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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Objek 

 Kondisi umum objek menggambarkan tentang perkembangan kondisi 

ketenagakerjaan, kondisi angkatan kerja, perkembangan kondisi jumlah 

pengangguran, penempatan tenaga kerja, kondisi permintaan dan penawaran 

tenaga kerja, dan perkembangan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Madiun. 

4.1.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Madiun  

Kondisi ketenagakerjaan secara umum merupakan hal yang harus selalu 

diperhatikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini secara umum menyangkut tentang 

jumlah pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja. Kondisi beberapa 

faktor tersebut terkait langsung dengan program pembangunan Kota Madiun 

secara keseluruhan. Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan 

ketenagakerjaan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan 

ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan 

masyarakat dengan tujuan penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis 

pengembangan ekonomi dengan sasaran menurunnya jumlah pengangguran 

dan kemiskinan, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Sosial Kota Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan 

memenuhi pembangunan urusan ketenagakerjaan di arahkan pada upaya 

penciptaan dan perluasan lapangan kerja, meningkatnya kualitas Sumber Daya 

Manusia dan mencukupi lahan fleksibilitas pasar kerja. 

Upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja dilakukan dengan 

menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan inventasi, stabilitas 

ekonomi, politik dan keamanan. Upaya menciptakan fleksibilitas pasar kerja 

dilakukan dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan 
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rekrutmen, our sourcing pengupahan dan masalah PHK. Sedangkan untuk 

mendorong peningkatan produktifitas kerja dilakukan pembinaan dan bimbingan 

teknis tentang norma keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa faktor lain 

yang merupakan cerminan terhadap kondisi umum ketenagakerjaan adalah 

angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan angkatan kerja secara 

berkesinambungan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.  

Tabel 4.1 : Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Madiun  
Tahun 2010 – 2011 
 

No. 
Uraian Tahun 2010 Tahun 2011 

1 Angkatan Kerja 82.384 81.623 

2 Pencari Kerja 3.530 3.289 

3 Angkatan Kerja Tertampung 78.854 78.334 

4 Tingkat Kesempatan Kerja 95,72% 95,97% 

5 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

9,52 4,03 

6 Upah Minimum Kota (UMK) Rp.745.000,00 Rp. 812.500,00 

7 Kepesertaan Jamsostek 
332 Perusahaan/ 
13.743 Orang 

333 Perusahaan/ 
14.000 orang 

8 Wajib Lapor Perusahaan 335 335 

9 Jumlah Peraturan Perusahaan 79 335 

10 
Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) 

16 16 

11 Jumlah Serikat Pekerja 23 23 

12 Jumlah Lembaga Latihan 25 30 

13 

Jumlah Unit Pelayanan 
(UP3TKI) Kantor Cabang 

PJTKI 
13 12 

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 
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4.1.2 Kondisi Angkatan Kerja di Kota Madiun 

Pengukuran capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan 

ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Menurunnya tingkat 

kemiskinan, pencari kerja yang ditempatkan, keselamatan dan perlindungan 

tenaga kerja. Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi kerja dapat 

digunakan untuk mengetahui kondisi angkatan kerja di Kota Madiun. Kedua hal 

tersebut tercermin dari jenis kegiatan utama yang dilakukan penduduk, yaitu 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk dalam 

angkatan kerja meliputi jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penduduk 

yang menganggur. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam bukan angkatan 

kerja yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.  

Grafik 4.1 : Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 
Kota Madiun Tahun 2010 

 

 
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, 2011 (diolah) 

 

Menurut Kota Madiun dalam angka tahun 2011, jumlah pencari kerja 

terbanyak pada Tahun 2010 di Kota Madiun merupakan penduduk dengan 

lulusan SMA, yaitu sebanyak 5.328 penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

60,5% atau 3.224 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 39,5% atau 2.104 
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berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, jumlah pencari kerja lulusan SD 

sebanyak 979 penduduk, dan lulusan SMP sebanyak 631 penduduk. Secara 

umum, jumlah pencari kerja didominasi oleh peduduk laki-laki, dengan 

prosentase sebesar 50,2% dari total pencari kerja lulusan SD, 64,5% dari total 

pencari kerja lulusan SMP, dan 60,5% dari total pencari kerja lulusan SMA. 

