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Abstrak 

 

 Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam 

usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. SDM 

Indonesia yang berupa jumlah penduduk yang besar, lebih merupakan 

beban pembangunan dari pada sebagai modal pembangunan karena 

belum dimanfaatkan secara optimal, karena kualitas yang masih rendah. 

Kualitas SDM ini tercermin dari tingkat pendidikan, tingkat 

produktivitas, dan tingkat kreativitas yang rendah. Rendahnya kualitas 

SDM ini berimplikasi pada rendahnya nilai upah dan eksploitasi tenaga 

kerja Indonesia (TKI) secara tidak manusiawi. Sayangnya dalam usaha 

memenuhi kebutuhan industri, pembangunan SDM ini seringkali 

mengarah ke gejala dehumanisasi. Kebutuhan ketenagakerjaan di era 

global berupa tenaga kerja berkemampuan tinggi dengan spesialisasi 

tertentu ditambah kemampuan bahasa asing dan etos kerja yang tinggi. 

 Di era global ini dimana setiap negara menjadi pasar bebas 

sebagai akibat liberalisasi perdagangan, SDM Indonesia menghadapi 

tantangan berat. Masuknya berbaagi lembaga/perusahaan dan tenaga 

kerja luar negeri menyebabkan tenaga kerja dalam negeri tersingkir, 

karena kalah kualitasnya. Akhirnya tingkat ketergantungan bangsa 

Indonesia pada luar negeri makin tinggi, sementara TKI yang hanya 

menjadi tenaga kasar baik di dalam maupun luar negeri. 

 Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat 

menjadi modal pembangunan yang bernilai, dapat menjadi tenaga kerja 

yang andal, maka perlu dilakukan berbagai upaya sistematis, terencana, 

terpadu, berkesinambungan, dan manusiawi. Usaha tersebut dapat 

berupa perbaikan pendidikan secara menyeluruh menyangkut 

pendanaan dan kesejahteraan pelaku pendidikan, latihan kerja, 

peningkatan penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi 

informasi, perencanaan ketenagakerjaan yang akurat, pembuatan 

Sistem Informasi Ketenagakerjaan, dan pemanfaatan pasar kerja skilled 

di luar negeri. 

 

Kata kunci: tantangan, pengembangan SDM, era global 
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Pendahuluan 

 Sejalan dengan perkembangan jaman, roda pembangunan 

berjalan terus untuk mencapai titik harapan yang selalu bergeser sesuai 

dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan situasi. Pembangunan 

dalam kapasitanya sebagai usaha manusia untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan hidup ternyata dari masa ke masa cenderung kepada aspek 

yang mudah dilihat hasilnya atau aspek fisik. Dengan kata lain, faktor 

manusia (pemberdayaan) sendiri sering terpinggirkan, sehingga tidak 

jarang dijumpai di banyak tempat, bahwa pembangunan semakin 

menyeret manusia kepada krisis moral dan mereduksi eksistensi manusia 

sendiri (dehumanisasi). 

 Pembangunan seperti terjadi di banyak negara maju, kuncinya 

ada pada penguasaan ilmu dan teknologi (iptek), dimana iotek ini 

menjadi motor industrialisasi. Industrialisasi dianggap sebagai pintu 

kemajuan ekonomi (kemakmuran). Hal ini diakui oleh hampir seluruh 

dunia, sehingga kebanyakan negara berkembang membuat paradigma 

pembangunannya dengan berkiblat pada Eropa dan Amerika, yang 

merupakan negara industri dan yang telah lebih dahulu mengenyam serta 

menciptakan teknologi mutakhir, lambang kemodernan, dan kehidupan 

mewah. Padahal setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda, sehingga paradigma pembangunan yang digunakan tentunya 

berbeda. Tampaknya para penyelenggara negara di negara-negara 

berkembang silau terhadap kemajuan teknologi Barat dan latah untuk 

mengadopsi model dan pendekatan pembangunan negara Barat. Begitu 

kuatnya hegemoni Barat sehingga merambah di segala aspek kehidupan 

negara-negara berkembang. Bahkan dengan segala kecongkakannya, 

negara-negara Barat yang dikomandani AS sering menganggap dirinya 

sebagai yang paling benar dan disertai pemaksaan kepada negara-negara 

berkembang untuk mengikuti jejaknya. 

