat pesta.
Dari delapan kegiatan usaha di atas hanya satu yang memiliki lembaga
keterampilan. Dengan begitu ada kemungkinan keterampilan yang dimiliki oleh
penggiat usaha diperoleh secara belajar sendiri atau belajar diluar daerah SSWP
VIII. Kegiatan usaha masyarakat menyebar di 5 kecamatan sebagaimana gambar
4.10 berikut.
Gambar 4.10.
Kegiatan Usaha Masyarakat
Kegiatan Usaha

%
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180

163
111

42.1
Turen

18.8
Sumbermanjing
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11.6

Tirtoyudo

10.5
Ampelgading

17.0
Dampit

Sumber : Kecamatan Dalam angka 2011, diolah

Gambar di atas memperlihatkan bahwa dari 958 kegiatan usaha yang ada
di SSWP VIII 42,1 persennya berada di Turen, kemudian 18,8 persen berada di
Sumbermanjing, 17,0 persen berada di Dampit, 11,6 persen di Tirtoyudo dan 10,5
persen sisanya di Ampelgading. Secara berturut jenis usaha yang paling banyak
adalah bengkel mobil, persewaan alat pesta, salon kecantikan, bengkel alat
elektronik, dan lainnya.
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Dalam ketenagakerjaan, konsep tentang peningkatan tingkat pendidikan
individu (pengetahuan, keterampilan, teknologi) sebagai kunci pendorong
pembangunan produktifitas ekonomi. Dalam perkembangannya saat ini, untuk
menuju pembangunan yang berkelanjutan maka faktor kemajuan Iptek dari
individu menjadi relevan. Dalam era kompetisi global,kualitas sumber daya
manusia menjadi faktor penting dalam menuju negara yang berdaya saing tinggi.
Pengembangan pendidikan tenaga kerja dalah penting bagi pembangunan
perekonomian nasional. Bagi para pekerja, proses pendidikan berpeluang untuk
meningkatkan status pekerjaan, memperoleh pekerjaan yang sesuai, produktifitas
sekaligus pendapatan.
Kebijakan pemerintah dalam rangka membalik proporsi jumlah antara
pendidikan umum dengan pendidikan vokasional diarahkan dalam rangka
mencetak sumberdaya manusia yang siap bekerja untuk menjawab kebutuhan
perkembangan industri. Fakta di bawah ini menunjukkan proporsi antara sekolah
umum (SMA) dibandingkan dengan sekolah vokasional (SMK)
Tabel 4.4. Perbandingan Profil SMTA dan SMK di Kabupaten Malang Tahun
2009
Kategori
Jml. Sekolah
Jml. Guru
Jml. Murid

SMTA
Negeri

SMK
Swasta

Negeri

Swasta

13

56

6

75

711

1.131

413

1.918

8.385

9.052

4.855

20.727

Sumber: Diolah Peneliti, Dari Kabupaten Malang Dalam angka 2011

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa, untuk level sekolah negeri di Kabupaten
Malang masih didominasi oleh SMA bila dibandingkan dengan SMK, walaupun
untuk sekolah swasta jumlah SMK lebih banyak dibandingkan dengan SMA.
Sehingga secara agregat sebenarnya jumlah siswa SMK dibandingkan dengan
SMA di Kabupaten Malang masih di dominasi oleh siswa SMK. Hal ini tentu saja
memerlukan perhatian serius dalam rangka mengembangkan potensi life skill dan
pembentukannya sejak sekolah melalui peningkatan kualitasnya.
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Kondisi faktual terkait perbandingan jumlah SMA dengan SMK di
kecamatan-kecamatan lokasi penelitian ini tidak jauh berbeda dengan kondisi
pada level Kabupaten. Tabel 4.5. di bawah ini mendeskripsikan hal tersebut.
Tabel 4.5. Perbandingan Jumlah SMA dan SMK Tahun 2009
Kecamatan

SMTA
Negeri

SMK
Swasta

Negeri

Swasta

Turen

1

2

2

5

Dampit

1

1

0

1

Sumbermanjing

1

2

0

1

Tirtoyudo

0

2

0

3

Ampelgading

0

2

0

0

Sumber: Diolah Peneliti, Dari Kabupaten Malang Dalam Angka, 2010

Pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, nampak
bahwa fasilitas pendidikan pada level SMA dan SMK paling banyak terdapat di
Kecamatan Turen yang merupakan pusat pertumbuhan pada SSWP VIII. Rasio
antara SMK dan SMA juga di dominasi oleh SMK, kondisi ini juga sama di
Kecamatan Tirtoyudo walaupun seluruh SMK adalah SMK swasta. Kondisi
paling ekstrem terdapat di Kecamatan Ampelgading, dimana di kecamatan
tersebut hanya ada 2 SMA Swasta, dan tidak ada SMK sama sekali.
4.1.2.3. Persepsi Responden
Persepsi responden digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi
persoalan-persoalan nyata yang dirasakan oleh angkatan kerja khususnya di
kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. Data yang digali sebagai
data primer ini meliputi akses terhadap fasilitas latihan ketrampilan, akses
informasi kerja dan peluang usaha, keberadaan peluang bisnis dan orientasi bisnis,
minat dan daya dukung pengembangannya serta potensi life skill angkatan kerja.
Beberapa indikator yang dikaji tersebut dan dikomparasikan dengan kondisi
eksisting yang ada akan menjadi telaah bagi perumusan saran rekomendasi
kebijakan yang menjadi tuntutan kajian ini dan akan dipaparkan di bagian akhir
bab ini.
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a. Akses Terhadap Fasilitas Latihan Ketrampilan
Berbagai program pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu solusi
bagi pengembangan kompetensi angkatan kerja, khususnya dalam rangka
meningkatkan

daya

saing

dan

keberterimaan

pasar

kerja.