Grafik 4.2 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut 

Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kota Madiun 
Tahun 2010 

 

 
Sumber  : Kota Madiun Dalam Angka 2011 (Data diolah) 

 

Secara garis besar, lapangan usaha di kota Madiun tahun 2010 terbagi 

menjadi 3, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Untuk sektor pertanian, jumlah 

keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor ini 

mencapai 2506 orang. Adapun rinciannya adalah pekerja laki-laki sebesar 1704 

orang, dan pekerja perempuan sebesar 856 orang. Untuk sektor industri, jumlah 

keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor ini 

mencapai 52.851 orang. Mayoritas pekerja di sektor ini adalah pekerja laki-laki 

sebesar 30.064 orang, sedangkan pekerja perempuan sebesar 22.787 orang. Di 

sektor jasa terdapat total 23.886 pekerja laki-laki dan perempuan. Di sektor ini, 

mayoritas para pekerjanya berjenis kelamin perempuan, dan mencapai 12.036 

orang. Sedangkan pekerja laki-laki mencapai 11.850 orang. 
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Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan lapangan usaha utama yang ada di 

Madiun, di tahun 2010 jumlah pekerja terbesar ada pada sektor industri, yang 

memiliki total keseluruhan 52.851 pekerja. Adapun jumlah pekerja terkecil 

diduduki oleh sektor pertanian yang hanya mencapai 2560 orang (pekerja laki-

laki dan perempuan). Lebih lanjut, jika berdasar pada jenis kelamin, pekerja laki-

laki jumlahnya lebih besar dari pekerja perempuan. Total pekerja laki-laki adalah 

43.618 orang, sedangkan total pekerja perempuan adalah 35.679 orang. 

Grafik 4.3 : Jumlah Angkatan Kerja, Kesempatan Bekerja, dan 
Pengangguran di Kota Madiun Tahun 2006 – 2011 

 

 
 Sumber: LKPJ Walikota Madiun (2011) 

 

Grafik diatas menggambarkan perkembangan ketenagakerjaan di Kota 

Madiun selama tahun 2006 hingga 2011. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah 

angkatan kerja per tahunnya mencapai 85.212 orang, dan rata-rata kesempatan 

kerja yang tersedia mampu memenuhi  75.473 para pencari kerja setiap tahun.  

Baik angkatan kerja dan kesempatan kerja atau bekerja memiliki tren kenaikan 

dan penurunan di tahun yang sama. Jumlah angkatan kerja menurun sebanyak 

dua kali. Penurunan pertama terjadi di tahun 2007 sebesar 6,86% atau 5.608 

orang. Sedangkan penurunan angkatan kerja kedua  kalinya terjadi di tahun 

2011 sebanyak  6.016 orang atau 7,37%. Dalam periode tersebut juga terjadi 
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tren kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2008, 2009, 

dan 2010. Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2008 sebesar 5,10% sehingga 

angkatan kerja tercatat 86.134 orang. 

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan jumlah angkatan kerja, jumlah 

penduduk Kota Madiun yang mendapat kesempatan bekerja meningkat di tahun 

2008 hingga 2010. Peningkatan terkecil dari jumlah penduduk yang bekerja 

terjadi di tahun 2010 sebesar 2,9% atau 2.302 orang. Di sisi lain, tahun 2008 

adalah tahun ketika kenaikan jumlah penduduk yang bekerja mencapai jumlah 

terbesar karena lapangan kerja mampu menyerap tambahan 6.066 orang pekerja 

baru atau 8,07%. Berikutnya, tren penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal 

terjadi di tahun 2007 dan 2011. Penurunan terbesar jumlah penduduk yang 

mendapat pekerjaan terjadi di tahun 2007 yakni sebesar 6,95%. 

