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BAB III

AKSES TERHADAP PASAR TENAGA KERJA

Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan suatu 
negara. Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan kedelapan yaitu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan 
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, terdapat beberapa indikator ketenagakerjaan 
berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh, proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian 
berdasarkan jenis kelamin, upah rata-rata pekerja perempuan dan laki-laki, dan tingkat 
pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan 
gender, khususnya di bidang ketenagakerjaan memiliki peran dalam perekonomian nasional.

Berbicara mengenai ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja, 
tentu tidak lepas dari kendala norma, keyakinan, peraturan, dan hukum yang berlaku di 
masyarakat. Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja sebenarnya merupakan hasil dari 
persepsi masyarakat umum tentang pemisahan peran, tugas, dan pekerjaan yang dipandang 
cocok dan wajar dikerjakan oleh perempuan. Perempuan identik dengan sektor domestik 
atau yang berhubungan dengan kegiatan di dalam rumah tangga, misal mencuci, memasak, 
membersihkan rumah, merawat anak, dan sebagainya. Karena anggapan yang demikian, 
perempuan memiliki akses yang terbatas ke sumber daya, seperti pendidikan, pelatihan, kontak 
sosial, layanan pemerintah, dan permodalan. 

Di beberapa negara, pembangunan ekonomi dikaitkan dengan perbaikan kondisi 
perempuan dan anak-anak perempuan, serta kesetaraan gender. Pengembangan pasar 
tenaga kerja perlu diupayakan untuk mendorong minat perempuan bekerja, misal melalui 
jaminan perlindungan tenaga kerja, pemberian sanksi bagi perusahaan yang diskriminatif, dan 
pemberian upah yang setara antara laki-laki dan perempuan sesuai jenis pekerjaannya. Pasar 
kerja yang kondusif akan meningkatkan permintaan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan 
di luar pertanian, membuka lapangan pekerjaan baru, dan peluang memperoleh penghasilan 
bagi perempuan, seperti di Cina dan Vietnam (Bank Dunia, 2000). 

Perempuan cenderung menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pekerjaan 
dan kesetaraan perlakuan di dunia kerja (ILO, Mempromosikan Akses Perempuan Atas Pekerjaan 
yang Layak dan Kesetaraan Kerja di Indonesia, 2013). Pemisahan atau segregasi pekerjaan 
berdasarkan gender membuat perempuan terpaksa menerima pekerjaan yang kurang produktif 
dan terlibat minimal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan peluang perempuan 
muda untuk masuk ke pasar tenaga kerja menjadi terhambat. Pekerja perempuan lebih 
terkonsentrasi pada sektor informal, dengan bekerja di rumah atau bekerja di usaha mikro kecil. 
Di negara berkembang, pekerja perempuan cenderung dibatasi terutama di sektor formal. 

Ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja tercermin dari masih 
tertinggalnya partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki, dilihat dari Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Employment to Population Ratio (EPR), 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pekerja tidak penuh, paruh waktu, dan setengah 
menganggur. Kondisi ini menunjukkan peluang usaha perempuan untuk bekerja dan berusaha 
jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berikut disajikan gambaran akses terhadap pasar 
tenaga kerja di Indonesia.



24 statistik gender tematik - Potret ketimpangan gender dalam ekonomi

3  AKSES TERHADAP PASAR TENAGA KERJA

Gambar 3.1  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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3.1  STAGNASI PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DALAM KESENJANGAN

Partisipasi angkatan kerja di Indonesia menunjukkan tren yang menurun dalam empat 
tahun terakhir. Penurunan ini seiring dengan penurunan partisipasi angkatan kerja laki-laki dan 
perempuan. Secara keseluruhan, TPAK tahun 2015 sebesar 65,76 yang berarti terdapat sekitar  
66  orang di antara 100 penduduk usia kerja  yang  berpartisipasi aktif  di pasar kerja. Ditinjau 
dari jenis kelamin, secara signifikan partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh  lebih 
rendah dibandingkan  laki-laki, dengan TPAK perempuan tahun 2015 sebesar 48,87 sementara 
TPAK laki-laki sebesar 82,71. 

Gambar 3.1 menunjukkan, partisipasi angkatan kerja laki-laki yang hampir dua 
kali lipat dibandingkan perempuan. Meskipun peningkatan taraf pendidikan saat ini hampir 
dapat diperoleh secara merata, pada kenyataannya belum dapat membantu meningkatkan 
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Persistensi tren yang ada menunjukkan bahwa 
perlu adanya suatu program atau kebijakan sosial yang lebih aktif mendorong peran perempuan 
dalam memasuki pasar tenaga kerja dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah (ILO, Tren 
Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2011-2015, 2015).

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tergolong rendah, berkisar antara 
48-52 persen selama lima tahun terakhir. HAl ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan 
yang sepenuhnya terlibat dala kegiatan mengurus rumah tangga. Dengan demikian, beberapa 
penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain: 1) persepsi 
terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat 
pengukuran, penentuan, atau pendefinisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh 
waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan. Dari data Sakernas 2015, diperoleh 
informasi bahwa persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang menghabiskan waktu 
terbanyak untuk mengurus rumah tangga sebesar 38,80 persen. 

Ditinjau menurut kelompok umur, secara umum TPAK mengalami peningkatan 
signifikan pada kelompok umur 20-24 tahun dan mulai menurun pada umur 50 tahun ke atas 
seiring penurunan produktivitas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dilihat menurut jenis 
kelamin, tampak bahwa terdapat sedikit perbedaan pola TPAK laki-laki dan perempuan. Pada 
penduduk laki-laki, TPAK terus meningkat hingga kelompok umur 25-29 tahun dan cenderung 
stabil pada kelompok umur 30-49 tahun. Hal ini terkait dengan  usia menikah dan keharusan 
memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga bagi laki-laki. Sementara pada perempuan, 
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Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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Sumber: Sakernas Agustus, 2015

Gambar 3.2  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok 
Umur , 2015

TPAK meningkat tajam dari kelompok umur 15-19 ke kelompok umur 20-24 dan cenderung 
stabil sampai dengan kelompok umur 30-34 tahun. Hal ini dikarenakan pada kelompok umur 
20-34 banyak wanita yang menikah dan memiliki anak dimana banyak di antara mereka tidak 
memasuki pasar kerja. Selanjutnya TPAK meningkat perlahan pada rentang umur 35-49 tahun 
ketika beban mengurus anak mulai berkurang. 

Chaniago (2015) menyebutkan bahwa tantangan utama pembangunan gender dalam 
lima tahun ke depan adalah bidang ketenagakerjaan. Pemerintah terus berupaya bagaimana 
meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih berkisar 50 persen, bahkan 
cenderung menurun sejak tahun 2012. Jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan 
jumlah penduduk laki-laki seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata dengan berpartisipasi 
aktif dalam perekonomian. Penduduk perempuan produktif yang tidak aktif secara ekonomi akan 
menjadi beban tanggungan bagi rumah tangganya, atau dengan kata lain meningkatkan angka 
beban ketergantungan (dependency ratio). Ketersediaan pasar tenaga kerja bagi perempuan 
menjadi faktor penting untuk memfasilitasi perempuan dalam pembangunan gender.