 Konsekuensi logis dari tuntutan dan situasi dunia yang demikian 

adalah bahwa pembangunan di negara kita mesti menyesuaikan diri 

dengan perubahan global dan seringkali ”disesuaikan” oleh lembaga 

pemberi ”donor”, bahkan terkadang tampak bahwa negara kita 

kehilangan kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri. Para perumus 

kebijakan tidak menyadari bahwa Indonesia adalah negara agraris yang 

60% penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian di 

sektor pertanian (Kompas 5 Juni 2002). Dengan demikian sektor 

pertanian tidak boleh dikesampingkan, bahkan semestinya menjadi basis 

industrialisasi (agroindustri). Pertanian bagaimanapun tidak boleh 

ditinggalkan, hanya karena ingin mengejar ketertinggalan ekonomi. 
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Akibat kebijakan industrialisasi dengan tidak memperhatikan pertanian 

dan liberalisasi perdagangan, akhirnya ketahanan pangan Indonesia 

terancam dan negara berkembang lain makin memburuk (Glipo dalam 

Kompas 5/6/2002). 

 Salah satu modal dasar pembangunan adalah jumlah penduduk 

yang besar. Jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi modal 

pembangunan bila dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang 

efektif. Namun, bagi negara-negara berkembang pada umumnya, jumlah 

penduduk yang besar justru menjadi masalah tersendiri (beban 

pembangunan), hal ini disebabkan daya dukung ekonomi yang rendah, 

tingkat pendidikan dan produktivitas rendah serta penyebaran penduduk 

dan angkatan kerja yang tidak merata baik secara sektoral maupun 

regional (Simanjuntak, 1989). Bahkan hingga kini, faktor penduduk 

masih lebih merupakan faktor hambatan pembangunan dari pada 

bantuan. Meski demikian bukan berarti bahwa kontribusi penduduk tidak 

ada, hanya belum memadai. Persoalannya kini adalah, pertama 

bagaimana membina dan mendayagunakan jumlah penduduk yang besar 

sebagai sumber daya yang potensial menjadi modal dasar pembangunan 

yang efektif. Kedua, akan dibawa ke arah mana pengembangan sumber 

daya manusia agar menjadi manusia pembangun yang unggul dan utuh? 

 Tulisan berikut berusaha menjawab dua pertanyaan di atas, 

dengan mengajukan dua pokok permasalahan. Pertama, menelaah secara 

umum permasalahan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan 

pembinaan dan pemanfaatannya di era global. Kedua, membahas secara 

umum kondisi sumber daya manusia dan arah pengembangannya. 

 

Pengembangan Sumber Daya Manusia : Sebuah Dilema 

 Diskursus sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan 

pada tingkat nasional, terutama pada tingkat regional menyangkut 

persoalan jumlah, komponen, penyebaran, dan kualitas. Di mana 

persoalan-persoalan tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi 

perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan keberhasilan 

pembangunan (Sumaatmadja, 1989). Dari banyak unsur tersebut tidak 

semuanya dibahas dalam tulisan ini, penulis sengaja membatasi diri pada 

pembahasan mengenai pengembangan dan pendayagunaan sumber daya 

manusia agar benar-benar dapat menjadi modal pembangunan yang 

menguntungkan, sehingga pembahasan lebih terfokus. Meski demikian, 

tidak berarti pembahasan lepas sama sekali dari unsur-unsur persoalan 

sumber daya manusia tersebut. 

 Pengembangan SDM pada dasarnya mencakup dua persoalan 

besar. Dalam hal ini selain perlunya pengembangan potensi kemanusiaan 
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seperti intelektualitas dan kecerdasan yang dikembangkan melalui 

prinsip-prinsip teknokratis, juga perilaku, yang dapat mendatangkan 

implikasi-implikasi moral (seperti krisis humanisme). Jadi yang perlu 

digaris bawahi dari dua persoalan tersebut adalah bahwa pengembangan 

sumber daya manusia menyangkut masalah peningkatan kualitas 

manusia, sebagai tenaga kerja dan subjek pembangunan serta implikasi 

rekayasa teknologis terhadap eksistensi manusia sendiri. 