Keberadaan

program/lembaga kerampilan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat akan membantu para lulusan sekolah, khususnya sekolah-sekolah non
vokasional untuk memperoleh tambahan kompetensi dan ketrampilan bagi
persiapan masuk pasar kerja. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan
keberadaan fasilitas lembaga pelatihan ketrampilan di kecamatan-kecamatan
lokasi penelitian, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai keberadaan lembaga
pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti oleh responden dan jenisnya.
Gambar 4.11. dibawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden
belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan ketrampilan. Hal ini menunjukkan
bahwa masih banyak angkatan kerja di kabupaten Malang yang belum terlayani
oleh berbagai program pelatihan dan ketrampilan atau dengan kata lain
keberadaan lembaga yang terbatas ataupun orientasi dan kemampuan untuk
mengakses berbagai program yang masih rendah dari para angkatan kerja.
Sebagian kecil dari angkatan kerja pernah mengikuti kegiatan pelatihan
ketrampilan di luar Kabupaten Malang. Bila dibandingkan dengan proporsi yang
mengikuti di dalam Kabupaten Malang jumlahnya relatif lebih besar yang ikut di
Kabupaten Malang.
Gambar 4.11
Lokasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang Diikuti Responden
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Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Jenis pelatihan ketrampilan dan kursus yang pernah diikuti sangat
beragam, mulai pelatihan kewirausahaan, kursus bahasa, tata rias/salon, otomotif,
servis elektro, menjahit dan sebagainya. Kalau dicermati, sebagian besar jenis
kursus yang diikuti oleh responden adalah kursus/ pelatihan yang berorientasi
pada bidang jasa. Sebagian kecil saja dari responden yang pernah mengikuti
pelatihan atau kursus yang berorientasi pada potensi alam yang berkembang di
kawasan kecamatan-kecamatan lokasi penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa
sektor unggulan kawasan penelitian adalah pertanian, perkebunan dan peternakan.
Walaupun beberapa wilayah kecamatan merupakan kawasan pertumbuhan, seperti
Kecamatan Turen dan Dampit, nampaknya orientasi pada pelatihan-pelatihan pada
sektor jasa lebih banyak didukung oleh tarikan-tarikan orientasi urbanisasi ke
kawasan perkotaan.
Gambar 4.12.
Proporsi Pelatihan/Kursus Yang Pernah Diikuti Responden
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Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Orientasi jenis pelatihan/kursus bidang jasa nampaknya juga menjadi
konsen banyak kalangan termasuk pemerintah. Fakta lain menunjukkan bahwa
sejak tahun 2007-2009 orientasi kegiatan pelatihan masih cenderung pada sektor
jasa. Hal tersebut nampak pada tabel 4.6. di bawah ini:
Tabel 4.6.
Jumlah Lulusan Latihan Kerja yang Diselenggarakan Tahun 2007-2009
Jenis Kejuruan

2007

2008

2009

Mengetik

-

-

239

Menjahit

177

211

105

6

72

2.212

Pramusiwi

3.390

3.906

39

Akuntansi

-

200

225

132

213

142

Tata Rias

0

120

468

Komputer

234

482

-

3.939

4.916

3.430

Bordir

Bahasa Inggris

Jumlah
Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2011
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b. Ketersediaan Informasi Ketenagakerjaan

Salah satu kunci utama bagi usaha pengentasan pengangguran adalah
peningkatan kerampilan dan kompetensi angkatan kerja. Disamping itu hal lain
yang diperlukan adalah tersedianya peluang kerja yang memadai. Persoalan teknis
yang biasanya menjadi kendala adalah aspek informasi mengenai peluang kerja
dan peluang usaha. Problem yang dialami oleh sebagian besar angkatan kerja di
pedesaan adalah rendahnya akses informasi mengenai peluang kerja dan peluang
usaha. Sebagaimana gambar di bawah ini menunjukkan bahwa masih banyak
angkatan kerja yang kesulitan dalam mengakses informasi tentang peluang usaha
dan peluang kerja. Selain itu bisa jadi angkatan kerja yang ada tidak mampu atau
memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengidentifikasi peluang kerja atau
peluang usaha yang ada di sekitarnya.
Gambar 4.13.
Proporsi Pengetahuan Responden Tentang Peluang Usaha/Peluang Kerja