3.2  KESENJANGAN GENDER DALAM PARTISIPASI BEKERJA MENURUN

Seiring jumlah penduduk yang semakin besar, kebutuhan akan kesempatan kerja 
juga semakin bertambah. Tingkat kesempatan kerja mengukur sejauh mana penduduk usia 
kerja memperoleh kesempatan bekerja dari seluruh angkatan kerja yang tersedia. Gambar 3.3 
menunjukkan persentase laki-laki yang bekerja terhadap total angkatan kerja laki-laki dengan 
persentase perempuan yang bekerja terhadap total angkatan kerja perempuan tidak jauh 
berbeda. Selama periode 2011-2015, gap kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan 
sudah mulai berkurang atau mengerucut. Bahkan di tahun 2015, TKK laki-laki dan perempuan 
hanya selisih 0,30 persen.

Selain TKK, indikator lain yang tak kalah penting untuk melihat kondisi gender penduduk 
bekerja yaitu EPR. EPR mengukur rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Gambar 
3.4 menunjukkan ketimpangan EPR yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan, 
dimana penduduk laki-laki yang bekerja jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. 
Ketimpangan EPR yang signifikan merupakan suatu bukti nyata jika ketidaksetaraan kesempatan 
kerja antara penduduk laki-laki yang bekerja dengan penduduk perempuan masih tinggi. 
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Gambar 3.4  Rasio Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke 
Atas (EPR) Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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Gambar 3.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015
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Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

Terdapat hubungan yang menarik antara TKK dan EPR di Indonesia ditinjau dari jenis 
kelamin. Pada Gambar 3.3, TKK perempuan tidak jauh berbeda dengan TKK laki-laki, namun 
Gambar 3.4 menunjukkan EPR perempuan jauh lebih rendah dibandingkan EPR laki-laki. 
Gambaran ini mencerminkan bahwa masih banyak perempuan usia kerja di Indonesia yang 
sebenarnya berpotensi secara ekonomi, namun belum menjadi bagian dari angkatan kerja. 
Mereka tidak masuk menjadi angkatan kerja bisa disebabkan karena masih mengenyam bangku 
sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lain.

Stereotip budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengenai peran laki-
laki sebagai pencari nafkah utama masih menjadi faktor dominan yang membatasi perempuan 
untuk bekerja. Kemajuan pendidikan perempuan seharusnya dapat membantu peningkatan 
partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perempuan diharapkan mampu berperan di 
semua sektor namun tetap tidak melupakan perannya dalam rumah tangga. Seorang pekerja 
perempuan atau wanita karir memiliki dua peran utama yang harus berjalan seimbang, yaitu 
bekerja dan mengurus rumah tangga. Namun terkadang, peran pekerja perempuan dianggap 
sebagai penyebab keretakan rumah tangga atau ketidakberhasilan anak-anaknya karena kurang 
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Gambar 3.5 Rasio Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut 
Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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meluangkan waktu di rumah. Persepsi seperti inilah yang perlu mendapat perhatian dan 
diluruskan di masyarakat.

Jika dilihat menurut provinsi, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan persentase 
ketimpangan EPR laki-laki dan perempuan tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, 
sementara Papua menjadi provinsi dengan ketimpangan EPR terendah. EPR laki-laki tersebar 
hampir merata di setiap provinsi, sedangkan EPR perempuan persentasenya cenderung 
berbeda antar daerah. Hal ini menunjukkan akses pasar tenaga kerja terutama untuk penduduk 
perempuan belum tersebar secara merata di seluruh daerah di Indonesia.
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Gambar 3.6  Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 
Utama dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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3.3  PERBEDAAN DOMINASI DALAM STRUKTUR KETENAGAKERJAAN

Pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perubahan struktural dalam pasar 
tenaga kerja, dimana terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer (pertanian) ke sektor 
sekunder (industri) dan sektor tersier (sektor jasa). Sektor industri yang semakin berkembang 
menunjukkan peningkatan pangsa kerja industri yang berarti peningkatan lapangan kerja formal, 
upah yang lebih tinggi, kesempatan untuk pekerjaan layak yang lebih tinggi, dan produktivitas 
yang semakin meningkat (Asian Development Bank, 2013). Dalam pasar tenaga kerja, sebagian 
besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri, baik laki-
laki maupun perempuan. Meskipun sudah mengarah ke perubahan struktural menuju sektor 
industri, sektor pertanian masih berkontribusi tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja dengan 
persentase 33,57 persen untuk penduduk laki-laki dan 31,71 persen untuk penduduk perempuan. 
Perbedaan yang cukup signifikan tampak pada sektor konstruksi, dimana penduduk laki-laki 
yang bekerja di sektor ini jumlahnya 24 kali lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. 
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Kaum perempuan di Indonesia memiliki peluang yang terbatas untuk mendapatkan 
penghasilan tinggi. Bagi perempuan yang memasuki angkatan kerja, sebagian besar bekerja 
di sektor pertanian dan perdagangan. Pada kedua sektor tersebut, perempuan rentan dengan 
status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Hal ini menunjukkan posisi perempuan yang 
lemah dalam pasar tenaga kerja, dimana terdapat ketidaksetaraan pembagian tugas dalam 
rumah tangga dan kesulitan beralih dari pekerjaan di dalam rumah ke pekerjaan di luar rumah. 
Pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki umumnya dihubungkan dengan faktor biologis, 
psikologis, dan sosial laki-laki, seperti identik dengan pekerjaan yang mengandalkan fisik kuat. 
Sementara pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan identik dengan fisik lemah dan 
tanpa keahlian. Kaum perempuan pada umumnya lebih terampil dalam hal pelayanan atau 
berkomunikasi dengan orang lain, sebagai contoh menjadi pedagang, pramuniaga, pramusaji, 
tenaga pendidik, tenaga kesehatan (perawat), dan profesi jasa lainnya. Oleh sebab itu tidak 
mengherankan jika pekerja perempuan lebih banyak bekerja di sektor industri, perdagangan 
dan sektor jasa dibandingkan pekerja laki-laki. 

Gambaran ini merupakan salah satu cerminan ketimpangan gender dalam mengakses 
pasar tenaga kerja. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja tanpa 
upah atau pekerja tidak dibayar, padahal kontribusi tenaga kerja sektor pertanian adalah yang 
terbesar di antara sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian menyediakan peluang kerja paling 
tinggi bagi perempuan, namun dengan rata-rata upah terendah dibandingkan sektor lainnya. 
Diskiriminasi gender di pasar tenaga kerja merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang 
dihadapi terutama di negara-negara berkembang. Diskriminasi dapat berupa akses terbatas ke 
sektor-sektor tertentu dan diskriminasi upah. Kesenjangan gender di pasar tenaga kerja bukan 
hanya menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi perempuan, tetapi juga memengaruhi 
status perempuan dalam masyarakat (Kasirye, 2011). 

