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RINGKASAN
Penelitian ini bert~~~iuan
ilnti~kmengetahi~ipengaruh kegiatan impor terhadap
pengangguran di Indonesia. Penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan
nienggunakan data lime series yang bersu~nberdari data nadnn Pusat Statistik
Indonesia, yakni data kegiatan impor dan pengganguran di Indonesia selnen.jal<
tahun 1996 sa~npaidengan tahun 2005. Tcknik analisis data lnenggi~nakananalisis

regresi linear. Hasil penelitian ini ~nene~nukan
bahwa ternyata tidak ada pengaruh
yang berarti antara kegiatan impor terhadapjumlah pengangguran di Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAk
A. Latarbelakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam
perekonomian, hampir tanpa terkecuali perdagnngan sernua negara terlibat dalam
kegiatan perdagangan baik antar daerah, pulau dan perdagangan internasional.
Perdagangan Internasional dibutuhkan karena disadari di dunia ini suatu negara tidak
menghasilkan seluruh produk yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Perdagangan

-

antar negara ini sering dikatakan sebagai kegiatan ekspor dan impor. Secara teoritis
para ahli memiliki pendapat yang berbeda soal kernanfaatan perdagangan dalam
perekonomian negara. Pertama ada sebagaian besar kelompok yang cenderung
berpendapat bahwa Perdagangan luar negeri akan memberikan kesejahteraan kedua
belah pihak, kedua, perdagangan bebas tidak serta merta meningkatkan kesejahtaraan
kedua belah pihak tergantung pada alatlsarana intervensi pernerintah dan pcn~lnpat
kefiga. mengatakan bahwa perdagangan bebns justru mengilntungkan negara \.ang
memiliki struktur ekonomi industri maju dan akan merugikan negara berkembang
(Greenaway: 1987, dalam Gemme1.1992)
Kebanyakan negara berkembang berkeyakinan

bahwa perdagangan luar

negeri memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian, keyakinan
ini didasari oleh pemikiran, perdagangan luar negeri memberikan manfaat langsung
terhadap kenaikan output dan perluasan pasar dan laju pertumbuhan ekonomi dan
secara tidak langsung berupa keahlian, modal dan teknologi. Namun keyakinan
tersebut belurn tentu benar karena beberapa faktor diantaranya adalah perdagangan

negara berkembang ke negara maju mengandalkan produk primer dalam bentuk
berbagai macam hasil tambang, biji besi, minyak mentah. Data Bank Duni*yang
dipublikasikan tahun 1994 menerangkan komposisi ekspor produk primer negara
berkembang mencapai 71 persen, dan produk inclustri hanya 29 persen , sementara
itu negara maju komoditi primer hanya 18 persen dan produk manufaktur 82 persen.
Nilai tambah perdagangan produk primer ini jauh lebih rendah dengan nilai ekspor
negara-negara maju, Negara berkembang hanya memberikan kontribusi 3 persen
dalam perdagangan dunia (UNDP:Todaro,2004). Sehingga

negara berkembang

selalu mengalami depisit perdagangan.
Peningkatan kegiatan impor negara berkembang atau kegiatan ekspor negara
maju secara internal bagi negara berkembang tidak terlepas dari keinginan untuk
meniru standar mewah negara maju. gejala ini dikenal dengan istilah "Demostration
Elfee" yang diperkenalkan oleh Duesenberry dan dikembangkan lebih lanjut oleh

Nurkse. Demo.stratio~ieffect berpengaruh buruk terhadap kecenderungan menabung
(pro1:ensiy to save) dan mempersulit pemerintah dalam mempergunakan keuangan

negara sebagai sarana pembentukan Modal (Nurkse. dalam Jinggan. 2003)
Perekonomian berorientasi pada luar negeri dengan mempercepat proses
industrialisasi barangkali akan memberikan dampak positif dalam perekonomian
khususnya pads penciptaan lapangan kerja dalam negeri. hasil survey Albert Berry
tahun 1987 (dalam Gemme1,1992) di tiga negara berkembang yakni : Korea Selatan.
Singapura, Taiwan, perdagangan luar negeri mampu memberikan darnpak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3 persen-6 persen pertahun sehingga
lapangan ker-ja meningkat dan distribusi pendapatan lebih merata, survey ini

diperkuat oleh Fei (1 979) dan Krueger (1 98 1 ) (dalam Gemmel, 1992). Namun
sebaliknya terjadi di Indonesia, kegiatan ekspor tidak sebanding dengan kegiatan
impor.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian terbuka
dengan malakukan transaksi perdagangan Iuar negeri secara bebas. Dalam
pembentukan GDP (Gross Donzestic Product) Indonesia sektor Perdagangan luar
negeri ini memberikan kontribusi sebesar 29 persen. Kegiatan impor merupakan
kegiatan pembelian barang dan jasa ke luar negeri melalui kegiatan perdagangan luar
negeri, kegiatan ini disatu sisi mendatangkan kemanfatan bagi Indonesia karena nilai
guna dari produk barang dan jasa bisa dimanfaatkan oleh konsumen dalanl negeri.
Namun disisi lain pembelanjaan sejumlah barang dan jasa keluar negeri akan
menguras sejumlah devisa negara.
Perbedaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, selera serta
perbedaan teknologi menjadi faktor-faktor pendorong terciptanya hubungan dan
kerjasama antar negara-negara di dunia. Kerjasama yang dilakukan biasanya melalui
sebuah proses perdagangan

atau yang sering disebut dengan perdagangan

internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan bersama. dengan demikian perdagangan internasional
dapat diartikan suatu kegiatan pertuka~anbarang atau jasa yang dilakukan antara dua
negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama (Sutrisno dkk, 2003:15).
Dalam perdagangan internasional masing-masing negara di dunia akan
mengutamakan keuntungan yang akan mereka peroleh melalui kegiatan ekspor dan
impor komoditi antar negara. Tetapi dalam kenyataannya perdagangan internasional

tidak selalu memberikan dampak yang positif. Hal ini terutama dialami oleh negaranegara yang cendrung lebih besar melakukan kegiatan impor dari pada kegiatan
ekspor.
Salah satu akibat dari kelebihan impor oleh suatu negara adalah meningkatnya
pengangguran di negara tersebut. Kalau secara terus menerus melakukan impor,
kemungkinan besar produksi dalam negeri akan mengalami penurunan permintaan.
Akibatnya pabrik-pabrik banyak yang mengurangi produksinya salah satu melalui
pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini memicu meningkatkan pengangguran pada
1

negara tersebut.
Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mengalami kenaikkan
pada kegiatan impornya, terutama sekali impor barang-barang non migas Hal ini
ternyata juga seiring dengan kondisi jumlah pegangguran yang c e n d n ~ n gnieningkat
setiap tahunnya. Kegiatan impor Indonesia selalu di dominasi oleh impor barangbarang non migas. Sedangkan jumlah pegangguran di Indo-nesia setiap tahun selama
sepuluh taliun tersebut juga cendung selalu mengalami kenaikkan.
Berakhirnya masa orde lama dan berkuasanya orde baru, pemerintah
melakukan

perbaikan regulasi perdagangan internasional, mulai terbuka dengan

konsep liberalisasi utama sepanjang tahun 1966-1969. ekses positif dari kebijakan
tersebut Indonesia mendapatkan simpatik intemasional dalam ha1 investasi dan
bantuan asing untuk kegiatan sosial dan ekonorni. Namun neraca pembayaran hampir
setiap tahun mengalami defisit pembayaran, tlalam kajian Hill (2002) sampai pada
tahun 1980-an lndonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai ketergantungan ekonomi yang tinggi pada minyak bumi. ketika terjadi bom defisit minyak

tahun 1966-1972 yang mencapai 50 persen dari ekspor perdagangan, namun
perekonomian Indonesia bisa selamat pada periode ini karena banyaknya jumlah
bantuan luar negeri dan pinjaman yang mengalir.
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki karakter
sebagai negara "surplu.~renaga kerja". pada akhir tahun 1998 Indonesia berpenduduk
207, 4 Juta dan pada tahun 2004 telah mencapai 220 juta orang. Data tahun 1993,
penduduk miskin mencapai 25.5 persen. dimana 9.1 persen berada di perkotaan dan
16,4 persen berada di pedesaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan
pengangguran dan kemiskinan ini, termasuk melakukan perbaikan struktur ekonomi
dari sektor pertanian yang dominan yakni 53 persen diawal tahun 1965 berubah
menjadi 19 persen dan kenaikan sektor industri dan manufaktur dari 19 persen di
tahun 1965 naik menjadi 61%. namun pen~bahanstruktur ekonomi dan kenaikan
output tersebut belum mampu memperbaiki pemerataan pendapatan dan kemiskinan.
secara rata-rata rasio gini secara fluktuasi sejak tnhun 1965 - 1993 berkisar pada 0.32
dan 0,35 (Hill:2003). Diakhir tahun 1998 hingga tahun 2004. Indonesia mengalami
krisis ekonomi dan moneter yang akut. suku bunga bank menjadi 50 persen, nilai
uang berkurang 9 0 persen. kurs rupiah terhadap dollar turun mencapai 400 persen.