tidak
mengetahui
46%

mengetahui
54%

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Kemajuan teknologi informasi, memungkinkan banyak media yang bisa
diakses oleh para pencari kerja di pedesaan. Namun demikian media utama yang
menjadi sumber informasi mengenai peluang usaha dan kerja adalah teman.
Sementara sebagian lainnya juga memperoleh informasi dari berbagai sumber,
baik dari teman, saudara maupun media cetak dan elektronik. Pola informasi
berbasiskan jaringan pertemanan dan persaudaran memang masih menjadi media
komunikasi dan informasi yang efektif di pedesaan. Pola inilah yang juga nampak
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dalam pola urbanisasi, dimana pertemanan dan persaudaraan juga menjadi
jaringan banyaknya urbanisasi dari pedesaan ke kawasan perkotaan. Gambar
dibawah ini mendeskripsikan proporsi sumber informasi mengenai peluang usaha
dan kerja yang diperoleh responden.
Gambar 4.14.
Sumber Informasi Tentang Peluang Usaha dan Kerja

saudara

teman

media

teman, saudara, dan media

10%
39%

41%
10%

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Sementara itu, kebermanfaatan informasi yang diperoleh responden bagi
usaha atau niat bekerja atau membangun usaha, nampak bahwa sebagian besar
responden menyatakan bermanfaat. Namun demikian dalam proporsi yang besar
juga responden juga menyatakan informasi tersebut tidak bermanfaat. Artinya
informasi yang diperoleh responden mengenai peluang usaha maupun pekerjaan
bisa jadi kurang relevan dengan orientasi minat bekerja atau berwirausaha.
Dengan demikian pola perilaku mencari informasi belum begitu menjadi budaya,
sebagian besar angkatan kerja masih berpola reaktif dalam menangkap sebuah
informasi. Gambar 4.15 dibawah ini mendeskripsikan kebermanfaatan informasi
bagi pengembangan peluang kerja atau usaha
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Gambar 4.15.
Kebermanfaatan Informasi bagi Pengembangan Peluang Usaha dan Kerja

tidak
bermanffat
44%

bermanfaat
56%

Sumber: Data Primer, Diolah 2011

c. Keberadaan peluang bisnis dan kemampuan responden mengidentifikasi
Bagian b diatas membahas persoalan akses informasi dan kemampuan
mengakses informasi mengenai peluang kerja dan peluang bisnis. Fakta
menunjukkan bahwa banyak responden yang tidak memiliki atau mengetahui
informasi tersebut. Namun bisa jadi persoalannya adalah bukan ketidaksediaan
informasi, namun lebih disebabkan oleh ketidakmampuan responden dalam
mengidentifikasi informasi atau adanya peluang kerja atau peluang usaha di
lingkungan sekitarnya. Pada bagian ini akan memaparkan kemampuan responden
dalam mengidentifikasi peluang usaha serta beragam peluang usaha yang berhasil
teridentifikasi.
Fakta yang terpapar terkait hal tersebut sebagaimana nampak pada gambar
4.16 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja dari responden yang tidak
tahu dan tidak bisa mengidentifikasikan keberadaan peluang usaha di lingkungan
sekitarnya. Sementara itu kecenderungan potensi atau peluang usaha yang berhasil
diidentifikasi adalah usaha perdagangan, tanpa menyebutkan komoditas
perdagangan apa yang sesuai (walaupun beberapa menyebutkan jual beli HP),
sementara komoditas-komoditas yang mestinya menjadi sektor-sektor unggulan
kurang berhasil diidentifikasi oleh responden seperti sektor pertanian dan
perkebunan. Justru peluang usaha seperti warung makan dan sektor jasa yang
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banyak

teridentifikasi.

Ada

sebagian

kecil

responden

yang

berhasil

mengidentifikasi peluang usaha di sektor kerajinan yang menjadi unggulan seperti
sangkar burung dan mebel.
Gambar 4.16
Keberadaan Peluang Usaha Yang Teridentifikasi

tidak tau
makanan/warung/toko
salon / manten/shoting vidio
dagang / wiraswasta/bisnis (foto kopi, konter, jual beli hp dll)
bengkel/ mesin/las
sangkar burung
Pertanian/tanaman/perikanan/ternak
5%

13%
16%

22%
29%

6%

3%
8%

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Fakta sebagaimana tersaji pada gambar diatas juga bermakna bahwa
peluang usaha dan pekerjaan yang teridentifikasi masih sebatas pada apa yang
sudah banyak berkembang, namun tidak pada potensi-potensi yang masih
mungkin untuk dikembangkan. Artinya responden tidak mampu melihat dan
mengidentifikasi lebih jauh antara potensi sumber daya yang ada di sekelilingnya
dan potensi pasarnya.

d. Minat dan Daya Dukung Potensi Bagi Pengembangan Minat
Hal positif yang tersaji dalam data penelitian ini adalah tingginya minat
responden untuk mengembangkan potensi atau peluang bisnis yang berhasil
diidentifikasi menjadi usaha atau wiraswasta. Sebagian ada yang kurang berminat,
artinya walaupun teridentifikasi ada peluang usaha di sekitarnya, namun tidak
cukup alasan bagi responden untuk menekuninya menjadi sebuah usaha. Bisa jadi
hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan dalam sisi permodalan, keahlian
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dan tidak adanya keberanian dalam mengambil risiko. Hanya sebagian kecil dari
responden yang berminat untuk menjadi karyawan pada perusahaan yang bergerak
dibidang usaha yang berhasil teridentifikasi tadi. Hal ini dilakukan dalam rangka
tetap menekuni bidang usaha yang diidentifikasi dan menjadi minat responden
tanpa harus menanggung risiko yang besar. Gambar di bawah ini menyajikan
gambaran tentang minat responden terhadap peluang usaha yang berhasil
teridentifikasi.