3.4  PASAR TENAGA KERJA CENDERUNG LEBIH BANYAK MENYERAP 
PEKERJA BERPENDIDIKAN RENDAH

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh ketika seseorang memasuki 
pasar tenaga kerja. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka peluang untuk 
memperoleh pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dalam pasar tenaga kerja semakin besar. 
Gambar 3.7 menunjukkan persentase pekerja perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan 
persentase pekerja laki-laki untuk tamatan SD ke bawah. Untuk tamatan SMP sederajat ke atas, 
persentase pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Anak laki-laki dianggap 
memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, sehingga pendidikan anak 
laki-laki lebih diutamakan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dari angkatan kerja laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah, 98,33 persennya 
bekerja dan 1,67 persen lainnya tidak bekerja atau pengangguran. Sementara dari angkatan 
kerja perempuan yang tidak/belum pernah sekolah, 99,07 persennya bekerja dan 0,93 persen 
lainnya menganggur. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA ke atas), persentase 
pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Sebagai contoh, dari angkatan 
kerja laki-laki yang telah menamatkan DIV/universitas, 94,16 persennya bekerja, sementara 
dari angkatan kerja perempuan yang telah menamatkan pendidikan Diploma IV/universitas dan 
berstatus sebagai pekerja sebesar 92,91 persen. Hal ini dapat mengindikasikan ketidakselarasan 
profil lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan 
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Gambar 3.7 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja 
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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dalam pasar tenaga kerja. Ditinjau dari sisi gender, persentase pekerja laki-laki lulusan SMA ke 
atas yang lebih tinggi dibanding pekerja perempuan menjadi cermin ketimpangan gender dari 
sisi pendidikan tenaga kerja, dimana tenaga kerja terdidik perempuan yang diserap pasar tenaga 
kerja masih lebih rendah dibandingkan tenaga kerja terdidik laki-laki. 

Pendidikan yang rendah turut berkontribusi menyebabkan diskriminasi dalam 
pekerjaan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan menjadikan perempuan mengalami 
kesulitan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Perempuan dengan 
pendidikan, keterampilan dan keahlian kurang memadai umumnya lebih memilih bekerja di 
sektor informal atau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Permintaan tenaga kerja berkualitas 
dengan latar belakang pendidikan tinggi semakin bertambah, namun tidak sebanding dengan 
tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, terdapat suplai tenaga kerja lulusan SMA sederajat 
ke bawah yang cenderung berlebihan dan tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja 
lulusan SMA ke bawah yang tidak terlampau banyak. Hal ini menyebabkan masih banyak 
lowongan pekerjaan diisi oleh pekerja yang tidak memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan 
sebelumnya. Kesempatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki pekerjaan, 
jaminan perlindungan sosial, dan upah yang layak merupakan salah satu ciri pembangunan dari 
sektor ketenagakerjaan. 

3.5  TINGKAT PENGANGGURAN PEREMPUAN CENDERUNG MENURUN

Secara umum, TPT tahun 2015 (6,18 persen) mengalami peningkatan dibandingkan 
tahun 2014 (5,94 persen). Tingkat pengangguran yang bertambah di tahun 2015 disebabkan 
jumlah angkatan kerja yang terus bertambah tidak diikuti dengan peningkatan daya serap tenaga 
kerja dari beberapa industri. Razali Ritonga (2015) menyebutkan bahwa terdapat pencari kerja 
baru yang tidak terserap, ditambah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sebagian besar 
perusahaan menyebabkan mismatch tenaga kerja sehingga pengangguran bertambah. Sebagian 
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Gambar 3.8  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

industri yang melakukan PHK adalah industri yang menggantungkan bahan baku dari impor. Nilai 
tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika menambah beban biaya produksi, sehingga 
sebagian industri memilih untuk melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai salah satu faktor 
produksi. Kecuk Suhariyanto (2015) menambahkan bahwa terjadi pergeseran struktur tenaga 
kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, sehingga pelemahan daya serap tenaga kerja di 
sektor industri berimbas terhadap tingginya angka pengangguran.

Ditinjau dari jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-
laki. TPT laki-laki cenderung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, sementara TPT 
perempuan menunjukkan tren yang menurun hingga tahun 2014 namun meningkat di tahun 
2015. Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus 
rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan 
budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor 
yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, 
kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial budaya, stereotip terhadap perempuan, 
dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah (Khotimah, 2009).

Secara nasional, TPT perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Gambar 
3.9 memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan antara TPT laki-laki dan perempuan di 
seluruh provinsi di Indonesia, seperti Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Riau, dan Aceh. TPT 
perempuan di kelima provinsi tersebut merupakan yang tertinggi diantara provinsi-provinsi lain 
di Indonesia, dengan gap yang cukup jauh dibandingkan TPT laki-lakinya. TPT perempuan di 
Provinsi Sulawesi Utara bahkan menembus angka 13,02, hampir dua kali lipat dari TPT laki-laki 
sebesar 7,13. Namun, terdapat tujuh provinsi yang TPT perempuannya lebih rendah dibandingkan 
TPT laki-laki, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan DKI 
Jakarta. Seiring masuknya investasi dan dibukanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi 
Utara, permintaan tenaga kerja diprediksi meningkat. Namun, tenaga kerja yang tersedia kalah 
bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar provinsi dan tenaga kerja asing bersamaan 
telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini dapat menjadi gambaran kecil 
bahwa tenaga kerja yang ada tidak terserap pasar tenaga kerja karena tidak sesuai kualifikasi 
yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.
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Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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3.6  PREVALENSI PEKERJA TIDAK PENUH PEREMPUAN LEBIH KENTARA

Aturan mengenai jam kerja pekerja merupakan salah satu fokus utama yang menjadi 
perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jam kerja yang berlebihan akan 
menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan pekerja dan keluarganya. Oleh sebab itu, regulasi 
terkait jam kerja dan libur pegawai diatur sedemikian rupa untuk menjamin produktivitas pekerja 



33statistik gender tematik - Potret ketimpangan gender dalam ekonomi

3AKSES TERHADAP PASAR TENAGA KERJA

Gambar 3.10 Persentase Pekerja Tidak Penuh Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Catatan:  Pencacahan Sakernas 2013 yang berlangsung pada masa libur Hari Raya Idul Fitri/Lebaran 
telah memengaruhi jam kerja 

Sumber:   Sakernas Agustus, 2011-2015
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tetap tinggi dan kesehatan fisik dan mental pekerja tetap terjaga. Pekerja tidak penuh adalah 
penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) yang terdiri 
dari pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Persentase pekerja tidak penuh mengalami 
fluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan kecenderungan menurun sejak tahun 2013. Ditinjau 
menurut jenis kelamin, pekerja tidak penuh perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja 
tidak penuh laki-laki. Sebagai contoh, persentase pekerja tidak penuh perempuan tahun 2015 
sebesar 40,38. Hal ini dapat diartikan dari seluruh perempuan 15 tahun ke atas yang bekerja, 
40,38 persennya merupakan pekerja tidak penuh. Demikian juga halnya untuk pekerja laki-laki. 
Dari seluruh laki-laki 15 tahun ke atas yang bekerja, 23,68 persennya adalah pekerja dengan jam 
kerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Gambaran ini menunjukkan 
bahwa pekerja perempuan masih banyak yang memilih untuk bekerja dengan jam kerja tidak 
penuh dibandingkan pekerja laki-laki.