GDP turun lebih dari 15 persen. tingkat pengangguran mencapai 30 persen. Indikator
kesejahteraan

lainnya

turun.

dnn

Indonesia

mengalami

masa

yang

sulit

(Mankiw:2000).
Salah satu persoalan makroekonomi Indonesia saat ini adalah persoalan
pengangguran, orang yang tidak bekerja di perkotaan dan pedesaan jumlahnya terus

.

meningkat, orang yang tidak bekerja tersebut diperkirakan mencapai 30 persen dari
usia produktif. Persoalan ini men~pakanpersoalan yang amat n ~ m i tdipecahkan di
Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini diantaranya
adalah mendorong investasi dalam negeri, mengirimkan tenaga kerja keluar negeri,
program

padat

karya

dan pengemhangan

sektor

pertanian

namun

tingkat

pengangguran juga belum mengalami penurunan yang meyakinkan. Maka diperlukan
suatu analisis yang lebih khusus dan spesifikasi mengenai pengaruh kegiatan impor
terhadap pengangguran di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat d i r u m ~ ~ s k amasalah
n
penelitian, yakni sejauhmana pengaruh kegiatan impor terhadap pengangguran di
Indonesia.

\

BAB I1
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan impor
terhadap penganguran di Indonesia.

R. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan infom~asi dan
memperkaya khasah kajian emperis perekonomian Indonesia, secara lebih
khusus penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada :
1. Bagi Perguruan tinggi khususnya pada pusat-pusat

studi ekonomi

Indonesia, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan kajian lebih
lanjut menganai pengangguran di Inclonesia.

2. Khusus bagi pengambil kebijaknn pada Departemen Perdagangan dan
Industri Republik Indonesia. dengan riset ini bisa menjadi masukan dan
referensi dalam pengambilan kebi.jakan kegiatan impor di Indonesia.

RAB 111

TINJAPAN
PUSTAKA
A. Kesempatan kerja dan Pengangguran
Tenaga kerja merupakan salah satu biaya faktor produksi atau merupakan
salah satu input industry. Pandangan klasik faktor produksi primer adalah tanah dan
tenaga kerja (pertanian) yang diformulasikan dengan , Q = f(R,L) kemudian ditambah
dengan modal, sehingga fungsi produksi menjadi Q = f (C,L,R.T). Artinya adalah
jumlah total produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, tenaga kerja.
kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan (sukirno:2000). Dalam fungsi produksi
dinyatakan adanya hubungan matematis antara masukan (input) dengan keluaran
(output), teknologi merupakan turunan dari modal semakin bnnyak tenaga kerja yang
digunakan maka modal yang bekerja akan semakin produktif dan sebaliknya sernakin
banyak modal yang digunakan maka produktivitas tenaga kerja juga akan semakin
produktif. Dalam proses produksi ada tiga komponen utama

input tenaga kerja.

lahan dan modal. Di pasar tenaga keria rumah tanggal langsung bisa menjual tenaga
kerja kepada perusahaan dan perusahaan memberikan sejumlah upah. lahan disewa
atau dibeli kepada pimilik lahan sementara itu modal dalam bentuk mesin, saranalalat
didapatkan oleh pengusaha atas dana masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah
biaya modal (Case,2003).
Berkenaan dengan permintaan atas input dalam bentuk tenaga kerja sangat
ditentukan oleh tingkat upah dan hasil penerimaan Laba (marginnl) yang diperoleh
oleh pengusaha dalam perekonomian sebagaimana di.jelaskan dalam teori prilaku
produsen bahwa produsen akan selalu memaksimalkan keuntungan. Jika perusahaan

ingin menambah input salah satunya dalam bentuk tenaga kerja maka perusahaan
akan mempertimbangkan apakah produk marjinalnya melebih h r i harga pasar, dan
kenaikan permintaan atas produk yang dihasilkan. Dengan demikian kelebihan atau
selisih nilai hasil produksi yang diperoleh terhadap jumlah biaya faktor produksi dan
penggunaannya yaitu laba atau keuntungan produsen, dan penjumlahan atas biaya
faktor produksi dan keuntungan dinamakan dengan pendapatan total sebagai hasil
dari kesempatan kerja yang diciptakan oleh produsen.

Maka dengan demikian

kesempatan kerja sangat ditentukan oleh sejumlah berapa produsen mengharapkan
penghasilan. Keynes dalam penjelasan pokok-pokok teorinya menjelaskan bahwa
bilamana kesempatan kerja meningkat, maka pendapatan riil agregat pun meningkat,
dan konsumsi agregat juga meningkat namun harus ada sebagian pendapatan tersebut
yang ditabungkan untuk melakukan investasi masa sekarang dan masa menadatang.
Pengertian dan penjelasan atas kesempatan ker-ja ini dijelaskan dalam teori Keynes
(dalam Makaliwe. 1991).
Pengangguran merupakan salah satu persoalan pokok dalam perekonomian.
pengangguran merupakan suatu situasi dimana seseorang tidak mendapatkan
pekerjaan dan pendapatan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pigou dalam
penjelasan Keynes menjelaskan bahwa kesempatan kerja tergantung pada tarif upah
. tenaga

kerja dan fungsi permintaan tenaga kerja. yang kemudian dikritisi oleh

Keynes. Ia berkeyakinan bahwa kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh

Industri

dalam negeri yang secara berkelanjutan berproduksi dan melakukan kegiatan
perdagangan dalam negeri dan melakukan perluasan pasar ke luar negeri dalam
bentuk ekspor. Siklus perekonomian ini akan menambah kesempatan kerja dalam

negeri. Namun ketika terjadi persoalan perekonomian, bila mana tidak terjadi
perubahan dalam kecenderungan berkonsumsi dan peningkatan investasi maka
kesempatan kerja tidak akan meningkat. Pada saat pertumbuhan penduduk terus
meningkat

seperti yang

pertumbuhan

penduduk

dijelaskan oleh Malthus tentang
dengan

istilah

Perangkap

teorinya

penduduk

pada

tentang
tingkat

keseimbangan rendah (Low level-equilehrium population), Malthus menjelaskan
bahwa pertumbuhan penduduk pada negara miskin kurang mampu menaikkan tingkat
pendapatan agregat dan perkapita diatas perkapita subsisten kecuali mereka
melakukan usaha prentif dalam usaha mengendalikan jumlah kelahiran (dalam
Arsyad, 1999). Peningkatan jumlah penduduk dalam ha1 ini disebut dengan angkatan
kerja tidak diiringi dengan perubahan ke arah penambahan prilaku konsumsi dan
investasi agregat disinilah ketidakmampuan

pertumbuhan ekonomi menutupi

pertumbuhan angkatan kerja secara agregat maka terjadilah pengangguran.
Secara umum penggangguran ini juga

terjadi karena beberapa persoalan

ekonomi diantaranya adalah inflasi. deflasi. dan penurunan daya beli (stagnasi
ekonomi), produsen tidak mendapatkan pasar baru dalam memasarkan produk yang
dihasilkan sebagai fakta yang memberikan bantahan atas keyakinan teori klasik
bahwa "setiap penawaran dan akan mendatangkan sendiri pemlintaan".
Persoalan pengangguran pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang.
Thomas Robert Malthus tahun 1820 mempublikasikan bukunya dengan judul "The
Progress of Wealth" dari btrkunya Principle of Polificcal economy ". Malthus mele-

takkan kerangka dasar analisis pada pembangunan ekonomi mengenai kemiskinan
dan keterbelakangan negara-negara berkembang, keterbelakangan negara berkem-

bang karena keterbatasan modal dan kecilnya skala pasar atas produk pertanian dan
rendahnya kemampuan atas permintaan produk industri, pertumbuhan penduduk
tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekorlomi sehingga terjadilah kesengsaraan
ekonomi atau pengangguran. Sejalan dengan Malthus, Mill tahun 1890 juga
menjelaskan bahwa peningkatan modal akan mampu meningkatkan produksi
sehingga kesempatan kerja bisa meningkat namun kalau tidak terjadi akumulasi
modal maka juga akan terjadi pengangguran. (Jinghan:2003)
Perhatian yang lebih serius terhadap pengangguran lebih lanjut kemudian
dikembangkan oleh Arthur Lewis (1954), Lewis menjelaskan bahwa pembangunan
ekonomi dengan buruh yang tidak terbatas. disejumlah negara berkembang terdapat
jumlah buruh yang tidak terbatas dengan upah yang bisa hanya untuk bertahan i~ntuk
hidup (Suhsisien). Pembangunan ekonomi berlansung modal terakuniulasi sebagai
akibat dari peralihan buruh surplus sektor pertanian (suhsisten) ke sektor indusari
(krrpitnlis)jika dan disempurnakan oleh Fei dan Ranis ( I 964) dengan menguraikan

bahwa dualisme pasar tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri, pembangunan
ekonomi bisa dilakukan dengan tign tahap yakni dengan penggarapan pengangguran
tersamar ke sektor indusri, pembangunan pertanian yang juga pembangunan indusri.
dan pembangunan pertanian yang tingkat upahnya sama dengan upah industri (dalam
Jinghan, 2003)
Pasca perang I1 dengan dimulainya dinamika baru dalam kehidupan dunia.
kehidupan perekonomian termasuk di negara berkembang mengalami perkembangan
yang cukup menjanjikan, Awal tahun 1960-an perkembangan ekonomi modem yang
identik dengan perkotaan dan ekonomi pertanian dipedesaan

mulai menunjukkan

karakteristik perekonomian dunia.. Terjadinya kesan bahwa sektor industri (modern)
sebagian besar terdiri dari perkotaan dan sektor pertanian (traditional) yang terutama
terdiri dari sektor pedesaan.