Gambar 4.17
Minat Responden Terhadap Peluang Usaha Yang Teridentifikasi
Tidak berminat
21%

Ya, berminat
bekerja
diperusahaan itu
14%

Ya, minat
berwiraswasta
65%

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Kesesuaian antara keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dengan minat
atau orientasi seseorang akan berpengaruh terhadap apakah minat dan orientasi
tersebut akan menjadi kenyataan untuk diimplementasikan. Seringkali yang
terjadi adalah banyak orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang bukan
keahliannya, atau bekerja bukan pada bidang keahliannya. Hal ini tentu saja
berdampak pada kualitas pekerjaan dan kepuasan kerja seseorang. Yang menjadi
lebih penting adalah seseorang yang memiliki keahlian atau ketrampilan yang
relevan dengan minat dan orientasinya akan semakin mudah untuk merealisasikan
minatnya tersebut. Gambar di bawah ini memaparkan kesesuaian antara keahlian
dan ketrampilan yang dimiliki oleh responden dengan minat atau orientasinya.
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Gambar 4.18
Kesesuaian antara Ketrampilan dengan Minat

tidak
34%
ya
66%

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Gambar diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan
bawa ketrampilan yang dimilikinya sanagat sesuai dengan minat dan orientasinya.
Dengan demikian maka ada kecenderungan bahwa angkatan kerja di lokasi
penelitian akan mudah merealisasikan minat dan orientasinya.

e. Potensi Life Skill Angkatan Kerja
Bagian ini akan menyajikan pengukuran yang dilakukan terhadap
responden terkait potensi life skill yang dimilikinya. Pengukuran dilakukan
dengan menggunakan persepsi atas pernyataan-pernyataan yang disusun
berdasarkan indikator-indikator life skill yang dikembangkan oleh Tim BBE (),
dimana kecakapan hidup dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: Pertama,
kecakapan mengenal diri (self awarnees/personal skill) seperti: kecakapan
penghayatan diri, kecakapan menyadari diri, kecakapan belajar, kecakapan
beradaptasi,

kecakapan

menanggulangi,

motivasi,

kemandirian

dan

tanggungjawab.
Kedua, kecakapan berfikir rasional (thingking skill) yang mencakup
kecakapan menemukan informasi, mengolah informasi dan memecahkan masalah
secara kreatif. Ketiga, kecakapan sosial (interpersonal skill/social skill) seperti
berkomunikasi dengan empati, bekerjasama dan solidaritas. Keempat, kecakapan
akademik/berfikir (academic skill) seperti mengidentifikasi variabel, merumuskan
hipotesis, menyusun logika dan melaksanakan penelitian. Kelima, kecakapan
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vokasional/kejuruan (vocasional skill) berupa ketrampilan yang terkait dengan
bidang pekerjaan tertentu.
Penelitian ini hanya menggunakan empat komponen dari life skill tersebut
dengan tidak memasukkan komponen kecakapan akademik. Hal tersebut
dilakukan untuk mengurangi bias pengukuran, karena pengukuran yang dilakukan
dengan menggali persepsi yang bersifat subyektif. Gambar dibawah ini
mendeskripsikan kondisi komponen-komponen dari life skill di masing-masing
kecamatan. Data tersebut berasal dari penilaian persepsional masing-masing
responden atas pernyataan-pernyataan yang terkait komponen life skill dengan
menggunakan skala likert (1-5). Sehingga gambar dibawah ini menunjukkan
tinggi rendah dari masing-masing komponen life skill di masing-masing
kecamatan.
Gambar 4.19
Perbandingan Komponen Life Skill Antar Kecamatan
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