Perempuan yang masuk dalam angkatan kerja sebagian besar menganggur atau 
setengah menganggur, dan banyak dari mereka merupakan pekerja di sektor informal dan paruh 
waktu, pekerja tidak dibayar, atau sedang mencari pekerjaan. Bagi perempuan yang bekerja, 
mereka cenderung memiliki jam kerja tertentu. Hal ini dapat dipahami mengingat seorang 
perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Bagi perempuan yang memiliki jam kerja 
tertentu di luar rumah, maka ada dua pilihan yang dapat diambil. Pertama, tetap melaksanakan 
tanggung jawab dalam rumah tangga dan mengurangi jam kerja di luar rumah. Kedua, tetap 
mempertahankan jam kerja di luar rumah, sementara pekerjaan atau fungsi perempuan 
dalam rumah tangga seperti mengurus rumah dan anak disubstitusikan ke orang lain. Sebagai 
bagian dari masyarakat yang menganut adat ketimuran, pekerja perempuan di Indonesia akan 
cenderung pada pilihan pertama yang tetap mengutamakan kehadirannya di tengah-tengah 
keluarga dan mengurangi jam kerja.

Jika dilihat gambaran pekerja tidak penuh di seluruh provinsi di Indonesia, tampak 
bahwa pekerja tidak penuh perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan pekerja tidak penuh 
laki-laki. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan persentase pekerja tidak penuh 
perempuan dan laki-laki tertinggi. Sementara itu, provinsi dengan ketimpangan pekerja tidak 
penuh laki-laki dan perempuan tertinggi yaitu Maluku Utara. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan 
persentase pekerja tidak penuh terendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. 
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Gambar 3.11  Persentase Pekerja Tidak Penuh Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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Ketimpangan antara pekerja tidak penuh laki-laki dan pekerja tidak penuh perempuan di Provinsi 
DKI Jakarta juga menjadi yang terendah di antara lainnya. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta 
merupakan wilayah metropolitan dengan aktivitas ekonomi yang terus berputar selama 24 jam. 
Bahkan menurut klasifikasi dari sebuah situs bisnis online dunia, Jakarta menempati peringkat 
kesembilan sebagai kota jumlah jam kerja terlama di dunia (Akbar, 2016). Oleh sebab itu tidak 
mengherankan jika pekerja tidak penuh di provinsi ini, baik laki-laki maupun perempuan, 
persentasenya paling rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pekerja paruh waktu merupakan bagian dari pekerja tidak penuh. Pekerja paruh 
waktu didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di bawah 35 
jam tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (setengah 
penganggur sukarela). Secara keseluruhan, tingkat pekerja paruh waktu menunjukkan tren yang 
cenderung menurun sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Tahun 2015, tingkat pekerja paruh 
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Gambar 3.12  Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Catatan:  Pencacahan Sakernas 2013 yang berlangsung pada masa libur Hari Raya Idul Fitri/Lebaran 
telah memengaruhi jam kerja 

Sumber:  Sakernas Agustus, 2011-2015
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waktu perempuan sebesar 31,81 yang berarti dari seluruh pekerja perempuan, 31,81 persennya 
merupakan pekerja paruh waktu. Sementara itu, dari seluruh pekerja laki-laki, hanya 15,25 
persen yang merupakan pekerja paruh waktu. Gambar 3.12 memperlihatkan tingkat pekerja 
paruh waktu perempuan bernilai dua kali lebih tinggi dibandingkan pekerja paruh waktu laki-laki. 
Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja perempuan yang secara sukarela menjalani 
pekerjaannya dengan jumlah jam kerja tidak penuh dibandingkan pekerja laki-laki. 

Bekerja paruh waktu merupakan salah satu solusi bagi perempuan untuk 
menggabungkan peran pekerjaan dan rumah tangga. Dampak positif yang diperoleh dari bekerja 
paruh waktu yaitu keseimbangan hidup antara bekerja dan keluarga. Bagi seorang perempuan, 
ada kepuasaan saat dapat bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga, sekaligus 
memiliki waktu untuk merawat anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun demikian, 
beberapa konsekuensi harus diterima pekerja paruh waktu, seperti kurang dihargai, upah yang 
lebih rendah, kesempatan memperoleh pelatihan dan pengembangan yang lebih terbatas, dan 
jika menerima pensiun, maka pensiun yang diterima jauh lebih sedikit (Lyonette, 2015).

Jika dilihat menurut provinsi, tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi  
dibandingkan pekerja paruh waktu laki-laki di seluruh provinsi di Indonesia. Sulawesi Tenggara 
merupakan provinsi dengan ketimpangan tertinggi antara pekerja paruh waktu laki-laki 
dengan pekerja paruh waktu perempuan. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan di Sulawesi 
Tenggara sebesar 42,75 persen, yang berarti hampir sebagian besar pekerja perempuannya 
adalah pekerja paruh waktu, sementara pekerja paruh waktu laki-laki hanya 19,87 persen. 
Sementara itu, provinsi dengan ketimpangan tingkat pekerja paruh waktu terendah yaitu DKI 
Jakarta. Pekerja perempuan dan laki-laki cenderung memilih bekerja dengan waktu penuh jika 
lapangan pekerjaan tersedia dan lingkungan di sekitarnya mendukung, seperti yang dialami oleh 
pekerja di DKI Jakarta. Sebagai kota besar dengan beragam jenis lapangan pekerjaan tersedia, 
memungkinkan penduduk Jakarta untuk bekerja dengan waktu penuh.

Setengah penganggur adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 
di bawah 35 jam, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan 
(setengah pengangguran terpaksa). Setengah penganggur merupakan bagian dari pekerja tidak 
penuh, di samping pekerja paruh waktu. Mereka yang tergolong setengah penganggur pada 
umumnya belum puas dengan pekerjaan yang sedang dijalani dan masih mencari pekerjaan 
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Gambar 3.13  Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015
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lain atau bersedia menerima pekerjaan lain. Hal ini disebabkan pekerja paruh waktu maupun 
setengah penganggur memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas. Tidak semua jenis pekerjaan 
dapat dimasuki dan hanya lapangan pekerjaan dengan karakterstik tertentu yang membutuhkan 
pekerja tidak penuh.

Persentase setengah penganggur menunjukkan tren yang cenderung menurun dalam 
lima tahun terakhir. Dari seluruh pekerja perempuan tahun 2015, 8,57 persen merupakan 
setengah penganggur. Sementara dari seluruh pekerja laki-laki tahun 2015, 8,43 persennya 
adalah setengah penganggur. Ketimpangan gender tidak tampak signifikan pada indikator ini. 
Menjadi setengah penganggur dapat dipengaruhi karakteristik dan latar belakang individu, 
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Gambar 3.14  Persentase Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Catatan:  Pencacahan Sakernas 2013 yang berlangsung pada masa libur Hari Raya Idul Fitri/Lebaran 
telah memengaruhi jam kerja

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015
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kondisi rumah tangga, dan preferensi jam kerja. Saat memasuki pasar tenaga kerja yang sama 
dan jenis pekerjaan yang sama, maka ketimpangan gender pada setengah penganggur berkurang 
secara signifikan (Kjeldstad & H.Nymoen, 2010).

Ditinjau menurut provinsi, perbedaan antara setengah penganggur laki-laki dan 
setengah penganggur perempuan tidak tampak terlalu signifikan. Maluku Utara merupakan 
provinsi dengan ketimpangan setengah penganggur laki-laki dan perempuan tertinggi 
dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Persentase setengah penganggur perempuan di 
Provinsi Maluku Utara mencapai 17,21 persen, sementara persentase setengah penganggur laki-
laki sebesar 14,33 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase setengah penganggur 
terendah, baik untuk setengah penganggur laki-laki maupun perempuan. 