Pada akhir tahun 1969 terjadi fenomena demografi

dalam perekonomian dunia ketiga ditandai dengan bertambah 2 persen sampai 7,5
persen penduduk perkotaan. Pertumbuhan penduduk kota diakibatkan oleh migrasi
penduduk desa ke kota, data Word Bank (dalam Todaro:2003) pertumbuhan penduduk kota ini rata-rat 35 persen sampai dengan 65 persen dipenganlhi oleh faktor sumbangan migrasi tersebut sehingga besarnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan (urbanisasi)semakin meningkat.
Perpindahan penduduk desa ke kota ini kemudian dijelaskan oleh

para

analisis ekonomi Reynold (1 969). Harris & Todaro, dan model Todaro. "Migran
memaksimumkan kesejahteraan yang mereka harapkan dengan mencari kesempatan
untuk mendapatkan pekerjan yang lebih baik didaerah perkotaan walaupun tidak jelas
dan tidak cukup tersedia pekerjaan untuk mereka semuanya, dari data yang
dikumpulkan oleh Bank Dunia

gambaran secara unlum surplus tenaga kerja di

perkotaan negara-negara berkembang mencapai 30 persen.
Suprlus tenaga kerja ini dihipotesiskan karena penggunaan teknologi yang
tidak tepat guna, distribusi lahan dan modal yang kurang baik. (Berry:1987). Namun
kemudian, kalau kita mencoba kembali pada analisis mikro, bahwa

.sejumlah

penduduk yang sangat besar di negara-negara berkembang merupakan potensi pasar
atau sejumlah permintaan atas produk dan jasa yang akan diproduksi oleh produsen.
Pertanyaannya dimana proses produksi itu dilakukan?. pertanyaan ini akan
mengarahkan perhatian peneliti pada analisis bahwa ketidakmampuan suatu negara

berkembang menghasilkan sendiri produk yang dibutuhkan akan mendorong
terjadinya

transaksi perdagangan impor.

Kegiatan impor pada dasarnya adalah

menarik perluasan pasar negara maju ke negara berkembang dan akan memberikan
dampak positif terhadap negara ma-ju yang bersangkutan. .Multiplier effect atas
kegiatan produksi produk di negara ma.ju lebih banyak dinikmati oleh negara maJu
khususnya pada pembelian input industri termasuk tenaga kerja. Sejumlah orang
yang bekerja merupakan tenaga kerJa penduduk negara maju. Sementara itu negara
berkembang dalam ha1 ini adalah sebagai objek pasar bagi industri negara maju.
1,ebih lanjut Juga analisis Nurkse (1 953) dan Reynolsd (1 969) (dalam. Beny
1992) menjelaskan bahwa sektor industrilah sesungguhnya tenaga kerja bisa terserap
dalam jumlah yang massal. Pada prinsipnya pengangguran itu terjadi karena adanya
kelebihan penawaran tenaga ker-ja yang tersedia di pnsar dibandingkan dengan
permintaan tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja. Dengan kata lain,
terdapatnya szlpply of lrrho~rlebih besar dari denlar7d qf laholrr.
Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan
kerja: yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu.

..

tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang dl~ginkannya(Sukirno. 2000:472).
Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak
tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin
bekerja karena ingin mengurus keluarganya. pelajar dan mahasiswa tidak tergolong
sebagai penganggur.
Secara konseptual pengangguran bisa dibedakan dengan pengangguran
friksional, struktural dan pengangguran karena kurangnya permintaan (demand

deficiency unemployment). Pengangguran karena kurangnya permintaan timbul
\

apabila, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku, pennintaan akan tenaga
kerja secara keseluruhan terlampau rendah, dengan akibat baha jumlah tenaga kerja
yang diminta perekonomian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan
jumlah pekerja yang menawarkan tenagakerjanya (Bellante: 1990)
BPS, 2001 mendefinisikan penganggilran adalah di samping mencangkup
kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru dan
kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan
dengan alas an sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Berdasarkan

kepada

keadaan

pang

menyebabkannya.

pengangguran

dibedakan kepada tiga jenis (Bellante, 1990:) :

a. Pengangguran Friksional yaitu suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh
tindakan seorang pekerja untuk rneninggalkan kerjanya dan mencari ke1:ja yang
lebih baik atau lebih sesuai penduduk yang nktif mencari pekerjaan. mencangkup
pula dengan keinginannya.
b. Pengangguran Stuktural yaitu pengangguran \rang disebabkan oleh perubahan

ekonomi. Ada tiga sumber penyebab berlakunya pengangguran struktural !aitu :

- Perkembangan teknologi. Perubahan teknologi ke pang lebih ma-iu akan
menimbulkan pengangguran terhadap penggunaan teknologi lama.

- Kemunduran yang disebabkan oleh persaingan dari luar negeri atau dari luar
daerah. Hal ini yang menyebabkan pengangguran di negara-negara Eropa.
Ekspor yang murah dari negara-negara Asia membuat pengangguran di negara

Eropa. Artinya akibat masyarakat di Eropa lebih suka mengimpor dari Asia
maka permintah produksi dalam negeri di Eropa berkurang sehingga terjadi
pengangguran. (Sukimo:2000)
-

Kemunduran perkembangan ekonomi sesuatu kawasan sebagai akibat dari
pertumbuhan yang pesat dari kawasan lain.

c. Pengangguran

Konjungtur

yaitu

pengangguran

yang

disebabkan

oleh

kemerosotan kegiatan ekonomi

B. Perdagangan Luar Negeri
Perdagangan luar negeri merupakan penghubung perekonomian dalam negeri
dengan negeri luar, penghubung ini juga dikatakan sehagai urat nadi kegiatan
perekonomian dan saluran ini menciptakan jaringan saling ketergantungan diantara
berbagai perekonomian. Model Ricardo yang dijelaskan lebih lanjut oleh Findlay
(dalam Milner.1984)

memisahkan

perbedaan

teknik

produksi

sebagai dasar

spesialisasi sesuai dengan keunggulan koniparatif dan ter-jadin>faperdagangan. maka
model Heskscer-Ohlin

( H - 0 ) memusatkan perhatian pada perbedaan pernilikan

faktor relatif diantara barbagai negara dan perbedaan intensitas penggunaan faktorfaktor tersebut diantara berbagai komoditi oleh negara-negara yang bersangkutan,
karenanya, biaya produksi lazim berbeda diantara negara Menurut Linder (1961)
perbedaan input dan pendapatan. kesamann selera merupakan faktor-faktor !ang
mempengaruhi terjadinya perdagangan.
Para analisis telah melakukan analisis atas kegiatan perdagangan intemasional
hubungannya dengan kemanfaatan dalam perekonomian masing-masing negara. dari

analisis tersebut, pandangan yang optimistik yang dilukiskan oleh Diaz-Alejandro
tahun 1975 (dalam Geenaway, 1992) yang mafrakini bahwa perdagangan akan
memberikan kesejahteraan kedua belah pihak. namun bebera analisis lain mengatakan
bahwa perbedaan struktur perekonomian yang berbeda antara negara maju dengan
negara berkembang, perdagangan internasional mengakibatkan kerugian negara yang
sedang berkembang dan menyebabkan terjadinya polarisasi dunia antara negara inti
dan negara berkembang. Pendapat ini didukung oleh Leuis:1954: Myrdal (1957),
Bhagwati (1958), Nurske (1962). Emmanuel (1 972),little (1 978) dan Sen ( 1 981)
(dalam :Geenaway: 1992) Beberapa hasil kajian analis ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan pada perekonomian terbuka dapat menimbulkan kesengsaraan atau
memperendah kesejahteraan.
Bhagwati tahun 1958 (dalam Geenaway.1992) mengidentifikasi suatu kondisi
yang layak dimana dihasilkan output yang bertambah besar untuk membalikkan nilai
tukar yang merugikan negara sedang berkembang sehingga kerugian

yang

ditimbulkan perluasan perdagangan itu lebih besar dari pada sekedar rnenphapus
pengaruh positif perdagangan terhadap produksi dan konsumsi. Pada harga yang
relatif konstan, gerak ke luar dari garis batas kemungkinan produksi akan
mempebesar ekses pengarahan barang-barang ekspor dan ekses permintaan barangbarang impor. dan ha1 yang demikian itu akan menggesar nilai tukar ke arah yang
merugikan denga yang sedang berkembang. Kemudian Johnson (1 967) dalam kasus
ini nilai tukar tetap tetapi intervensi terhadap perdagangan menyebabkan produksi
barang yang dapat diimpor terlalu banyak dan produksi yang dapat diekspor terlalu
sedikit dalam perekonomian terbuka sektor dua dan berfaktor dua. bahwa per-
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tumbuhan dalam kondisi tertentu dapat memperendah kese=;bimi
barang ekspor (impor) selanjutnya diperkecil dan harga relatif konstan d a l a r h e g e r i .
Meningkatnya jumlah impor negara berkembang atau di sisi lain ekspor
negara maju ke negara berkembang tidak terlepas dari semakin tingginya pennintaan
dalam negeri atas produk luar negeri dan ketidakmampuan negara berkembang
menghasilkan produk subsitusi impor. Kondisi ini sesungguhnya tidak menguntungkan bagi perekonomian negara berkembang, terjadi ketidakseimbangan neraca
pembayaran negara berkembang terhadap negara maju dipengaruhi oleh faktor yakni
meningkatnya kebutuhan devisa untuk membayar utang luar negeri, inflasi dan
pembayaran sejumlah kegiatan imporkhususnya untuk barang-barang modal, mesin
perang, elektronik dan produk-produk makanan.
Kesen-jangan antara kegiatan

impordan

ekspor

ini

secara konsepsi

sesungguhnya dapat digunakan dengan upaya meningkatkan nilai ekspor dan
menurunkan secara bertahap kegiatan imporsampai tingkat minimum. upaya tersebut
dilakukan dengan dua langkah diantaranga aclalah peningkatan ekspor, subsitusi
impor (Jhingan,2003).
Peningkatan ekspor sangatlah diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan
neraca pembayaran, langkah utama yang hanis dilakukan adalah dengan melakukan
riset utama terhadap komoditi di negara maju untuk menentukan pasar potensial.
Impor mengandung pengertian bahwa konsumen lebih suka membeli produk luar
negeri dari pada membatasi diri hanya membeli produk produk dalam negeri (Lindert,