 

4.1.3 Perkembangan Kondisi Jumlah Pengangguran di Kota Madiun 

 Sementara itu, tren penurunan yang berkelanjutan terjadi pada jumlah 

penduduk yang menjadi pengangguran di Kota Madiun. Dalam 7 tahun ini, rata-

rata jumlah pengangguran di Kota Madiun mencapai 9.737 orang . Data terbaru 

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyebutkan bahwa pada tahun 2011 jumlah 

pengangguran adalah 3.289 orang. Jumlah ini menurun hampir dua kali lipat 

dibandingkan tahun 2010 mengingat di tahun tersebut terdapat 8.342 orang 

penduduk yang belum bekerja. 
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Grafik 4.4 : Persentase TPT, TPAK ,dan TKK di Kota Madiun    
Tahun 2006 – 2011 

 

 
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Madiun (2011) 

 

Indikator ketenagakerjaan selanjutnya meliputi Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),dan Tingkat 

Kesempatan Kerja (TKK). Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa  di Kota 

Madiun selama tujuh tahun terakhir rata-rata TPT mencapai 11,40%. Angka 

11,40 ini berarti dalam 100 orang penduduk terdapat 11 orang yang menganggur 

setiap tahunnya. Selama rentang waktu 7 tahun, TPT mengalami kenaikan satu 

kali di tahun 2007 sebesar 0,07% , dan pada enam tahun berikutnya mengalami 

penurunan berturut-turut. Penurunan angka TPT terbesar terjadi tahun 2011 

dimana pemerintah Kota Madiun berhasil menurunkan TPT sebesar 5,49% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.   

Data Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kota Madiun tahun 

2011 menyebutkan bahwa TPT Kota Madiun menunjukkan angka tertinggi jika 

dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun selama periode 

2006 hingga 2010. Salah satu penyebab tingginya angka TPT Kota Madiun 

adalah kota ini merupakan pusat kota bagi kabupaten/kota di sekitarnya 

sehingga menjadi tujuan urban bagi penduduk kabupaten/kota yang lain. Namun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

TPT (%) 15.38 15.45 12.72 11.27 9.52 4.03

TPAK (%) 64.62 62.28 59.40 59.36 59.38 59.94

TKK (%) 84.62 84.55 87.28 88.73 90.48 95.97
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hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, akibatnya 

jumlah para penganggur masih tergolong besar . Oleh sebab itu, penambahan 

lapangan kerja perlu dilakukan agar jumlah penganggur mampu terserap pasar 

tenaga kerja. 

Indikator berikutnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Angka TPAK menggambarkan seberapa besar kemampuan penduduk usia kerja 

untuk memperoleh penghasilan. TPAK Kota Madiun mengalami penurunan 

selama kurun waktu 2007 hingga 2009, sedangkan tren peningkatan terjadi pada 

dua tahun terakhir. Dalam 7 tahun, rata-rata TPAK adalah sebesar 60,83%. 

Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk dengan usia kerja, 60 

orang diantaranya adalah angkatan kerja.  Data Sakernas tahun 2006 hingga 

2010 memaparkan bahwa TPAK Kota Madiun memiliki peringkat terendah kedua 

jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun. Adapun 

peringkat pertama TPAK  kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun diduduki oleh 

Kabupaten Pacitan dengan rata-rata TPAK  mencapai 83% setiap tahunnya.   