Salah satu hambatan perempuan bekerja secara optimal yaitu tidak tercukupinya 
informasi tentang produktivitas perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perempuan menghabiskan 
lebih banyak waktu untuk kegiatan domestik atau karena pasar kerja yang tidak berkembang. 
Di negara-negara berkembang, tanggung jawab atau peran perempuan dalam rumah tangga 
membutuhkan jam kerja yang cukup panjang sehingga membatasi kesanggupan perempuan 
untuk membagi waktunya, dengan misal berpartisipasi penuh dalam pasar tenaga kerja atau 
bahkan hanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Peningkatan moda transportasi dapat meningkatkan akses perempuan dalam 
mengejar peluang ekonomi dengan mengurangi waktu tempuh perjalanan ke tempat kerja 
dan meningkatkan mobilitas. Karena tanggung jawab, perempuan sering memilih pekerjaan 
atas dasar jarak dari tempat tinggal dan kemudahan transportasi atau menjadi pekerja lokal. 
Sayangnya, perempuan seringkali berada di lingkungan yang lebih marginal dimana sebagian 
besar pekerjaan yang tersedia merupakan pekerjaan di sektor informal dengan produktivitas 
rendah. 
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Gambar 3.15  Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015

2,64

2,67

3,02

5,30
5,89

6,67

6,91
7,17

7,35
7,83

7,92

7,97

8,56

8,76

9,06

9,17

9,25

9,33

9,87

9,88

9,99
9,99

10,32

10,56

10,60

11,61

11,61

12,09

12,54

13,33

13,44

15,67

17,21

19,78

2,34
2,61

3,76
3,39

5,89

6,40

6,24

8,67

4,65

8,55

8,40

10,63

8,31
8,11

10,58

11,21

8,21

9,29

9,03
10,72

10,71

10,22

9,29

12,47

11,93

11,06
10,67

13,42

12,97

11,19

12,75
14,43

14,33

17,25

0 5 10 15 20

DKI Jakarta
Bali

Kepulauan Riau
DI Yogyakarta

Kalimantan Timur
Banten

Jawa Tengah
Lampung

Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan

Gorontalo
Riau

Jawa Timur
Jawa Barat

Jambi
Sumatera Selatan

Kepulauan Bangka Belitung
Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat

Sulawesi Tenggara
Sumatera Utara

Sulawesi Selatan
Papua

Sumatera Barat
Sulawesi Tengah

Maluku
Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Barat
Papua Barat

Bengkulu
Aceh

Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat

Persen

Laki-laki Perempuan

3.7  PEREMPUAN LEBIH RENTAN DENGAN JAM KERJA TERBATAS

Persentase penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu menunjukkan 
kecenderungan yang menurun selama periode 2011-2015. Tahun 2013, persentase pekerja 
dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu berada pada level tertinggi selama lima 
tahun terakhir. Dari seluruh penduduk perempuan yang bekerja, 17,43 persennya adalah pekerja 
dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu. Sementara itu, dari seluruh penduduk 
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Gambar 3.16  Persentase Penduduk dengan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya <15 Jam Selama Seminggu 
Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2011-2015

Catatan: Pencacahan Sakernas 2013 yang berlangsung pada pada masa libur Hari Raya Idul Fitri/
Lebaran telah memengaruhi jam kerja 

Sumber:  Sakernas Agustus, 2011-2015
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laki-laki yang bekerja, 12,16 persennya merupakan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang 
dari 15 jam seminggu. Hal ini disebabkan referensi waktu pencacahan Sakernas tahun 2013 
berlangsung pada masa libur Hari Raya Idul Fitri/lebaran sehingga mempengaruhi jumlah jam 
kerja pekerja. Pada tahun 2015, pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam seminggu 
berhasil diturunkan menjadi 10,85 persen untuk pekerja perempuan dan 5,28 persen untuk 
pekerja laki-laki.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pekerja perempuan dengan jumlah 
jam kerja kurang dari 15 jam seminggu persentasenya hampir dua kali lipat dibandingkan pekerja 
laki-laki. Tahun 2015, persentase pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dengan jumlah jam 
kerja kurang dari 15 jam seminggu masing-masing sebesar 5,28 persen dan 10,85 persen. Kondisi 
ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan bekerja dengan jam kerja yang 
lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Kehadiran atau jam kerja perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-
laki. Hal ini seiring dengan kodrat reproduksi perempuan yang memerlukan waktu untuk cuti 
melahirkan, cuti haid, dan sebagainya. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang memilih untuk 
tidak menggunakan tenaga kerja perempuan atau menggunakan tenaga kerja perempuan untuk 
pekerjaan tertentu. Stereotip yang menyatakan bahwa perempuan lebih bersifat irrasional dan 
emosional menjadikan perempuan sering dianggap tidak pantas diangkat sebagai pemimpin dan 
memiliki posisi kurang penting.

 3.8  STRATEGI MENINGKATKAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP PASAR 
TENAGA KERJA

Segregasi pekerjaan menurut gender menarik untuk ditelusuri karena dapat menjelaskan 
sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh keuntungan dari berbagai kesempatan 
kerja yang tersedia. Segregasi ini masih terlihat jelas di pasar tenaga kerja, dimana perempuan 
memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dan prospek pengembangan karir yang 
lebih terbatas. Pergeseran pekerjaan perempuan dari sektor pertanian ke industri merupakan 
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langkah awal kesetaraan perempuan terhadap akses pekerjaan. Di sektor industri, umumnya 
laki-laki terlibat pekerjaan mulai dari sektor hulu hingga ke hilir, sementara perempuan biasanya 
hanya terlibat di industri hilir atau fi nishing. Pemberdayaan perempuan melalui jenis pelati han 
dan pengembangan yang tepat dapat meningkatkan parti sipasi pekerja perempuan untuk 
terserap dalam kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki.

Perempuan biasanya terlibat dalam pekerjaan dengan produkti vitas rendah. Norma 
yang berlaku di masyarakat terkadang membatasi pekerjaan yang tepat bagi perempuan. 
Pemisahan jenis kelamin dalam pendidikan dan pelati han mungkin ti mbul dari norma sosial, 
tentang bidang studi mana yang cocok bagi perempuan, sehingga perempuan mungkin ti dak 
memperoleh pelati han yang sesuai dengan kualifi kasi untuk pekerjaan tertentu. Larangan bekerja 
di malam hari juga membatasi kesempatan kerja perempuan. Di samping itu, perempuan identi k 
dengan pekerjaan di lingkungan pabrik dan pekerjaan domesti k. Alasan utama parti sipasi kerja 
perempuan cenderung rendah dan berada pada kisaran nilai yang sama yaitu karena tanggung 
jawab dalam rumah tangga yang ti dak terbagi secara merata.

Akses perempuan terhadap pasar kerja mencerminkan kesempatan/peluang 
perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja. Perempuan yang memperoleh pelati han kejuruan 
akan lebih mudah diterima dalam pasar tenaga kerja karena menyesuaikan kebutuhan sektor 
jasa yang sedang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Seiring kemajuan teknologi dan informasi, 
sektor jasa telah menjelma menjadi sektor yang berperan penti ng dalam perekonomian 
nasional. Peningkatan sektor jasa berarti  peningkatan kebutuhan tenaga kerja berkompeten 
untuk mengisi pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan, dan itu dapat dilakukan oleh 
perempuan maupun laki-laki.