1994:120). Sedangkan Salvatore (1 997: 182) menyatakan impor sebagai suatu fungsi
(import .fu~lction)yaitu hubungan positif atau searah antara impor suatu negara

(0
331.13t
3.(

dengan tingkat pendapatan nasionalnya. Semakin besar pendapatan negara tersebut
maka akan semakin besar pula impornya.
Dalam melakukan kegiatan impor, negara-negara di dunia membuat beberapa
kebijakan agar impor tidak menghancurkan produksi-produksi dalam negeri.
Kebijakan tersebut antara lain, seperti larangan impor yaitu sebuah larangan yang
dikenakan pada jenis barang tertentu yang bertujuan untuk melindungi industri dalam
negeri sehingga produksi dalam negeri terlindungi dari seruan jmpor barang yang
sejenis.
Tarif Impor yaitu semacam pajak yang dikenakan terhadap barang yang
diimpor. Ada beberapa jenis tariff yaitu; (1) Tarif Spesifk (Speczfic Tarlfl yaitu
beban tetap yang dikenakan terhadap unit barang yang diimpor; (2) Tarif Advaloren
(Advaloren TariSJ) yaitu persentase tertentu yang dikenakan terhadap unit barang

yang diimpor; (3) Tarif yang mencekik (Prohibilitive Tartfj yaitu pengenaan tariff
sedemikian tinggi hingga sehingga tidak memungkinkan dilakukan impor; (3) Tarif
Moderat (,2.lo~leratT a ~ i f f yaitu
l
tarif yang dikenakan sedemikian tinggi tetapi masih
memungkinkan dilakukan impor.
Kuota Impor yaitu pembatasan secara langsung atas jumlah barang yang
diimpor dengan cara pemberian lisensi (izin) oleh pemerintah kepada importir
tertentu untuk melakukan impor. Manfaat kuota (keuntungan) yang diperoleh dari
penerapan kuota ini akan dinikmati oleh para importer.

C. Industrialisasi
Pen~bahan struktural ekonomi dari sektor pertanian sebagai sektor utama
beralih ke sektor industri sebagai sektor unggulan, proses ini dinamakan dengan
transformasi ekonomi. Lewis, Kuznets, dan Chenery merupakan para analis ekonomi
yang meyakini bahwa perubahan struktural ekonomi m e n ~ p a k a nupaya yang bisa
dilakukan untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi. Kirpatrick (1 987) menjelaskan
bahwa industrialisasi merupakan pertumbuhan output industri-industri yan,0 secara
bersama-sama membentuk sektor industri. Industri yang dimaksud dibagi pada empat
kategori yakni pertambangan dan galian, usaha kepabrikan (mnnl~facruring).
kelistrikan, gas dan air dan konstruksi.
IIasil penelitian Balance tahun 1982 yang dikutip dari Gemmel (1987)
menjelaskan pendapatan perkapita naik seiring dengan dilakukannya industrialisasi.
Chenery dan Taylor tahun 1968 (dalam Gemnie1,1987)

rnembagi tiga kelompok

industri yakni: lndustri awal yakni pangan- barang kulit dan tekstil memenuhi
permintaan negara yang berpendapatan rendah dengan menggunakan teknologi yang
sederhana dan tidak memberikan kontribusi yang besar dalam G N P (gr-o.ssnutionul
product) dan dcngan tingkat income perkapita yang rendah. Industri menengah, yakni
tambang non logam. produk-produk karet prod~tkkayu, bhan kimia dan pengilangan
minyak bumi) tumbuh secara cepat seiring dengan naiknya pendapatan perkapita dari
tingkat yang paling rendah tetapi pangsa pasarnya tumbuh dengan lamban pada saat
tingkat pendapatan menengah per kapita telah tercapai. Industri tahap akhir yakni
pakaian Jadi percetakan, barang konsumsi tahan lama, kertas dan produk logam) terus
tumbuh lebih cepat dari pada GNP sampai ke tingkat pendapatan yang tertinggi dan

'

industri-industri ini berciri khas melipatgandakan kontribusinya dalam pembentukan
G N P pada tahap industri akhir. Namun kemudian analisis ini menuai banyak kritik
dari analisis lain khususnya pada kevalidan data statistik yang dianalisis.
Industrialisasi

memang

diyakini

sebagai

upaya

untuk

memperbaiki

perekonomian suatu negara, ketergantungan yang tinggi suatu negara kepada negara
lain akan mengakibatkan negara tersebut

akan mengalami kesulitan dalam

pembangunan dan harga diri kebangsaannya sehingga ada berbagai upaya yang bisa
dilakukan dalam rangka industrialisasi tersebut. salah satunya adalah dengan strategi
perdagangan produksi barang untuk pasa dalam negeri yang senlula diimpor (Importsuhsitu~ing industrilization) yang dikenal dengan IS1 dan industrialisasi yang
berorientasi

pada ekspor (Expor-t-oriented indu.striliration) EOI).

Di Negara

berkembang strategi ini dimulai dari taliun 1960-an. (Kirkpatrik: 1987).

Proteksi

industri lokal dengan model IS1 dan EOI telah mendorong tumbuhnya industri d a l a n ~
negeri yang lebih kuat dan pembentukan Gro.rs don7estik Pr-ocluct (GDP) yang lebih
besar

seperti temuan dari Bhag\vati tahun 1978. Tyler tahun 198 1. Nixson tahun

1982, dan Krueger tahun I983 menemukan bahwa industri J.ang berorientasi pada

ekspor lebih banyak menyerap tenaga kerja (pada karya) dari pada industri pada
substitusi import (padat modal) namun memunculkan persoalan industri EOI dapat
memperbesar ketergantungan negara-negara berkembang pada teknologi irnpor dan
menghalangi usaha untuk pengembangan teknologi dalam negeri (Kirkpatrik: 1987).

BAB IV

MOTODE PENELITIAN
A. Jenis dan Variabel Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
data time series, sesuai dengan ketersediaan data yang ada di Badan Pusat Statistik,
diperkirakan BPS memiliki data yang memadai tentang jumlah impor dan kemudian
diolah dan dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lGr-0.7s Domestic Product

(GDP), dan data tentang angkatan kerja, pengangguran dan tingkat usia produktif di
Indonesia.
Variabel penelitian
a. Variabel X adalah angka jumlah impor yang tercatat pada departemen
perindustrian dan per-dagangan data ti177e.r.series 10 tahun terakhir.
b. Variabel Y adalah jumlah pengangguran di Indonesia selama 10 tahun (times

series) terakhir.
Perubahan prilaku konsumen dan investasi agregat akan nieningkatkan
produksi agregat dan secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja. Narnun ketika proses produksi itu dilakukan diluar negeri dan
suatu negara memenuhi permintaan konsumen dalam negeri dengan produk-produk
impor maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kesenlpatan kerja
dalam negeri karena input industri dibeli di luar negeri. Maka dibangun sebuah logika
pikir semakin besar kegiatan impormaka semakin besar tingkat pengangguran dalam

negeri. Dalam lain perkataan tingkat penganggurnn dipengaruhi oleh tingkat impor
dan variaBl lain dianggap konstan.
Pengangguran = (Kegiatan Impor + variabel lain )

u =foe
U

=

P O + PIXI+ E

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kuantitatif. data
tersebut diperoleh dari sumber skunder yakni dari lembaga resmi data nasional
yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Departemen Perdagangan dan perindustrian
dan sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya.

C. Defenisi Operasional
1. Kegiatan Impor adalah nilai rupiah impor yang tercatat pada departemen

perindustrian dan perdagangan dan BPS (Badan Pusat Statistik).

2. Pengangguran adalah jumlah orang yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan
kerja, atau jumlah orang tidak bekerja dibagi dengan usin produktif.

D. Teknik dan Analisis Data
a.

Analisis Deskriptif
Pada tahap awal dilakukan analisis deskriptif dengan menyajikan data
kedalam tabel distribusi frekuensi, menghitung presentasi. mean, modus. median.
standar deviasi, koefisien variasi dan melakukan interprestasi. Untuk mengetahui

tingkat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan statistik
regresi sederhana

\

U

= Angka Tingkat Pengangguran
00 = Konstanta
X I = Angka Tingkat impor
0,= Koefisien regresi X I
E = Kesalahan penganggu ( residual )

Menetukan formulasi hipotesis
Ho : B = 0 (koefesien regresi pada impor tidak signifikan)

H1 : B # 0 (koefesien regresi pada impor signifikan)
Menentukan level signifikasi dalam ha1 ini a = 0.05
Menetukan kriteria pengujian:
Ho diterima bila To < T tabel atau To > = -Ttabel
Ho ditolak bila

To > T tabel atau To < = T tabel

Menghitung nilai uji stastistik ( To) seperti rumus.
Interprestasi terhadap pengujian
Kemudaian dilanjutkan dengan uji F ratio untuk membuktikan tingkat
keberartian variabel bebas terhadap variabel terikat. Distribusi F dengan
kebebasan pembilang k dengan derajat kebebasan penyebut (n-k-1) hipotesisi
akan diuji dengan F ratio :
1) Jika F hitung > Ftabel maka Ho ditolak, secara bersama-sama variabel bebas

mempengaruhi variabel terikat
2) Jika F hitung < F tabel maka Ha diterima, secara bersarna-sama variabel bbas

tidak mempengaruhi vaeiabel terikat.