self awarness
thingking skills
social skills
vocational skills

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Data gambar diatas menunjukkan bahwa fakta di lima kecamatan yang
menjadi lokasi penelitian ini memiliki pola yang sama, dimana self awarness dari
responden paling tinggi, selanjutnya social skill dan komponen yang paling
rendah adalah vokasional skill. Artinya bahwa rata-rata kecakapan yang relatif
tinggi dimiliki di semua kecamatan adalah kecakapan penghayatan diri,
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kecakapan menyadari diri, kecakapan belajar, kecakapan beradaptasi, kecakapan
menanggulangi, motivasi, kemandirian dan tanggungjawab.
Sedangkan komponen berikutnya adalah social skill yang bermakna bahwa
kecakapan relatif tinggi berikutnya di semua kecamatan mencakup kecapakapan
berkomunikasi , bekerjasama dan solidaritas. Sedangkan kecakapan yang relatif
rendah di seluruh kecamatan adalah thingking skill yang mencakup kecakapan
menemukan informasi, mengolah informasi dan memecahkan masalah secara
kreatif. Komponen terendah di seluruh kecamatan lokasi penelitian adalah
vokasional skill yang terkait dengan kecakapan dan ketrampilan yang terkait
dengan bidang pekerjaan tertentu.
Fakta data diatas juga menunjukkan bahwa 3 urutan dari tertinggi sampai
rendah diatas mencakup soft skill sedangkan yang terendah adalah komponen
hard skill yang lebih bersifat keahlian atau ketrampilan khusus, hal ini bermakna
bahwa di lokasi penelitian posisi soft skill lebih tinggi bila dibandingkan dengan
hard skill responden. Sedangkan bila diperbandingkan antar kecamatan nampak
bahwa kecamatan yang relatif tinggi nilai komponen kecakapan hidupnya adalah
kecamatan Dampit dan yang terendah adalah Kecamatan Tirtoyudo.
Kajian ini juga mencoba melihat perbandingan kondisi komponenkomponen life skill dengan dua kategori yang berbeda pada desa-desa yang
memiliki daya dukung potensi life skill yang tinggi dan potensi life skill yang
rendah. Desa–desa tersebut dipilih masing-masing satu kategori rendah dan satu
kategori tinggi untuk masing-masing kecamatan. Desa-desa terpilih itulah yang
selanjutnya menjadi sampel dalam penelitian ini. Penentuan kriteria dua kategori
tersebut diambil berdasarkan pada indikator: besar kecilnya jumlah penduduk,
banyaknya jumlah angka pengangguran, ketersediaan lembaga ketrampilan dan
sektor usaha yang berkembang.
Dengan bantuan statistik menggunakan uji t, akan diketahui apakah ada
perbedaan antara desa-desa yang memiliki kategori rendah dengan desa-desa yang
memiliki kategori tinggi. Pengujian dilakukan terhadap 4 komponen life skill yang
meliputi aspek self awareness, thingking skill, social skill dan vocasional skill.
Hasil uji beda untuk masing-masing aspek nampak pada tabel 4.7. sampai dengan
4.10 di bawah ini.
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Tabel 4.7.
Hasil Uji t Aspek Self Awareness
Mean
Rank

N
Rendah Tinggi

Sum of
Ranks

Negative
Ranks

33a

28.00

924.00

Positive
Ranks

16b

18.81

301.00

1c

Ties
Total

200

Test Statisticsb

Rendah - Tinggi
-3.103a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.002

Sumber: Data Primer, Diolah 2011

Tampilan hasil SPSS memberikan nilai rata-rata untuk negatif rank 28.
dengan jumlah rank negatif 924. Untuk rangking positif memberikan nilai ratarata 18.81 dengan jumlah rangking positif 301. Nilai Z hitung sebesar -3.103
dengan tingkat probabilitas 0.002 yang lebih kecil dari α = 0,05. Maka kita dapat
menolah Ho dan menerima H1 yang berarti terjadi perbedaan yang signifikan
dalam hal kondisi self awareness antara desa kategori tinggi dengan desa kategori
rendah.
Tabel 4.8.
Hasil Uji t Aspek Thingking Skill
N
Terendah Tertinggi

Negative Ranks
Positive Ranks

Mean Rank Sum of Ranks
28a

25.70

719.50

b

16.91

270.50

16

c

Ties

6

Total

50
Terendah - Tertinggi

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Sumber: Data Primer, Diolah 2011

-2.638a
.008
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Tampilan hasil SPSS memberikan nila rata-rata untuk negatif rank 25.70.
dengan jumlah rank negatif 719.50. Untuk rangking positif memberikan nilai ratarata 16.91 dengan jumlah rangking positif 270.50. Nilai Z hitung sebesar -2.638
dengan tingkat probabilitas 0.008 yang lebih kecil dari α = 0,05. Maka kita dapat
menolah Ho dan menerima H1 yang berarti terjadi perbedaan yang signifikan
dalam hal kondisi thingking skill antara desa kategori tinggi dengan desa kategori
rendah.
Tabel 4.9.
Hasil Uji t Aspek Social Skill
N
Terendah Tertinggi

Negative Ranks
Positive Ranks

Mean Rank Sum of Ranks
31a

24.69

765.50

b

21.03

315.50

15

c

Ties

4

Total

50
-2.476a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.013

Sumber: Data Primer, Diolah 2011

Tampilan hasil SPSS memberikan nila rata-rata untuk negatif rank 24.69.
dengan jumlah rank negatif 765.50. Untuk rangking positif memberikan nilai ratarata 21.03 dengan jumlah rangking positif 315.50. Nilai Z hitung sebesar -2.476
dengan tingkat probabilitas 0.013 yang lebih kecil dari α = 0,05. Maka kita dapat
menolah Ho dan menerima H1 yang berarti terjadi perbedaan yang signifikan
dalam hal kondisi social skills antara desa dengan kategori tinggi dengan desa
kategori rendah.
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Tabel 4.10
Hasil Uji t Aspek Vocasional Skill
N
Terendah Tertinggi