 Pengembangan SDM pada era global hendaknya lebih 

diutamakan, karena pada kurun-kurun waktu tersebut penerapan 

teknologi super canggih telah merambah dalam segala sisi kehidupan 

manusia. Kalau kita tidak mengantisipasinya, maka posisi manusia akan 

tergeser. Jumlah tenaga kerja yang besar tidak memperoleh kesempatan, 

persaingan makin ketat karena lapangan kerja yang tersedia lebih banyak 

diisi oleh mesin-mesin/robot yang secara nyata lebih praktis dan efisien 

dibanding tenaga manusia. 

 Perubahan secara besar-besaran pada era global ini, 

pembangunan manusia dihadapkan pada permasalahan yang pelik dan 

dilematis. Di satu sisi kita berupaya melakukan industrialisasi dengan 

mengaplikasikan berbagai teknologi mutakhir, padahal telah nyata 

diketahui bahwa konsekuensi penerapan mesin dan berbagai teknologi 

lainnya akan semakin mengurangi kesempatan kerja manusia (terutama 

tenaga kerja unskilled). Sementara itu di sisi lain kita dihadapkan pada 

masalah kependudukan (jumlah penduduk yang besar) yang belum 

termanfaatkan secara efektif, sehingga keberadaan penduduk ini berada 

pada titik kritis sebagai beban pembangunan. Masalah penduduk 

Indonesia pada saat ini, semestinya bukan pada bagaimana menciptakan 

penduduk dari beban menjadi modal pembangunan, tetapi bagaimana 

menciptakan manusia yang sama menjadi modal yang lebih berkualitas. 

Tampaknya krisis ekonomi yang mendera bangsa Indonesia menjelang 

runtuhnya rezim orde baru hingga kini telah menyeret mundur kualitas 

penduduk Indonesia (Haris dan Adika, 2002). 

 Telah cukup banyak pengalaman di negara lain bahwa kemajuan 

universal di bidang iptek sebagai rekayasa teknokrat membawa implikasi 

pada lahirnya krisis humanisme (Soedjatmoko, 1986). Kepesatan 

kemajuan teknologi dewasa ini tidak lagi seiring dengan perkembangan 

dan kebutuhan manusia, tetapi justru sebaliknya manusialah yang 

kemudian harus menyesuaikan diri dengan teknologi, teknologi justru 

memunculkan kebutuhan baru. Apalagi apa yang diadopsi berasal dari 

Barat, yang digali dari akar kebudayaan yang berbeda. Suatu contoh 

kecil betapa melencengnya adopsi teknologi dari Barat adalah penerapan 

program revolusi hijau dalam bidang pertanian yang ternyata justru 
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menurunkan produksi pertanian. Karena itu dalam proses alih teknologi 

harus melalui seleksi yang ketat. 

 Dari gambaran selintas tentang posisi manusia dan eksistensinya 

dalam kerangka rekayasa teknologi kiranya akan lebih mudah 

menghantarkan pada pemahaman tentang strategi pengembangan 

sumber daya manusia dalam konteks pembangunan nasional di era 

global, juga agar kita lebih arif dalam menyusun konsep dan paradigma 

pembangunan serta dalam menerapkan iptek demi kesejahteraan 

manusia sendiri. Selanjutnya kita harus dapat mengambil pelajaran dari 

kegagalan beberapa negara maju dalam usaha memanusiakan manusia, 

walau di bidang pembangunan fisik mereka lebih maju. Akhirnya dapat 

diciptakan manusia Indonesia menjadi modal terpenting untuk 

pembangunan dan sekaligus mempertahankan kemanusiaannya. 

 

Pembinaan dan Pendayagunaan SDM 

 Persoalan manusia sebagai sumber daya pembangunan 

merupakan tema sentral pembangunan yang sepintas tampakny klasik. 

Sesungguhnya persoalan ini selalu aktual dan tak pernah tuntas karena 

dalam setiap tahap perjalanannya memunculkan problematika yang 

khas. Pada era global ini, persoalan manusia sebagai tenaga kerja, 

kualitas, pengembangan, dan pengelolaannya hangat dibicarakan. 