E. Kerangka Konseptual Penelitian
\

Perubahan konsumsi masyarakat dan investasi agregat akan meningkatkan
produksi agregat dan secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesempatan kerja. Namun ketika proses produksi itu dilakukan diluar negeri atau
diimpor siklus ekonomi dalam negeri berkurang. Penambahan kegiatan impor
tentunya mengurangi kesempatan kerja sektor manufaktur dalam negeri dengan
demikian akhimya peningkatan impor akan memberikan pengaruh terhadap
kesempatan kerja dalam negeri.

Tingkat
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-
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Tingkat
Pengangguran

..
. ... . .

Gambar 3 : Kerangka Konseptual Penelitian

BAB V
TEMUAN DAN PEMRAHASAN
A. Temuan
a. Perkembangan Kegiatan imporIndonesia (1996 - 2005)

Impor merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang penting dalam
perekonomian Indonesia. Berbagai produk-produk yang belum bisa dihasilkan di
dalam negeri dibeli ke luar negeri melalui proses impor, jenis produk-produk tersebut
dalam statistik perdagangan Indonesia di golongkan pada tiga (3) jenis barang
ekonomi, yakni Barang konsumsi, barang bahan baku penolong dan barang modal.
Perkembangan kegiatan imporsetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring
dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal di
Indonesia.
Perkernbangan kegiatan impordan persentasenya dalam nilai GDP (gross
domestic prodztct) atau Produk domistik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dilihat pada
tabel 4.1 berikut :
Tabel 4 . 1 : Perkembangan Impor di Indonesia (1996 - 2005)
lrnpor (Juta US $)

Tahun

42.928,5
1996
4 1.679,8
1997
1998
.27.336,9
24.003,3
1999
33.5 14,8
2000
200 1
30.962.1
3 1.285,9
2002
32.550.7
2003
46.542.5
2004
57.700.9
2005
Sumber : Statistik Indonesia. 1996 - 2005/2006

.

GDP (Milyar)
1.749.546,9
1.656.825,7
1.577.17 1,3
1 S05.2 16,4
4 1 1.7533
398.0 16,9
379.352,5
376.374.9
333.245,9
113.797.9

Persentase dari
GDP
2,45
2,52
1,73
1,59
8.14
7.78
8,25
8,65
10,74
1 3,94

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum persentase
nilai GDP (gross domestic product) Indonesia yang digunakan untuk impor
mengalami kenaikkan setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada tahun 1998 dan

1999 atau di saat terjadi krisis ekonomi terhadap perekonomian Indonesia dan
kemudian pada tahun 2001. Selanjutnya sampai pada tahun 2005 persentase nilai
. ..
GDP yang digunakan untuk pembiayaan impor selalu terus mengalami kenaikkan
yang nilainya lebih dari 10% atau sekitar 13,94?/0. Hal ini berarti bahwa Indonesia

-

masih membutuhkan beberapa jenis barang yang belum dihasilkan di dalam
negeri atau ada kecenderungan masyarakat Indonesia menyukai barang-barang
impor, dengan berbagai pertimbangan konsumen di Indonesia.
Secara lebih rinci sesungguhnya kegiatan imporIndonesia di dominasi
oleh barang-barang kebutuhan industri dalam negeri. khususnya bahan baku
penolong. Hal ini bisa dilihat dalam grafik 4.1 berikut ini.:

1
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Szc17rher: Bn~tkIndonesia, 2006

Grafik 4 . 1 . Struktur Ekspor dan Impor Indonesia, tahrln 2005

Jika diperhatikan stntktur ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2005,
terlihat bahwa kegiatan imporIndonesia lebih di dominasi oleh bahan baku industri
atau bahan penolong industri, diikuti oleh setengah produk (intermediate Product )
jadi dan produk jadi (demand product). Dan jika dilihat dari data sejak tahun 2002
nampak terlihat barang penolong memang menjadi produk yang banyak diimpor oleh
Indonesia khususnya pada jenis bahan baku industri atau bahan penolong untuk
industri dalam negeri. Secara lebih rinci sejak tahun 2002 hingga tahun 2006,

-

nampaknya bahan-bahan kebutuhan industri dalam bentuk bahan baku penolong
merupakan produk impor yang paling banyak didatangkan ke Indonesia: rata-rata
selama 5 tahun terakhir, nilai rata-ratanya mencapai 77 % dari total impor yang
dilakukan. Sementara itu barang modal dan konsumsi hanya 2 3 % dari total impor
yang dilakaukan. Untuk lebih rinci dapt dilihat pada grafik 4.2 berikut ini

@
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RARANG M O D A L

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik, dan Departemen Perdagangan 2007
Grafik 4.2 :Struktur Barang lmpor antara Rahan konsumsi, Bahan Penolong dan
Barang Modal, tahun 2002,2003,2004,2005 dan 2006

Kegiatan impor merupakan salah satu aktivitas perdagangan yang dicatat
dalam perekonomian, kontribusi sektor perdagangan luar negeri netto (impor
dikurangi dengan ekspor) Indonesia mencapai 30% dalam pembentukan PDB. Data
tahun 2001 hingga 2006 menunjukkan sebagian besar kegiatan imporIndonesia
merupakan bahan baku penolong untuk industri dalam negeri yakni rata-rata berada
pada kisaran 77% dari nilai impor, dan barang modal rata-rata 14%/tahun sementara
itu barang konsumsi hanya 8%. Artinya sebagian besar kegiatan imporIndonesia
adalah mendukung kebutuhan industri dalam negeri. Secara lebih rinci dapat dilihat
dalam tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2. Nilai Total dan Presentase Impor berdasarkan Golongan Barang
Ekonomi, tahun 2002- 2006
(IUTA US$)
NO

URAIAN

I

TOTAL

I.

% BARANG
KONSUMSI

11.

BAHAN
BAKU
PENOLONG

111.

% BARANG
MODAL

2002

2003

32.550.70

31.288.90

2004

46.524,50

1

TREND

2005

57.700,90

2006

61.065.50

("/a)

PERUB
( )

02-06

06/05

21.04

5,83

0,08

0.09

0.08

0.08

0.08

17.83

2.55

0,77

0.78

0.78

0.78

0,77

20.88

5.31

0.13

0,14

0,lJ

0.15

23,89

O h

0,14

1
I
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Pada tahun 2002 kegiatan imporbarang Indonesia ber-jumlah $ 31.288,90
milyar, dari sejumlah itu hanya 8%, impor untuk produk jadi ( ~ f e m a n dProducr).

77% adalah bahan baku penolong untuk input industri dalam negeri, dan 14% adalah
barang modal dalam bentuk alat angkutan. Komposisi ini tidak jauh berubah hingga
tahun 2005. Barang impor untuk di konsumsi diantaranya adalah Makanan Dan
Minuman (Belum diolah) Untuk Rumah Tangga. Makanan Dan Minuman (Olahan)
Untuk Rumah Tangga. Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahnn). Mobil Penumpang, Alat

Angkutan Bukan Untuk Industri, Barang Konsumsi Tahan Lama. Barang Konsumsi
%

Setengah Tahan Lama, Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama. dan Barang Yang
Tidak Diklasifikasikan. Sementara itu bahan impor produk setengah jadi atau bahan
penolong untuk bahan baku industri ini digunakan untuk berbagai jenis industri,
terdapat 9 item jenis barang yang diimpor mulai dari makanan hingga logam dasar.
Diantaranya adalah Makanan dan Minuman (Belum Diolah). Untuk lndustri Makanan
dan Minuman (Olahan) Untuk Industri, Bahan Baku (Belum Diolah), Untuk Industri
Bahan Baku (Olahan) Untuk Industri. Bahan Bakar Motor. Bahan Bakar Dan
Pelumas (Olahan). dan Suku Cadang Dan Perlengkapan Barang Modal Suku Cadang
Dan Perlengkapan Alat Angkutan
Pada tahun 2002 hingga tahun 2006, konlposisi jenis barang yang diimpor
tidak mengalami penibahan. Nilai dan presentase impor berdasarkan golongan
barang ekonomi, dapat dilihat pada tabel 4.3, bahwa ada tiga jenis barang yang di
impor yakni barang konsumi. barang bahan baku penolong dan barang modal. Pada
tahun 2002, barang konsumsi yang di impor berjumlah $ 2.650.5. miljar dan pad
tahun 2006 naik menjadi $4.738.2 dan rata-rata dari tahun 2002- 2006 mengalami
pertumbuhan sebesar 17.82 % selama 6 tahun terakhir. Barang bahan bahu pennlong
pada tahun 2002 diimpor berjumlah $ 24.227.5

rata-rata dari tahun 2002- 2006

mengalami pertumbuhan sebesar 20.88 %. dan pada akhir tahun 2006 kegiatan
imporberjumlah $47.171.4 milyar
imporsebesar $4.410.9

.