Negative Ranks
Positive Ranks

Mean Rank Sum of Ranks
27a

22.63

611.00

b

17.86

250.00

14

c

Ties

9

Total

50
Terendah – Tertinggi
-2.358a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.018

Sumber: Data Primer, Diolah 2011
Tampilan hasil SPSS memberikan nila rata-rata untuk negatif rank 22.63.
dengan jumlah rank negatif 611.00. Untuk rangking positif memberikan nilai ratarata 17.86dengan jumlah rangking positif 250.00. Nilai Z hitung sebesar2.358dengan tingkat probabilitas 0.018 yang lebih kecil dari α = 0,05. Maka kita
dapat menolah Ho dan menerima H1 yang berarti terjadi perbedaan yang
signifikan dalam hal kondisi vocasional skills antara desa dengan kategori tinggi
dengan desa kategori rendah.

4.2. Pembahasan
Becher (dalam Soewartoyo, 2005) menyatakan bahwa dalam peningkatan
kualitas tenaga kerja diperlukan proses pendidikan dan ketrampilan. Dalam
pendekatan pelatihan bisa juga melalui pendidikan pelatihan yang bersifat umum
(general training) dan pelatihan yang bersifat khusus (special training). Dengan
demikian keberadaan lembaga pendidikan vokasional dan juga lembaga-lembaga
ketrampilan mutlak diperlukan. Mengacu pada fakta temuan penelitian ini dimana
kondisi eksisting pada tahun 2009 proporsi antara jumlah SMA dengan SMK
negeri masih di dominasi oleh SMA negeri, dengan demikian maka dibutuhkan
jumlah SMK negeri di Kabupaten Malang serta peningkatan kualitas SMK yang
sudah ada.
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Bila hal tersebut belum memungkinkan, maka langkah strategis berikutnya
adalah memberikan muatan life skill pada kurikulum SMA. Dengan demikian bila
siswa SMA tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, maka dia memiliki
cukup bekal untuk melanjutkan kehidupannya, baik memilih untuk bekerja
ataupun berwirausaha. Merujuk salah satu fakta data statistik bahwa jumlah
pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Malang di dominasi oleh lulusan SMA di samping lulusan Sarjana,
yaitu mencapai 1.727 orang pada tahun 2010.
Persoalan lain yang menjadi temuan penting penelitian ini adalah masih
banyaknya angkatan kerja yang belum tersentuh kegiatan pelatiha ketrampilan.
Hampir 72% responden menyatakan bahwa belum pernah mengikuti kegiatan
pelatihan ketrampilan. Minimnya keberadaan lembaga atau program-program
pelatihan yang diselenggarakan nampaknya menjadi alasan dari fakta tersebut.
Sementara, kegiatan-kegiatan pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti oleh
responden sebagian besar adalah kegiatan pelatihan-pelatihan di sektor jasa,
begitu pula data kondisi eksisting juga menunjukkan hal yang sama. Sektor jasa
bisa jadi berarti salah satu indikator pertumbuhan di samping pengolahan dan
industri, namun demikian harus diwaspadai jangan sampai berkembangnya
orientasi pelatihan di sektor tersebut, merupakan dampak dari adanya tarikan
urbanisasi yang kuat. Pelatihan-pelatihan ketrampilan yang berbasiskan pada
potensi atau sektor unggulan justru sangat diperlukan bila orientasinya adalah
untuk menyeimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Manning (1987) menyatakan bahwa semakin sempitnya lahan pertanian
telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur pekerjaan di pedesaan yang
mengarah ke sektor non pertanian. Walaupun terjadi perubahan struktur pekerjaan
di wilayah pedesaan, Hayami (1988) melihat, ternyata kontribusi pekerjaan di
pedesaan terhadap total peluang kerja khususnya di sektor perdagangan dan
industri ternyata terus berkurang. Kondisi ini menyebabkan banyak penduduk
pedesaan yang mencari kerja di luar desanya terutama di perkotaan, sehingga
menimbulkan masalah baru, yaitu derasnya arus mobilitas penduduk dari wilayah
desa ke perkotaan.