Selain TPAK, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat digunakan untuk 

mengetajui kondisi ketenagakerjaan di Kota Madiun. TKK merupakan rasio 

antara penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam 7 tahun , 

rata-rata TKK Kota Madiun adalah 88,61% atau terdapat 88 orang penduduk 

yang bekerja dari 100 orang angkatan kerja. TKK Kota Madiun mengalami 

penurunan di tahun 2007 sebesar 0,07% , namun dalam 4 tahun berikutnya 

angka TKK menunjukkan peningkatan. Angka TKK tertinggi  diraih pada tahun 

2011 yakni sebesar 95,97%. 

 

4.1.4 Penempatan Tenaga Kerja di Kota Madiun 

 Penempatan tenaga kerja dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

dari perusahaan atau instansi dalam memperkerjakan karyawan agar tercipta 
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proses produksi, sehingga penempatan juga tidak terpacu di daerah asal 

melainkan bisa ditempatkan diluar daerah tersebut. 

Tabel 4.2 : Penempatan Tenaga Kerja di Kota Madiun Tahun 2010 – 2011 
 

No Uraian 2010 2011 

1 Pencari Kerja yang terdaftar 3.557 3.287 

2 Jumlah Lowongan Kerja 1.757 1.932 

3 Penempatan tenaga kerja 901 1.152 

  a) Penempatan pencari kerja antar  kerja lokal ( AKAL ) 193 474 

  b) Penempatan Antar Kerja Daerah ( AKAD ) 682 594 

  c) Penempatan TKI Antar Negara ( AKAN) 26 84 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Madiun (2012, diolah) 

 

Pada tahun 2011, jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan 

mengalami penurunan 8,21% atau 270 orang. Sedangkan untuk penempatan 

tenaga kerja di tahun 2011 mencapai 1.152 orang dari total 3.287  orang pencari 

kerja atau 35,05%. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 

2010 ,dimana penempatan tenaga kerja terserap oleh 901 orang dari total para 

pencari kerja sebanyak 3.557 orang (25,33%). Selain itu, terjadi peningkatan 

yang cukup signifikan pada penempatan AKAL dan AKAN ,masing-masing 

sebesar 59,28% dan 69,05%. Di tahun yang sama, penempatan AKAD 

mengalami penurunan sebesar 9,29% atau 58 orang. 

Menurut LKPJ Walikota Madiun tahun 2011, dalam kurun waktu 2 tahun 

terakhir,  mayoritas penempatan tenaga kerja di Kota Madiun adalah perempuan 

dengan rata-rata 3.419 orang setiap tahun, serta mencapai 3.287 orang di tahun 

2011. Jumlah ini menurun sekitar 8,03% setelah sebelumnya jumlah penempatan 

tenaga kerja perempuan di tahun 2010 mencapai 3.551 orang. Dalam hal ini, 

para pencari kerja wanita lebih banyak mengikuti penempatan AKAD. Di sisi lain, 

terjadi peningkatan jumlah penempatan pencari kerja laki-laki sebanyak 525 
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orang atau 22,77% khususnya pada penempatan AKAL. Lapangan pekerjaan di 

Kota Madiun saja tidaklah cukup untuk menampung seluruh para pencari kerja 

yang ada. Oleh karena itu sebagian orang memilih untuk mencari pekerjaan di 

luar negeri. Di tahun 2011, warga Kota Madiun yang memilih menjadi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mengalami peningkatan sebanyak 58 orang. 

Negara dengan penempatan tenaga kerja terbanyak didominasi oleh Malaysia, 

Taiwan, dan Hongkong.   