Dan barang modal pada tahun 2002 kefiatan

milyar rata-rata

dari tahun 2002- 2006 mengalami

pertumbuhan sebesar 23,89 %, dan pada akhir tahun 2006 kegiatan imporberjumlah
$9.155,8 milyar

-

Tabel 4.3. Nilai dan Presentase Impor berdasarkan Golongan Barang Ekonomi
(JUTA US$)

BARANG KONSUMSI

Makanan Dan Minurnan (Belurn
d~olah)Untuk Rurnah Tangga
Makanan Dan Minuman (Olahan)

Mobil Penumpang
Barang Konsurnsi Tahan Lama
Barang Konsurnsi Setengah Tahan
Lama

BAHAN BAKU PENOLONG

Makanan dan M~nurnan(Belurn
Diolah) Untuk Industri
Makanan dan M ~ n u m a n(Olahan)
Untuk Industri

m ~ a h a Baku
n
(Olahan) Untuk lndustri

]~1~570,81115.357,8)j~]118.050,71~/~2.650,511

Bahan Bakar Dan Pelurnas (Belurn
Diolah)

16Bahan Bakar Motor
/608,9111.023.2/~12814,91[~I154,611[~/
17Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan) [2.308.2112.244.21r5Ei316]7061,11139.47/15.711
Suku Cadang Dan Perlengkapan
Barang Modal

Suku Cadan' Dan Per'engkapan
Angkutan
BARANG MODAL

~4.410,91(~1/6.533,81~8288,4(19.155,8/123,891[~]

1/fBarang
l Modal Kecuali Alat Angkutan - [ 3 . 7 6 8 ~ ] 1 3 . 5 2 6 , 9 / ' ~ ~ / / 6 . 4 7 0 , 2 1 r 6 . 2 2 0 . 7 1 ~ ~ 3 . 8 6 1
M O ~ I I Penumpang

149,4/151290.3/1293,0/j227,5/!

459
,426
.505
,11=
/]

Alat Angkutan Untuk l n d u s t r ~

Sumber : Badat? Pzrsar Statisrik. diolah Departemen Perdag~rn.~an
2006

Barang-barang impor benipa bahan baku penolong pada umumnya dibutuhkan
untuk beberapa industri dalam negeri seperti makanan dan minuman, tekstil. kertas
dan barang cetakan, kimia dan barang dari karet, semen dan barang galian bukan
logam, logal dasar, besi dan baja, alat angkutan. mesin dan peralatan. Beberapa
industri

memiliki ketergantungan lebih dari 20% dari input impor yakni alat

angkutan, mesin dan peralatan ketergantungan input impomya 33,l I%, kertas dan
barang cetakan 26,60%, dan tekstil, barang kulit

dltn alas kaki 22,20%.

Sementara itu kalau diperhatikan tujuan pasar (orientasi pasar) produk-produk
hasil industri dalam negeri, paling besar dipasarkan di dalam negeri yang digunakan
untuk bahan baku industri dalam negeri (domestic intermediate demand), dan
konsumsi dalam negeri (domesticJina1 dentand) dan kebutuhan konsumsi luar negeri
(export .final demand). Tujuan pasar luar negeri (exporr) atas industri dalam negeri
lebih dari 30%, diantaranya adalah barang ka>w dan hasil hutan lainnya sebesar
4

58,76%, tekstil barang kulit dan alas kaki sebesar 33,42%, kertas dan barang cetakan
30.87% dan alat angkut, mesin dan peralatannya 37,17%. Untilk lebih lengkap bisa
dilihat d a l a ~ ntabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.4. Orientasi Pasar dan Ketergantungan lnclustri Bahan Raku Impor.
Orientasi Pssar dan Keter~antl~naan
Bahan Baku Impc;! 6erdas;lrkan Tabel 1-0Taliun 200:
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Di samping berorientasi ekspor, industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki
juga menggunakan bahan baku impor yang cukup signifikan. Hasil s w e i juga
menunjukkan bahwa selain sub sektor industri tekstil, sub sektor industri alat
angkutan, mesin, dan peralatannya juga berbahan baku impor yang tinggi dengan
orientasi ekspor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua sub sektor industri tersebut
relatif kurang sensitif

terhadap gejolak nilai tukar. Sementara itu, berdasarkan

SPSEI, sub sektor industri kertas, barang cetakan, dan sub sektor logam dasar
mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar, mengingat, industri
tersebut mempunyai kandungan impor yang tinggi dengan orientasi pasar domestik
(keduanyaterletak pada kuadran 11). Sementara itu, sub sektor industri makanan,
minuman, dan tembakau serta sub sektor industri kimia dan barang dari karet sangat
diuntungkan apabila terjadi depresiasi nilai tukar rupiah karena industri tersebut
mempunyai kandungan impor yang rendah dengan orientasi pasar ekspor yang tinggi

b. Perkembangan Jumlah Pengangguran di Indonesia (1996 - 2005)

Pengangguran merupakan dimana tingkat penduduk usia produktif yang
tidak bekerja baik secara sukarela tidak bekerja maupun yang terpaksa tidak
beke rja. Tingkat pengangguran di Indonesia cenderung mengalami kenaikan
setiap tahunnya. dari tahun pengamatan yang dilakukan sejak tahun 1996 - 2006.
rata-rata pertumbuhan pengangguran sebesar 1 1,11%,

rata-rata 5-9 % dari usia

produktif penduduk Indonesia tidak beker-ja setiap tahunnnya.

Perkembangan jumlah pengangguran di Indonesia dan persentasenya
terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia produktif) di Indonesia dapat
dilihat melalui tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.5 : Perkembangan Jumlah Pengangguran di Indonesia (1996 - 2005)

I

Tahun

I

Pengangguran

1996
1997
1998
1999
2000

1

(orang)

I

4.407.769
4.275.1 55
5.062.483
6.030.3 19
5.8 13.23 1

2005 1
10.854.254
Sutnber :BPS Zndone.~ia.I9 96 - 2005!2006

Penduduk Usia
Produktif (orang)

I

Persentase dari
usia produktif

1 54.464.763
157.393.266
138.556.198
14 1.096.417
141.170.805

2,85
2,72
3,65
4.27
4,12

155.549.724

6,98

I

Data pada tabel 4.5 di atas memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran
di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir cendrung mengalami kenaikkan.
Persentasenya terhadap jumlah ilsia produktif yang ada di Indonesia juga
mengalami kenaikkan. Artinya ba11u.a jumlah pengangguran menjadi bagian yang
tenls meningkat dari total jun~lah angkatan kerja atau jumlah penduduk usia
produktif. Apabila jumlah usia produktif cenderung meningkat maka jumlah
pengangguran juga akan mengalami kenaikan dan begitu juga sebaliknya.
Berbagai

p e r ~ o a l a n ketenagakerjann

j uga

mendorong

terjadinya

pengangguran diantaranya adalah faktor. produktivitas yang rendah sebagai akibat
dari rendahnya keahlian yang dimiliki. ketentuan perundang-undangan yang
kurang tegas dalam penerapnnya, tingkat upah minimum J a n g tinggi ditetapkan
oleh pemerintah dan sebagian besar perusahaan tidak memenuhi tingkat upah

minimum regional tersebut, tingkat pendidikan yang tidak relevan dan persoalanpersoalan lainnya. Berikut ini hasil survey Bank Indonesia yang dikeluarkan pada
tahun 2006, yang rnenggambarkan permasalahan tenaga kerja,

sebagai mana

djgambarkan dalam grafik 4.3 berikut ini :
Grafik 4.3. Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia
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Persoalan relevansi tingkat pendidikan dengan kebutuhan dunia Icerja juga
nienjadi salah satu persoalan dalam ketenagakerjaan di Indonesia. data yang
dimiliki oleh Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi menunjukkan angkatan
kerja yang berdasarkan status pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dalam
tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 : Jumlah Pengangguran berdasakan tingkat pendidikan,
Tahun 2001, 2002,2003, 2004 and 2005')
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Data ini menunjukan bahwa tamatan SLTA merupakan kategori pencari
kerja yang banyak menganggur secara konsisten nilainya berada pada 36Yo setiap
tahunnya, diikuti oleh tingkat SLTP, tamat SD, tidak talnat SD, dan tamatan
Perguruan Tinggi.
c. Analisis Jnferensial

2. LIji Asumsi Klasik
-

U-ji blultikolonearitas untuk Regresi linear sederhana
Uji ini melihat hubungan korelasi antara sesama variable bebas,
namun karena variabel bebas dalam penelitian ini hanya satu, maka
otomatis persyaratan multikolonearias terpenuhi.

-

G

~

~

~

p

~ 1 1 / 1 2 6 9 ~ 1 1 ~ 1 ~
~

Total

~

~ ~
l

Uji Normalitas sebararl data dilakukan untuk melihat distribusi data,
pengujian normalitas ini digunakan kolmogorov Smirnov. dari hasil

2

0

pengujian yang dilakukan terlihat bahwa titik-titik data tersebar di
sekitar garis lurus. Jadi, kenormalan data terpenuhi.

3. Uji Hipotesisis
Dalanl menjawab hipotesis penelitian mengenai pengan~himpor
terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, maka dilakukan

analisis

regresi sederhana dengan bantuan program SPSS versi 13.00. Berdasar
hasil analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 4.6: Koefisien Regresi
Model

Constant

I

UE
R?
Fhit

1

Koefisien Regresi
B
Std. Error
25276,292
10253,129
0,002
0,OO 1
0.150
1,407

t

Sig

2.465
1.187

0,039
0,269

Sumber: Lampirn/i 2 nnolisis darn. 2007

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bah\\,a kontribusi ~ a r i a b e l
impor secara keseluruhan terhadap pengangguran di Indonesia sebesar

15% disumbangkan oleh ~ a r i a b e l\.rang diteliti dan sebesar 85% di luar
\,ariabe1 penelitian. Ini berarti masih ban!ak

\,ariabe1 lain J a n e belum

dijelaskan dalam menjawab penyebab pengangguran di Indonesia selain
dari variabel impor.
Berdasarkan uji F menunjukan bahwa nilai Fhl,sebesar 1.407 pada
Sig. 0,270 > 0,05 berarti secara bersama-sama \ariabe1 impor secara
keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di
Indonesia. Sehingga dengan demikian tidak dapat dilanjutkan untuk
pengujian secara individual (Solimun, 2002:46-51: Idris. 2003:7).