Kemajuan pendidikan perempuan yang diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja 
bagi perempuan diharapkan dapat membuka gerbang perubahan dalam kesetaraan gender di 
bidang ketenagakerjaan. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan menciptakan peluang 
kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan, kesesuaian pelati han dan keterampilan yang 
diberikan kepada perempuan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan mengatasi segmentasi 
pasar tenaga kerja yang menyebabkan karir perempuan terbatas dan upah yang diberikan lebih 
rendah dibandingkan laki-laki.

Perempuan lebih melekat dengan kemiskinan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh 
untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan akses bagi perempuan, terutama pada 
rumah tangga miskin untuk memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah. Melalui peningkatan 
akses pekerjaan, dampak positi f yang diti mbulkan antara lain peningkatan kemampuan SDM, 
penundaan usia perkawinan dan melahirkan. Peneliti an lebih lanjut terkait hambatan apa saja 
dalam pengembangan karir perempuan perlu dilakukan. Perbaikan kondisi perempuan dalam 
pasar kerja melalui penyaluran potensi produkti f perempuan menjadi langkah konkret untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. 
Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan produkti vitas perempuan dalam pasar tenaga 
kerja melalui peningkatan kinerja perempuan. Aturan tentang cuti  bersalin, pengasuhan anak, 
pengaturan jam kerja, dan kebijakan lain perlu diperhati kan guna meningkatkan kualifi kasi dan 
akses perempuan terhadap pekerjaan di luar sektor pertanian. Kemajuan ini diharapkan dapat 
mendorong produkti vitas dan kinerja pekerja perempuan, dan pada akhirnya kesetaraan gender 
di Indonesia dapat tercapai.
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BAB IV

KONDISI PASAR TENAGA KERJA

4.1  AKSES PEREMPUAN TERHADAP PEKERJAAN FORMAL MENINGKAT

Permasalahan  mendasar pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia 
adalah  masih rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam  pembangunan ekonomi, serta masih 
adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan ini terjadi 
tidak hanya dalam sosial  budaya masyarakat, tetapi juga dalam bidang  pendidikan,  kesehatan,  
ekonomi, pekerjaan dan politik (Khotimah, 2009). Hal ini pun berakibat pada rendahnya kualitas 
hidup perempuan Indonesia dalam kerangka penjaminan kesetaraan gender.

Pencapaian kesetaraan gender guna pembangunan pemberdayaan perempuan 
Indonesia telah mengalami kemajuan dengan percepatan yang masih lambat setiap tahunnya. 
Kemajuan pencapaian ini sangat berpengaruh pada nilai budaya dan stereotip terhadap 
perempuan yang ada di masyarakat. Perempuan Indonesia banyak yang tidak boleh bekerja dan 
hanya berperan dalam mengurus rumah tangga dan atau menjadi pekerja keluarga. Tercatat 
pada tahun 2015, perempuan yang bekerja tidak sampai separuh dari jumlah perempuan 
usia kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja 
masih rendah. Disamping itu, para perempuan yang telah bekerja pun mengalami tantangan 
diskriminasi dalam dunia kerja. Akibatnya, sebagian besar perempuan lebih mendominasi pada 
pekerjaan sekunder, yaitu pekerjaan yang tidak menjanjikan jaminan akan kestabilan bekerja, 
kompensasi rendah, dan tanpa prospek untuk berkembang di masa depan.

Gambar 4.1.  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja pada Sektor Pekerjaan Formal 
Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

Terlepas dari tantangan pencapaian tersebut, kesetaraan gender dalam aspek pekerjaan 
telah mengalami kemajuan. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir telah 
terjadi peningkatan jumlah perempuan yang pekerja pada sektor formal. Ini menunjukkan 
telah terjadi peningkatan kesetaraan gender dengan lebih terbukanya kesempatan kerja sektor 
formal untuk perempuan. Peningkatan ini juga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup 
perempuan untuk dapat mandiri dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki dalam hal sosial 
ekonomi. Hal ini karena pekerja di sektor formal umumnya memiliki akses lebih baik ke pelayanan 
sosial seperti kompensasi kerja dan asuransi kesehatan. Pada tahun 2015 terjadi kemajuan yang 
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cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu terjadi peningkatan pekerja pada sektor 
formal baik itu pekerja laki-laki maupun perempuan. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia 
sedang mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan memberikan pekerjaan yang layak untuk 
semua rakyatnya.

4.2  PEREMPUAN LEBIH DOMINAN SEBAGAI PEKERJA RENTAN

Peningkatan pekerja pada sektor formal secara langsung akan berdampak pada 
penurunan jumlah pekerja rentan. Pekerja rentan merupakan pekerja yang bekerja dengan 
berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, menjadi pekerja bebas, atau 
menjadi pekerja keluarga tanpa upah. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 62,22 persen  
pekerja  perempuan  dianggap  rentan  pada  tahun  2015.  Sementara pekerja rentan laki-laki 
tercatat sebesar 55,10 persen. Meskipun selama 2011-2015 telah terjadi adanya penurunan 
pekerja rentan, kesenjangan gender masih cukup tinggi. Melihat adanya kesenjangan gender pada 
pekerja rentan mengindikasikan bahwa perempuan cenderung bekerja dengan upah yang tidak 
memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang buruk dibandingkan laki-laki. Besarnya 
pekerja rentan perempuan ini diperkirakan karena alasan kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap keluarganya. Perempuan umumnya akan memilih pekerjaan rumahan atau menjadi 
pekerja keluarga yang fleksibel aturan jam kerjanya agar dapat tetap mengurus rumah tangga.

Tabel 4.1  menunjukkan  komposisi  pekerja  rentan  berdasarkan  jenis  kelamin.  
Data tahun  2011-2015 menunjukkan sifat dan komposisi pekerjaan rentan sangatlah berbeda 
untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung dianggap sebagai pekerja rentan karena 
status mereka sebagai wiraswasta atau pekerja bebas, sementara perempuan cenderung 
menjadi pekerja rentan karena mereka merupakan pekerja keluarga tanpa upah. Selain itu, 
tabel 4.1 memperlihatkan adanya transisi pekerjaan pada perempuan pekerja rentan, terlihat 
dari penurunan persentase pekerja keluarga setiap tahunnya sejak tahun 2011. Ini merupakan 
indikator pencapaian yang baik untuk mendorong produktivitas pekerja terutama perempuan 
dalam mendukung ekonomi keluarga. Namun,  karena  lebih  sulit  untuk  transisi  dari  pekerja  
keluarga  ke  dunia  kerja  yang  berada di luar unit keluarga, program-program yang mendukung  
perempuan  untuk  membangun  keterampilan mereka dan mengakses pekerjaan formal sangat 
diperlukan (ILO, 2013).

Gambar 4.2  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Pekerja Rentan 
Menurut Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber : Sakernas Agustus, 2011-2015
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Hal menarik lainnya dari tren perkembangan komposisi pekerja rentan adalah pekerja 
bebas atau pekerja kasual. Pekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas umumnya digunakan 
untuk mewakili indikator guna memantau pertumbuhan pekerjaan sektor informal. Sebagian 
besar pekerja bebas adalah laki-laki dengan jumlah dua kali lipat dibandingkan perempuan. 
Data pekerja bebas menurut lapangan pekerjaan menunjukkan tren yang berbeda menurut jenis 
kelamin (Gambar 4.3). Pekerja bebas laki-laki banyak mengisi lapangan pekerjaan non-pertanian 
daripada pertanian, sedangkan pekerja bebas perempuan masih banyak mengisi lapangan 
pekerjaan pertanian daripada non-pertanian.