Grafik 4.5 : Penempatan Tenaga Kerja Kota Madiun di Luar Negeri Menurut 
Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2011 

 

 
Sumber : LKPJ Walikota Madiun Tahun 2011 (Data diolah) 
 

 

4.1.5 Kondisi Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja di Kota Madiun 

Kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja di Kota Madiun tidaklah 

memadai. Perbandingan antara lowongan pekerjaan dan ketersediaan lapangan 

pekerjaan ternyata kurang seimbang. Pertumbuhan lapangan pekerjaan seperti 

industri maupun perusahaan juga tidak terlalu signifikan selama dua tahun 

terakhir. Di tahun 2011, jumlah perusaaan besar berkurang dari 14 menjadi 12 

buah. Sementara itu, jumlah perusahaan sedang sama sekali tidak mengalami 

perubahan. Peningkatan kecil terjadi pada perusahaan skala kecil. 
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Tabel 4.3 : Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kota Madiun Tahun 2010 – 2011 
 

No Perusahaan 

Tahun 2010 Tahun 2011 

Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Jumlah Tenaga Kerja Jumlah 

  L P     L P   

1 Besar 14 3.989 957 4.946 12 3.990 988 4.978 

2 Sedang 65 932 467 1.399 65 948 587 1.535 

3 Kecil 257 2.544 1.211 3.849 258 2.575 1.240 3.815 

JUMLAH 336 7.465 2.635 10.194 335 7.513 2.815 10.328 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Tahun 2011 

 

Mencermati data pada tabel di atas, jumlah perusahaan di Kota Madiun 

pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 335 buah. Namun, secara 

keseluruhan  terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja  sebanyak 134 orang atau 

1,3% tambahan pekerja baru pada perusahaan-perusahaan tersebut. Tambahan 

pekerja terbesar sebanyak 136 orang (8,86%) ditemukan pada perusahaan 

sedang. Sedangkan penurunan jumlah pekerja terlihat di perusahaan kecil 

,dimana tenaga kerja berkurang sebanyak 0,89% atau 34 orang. 

Menurut jenis kelamin, pekerja laki-laki terlihat mendominasi jumlah 

pekerja baik di perusahaan besar, sedang, maupun kecil. Walaupun demikian, 

tingkat pertumbuhan jumlah pekerja laki-laki tidak sebesar pertumbuhan tingkat 

pertumbuhan jumlah pekerja perempuan. Peningkatan jumlah pekerja laki-laki 

terbanyak adalah 1,20% atau setara dengan tambahan pekerja sebanyak 31 

orang di perusahaan kecil.  

Di sisi lain, jumlah pekerja perempuan menunjukkan peningkatan yang 

lebih signifikan walaupun jumlahnya tidak sebanyak jumlah pekerja laki-laki. 

Peningkatan terbesar jumlah pekerja perempuan juga ditemukan pada 

perusahaan sedang yang mendapatkan tambahan pekerja perempuan sebanyak 

20,44% atau 120 pekerja. Selain perusahaan, mayoritas para pekerja di Kota 
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Madiun bekerja di banyak industri sebagai buruh atau karyawan. Pada tahun 

2010, total industri di Kota Madiun adalah 121 industri. Menurut kode industri, 

sebagian besar industri di Kota Madiun terdiri dari industri kayu dan barang dari 

kayu (29,75%) , industri makanan dan minuman (26,45%), serta industri 

penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman (17,36%) . Sedangkan 

jumlah industri yang paling sedikit adalah industri kulit dan barang dari kulit serta 

alas kaki (0,83%). 

Tabel 4.4 : Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Industri di Kota 
Madiun Tahun 2010 

 