Mengapa diskursus tentang manusia sangat urgen dalam konteks 

kekinian dan masa depan? Karena pembangunan yang sedang dan akan 

dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (dimensi 

horizontal) belaka, tetapi meliputi pula kemajuan batiniah (dimensi 

vertikal), di dalam GBHN kedua dimensi pembangunan tersebut dikenal 

dengan istilah pembangunan material dan spiritual, yang tentu saja 

memerlukan perencanaan yang matang, bijaksana, dan berwawasan 

jauh. Kedua dimensi ini harus dicapai secara harmonis dan seimbang. 

Jangan sampai Indonesia mengulang apa yang terjadi di banyak negara 

maju dimana kemajuan lahiriah justru berimplikasi pada dekadensi 

moral dan dehumanisasi. Oleh karena itu meskipun pembangunan 

ekonomi menduduki tempat yang utama dalam pembangunan nasional 

saat ini namun unsur manusia harus mendapat perhatian yang seimbang. 

 Unsur manusia dan sistem sosialnya memegang peranan penting 

dalam pembangunan, bahkan pembangunan akan berhasil hanya kalau 

dia sekaligus membangun manusia pembangun. Membangun manusia 

pembangun berarti mengembangkan sumber daya manusia agar 

memiliki kuallitas tinggi. Pengembangan yang dimaksud adalah usaha 

membina dan mendayagunakan potensi kemanusiaannya, sehingga 

kemampuan yang dimilikinya dapat dikerahkan baik dalam bentuk 
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tenaga, gagasan, intelektualitasnya guna mencapai taraf hidup yang lebih 

baik (Soetrisno dan Mary Johnston, 1982). 

 Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia 

merupakan persoalan yang rumit. Untuk memecahkannya memerlukan 

strategi yang akurat dan biaya yang tidak sedikit, karena pengembangan 

ini tidak hanya sebatas pada peningkatan kualitas teknis tetapi kualitas-

kualitas lainnya yang memungkinkan seseorang menjadi manusia unggul 

dan utuh. 

 Pendayagunaan sumber daya manusia berorientasi pada 

terciptanya tenaga kerja yang dapat bekerja secara optimal sesuai dengan 

keahliannya. Kualitas tenaga kerja ditunjukkan oleh tingkat 

produktivitasnya, oleh karena itu produktivitas ini harus selalu 

ditingkatkan. Produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi oleh faktor 

sosial-demografis, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, etos kerja, 

serta kebiasaan masyarakat. Sayangnya, hingga kini belum pernah ada 

pengukuran secara teliti tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia 

(Sigit, 1999). Sebagai penduga produktivitas, banyak pihak memakai out 

put atau nilai tambah per tenaga kerja. Padahal out put atau nilai tambah 

per tenaga kerja ini hanya tepat digunakan untuk analisa perbandingan 

antar sektor atau untuk mengikuti perkembangannya antar tahun. 

 

Tantangan, Arah Perkembangan, dan Peningkatan SDM    

 Pada era mendatang, tenaga kerja manusia mengahdapi 

tantangan yang berat. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat pesat dan 

manusia dituntut untuk memiliki spesialisasi tertentu, dan tiap-tiap 

spesialisasi hanya mengenal dirinya sendiri secara mendalam tetapi tidak 

banyak mengetahui hal-hal di luar dirinya. Manusia makin terkotak-

kotak oleh aturan teknis yang membelenggu dirinya, sehingga hubungan 

sosial yang bersifat impersonal makin menggejala. Pada akhirnya iptek 

akan mengganti kedudukan dan peranan manusia sebagai pekerja dan 

individu yang utuh, karena pekerjaan rutin manusia dikerjakan oleh 

mesin yang cara kerjanya dianggap lebih teliti, lebih efektif, efisien, dan 

lebih berani. 