55

Laporan Internal Penelitian

Sehingga pada level makro dukungan dan fasilitasi pelatihan-pelatihan
yang berorientasikan pada potensi atau sektor unggulan wilayah juga harus
dipayungi dengan pengembangan kebijakan yang juga berorientasi pada
pengembangan potensi dan sektor unggulan di masing-masing wilayah.
Persoalan pengangguran di pedesaan secara klasik dapat dijawab melalui
pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha seluas-luasnya. Persoalan
sebenarnya adalah bagaimanakah cara menemukan peluang kerja dan peluang
usaha. Secara kasat mata dan praktis peluang kerja selalu diorientasikan “ke kota”
atau bahkan menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri.
Berbicara mengenai peluang usaha, maka secara praktis orang akan melihat sektor
usaha apa yang sudah ada dan mampu berkembang. Fakta inilah yang nampak
dalam penelitian ini, dimana informasi mengenai peluang kerja dan peluang usaha
mudah diperoleh responden. Paling tidak lebih dari 50% responden mampu
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang peluang kerja atau peluang usaha
yang ada di sekitarnya.
Keberadaan media informasi dengan dukungan teknologi informasi telah
mampu memberikan jaringan informasi secara cepat dan aktual, termasuk
informasi mengenai peluang kerja dan peluang usaha. Namun demikian fakta
penelitian ini juga menunjukkan bahwa informasi peluang usaha dan kerja juga
diperoleh responden dari teman dan saudara. Informasi yang diperoleh dari teman
dan saudara layak lebih dipercaya memberikan kepastian tentang peluang kerja
dan usaha. Pola-pola jaringan komunikasi seperti itulah yang terpola dalam pola
komunikasi masyarakat di pedesaan, khususnya terkait informasi tentang peluang
kerja dan peluang usaha.
Terkait dengan media informasi, khususnya informasi ketenagakerjaan,
bursa kerja dan bursa peluang usaha, nampaknya belum mampu menjangkau
secara optimal komunitas-komunitas masyarakat pedesaan. Khususnya informasi
yang sepantasnya dan layak mereka percayai. Bukan tidak mungkin fenomena
tentang calo-calo tenaga kerja yang banyak beroperasi di pedesaan juga hadir
karena kurangnya jaringan media informasi yang akurat dan layak dipercaya
mengenai informasi peluang kerja dan peluang usaha. Oleh karena itu perlu
dibangun media informasi mengenai peluang kerja dan peluang usaha, selayaknya
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bursa-bursa kerja dan bursa usaha yang banyak dilakukan di kawasan perkotaan
sehingga mampu secara kongkrit memberikan informasi dan memberikan
kemanfaatan yang optimal.
Solusi efektif lainnya, adalah meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengidentifikasi dan mengakses informasi terkait peluang kerja dan
peluang usaha. Kemampuan mengidentifikasi lebih dikaitkan dengan usaha
membangun kesadaran tentang keberadaan potensi-potensi unggulan yang ada di
sekitarnya. Sebagaimana nampak pada data gambar 4.16. diatas bahwa hanya
sekitar 22% saja dari responden mampu mengidentifikasi peluang usaha dan
pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan yang justru menjadi sektor
unggulangan di kawasan lokasi penelitian ini. Hanya 6% dan 5% yang mampu
mengidentifikasi potensi kerajinan di sekitarnya untuk menjadi peluang usaha dan
pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan upaya penyadaran dan sosialisasi kepada
angkatan kerja bahkan kepada calon angkatan kerja mengenai potensi dan peluang
kerja serta usaha di lingkungannya. Bagi angkatan kerja yang masih dalam usia
sekolah, maka proses orientasi dan sosialisasi penyadaran tersebut akan efektif
bila masuk secara kurikuler dalam pelajaran sebagai muatan lokal sekolah.
Hasil identifikasi terkait dengan peluang usaha dan peluang kerja, ternyata
menjadi minat bagi para responden. Artinya responden cenderung menyaring
setiap informasi yang diterimanya pada orientasi minatnya. Sebagaimana nampak
pada gambar 4.17. diatas, nampak bahwa 79% responden berminat pada aktifitas
yang menjadi peluang usaha hasil identifikasinya. Bahkan 65% diantaranya
berminat untuk berwirausaha, dan 14 % bekerja pada perusahaan yang bergerak di
sektor usaha tersebut. Sedangkan sisanya, 21% tidak berminat untuk bekerja
ataupun berwirausaha di sektor usaha yang teridentifikasi.
Pengembangan minat angkatan kerja, baik bekerja maupun berwirausaha
memerlukan usaha-usaha pembinaan mental dan sikap, baik yang bersifat soft
skill maupun hard skill. Hal utama yang nampak menjadi kebutuhan adalah hard
skill, dimana kebutuhan akan ketrampilan-ketrampilan dan keahlian teknis
menjadi syarat. Seringkali, kepemilikan minat tidak disertai dengan kelayakan
ketrampilan. Hal inilah yang nampak data gambar 4.18, dimana masih ada 34%
responden yang tidak sesuai antara minat dengan ketrampilan yang dimilikinya.
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Dengan demikian program-program pelatihan ketrampilan yang menyesuaikan
dengan minat angkatan kerja diperlukan dengan kombinasi program-program
pelatihan yang membentuk karakter mental.
Temuan tentang ketidaksesuaian minat dan ketrampilan, yang berarti
bahwa ada kebutuhan akan pelatihan ketrampilan selaras dengan hasil pengukuran
atas komponen-komponen life skill dimana aspek kecakapan vokasional berada
pada posisi yang terendah dibandingkan dengan tiga aspek lain, yaitu personal