B. Pembahasan
\

a. Impor dan Pengangguran

Hasil penelitian ini secara emperis menjawab bahwa tidak ada pengaruh yang
signifikan antara kegiatan impor terhadap pengangguran. Artinya hipotesis yang
dibangun pada awal penelitian ternyata secara ernperis tidak terbukti atau ditolak.
Selanjutnya penulis perlu menelusuri secara teoritis dan hasil penelitian yang relevan
kenapa hipotesis ini ditolak.
Dampak krisis moneter dan ekonomi telah menimbulkan kelesuan ekonomi di
semua sektor. Perusahaan yang semula diharapkan akan tumbuh dan berkembang
menyerap angkatan kerja baru, terpaksa tertunda dalam kurun waktu 3-5 tahun
mendatang. Sementara sudah mulai banyak perusahaan yang sedang mempersiapkan
pernutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerjanya.
Terdapat dua faktor yang mempengnruhi keadaan ketenagakerjaan. yaitu
faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika
pembangunan ekonomi. sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan
struktur umur penduduk. Sesuai dengan Kori\.en.ci Inter-nario~cilLohour Organirntion

(ILO), batasan penduduk usia kerja Jxng digunakan di sini adalah penduduk yang
berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok.
yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk
yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka pang bekerja dan mencari pekerjaan.
sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi
dengan kegiatan antara lain, sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.

Dengan menggunakan estimasi data PDB untuk tahun 1998, yaitu -15%,
pengangguran terbuka akan m e n i a k a t rnenjadi 17,O juta atau 18% dari selunih
angkatan kerja, setengah pengangguran akan meningkat dua kali lipat dari tahun
1996, menjadi 18 juta orang pada tahun 1998. Dengan sendirinya total pengangguran
pada tahun 1998 sekitar 35 juta orang atau 37,9% dari seluruh angkatan kerja.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang merupakan salah satu dampak dari
krisis moneter sangat ditakuti oleh para pekerja belakangan ini. Pada awalnya
ketakutan ini hanya dirasakan terutama oleh para pekerja tidak terdidik (unskilled
A

labor ) di sektor konstruksi dan bangunan, para buruh industri-industri padat karya
seperti tekstil dan sepatu, yang memang rawan dari krisis dan sekaligus tindakan

PHK secara sepihak. Namun ternyata, dalam perkembangannya, hampir seluruh
pekerja di sebagian sektor usaha terkena stres. terutanla ketika pemerintah secara
tiba-tiba menutup operasi bank-bank swasta yang dinilai bermasalah.
Salah satu tujuan yang penting dalnm pembangunan ekonomi adalah
penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertamballan angkatan kerja.
lebih-lebih bagi negara berkembang. terutarna Indonesia. dimana perturnbuhan
angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor
mengapa ha1 tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama.
pertumbuhan penduduk di negara berkernbang cenderung tinggi. sehingga cenderung
melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih
banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara
berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi
rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha

penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi (diatas 8%) maka penciptaan l a p a k a n kerja baru mampu
memenuhi tambahan angkatan kerja. ini yang terjadi di Indonesia sebelum tahun
1990 s/d 1997.
Namun dengan adanya krisis moneter, dimana tercatat pertumbuhan
ekonomim Indonesia negatif, yaitu menurut perkiraan BPS, tahun 1998 pertumbuhan
antara -1 3.6% s/d -1 5% dan tahun 1999 pertumbuhan antara -2% s/d -5.1%, akan
membuat industri yang ada tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang baru
untuk menampung tambahan-tambahan angkatan kerja. Ada beberapa faktor yang
membuat industri mengalami kesulitan dalam upnya meninpkatkan kesempatan kerja.
per ran?^, naiknya suku bunga pinjaman membuat investor menunda untuk melakukan

investasi baru. Kedua, krisis keuangan yang diikuti dengan ketidakstabilan politik
membuat kepercayaan investor atau depositor terhadap industri perbankan di
Indonesia mencapai titik terendah. Terjadilah capital flight. ketiga, meskipun
turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya. mampu meningkatkan daya
saing produk nasional di pasar international. namun kenyataannya nilai eksport
Indonesia tidak mengalami peningkatan yang tajam.
Akibat ha1 tersebut adalah capital -formation tidak terbentuk. bahkan
eenderung negatif. Penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, bahkan yang terjadi
adalah meningkatnya pengangguran di Indonesia, mengingat banyak perusahaan yang
mengurangi aktivitas produksinya atau bahkan menutup usahanya. Gambaran
selengkapnya perkembangan penyerapan tenaga kerja sebelum dan pasca krisis
bahwa sejak 1997 tingkat penyerapan tenaga kerja terus menurun dan kondisi paling

parah terjadi pada tahun 2000 dimana tingkat penyerapan tenaga kerja hanya tumbuh
\

sebesar 0,02 persen (Makmun, 2003)
Pengangguran merupakan salah satu persoalan pokok dalam perekonomian,
khususnya Indonesia. Secara makro, sebelum tahun 1997, banyak analis ekonomi
yang percaya bahwa

terdapat hubungan negatif (trade of0

antara tingkat

pengangguran (zrnemnployment rate) dengan inflasi, sebagai mana penelitian Philips di
Inggris tahun 1861-1 957. Penelitian yang sama kemudian dilanjutkan oleh Samuelson
dan Solow, data Amerika Serikat menggunakan data time series tahun 1900-1960.
Repli kasi penelitian ini membuktikan kebenaran penemuan Philips sehingga
kemudian dinamakan dengan Kurva Philips (pCtilips curve), Blanchard tahun 1997
(dalam Yustika:2007). Namun sejak tahun 1970 kurva Philips mulai tidak berlaku
lagi karena ditemukan fakta barn pengangguran yang tinggi diiringi dengan inflasi
yang tinggi, fakta ini kemudian diteliti oleh para analisis, faktor apa yang
menyebabkan tidak berlakunya kurva philips. Hasil analisis di Eropah menjelaskan
bahwa pengangguran yang tinggi disebabkan karena kekakuan pasar kerja (Iahormarket rigidities), yakni perlakuan restriksi sehingga perusahaan sulit menyesuaikan
dengan perubahan lingkungan ekonomi dan ekonomi biaya tinggi yang pada
muaranya

benijung

pada

pengangguran.

L,ebih

lanjut

Blanchard

(dalam

Yustika:2007) mengen~ukakan inflasi terjadi bersumber dari pertumbuhan uang
beredar yang disebabkan oleh defisit anggaran yang tinggi di negara-negara maju.
Gangguan ekonomi membuat pemerintah tidak mampu membiayai pengeluaran
kecuali dengan mencetak uang (money creation).

Persoalan pengangguran di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak negara ini
didirikan, bahkan pemerintahan kolonial

Belanda juga

menjelaskan tentang

kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Hindia Belanda sebelum kemerdekaan
Republik Indonesia. Masalah pengangguran memang menjadi masalah utama dalam
perekonomian makro di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan
selama ini ternyata tidak mampu mengurangi secara keseluruhan. Akibat dari
penganggruran ini tidak hanya menciptakan masalah dalam variabel ekonomi makro
lainnya tetapi juga menciptakan kondisi buruk dalam kehidupan sosial seperti
meningkatnya kriminalitas dalam kehidupan masyarakat (Azhar, 1999).
Secara konseptual persoalan pengangguran di Indonesia disebabkan karena
lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu dijelaskan sebagai berikut
pendapatan yang rendah mengabikatkan rendahnya dnya beli dan tabungan
masyarakat. rendahnya tabungan masyarakat rendahnya akumulasi modal, dan
rendahn!;a

penguasaan teknologi sehingga rendahnya produktivitas penduduk,

rendahnya

produktivitas mengakibatkan

rendahnya pertumbuhan

output dan

rendahnya pertumbuhan output nasional tidak bisa mengimbangai pertumbuhan
penduduk yang tinggi sehingga ter-jadilah pengangguran.
Upaya untuk memutus lingkaran kemiskinan ini menipakan salah satu usaha
yang hams dilakukan oleh pemerintah, banyak pilihan kebijakan yang bisa dilakukan
diantaranya
APBNIAPBD

adalah dalam meningkatkan

investasi.

kebijakan fiskal melalui

dan membuka pasar ekspor produk primer dalam negeri termasuk

program yang tidak kalah penting adalah program alih teknologi dan pembangunan
sumber daya manusia (todaro. 2004). Upaya-upaya tersebut dimaksudkan adalah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik memprediksi
kenaikan

1% pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa menyera angkatan kerja 250.000

orang sebelum tahun 2003, namun pada tahun 2004-2005 kenaikan 1 % pertumbuhan
ekonomi hanya mampu menyerap rata-rata 80.000 orang.
Para ekonom berkeyakinan bahwa kenaikan investasi akan memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja, atau trade of{ dengan
pengangguran. Artinya semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan maka akan
mengurangi

pengangguran. Namun Blanchard tahun 1997 (dalam Yustik. 2007)

mengemukakan bahwa investasi tidak serta merta akan meningkatkan lapangan kerja,
bila jenis investasi tersebut tidak ramah terhadap penyerapan tenaga ker-ja (padat
karya) atau dilakukan dengan padat modal maka investasi yang dilakukan tidak akan
menyerap angkatan kerja. Fenomena ini berlaku di Indonesia seperti terlihat dalam
data februari 2005 - februari 2006. data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi 1 %.
hanya mampu menyerap lapangan ker-ja 40.000 orang. ha1 ini berbeda dengan data
sebelum tahun 2003. dimana pertumbuhan ekonomi 1 % mampu menyerap lapangan
kerja 250.000 orang. Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut ini :
Tabel 4.7. Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Periode