 Secara normatif semestinya bagi manusia Indonesia, tidak perlu 

ada kekhawatiran terhadap gejala dehumanisasi karena GBHN (lihat Bab 

IV Subbab D Masalah pembangunan ekonomi, bag 10) telah 

memberikan arah terhadap permasalahan pembangunan sumber daya 

manusia (manusia sebagai tenaga kerja), disitu dinyatakan bahwa 

pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengem-

bangan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan harkat, 

martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri. 
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Hanya saja, di dalam prakteknya kita menjadi pesimis karena tampaknya 

pemerintah tidak berupaya secara sungguh-sungguh mengarahkan 

pembangunan tenaga kerja sesuai dengan GBHN. Kenyataan terusirnya 

tenaga kerja Indonesia (TKI) secara terhina di Malaysia pada 

pertengahan tahun 2002 ini sungguh merupakan potret buram hasil 

pembangunan SDM Indonesia. Bagaimana mungkin tercipta manusia 

Indonesia berkualitas yang berharkat dan bermartabat, keamanan dan 

keterlindungan dalam bekerja saja tidak ada, ini karena tak ada upaya 

yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melindungi warganya, 

terutama buruh. Hanya berhadapan dengan tuntutan kehidupan minimal 

penduduknya saja pemerintah tidak dapat memenuhi, bagaimana dapat 

bertahan menghadapi pengaruh hegemoni teknologi/mesinisasi di segala 

aspek di era global ini. Berdasarkan kenyataan lemahnya usaha 

pembinaan dan pembangunan SDM di Indonesia dapat diduga bahwa 

pada akhirnya dalam segala level pekerjaan di era global, nasib tenaga 

kerja kita akan terdesak oleh tenaga kerja luar negeri yang akan 

membanjiri Indonesia dan tersapu oleh gejala mesinisasi yang mereduksi 

kemanusiaannya. 

 Sebenarnya betapapun tingginya teknologi, manusia tidak boleh 

terkuasai oleh teknologi, dengan demikian harkat dan martabat 

kemanusiaannya tidak tereduksi. Sebaliknya manusia Indonesia harus 

mampu meningkatkan penguasaan terhadap iptek agar bangsa Indonesia 

tidak menjadi objek dan pasar penampung hasil teknologi bangsa lain 

saja, dan pada akhirnya dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain. 

Untuk mencapai harapan itu, maka pengembangan ketenagakerjaan 

harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. 

Dengan usaha yang demikian, generasi tenaga kerja mendatang memiliki 

etos kerja tinggi, produktif, kreatif, bukannya generasi pemalas karena 

segala kebutuhannya telah terpenuhi produk teknologi negara lain. 

Generasi penikmat teknologi inilah yang kemudian mengkultuskan 

teknologi san melahirkan masyarakat materialistis dan konsumtif 

(Yacob, 1988). 

 Di samping merebaknya gejala dehumanisasi akibat 

industrialisasi, tenaga kerja di era global juga mempunyai tantangan 

yang sangat berat. Bila tidak ada usaha peningkatan kualitas 

ketenagakerjaan Indonesia, maka pada era pasar bebas pada tingkat Asia 

saja (dimulainya AFTA 2003) dimana tenaga kerja luar negeri dapat 

secara leluasa masuk ke Indonesia, tenaga kerja Indonesia akan 

terpinggirkan. Para pengguna tenaga kerja akan lebih memilih mereka 

yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin tinggi, dan 

produktif. Karakteristik tenaga kerja tersebut tidak banyak dimiliki oleh 
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TKI, bahkan nasib tenaga kerja trampil pun masih dipengaruhi oleh 

sistem dari negara asal penanam modal (Prasetyo, 2001). Bila kondisi ini 

dibiarkan, maka tenaga kerja Indonesia akan menjadi penonton saja. 

Untuk itu perlu ada upaya yang serius dari pemerintah untuk 

meningkatkan daya saing TKI, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. 

 Untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era global dapat dilakukan 

melalui kegiatan: 

1. Peningkatan mutu pendidikan 

Mengingat betapa pentingnya peranan pendidikan, maka sektor ini 

harus memperoleh porsi yang besar dalam pembangunan. Sayangnya 

hingga kini sektor ini masih terseok-seok karena tiadanya kesungguhan 

pemerintah untuk mendongkrak sektor ini. Ketidaksungguhan ini 

ditunjukkan oleh minimnya dana yang diposkan untuk sektor pendidikan 

ini, hal ini sungguh ironis bila dibandingkan jumlah dana yang diposkan 

di sektor perbankan, militer, dan pembangunan fisik. Berdasarkan 

kenyataan ini tidak mengherankan bila level pendidikan bangsa 

Indonesia berada di bawah Vietnam. 