skill, thingking skill dan social skill. Fakta di seluruh kecamatan yang menjadi
lokasi penelitian menempatkan aspek vokasional skill pada posisi terendah
nilainya. Fakta data diatas juga menunjukkan bahwa 3 urutan dari tertinggi sampai
rendah diatas mencakup soft skill sedangkan yang terendah adalah komponen
hard skill yang lebih bersifat keahlian atau ketrampilan khusus, hal ini bermakna
bahwa di lokasi penelitian posisi soft skill lebih tinggi bila dibandingkan dengan
hard skill responden.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang tahun ditandai dengan:
a. Jumlah angkatan kerja mencapai 1.266.805 orang (41%), angkatan kerja
tertampung mencapai 5.289 orang atau 10% dari jumlah pencari kerja
yang mencapai 90%nya (49.445 orang). Sementara jumlah penganggur di
Kabupaten Malang tahun 2010 berjumlah 47.000 orang. Spesifik pada
lokasi penelitian pada 5 kecamatan (Turen, Dampit, Tirtoyudo,
Ampelgading dan Sumbermanjing) keseluruhan angka penggangguran
yang ada mencapai 12.815 atau 15,75 persen penduduknya menganggur
b. Rendahnya penyerapan angkatan kerja terjadi karena adanya kesenjangan
antara banyaknya pencari kerja dan minimnya lapangan kerja yang sesuai
dengan spesifikasi. Artinya bukan tidak ada lapangan perkerjaan yang
memadai, tapi spesifikasi kebutuhan tenaga kerja yang terlalu tinggi.
c. Sementara itu kondisi tingkat pendidikan para pencari kerja di Kabupaten
Malang di dominasi oleh lulusan SMA dan sarjana, dimana pada tahun
2009 jumlah pencari kerja di Kabupaten Malang yang berlatar pendidikan
SMA berjumlah 1.727 orang, sedangkan pencari kerja yang berlatar
belakang pendidikan sarjana berjumlah 1.245 orang. Namun demikian
masih terdapat pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SMP dan
SD yang terdaftar
2. Hampir 72% responden menyatakan bahwa belum pernah mengikuti kegiatan
pelatihan ketrampilan. Minimnya keberadaan lembaga atau program-program
pelatihan yang diselenggarakan nampaknya menjadi alasan dari fakta tersebut.
Sementara, kegiatan-kegiatan pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti oleh
responden sebagian besar adalah kegiatan pelatihan-pelatihan di sektor jasa.
Sementara sektor-sektor unggulan kawasan kecamatan penelitian belum
menjadi orientasi kegiatan pelatihan yang dipilih responden
3. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti sekolah berbasiskan
vokasional (SMK) proporsinya belum memadai untuk Kabupaten Malang
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masih di dominasi oleh keberadaan SMA umum, kondisi ini semakin senjang
pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi penelitian
4. Media informasi yang terkait dengan peluang pekerjaan dan peluang usaha
masih sangat terbatas, sumber informasi yang dominan dterima oleh
responden adalah dari teman dan saudara, bahkan sebagain responden belum
bisa mengakses informasi atau mengidentifikai keberadaan peluang kerja atau
peluang usaha
5. Minat berwirausaha diidentifikasi relatif tinggi, 65% responden menyatakan
berminat berwirausaha, namun diantara mereka merasa belum memiliki
ketrampilan yang memadai. dimana masih ada 34% responden yang tidak
sesuai antara minat dengan ketrampilan yang dimilikinya.
6. Aspek kecakapan vokasional berada pada posisi yang terendah dibandingkan
dengan tiga aspek lain, yaitu personal skill, thingking skill dan social skill.
Fakta di seluruh kecamatan yang menjadi lokasi penelitian menempatkan
aspek vokasional skill pada posisi terendah nilainya. Fakta data diatas juga
menunjukkan bahwa 3 urutan dari tertinggi sampai rendah diatas mencakup
soft skill sedangkan yang terendah adalah komponen hard skill yang lebih
bersifat keahlian atau ketrampilan khusus, hal ini bermakna bahwa di lokasi
penelitian posisi soft skill lebih tinggi bila dibandingkan dengan hard skill
responden.
7. Ada perbedaan yang signifikan atas kondisi empat komponen life skill yang
dimiliki oleh responden pada desa-desa dengan kategori tinggi, yaitu desadesa dengan infrastruktur pendukung life skill tinggi dengan desa dengan
kategori

rendah,

yaitu

desa

yang

memiliki

dukungan

infrastruktur

pengembangan life skill rendah

5.2. Saran
1. Perlu dilakukan penambahan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan
formal berbasiskan vokasional seperti SMK sebagai salah satu pendukung
program pengembangan life skill di Kabupaten Malang
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2. Perlu pengembangan kurikulum yang berbasis life skill dengan muatan utama
penggalian identifikasi potensi unggulan lokal sebagai peluang kerja atau
peluang usaha bagi siswa sekolah baik umum maupun kejuruan.
3. Program-program pelatihan ketrampilan yang sudah ada diperluas variasi
kegiatannya dengan memberikan materi-materi pelatihan ketrampilan yang
menggali potensi unggulan lokal.
4. Diperlukan keberadaan pusat-pusat informasi mengenai peluang kerja dan
peluang usaha yang memiliki jaringan sampai ke pedesaan, atau paling tidak
minimal berpangkalan di setiap kecamatan.
5. Program-program pengembangan life skill dilakukan dengan memberikan
proporsi yang seimbang antara aspek-aspek kompetensi atau keahlian, namun
juga mencakup aspek-aspek soft skill seperti pelatihan entrepreuneurship.
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