JENIS KELAMIN
TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

LAKI-LAKI

        Berusaha Sendiri 18,21 17,17 17,30 17,93 16,75

        Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar 22,02 20,55 20,88 20,24 19,01

        Pekerja Bebas 12,29 12,63 11,95 12,25 13,63

        Pekerja Keluarga 7,26 6,89 6,89 6,09 5,72

PEREMPUAN

        Berusaha Sendiri 16,16 15,82 16,59 17,77 17,44

        Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar 12,02 11,43 10,99 11,15 10,48

        Pekerja Bebas 6,30 6,57 6,71 6,36 6,33

        Pekerja Keluarga 31,98 31,13 30,93 28,85 27,96

Tabel 4.1  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Sebagai Pekerja Rentan 
Menurut Komposisi dan Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber : Sakernas Agustus 2011-2015

Sumber : Sakernas Agustus, 2011-2015

Gambar 4.3  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Pekerja Bebas/Kasual 
Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan, 2011-2015
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Meskipun tren pada lapangan pekerjaan pertanian untuk laki-laki dan perempuan 
mengalami penurunan, perbedaan ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya kesenjangan. 
Perempuan memang kurang berpartisipasi sebagai pekerja bebas karena lebih banyak 
tergolong sebagai pekerja keluarga, akan tetapi sebagai pekerja bebas di pertanian perempuan 
kerap mengalami marginalisasi yaitu proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Pada 
lapangan pekerjaan pertanian, pekerja bebas perempuan mulai tersingkir karena pekerjaan 
dominan mereka seperti pemilihan benih, menanam, menyiangi, membuat pupuk alami, dan 
memanen mulai digantikan oleh teknologi. Hal ini tentu mengurangi pangsa pasar pekerjaan 
perempuan pada sektor pertanian terutama bagi mereka yang berketerampilan rendah. Mereka 
bisa beralih ke pekerjaan sektor formal, informal lainnya, atau bahkan menjadi pengangguran.

Gambar 4.4  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Sebagai Pekerja Rentan 
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2015

89,40
82,42

78,51
76,14

74,65
73,56
73,55

72,38
71,20
70,63
70,50

68,43
68,07
67,36
67,26
66,50
65,94

64,38
64,04
63,87
63,58
63,27

60,71
60,28

58,59
56,99

54,17
52,71
52,09

46,34
46,02

42,02
33,43

30,14

75,89
75,74

69,28
72,13

68,98
60,44

66,95
66,56
66,06

67,68
54,97

65,66
59,99

57,63
55,55

53,58
63,43

62,24
58,54

55,92
49,41

60,65
46,42

51,09
65,25

46,92
61,95

49,32
47,08

41,87
37,11
36,85

25,59
25,13

0 20 40 60 80 100

Papua
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Barat
Lampung

Kalimantan Barat
Sulawesi Tenggara

Maluku Utara
Maluku

Bengkulu
Papua Barat

Sulawesi Tengah
Jawa Timur

Sumatera Selatan
Sumatera Utara

Kalimantan Selatan
Sumatera Barat

Sulawesi Selatan
Aceh

Jambi
Kalimantan Tengah

Jawa Tengah
Bali

Kep. Bangka Belitung
Gorontalo

DI Yogyakarta
Sulawesi Utara

Jawa Barat
Riau

Kalimantan Utara
Kalimantan Timur

Banten
Kepulauan Riau

DKI Jakarta
Laki-laki

Perempuan



47statistik gender tematik - Potret ketimpangan gender dalam ekonomi

4kondisi PASAR TENAGA KERJA

Penurunan pekerja rentan dan komposisinya tidak dapat hanya dilihat secara nasional 
tetapi juga persebarannya menurut provinsi. Persebaran pekerja rentan di Indonesia tercermin 
pada Gambar 4.4 yang memperlihatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan persentase 
pekerja rentan terendah. Sementara Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase 
pekerja rentan tertinggi. Secara umum terlihat bahwa persentase pekerja rentan di wilayah 
Indonesia bagian timur lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini secara 
tidak langsung mengindikasikan adanya ketimpangan dalam hal ekonomi dan pembangunan. 
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Gambar 4.5  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan 
Utama dan Jenis Kelamin, 2011-2015

Sumber: Sakernas Agustus, 2011-2015

Menilik lebih jauh, kesenjangan gender dalam sektor pekerjaan dan pekerja rentan 
berimbas pula pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Adanya stereotip atau pandangan umum 
dalam masyarakat tentang perempuan memunculkan permasalahan ketidaksetaraan. Gambar 4.5 
menunjukkan tren perkembangan penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama dan jenis 
kelamin dari tahun 2011 hingga 2015. Secara keseluruhan sektor pertanian masih mendominasi 
jenis pekerjaan meskipun trennya menurun. Ini mengindikasikan bahwa setiap tahun tenaga 
kerja Indonesia mulai meninggalkan pekerjaan sektor pertanian dan beralih ke sektor lainnya.
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Apabila ditinjau menurut gender dapat dikatakan bahwa perempuan lebih mendominasi 
jenis pekerjaan pada sektor jasa-jasa, yaitu tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, tenaga 
profesional, dan pejabat pelaksana. Sementara itu, untuk pekerja laki-laki, mereka lebih menguasai 
jenis pekerjaan pada sektor produksi dan pemerintahan, yaitu sebagai tenaga produksi, operator 
alat angkutan, pekerja kasar, tenaga kepemimpinnan dan ketatalaksanaan. Perbedaan dominasi 
jenis pekerjaan menurut gender ini mengungkapkan adanya kesenjangan dalam jenis pekerjaan 
tertentu. Perbedaan paling mencolok terdapat pada jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan 
dan tenaga poduksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar. Perbedaan yang besar ini 
mengindikasikan bahwa perempuan lebih mendominasi pada pekerjaan yang berhadapan langsung 
dengan pelanggan sehingga dituntut untuk berpenampilan menarik. Sedangkan untuk laki-laki 
mereka dominan pada pekerjaan yang maskulin dan mengedepankan tenaga atau kekuatan fisik.

Garis besar yang dapat ditarik dari fakta-fakta pada uraian diatas adalah capaian 
kesetaraan gender di Indonesia dari aspek pekerjaan mengalami pertumbuhan yang lambat. 
Usaha untuk mempercepat pertumbuhan diperlukan guna meningkatkan partisipasi perempuan 
dalam angkatan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Fakta 
yang ada menyatakan pekerja perempuan masih dominan pada sektor informal yang tidak 
menjanjikan jaminan akan kestabilan bekerja, upah rendah, dan sulit untuk pengembangan karir 
di masa depan. Pelaksanaan program padat karya dan peningkatan keahlian serta keterampilan 
diperlukan untuk meningkatkan kualifikasi perempuan di pasar tenaga kerja. Selain itu, 
perluasan kesempatan yang terbuka untuk tenaga kerja perempuan juga perlu diupayakan 
sehingga kesetaraan gender dapat dicapai dan menyediaan pekerjaan layak dapat terwujud.