Untuk memajukan sektor ini, maka perlu ada kemauan baik dari 

pemerintah untuk memperbaikinya melalui peningkatan porsi dana 

pendidikan, perombakan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, 

pemenuhan alat-alat laboratorium dan perpustakaan, program buku 

murah, sekolah murah, dan kerja sama dengan negara lain secara 

intensif. Ada baiknya pemerintah meniru upaya negara-negara 

berkembang lain yang lebih maju dalam pendidikan, seperti Malaysia, 

India, dan Korea. 

2. Penguasaan bahasa asing 

Di era global saat ini bahasa asing merupakan sarana utama untuk 

berkomunikasi bisnis, kerjasama, pendidikan, alih teknologi, dan lain-

lain. Berkembangnya berbagai perusahaan yang mempunyai jaringan 

internasional menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja yang 

mempunyai kemampuan bahasa asing semakin besar. Untuk menjadi 

tenaga kerja di era global tidak cukup hanya berbekal ketrampilan 

tertentu saja, tetapi harus dibekali kemampuan tambahan, yakni salah 

satu bahasa asing (Inggris, Arab, Prancis, Jepang, Mandarin). 

3. Penguasaan teknologi informasi (TI) 

Menurut Hartono (2002) TI merupakan kunci pokok bagi tenaga 

kerja untuk berkiprah di era global ini disamping harus menguasai 

teknologi informasi dan wawasan global pada abad 21. TI merupakan 

piranti terpenting abad ini. Hampir semua lembaga membutuhkan TI 
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sebagai sarana untuk manajemen maupun untuk membantu pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu penguasaan komputer sebagai basis TI 

mutlak harus dikuasai para tenaga kerja dan manusia Indonesia pada 

umumnya bila ingin eksis di era penuh persaingan ini. Kini, tanpa 

penguasaan TI, tenaga kerja Indonesia tidak akan dipakai oleh lembaga-

lembaga atau perusahaan bonafid baik pada pasar lokal apalagi pasar 

global (luar negeri). Adanya TI juga memunculkan kebutuhan tenaga 

kerja baru lain yang berkaitan dengan TI, seperti teknisi, ahli perangkat 

lunak dan perangkat keras, programmer, operator, dan lain-lain. 

4. Latihan kerja 

Latihan kerja merupakan tahapan penting yang mesti dilewati oleh 

para pencari tenaga kerja. Perlunya latihan kerja ini adalah untuk 

memperkenalkan para anak bangsa terdidik agar tidak gagap dalam 

memasuki dunia kerja. Disinilah konsep link and match antara dunia 

pendidikan dengan pasar kerja dapat dibangun. Seyangnya hingga kini 

jarang sekali lembaga yang menyediakan latihan kerja secara memadai. 

Lembaga latihan kerja milik pemerintah yang bernama Balai Latihan 

kerja (BLK) ternyata belum mampu menampung para pencari kerja, 

apalagi sarana dan prasarananya juga sangat minim. Untuk menyediakan 

tenaga kerja siap pakai, BLK sebagai representasi pemerintah harus 

memiliki political will di antaranya dengan mengaktualisasikan diri 

dengan perkembangan global melalui kerjasama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga lain. Hal ini sebagai bentuk 

tanggung jawab pemerintah terhadap hak-hak penduduk untuk 

memperoleh pekerjaan dan dalam rangka mendayagunakan jumlah 

penduduk yang besar sebagai modal pembangunan yang potensial dan 

produkstif. 