Perusahaan Menurut Kode Industri 
Perusahaan Tenaga Kerja 

Jumlah % Jumlah % 

Industri Makanan dan Minuman 32 26,45 237 19,85 

Industri Tembakau 2 1,65 108 9,05 

Industri Pakaian Jadi 3 2,48 28 2,35 

Industri Kulit dan Barang dari Kulit dan Alas 

Kaki 
1 0,83 8 0,67 

Industri Kayu dan Barang dari Kayu 36 29,75 194 16,25 

Industri Penerbitan ,Percetakan, dan 

Reproduksi Media Rekaman 
21 17,36 195 16,33 

Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan 
Kimia 

2 1,65 35 2,93 

Industri Karet dan Barang dari Karet dan 

Barang dari Plastik 
5 4,13 31 2,6 

Industri Logam Dasar 9 7,44 131 10,97 

Industri Furnitur dan Pengolahan 4 3,31 227 19,01 

Jumlah 121 100 1194 100 

Sumber: Madiun Dalam Angka Tahun 2011 
 

Dari  segi penyerapan tenaga kerja, industri makanan dan minuman 

menempati urutan pertama karena kemampuannya menyerap 237 orang 

(19,85%) tenaga kerja dari total 1.194 pekerja di Kota Madiun yang bekerja di 

sektor industri. Di posisi kedua diduduki oleh industri furnitur dan pengolahan 
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dengan 227 orang pekerja (19,01%). Adapun industri penerbitan, percetakan dan 

reproduksi media rekaman menempati posisi ketiga dengan 195 orang tenaga 

kerja (16,33%). Sedangkan untuk industri dengan penyerapan tenaga kerja 

paling sedikit ditempati oleh industri kulit dan barang dari kulit serta alas kaki 

yang memiliki 8 orang tenaga kerja (0,67%). 

 

4.1.6 Perkembangan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Madiun 

Seiring dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan yang telah 

dipaparkan sebelumnya , maka jumlah Upah Minimum Kota (UMK) Kota Madiun 

juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah UMK Kota Madiun 

adalah Rp 812.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8,31% dibandingkan 

UMK tahun 2010 sejumlah Rp 745.000,00. Jumlah tersebut memang jauh di 

bawah UMK Propinsi Jawa Timur akan tetapi nilai nominal tersebut telah 

mempertimbangkan banyak hal antaralain : faktor inflasi Kota Madiun, kondisi 

perekonomian daerah, kemampuan perusahaan, dan besarnya konsumsi 

masyarakat sehari-hari.  

Grafik 4.6 : Sarana Hubungan Industrial Pancasila dan UMR di Kota Madiun 
Tahun 2009 – 2011 

 

 
 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Tahun 2011 (Data diolah) 
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2009 645,000 330 76 16 24 22 23

2010 745,000 335 79 16 23 25 13

2011 812,500 335 335 16 23 30 12
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan semakin 

banyaknya tenaga kerja, maka perlu suatu wadah yang bisa mengkoordinasi 

para pekerja. Dengan adanya 25 serikat pekerja maka para tenaga kerja akan 

memiliki posisi tawar yang tinggi. Selain itu upah minimum kab/kota juga 

mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum/ layak. 

4.1.7 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) 

Kota Madiun 

Berikut merupakan program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan 

ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota 

Madiun pada tahun 2011, adalah sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Kualitas dan Prioritas Tenaga Kerja dengan 

kegiatan : 

a) Kegiatan Pendidikan Kualitas Ketrampilan bagi Pencari Kerja 

b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja di 

Lingkungan Pabrik (DBH-CHT) 

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan 

Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja. 

3) Program Perlindungan dan Pengembangan yang meliputi : 

a) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial; 

b) Kegiatan peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan 

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;  

c) Kegiatan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penetapan Upah 

Minimum Kota (UMK); 

d) Kegiatan pembinaan Lembaga Tenaga Kerja (Lembaga Kerjasama 

Tripartit Daerah/ LKS Tripatit Daerah). 
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 Dan Berikut merupakan program dan kegiatan pada urusan 

ketenagakerjaan yang telah direalisasikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Madiun pada tahun 2011, adalah sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan 

kegiatan : 

a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 

dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi                           

Rp.75.000.000,00 atau sebesar 100% dipergunakan untuk 

Melakukan pelatihan dan ketrampilan di 27 Kelurahan se Kota 

Madiun, setelah selesai pelatihan tumbuh motivasi kerja bagi 

angkatan kerja. 

b) Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di lingkungan 

pabrik (DBH-CHT) dengan alokasi dana sebesar 

Rp.295.407.000,00 dengan realisasi Rp.294.867.000,00 atau 

sebesar 99,81% dipergunakan untuk Melaksanakan pelatihan dan 

keterampilan sebanyak 5 paket untuk menumbuhkan tenaga 

trampil dan berkualitas di lingkungan pabrik. 