(A)

Tarnbahan
Angkatan Kerja
(juta)
(B)

Penciptaan
lapangan kerja
netto (iata)
(C)

4,6 1
4,94
6.8 1
5,43

I ,97
1-22
1,88
0.4 8

1,16
0,9 1
0.24
0.23

Pertumbuhan
Ekonomi (Oh)

Agust 2002- Agilst 2003
Agilst 2003- Agust 2004
Agust 2004- Agilst 2005
Agust 2005- A g i ~ s t2006
Sumber :Sakernas dun Susenas, dati

Z'tisrika. 2006

I1

Rasio
D = CIA

252.634
184.403
34.767
42.18 1

Sumber dari pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dalam perhitungan pendapatan
nasional yakni bersumber dari 9 sektor usaha, yakni Pertanian, industri dan
pengolahan yang meliputi (pertambangan, industri pengolahan, listrik gas dan air
bersih, bangunan), perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,
keuangan, persewaan dan jasa pers dan jasa-jasa lainnya. Secara historis, kontribusi
masing-masing sektor dalam pembentukan pendapatan nasional (gross demistic

product) dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.8 . Perkembangan Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDB
Pada Fase Kejayaan Minyak dan Resesi Ekonorni dan Reformasi

P e r d a g a n p a n d a n jasa

33.89

32.70

34.63

36.28

Total

I 00.00

I 00.00

I oo.oo

I o0.00

6.7

6.8

9.9

Pertllmbuhan Ekonomi (PDB Riil)

1 1 1 1
3:.:

:3.:

39.66

41:;

I o0.00

Ino on

I 00.00

100 no

5.9

Sumber : BPS dun data di olah,2007

Data yang digambarkan alam tabel 4,8 diatas menuniukkan bahwa sektor
pertanian pada akhir akhir tahun 1970 mampu memberikan kontribusi sebesar
29,18%; secara terus menerus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2005
tinggal 13.41 %, sektor industri selalu meningkat dari 36.92% pada tahun 1970.
meningkat menjadi 37.76% pada tahun 2005. dnn sektor perdagangan dan jasa juga

.

mengalami peningkatan dari 33,89% pada tahun 1970 meningkat menjadi 40.83%,
pada akhir tahun 2005. Artinya adalah sektor pertanian secara konsisten mengalami
penurunan dan diringi dengan peningkatan kontribusi sektor

industri dan

perdagangan dalam pendapatan nasional.
Hi1 (1996) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan
kondisi makro ekonomi Indonesia yang cukup baik pada masa pemerintahan orde
baru namun terdapat beberapa fakta yang perlu menjadi catatan untuk dikritisi
diantaranya adalah 1) pertumbuhan yang tingi telah dicapai namun disayangkan
disebabkan oleh adanya pergerakan nilai tukar (term of trade) yang menguntungkan
2), pertumbuhan ekonomi bersumber dari ekslploitasi sumber daya alam yang tidak
dapat diperbarui 3) pertumbuhan ekonomi dikarenakan meningkatnya utang luar
negeri yang tinggi 4) Kelompok penduduk kaya (elit) menikmati pertumbuhan
ekonomi

yang

lebih

tinggi

tinggi

dibandingkan

dengan

penduduk

yang

berpenghasilan rendah (miskin).
Disamping itu terdapat keganjilan pembangunan ekonomi di Indonesia
diantaranya adalah Perubahan struktur ekonomi yang begitu cepat dari sektor
pertanian yang dominan menjadi sektor industri dan perdaganganLjasa tidak diikuti
oleh terjadinya proses pengalihan tenaga ker-ja. Sektor industri naik begitu cepat
namun tidak diiringi dengan

kesempatan lapangan kerja pada sektor itu. sektor

pertanian pada tahun 2005 hanya memberikan kontribusi sebesar 13.41% terhadap
PDB, mampu menyerap lapangan kerja sebesar 44,6%. namun sektor industri
memberikan kontribusi 28.05% pada pembentukan PDB hanya mampu menyerap
angkatan kerja 12,4%. Secara implisit ha1 ini berarti memperlihatkan produktivitas

pada sektor pertanian sangat rendah namun sektor industri memperoleh nilai tambah
atau keuntungan y a n 2 besar namun dinikmati oleh sekelompok kecil penduduk.
Termasuk sektor perdagangan, sektor perdagangan mampu memberikan kontribusi
sebesar 15,74% dalam pembentukan PDB (Produk domistik Bruto) namun hanya
mampu menyerap kesempatan kerja 20,2 %.
Tabel 4.9. Kesempatan kerja menurut sektor Ekonomi Tahun 2003 - 2005

1

Sektor
Pertanian, kehutanan dan perikanan
Pertambangan
lndustri Pengolahan
l~istrikGas dan air bersih

2003
46,2

2004
43,3

03
l2,O
0,2

I,!
11,s
0.2

2005
44,6
0.9
12,4
0.2

Perdagangan, hotel dan restoran
Pengangkutan dan komunikasi
Keuangan, persewaan, jasa pers
Pelayanan pirblic
Lainnva
l~otal
Sumber: BPS. 2005

18,5

20,4

20,2

5,s
1,4
10
0.7
100.00

5,8
1,2
11,2
0.0
100.00

5,9
I,\
1 I,3
0.0
100.00

1

1

1

1

Memperhatikan data impor Indonesia yang didominasi oleh bahan-bahan
penolong untuk bahan baku industri dalam negeri maka dengan sendirinya kegiatan
impor justru penopang kegiatan industri di dalam negeri. Namun persoalnnya apakah
industri dalam negeri itu ramah terhadap tenaga kerja atau tidak?, Secara agregatif
nampaknya perkembangan industri dalam negeri tidak selalu meningkatkan daya
serap terhadap angkatan kerja. Berikut ini disajikan jenis industri yang memiliki
kemampuan untuk menyerap angkatan kerja yang lebih besar sebagai mana terlihat
dalam grafik di bawah ini.
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Grafik 4.4. Jenis Industri Padat Tenaga Kerja dan Padat Modal pada 2006
Grafik 4.4 di atas mengambarkan bahwa industri makanan dan minimum
memiliki peran yang besar dalam penyerapan tenga kerja. di ikuti oleh barang kayu
dan hasil hutan, kertas dan cetakan, kimir dan barang karet. semen dan bukan logam
dan tekstil dan alas kaki. Sementara itu industri yang hemat tenaga kerja adalah alat
angkut dan mesin-mesin. kimi dan barang karet, dan logam dasar, besi dan baja serta
elektronika.
Kalau diperhatikan selama 5 tahun terakhir struktur nilai bahan baku industri
yang diimpor sebagian besar adalah pada bahan baku (olahan) untuk industri, pda
tahun 2002 nilainya 43,51% dari total impor bahan penolong dan pada tahun 2006
turun menjadi 38,27%, tetapi jenis bahan baku untuk industri ini tetap inen.jadi barang
yang paling banyak di impor. Barang kedua yang paling banyak di impor adalah
bahan bakar dan pelumas (belum di olah) tahun 2002 nilainya mencapai 13.29% dan

kecenderungannya selalu mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2006 naik
menjadi 16,68%, termasuk juga bahan bakar dan pelumas yang telah dblah. suku
cadang dan perlengkapan barng marang modal dan alat angkutan. Untuk lebih
lengkap dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini
Tabel 4.10. Komposisi Bahan Baku Penolong yang Di Impor, 2002- 2006

Makanan dan Minurnan (Belurn Diolah) Untuk lndustri

4.53

4.42

4.02

2.96

2.87

Makanan dan Minuman (Olahan) Untuk lndustri

1.82

2,09

1.57

1.85

1193

Bahan Baku (Belum Diolah) Untuk lndustri

7.26

6,66

6.1 8

4.61

5.1 7

Bahan Baku (Olahan) Untuk lndustri

43.5 1

41,46

42,42

38.86

38,27

Bahan Rakar Dan Pelumas (Belum Diolah)

13,29

15.82

16.1 5

15.21

16.68

Bahan Bakar Motor

2.51

4,OI

4.02

6.28

6.88

Bahan Bakar Dan Pelumas (Olahan)

9.53

8.80

10.57

14.9

14.97

Suku Cadang Dan Perlengkapan Barang Modal

9.10

8.19

7.78

8.16

7.44

Suku Cadang Dan Perlenpkapan Alat Angkutan

8.45

8.55

7.29

7.16

5.81

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Surnber : Dala diolnh dari Deperindug,2007

BAB V
KESIMPULAN D A N SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulan bahwa kegiatan impor
Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di
Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kegiatan impor pada tahun yang diamati
sebagian besar didominasi oleh bahan-bahan kebutuhan industri khususnya atau
bahan penolong produksi sebesar 78%, bukan barang-barang konsumsi dan
barang modal lainnya yang padat karya.

B. Saran-saran
Peningkata jumlah pengangguran di Indonesia bukan dipengaruhi oleh
faktor impor Indonesia. Namun, masalah penyerapkan angkatan kerJa tidak
seimbangan dengan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Untuk itu. perlu
peningkatan industri padat karya yang mernaclai untuk menyerap angkatan kerja
di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian maka dalam kesempatan ini peneliti
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan perlu memberikan kemudahan

impor untuk bahan-bahan penolong bidang industri sehingga mampu
menghidupkan industri-industri dalam negeri yang padat karya.

2. Pemerintah perlu mendorong agar kebutuhan bahan baku industri bisa
diproduksi dalam negeri sehingga ketergantungan atas input luar negeri bisa

dikurangi khususnya pada produk makanan, bahan bakar dan bahan olahan
industri sehingga kesempatan kej a pada bidang industri akan lebih terbuka.
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