5. Penyempurnaan sistem informasi ketenagakerjaan 

Salah satu kelemahan manajemen ketenaga kerjaan di Indonesia 

adalah lemahnya sistem informasi ketenagakerjaan (SIK). SIK dapat 

menyajikan peta ketenagakerjaan. Peta tersebut dapat memberikan 

informasi berapa jumlah pencari kerja, klasifikasi 

ketrampilan/spesialisasi, lapangan kerja apa saja yang tersedia atau 

potensial, di mana, berapa persentase yang dapat terserap tiap periode 

tertentu, bagaimana tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Adanya SIK ini 

bermanfaat bagi pemerintah dan tenaga kerja sendiri. Pemerintah akan 

dengan mudah membuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. 

Sedangkan bagi tenaga kerja sendiri dapat memudahkan dalam 

pencarian peluang sesuai dengan kemampuan dirinya. 

Dengan adanya SIK ini, kasus pengusiran tenaga kerja Indonesia 

sebagaimana di Malaysia tidak akan terjadi, karena para pencari tenaga 
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kerja akan lebih memanfaatkan informasi resmi dan menjadi tenaga kerja 

secara resmi pula. Selama ini yang terjadi para pencari kerja tidak tahu 

harus kemana mencari informasi kerja, sehingga akhirnya mereka 

mencari dan menempuhnya dengan cara sendiri-sendiri. Akibatnya 

ribuan di antara para tenaga kerja ini menjadi korban para calo kerja 

ilegal. 

6. Perbaikan perencanaan dan evaluasi tenaga kerja 

Perencanaan tenaga kerja mempunyai keterkaitan denagn SIK. 

Perencanaan yang baik harus disertai data-data yang akurat disertai 

dengan perhitungan yang matang. Perencanaan tenaga kerja bermanfaat 

untuk menghindari adanya ketidakseimbangan komposisi jenis tenaga 

kerja dengan jenis peluang kerja. Suatu contoh, peluang kerja yang 

tersedia secara luas ada pada sektor kelautan tetapi yang terbina justru 

tenaga kerja sektor pertukangan atau sebaliknya. Hal penting yag harus 

dilakukan dalam perencanaan adalah adanya keseimbangan antara 

pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan peluang kerja sesuai 

dengan ketrampilan yang dimiliki. Dari apa yang telah direncanakan 

hasilnya dievaluasi untuk perbaikan pembuatan perencanaan berikutnya 

secara bertahap dan berkesinambungan. 

7. Pemanfaatan pasar kerja di luar negeri 

Pasar kerja luar negeri merupakan peluang emas bagi penyaluran 

tenaga kerja. Kesempatan tersebut muncul akibat dibukanya isolasi dari 

berbagai negara, meleburnya batas-batas formal suatu negara, dan 

perbedaan karakteristik tenaga kerja. Hanya saja, tenaga kerja Indonesia 

(TKI) tidak siap untuk memasukinya. Para TKI hanya dapat memasuki 

bidang-bidang yang telah ditinggalkan oleh tenaga kerja setempat. 

Menurut laporan Ditjen Binapenta (2000) tercatat TKI yang bekerja di 

luar negeri sebanyak 457.876 orang. Peluang kerja yang dapat dimasuki 

oleh sebagian besar mereka hanya pada sektor domestik sebagai tenaga 

kasar, misalnya pembantu rumah tangga (PRT), bidang konstruksi 

bangunan, dan sektor pertanian. 

 

Penutup 

 Dengan ketujuh langkah tersebut diharapkan tenaga kerja 

Indonesia mempunyai daya saing yang kuat dalam duni kerja baik pada 

pasar lokal maupun pasar global. Hanya yang perlu diperhatikan adalah 

jangan sampai maksud baik memberdayakan SDM, tetapi dalam 

penanganannya kurang memperhatikan aspek kemanusiaannya. Dengan 

demikian tidak akan terjadi eksploitasi tenaga manusia, apalagi manusia 

terseret arus globalisasi kapitalis yang mereduksi nilai-nilai kemanusiaan 

(dehumanisasi). Dari uraian di atas tampak sekali bahwa untuk bermain 
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pada arena global manusia Indonesia (TKI) belum siap, baik kesiapan 

aspek kualitas sumber daya manusia maupun kelengkapannya. Untuk itu 

ketujuh langkah yang telah penulis uraikan menjadi prasyarat mutlak 

untuk memberdayakan manusia Indonesia, khususnya tenaga kerja. 
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