4.3  PENDIDIKAN SEBAGAI GERBANG PEMBUKA PASAR TENAGA KERJA

Pendidikan merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia yang dapat 
menjembatani   kesenjangan   peluang   dan  kesempatan  memperoleh  pekerjaan antara laki-
laki dan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka lebih 
menonjol sikap intelektual dan kemampuan daya saingnya (advanced competitive) lebih terbuka 
(Todaro, 2004). Pendidikan idealnya betujuan untuk mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan 
dalam bidang pekerjaan di masa depan. Namun, kondisi yang terjadi sekarang banyak penduduk 
usia kerja yang telah menempuh pendidikan tetapi tidak mendapat pekerjaan. Fenomena ini 
muncul karena saat ini pertumbuhan antara tamatan sekolah dan lapangan pekerjaan untuk 
penduduk usia kerja tidak sama. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi kaum rentan seperti 
perempuan untuk dapat kesempatan sama seperti laki-laki di lingkungan sosial apabila mereka 
tidak mempunyai modal untuk menghadapi persoalan tersebut.

Peran pendidikan sangat penting sebagai katalisator kemajuan teknologi suatu negara 
dan faktor penentu kesuksesan negara dalam bersaing di pasar dunia. Pertumbuhan penduduk 
usia kerja yang meningkat merupakan bonus demografi untuk Indonesia dalam meningkatkan 
produksi. Pemanfaatan bonus ini perlu didukung oleh kesetaraan gender agar perempuan 
dapat berpartisipasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu wujud kesetaraan gender 
dapat dilakukan melalui akses yang sama terhadap pendidikan. Akses yang sama dan mudah 
ke pendidikan akan berdampak pada diperolehnya kemampuan yang sama sehingga membuka 
kesempatan dan akses yang sama pada sumber daya. Disamping itu, data pendidikan dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dalam membuka lapangan pekerjaan 
yang sesuai dengan jumlah tamatan pendidikan.
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Gambar 4.6 secara umum menunjukkan rata-rata lulusan SMK lebih kecil persentasenya 
dalam memperoleh pekerjaan di masyarakat dibandingkan SMA. Lulusan SMA/SMK laki-laki 
terlihat lebih banyak memperoleh pekerjaan dibandingkan perempuan. Lulusan yang paling 
banyak bekerja adalah lulusan SMA jurusan Bahasa dan Sastra dengan persentase diatas 90 persen 
baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perbedaan menurut gender lebih banyak terjadi pada 
tamatan SMK dibandingkan SMA yang bekerja. Pada tamatan SMA jurusan IPA memperlihatkan 
perempuan lebih sedikit yang mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki dengan selisih 
sebesar 4,87 persen. Sementara untuk tamatan SMK, jurusan SMK Listrik, Mesin, Grafika, Tekstil, 
Penerbangan dan Teknik Lainnya sangat dominan yang memperoleh pekerjaan adalah laki-laki 
dengan perbedaan 9,94 persen dari pekerja perempuan. Masih besarnya kesenjangan gender 
pada tamatan SMK yang bekerja lebih dikarenakan oleh minat pada jurusan tertentu memang 
didominasi oleh gender tertentu. Selain itu, sedikitnya kesempatan atau lowongan pekerjaan 
pada gender tertentu di jenjang pendidikan ini juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Jika 
ada kesempatan atau lowongan pekerjaan, kebanyakan pekerjaan tersebut tidak memerlukan 
keahlian khusus sesuai jurusannya. 

4.4  PEREMPUAN CENDERUNG BEKERJA DI SEKTOR KESEHATAN DAN 
PENDIDIKAN

Lalu, bagaimana dengan penduduk usia kerja yang tamatan perguruan tinggi? Pada 
jenjang pendidikan perguruan tinggi, bidang keilmuan dan keahlian lebih terspesifikasi sehingga 
lulusan pada jenjang ini idealnya akan terspesifikasi pada bidang pekerjaan tertentu yang 
sesuai. Tabel 4.2 memperlihatkan jurusan yang lulusannya banyak bekerja adalah jurusan yang 
favorit pada jenjang perguruan tinggi. Tamatan lulusan perguruan tinggi yang paling banyak 
memperoleh pekerjaan adalah jurusan Kependidikan dan Keguruan, Ekonomi, Kedokteran dan 
Kesehatan, dan Teknik/Teknologi. Terlihat ada perbedaan menurut gender untuk penduduk usia 

Gambar 4.6  Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Tamatan SMA/SMK yang Bekerja 
Menurut Jurusan/Bidang Studi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber : Sakernas Agustus, 2015
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kerja yang bekerja pada jurusan tertentu. Untuk jurusan ekonomi perbedaan antar gender tidak 
jauh berbeda, dengan perbedaan 3,50 persen tamatan perguruan tinggi laki-laki lebih unggul 
dibandingkan perempuan dalam lapangan kerja. 

JURUSAN/BIDANG STUDI

DISTRIBUSI PENDUDUK  
BERUMUR 15+ YANG BEKERJA

LAKI-LAKI PEREMPUAN
(1) (2) (3)

1. Agama dan Ilmu Kehutanan 4,88 5,01
2. Administrasi/Manajemen Bisnis 2,57 2,18
3. Administrasi/Manajemen Keuangan 7,62 8,81
4. Administrasi Pemerintahan 2,15 1,23
5. Administrasi/Manajemen Perkantoran 2,08 2,53
6. Arsitektur dan Perencanaan Kota 0,84 0,39
7. Bahasa dan Sastra 2,91 6,39
8. Ekonomi 14,82 11,32
9. Hukum dan Kehakiman 6,06 2,63
10. Humanisme/Humaniora 0,19 0,11
11. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 1,36 2,20
12. Ilmu Sosial dan Politik (ISP) 2,91 1,87
13. Kedokteran dan Kesehatan 4,38 14,04
14. Kehutanan 0,43 0,18
15. Kesenian dan Seni Rupa 0,72 0,51
16. Komunikasi Masa dan Dokumentasi 1,61 1,23
17. Matematika dan Ilmu Komputer 6,98 4,74
18. Pelayanan Jasa 1,51 0,78
19. Perikanan 0,53 0,28
20. Pertanian 2,75 1,49
21. Pertukangan, Kerajinan dan Industri 0,27 0,05
22. Peternakan 0,44 0,24
23. Psikologi 0,31 0,88
24. Teknik/Teknologi 13,13 2,52
25. Transportasi dan Komunikasi 1,08 0,41
26. Kependidikan dan Keguruan 14,71 25,63
27. Lainnya 1,86 1,64
50. Tidak ada isian 0,89 0,71

TOTAL 100 100

Tabel 4.2  Distiribusi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Tamatan Pendidikan Tinggi yang Bekerja 
Menurut Jurusan/Bidang Studi dan Jenis Kelamin, 2015

Sumber : Sakernas Agustus, 2015

Dua puluh dari dua puluh tujuh jurusan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa laki-laki lebih 
banyak diterima bekerja dibandingkan perempuan. Sementara, jurusan teknik/teknologi 
lapangan kerja yang paling dominan diisi oleh laki-laki. Meskipun demikian, ada lapangan kerja, 
dimana perempuan terlihat sangat dominan yaitu pada lapangan kerja bidang kesehatan dan 
kedokteran dengan persentase sebesar 14,04 persen serta bidang kependidikan dan keguruan 
dengan persentase 25,63 persen. Besarnya perempuan tamatan perguruan tinggi yang bekerja 
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