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan 

penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja dengan alokasi dana 

sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan realisasi Rp. 60.000.000,00  atau 

sebesar 100% yang digunakan untuk penyuluhan motivasi kerja 

sebanyak 2 paket guna menumbuhkan motivasi kerja bagi angkatan 

kerja. 

3) Program Perlindungan dan Pengembangan  yang terdiri dari : 

a) Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial dengan alokasi dana sebesar 

Rp.15.000.000,00 dengan realisasi Rp.14.947.400,00 atau 



65 
 

sebesar 99,65%, digunakan untuk Mewujudkan ketenangan kerja 

dan kelangsungan kerja sebanyak 11 kasus dan Mewujudkan 

kepastian akan hak – hak pekerja. 

b) Kegiatan peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan 

hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan alokasi 

dana sebesar Rp.30.000.000,00 dan realisasi Rp.29.979.600,00 

atau sebesar 99,93% yang dipergunakan untuk Pembinaan norma 

keselamatan dan kesejahteraan kerja di 36 perusahaan dan 

Pelaksanaan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja. 

c) Kegiatan survey kebutuhan hidup layak dan penetapan Upah 

Minimum Kota dengan alokasi dana Rp.15.000.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp.15.000.000,00 atau sebesar 100% yang 

dipergunakan untuk mewujudkan penetapan UMK dan 

peningkatan kesejahteraan pekerja di 15 perusahaan serta 

tercapainya produktifitas usaha dan kelangsungan usaha di 15 

perusahaan  

d) Kegiatan pembinaan lembaga tenaga kerja dengan alokasi dana 

Rp.10.000.000,00 dan realisasi Rp.9.973.500,00 atau sebesar 

99,74% digunakan untuk menumbuhkan fungsi LKS Tripartit 

Daerah dalam menangani berbagai masalah ketenagakerjaan dan 

Mewujudkan ketenagakerjaan dan usaha. 

 

4.2 Hasil Estimasi 

Berdasarkan yang telah disampaikan sebelumnya pada bab metode 

penelitian, maka seluruh variabel yang diuji pada penelitian ini akan 

menggunakan  Analisis Hierararki Proses (AHP).  
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4.2.1 Hasil Pengolahan Data AHP 

Hasil pengolahan data AHP menggunakan software expert choice 2000 

akan menunjukkan besarnya tingkat alternatif dari strategi – strategi kebijakan 

yang dapat dipilih disertai dengan bobot kepentingan yang terkandung oleh 

masing – masing elemen dalam hirarki. Data yang berasal dari empat belas 

responden dikombinasikan menjadi satu  hirarki. Hirarki pemilihan alternatif 

kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja di Kota Madiun disertai dengan hasil 

dari pengolahan data expert choice 2000 tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 

dibawah ini.  

Gambar 4.1 : Hasil Pengolahan Data Strutur Hirarki Pemilihan Alternatif 
Strategi Kebijakan Pemerintah Terkait Penyediaan Lapangan 
Pekerjaan Di Kota Madiun 
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4.2.2 Prioritas Kriteria Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Ketenagakerjaan  

 Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa aspek atau kriteria yang menjadi 

prioritas dan berpengaruh terhadap strategi kebijakan penyediaan lapangan kerja 

Kota Madiun ada 5 kriteria dengan prioritas tertinggi yakni Pendidikan dengan 

bobot nilai 0,301. Alasannya dikarenakan pentingnya aspek pendidikan di 

lingkungan masyarakat dapat mengurangi tingkat pengangguran dan 

meningkatkan peluang untuk dapat bekerja. Pendidikan yang dimaksud tidak 

hanya pendidikan formal, namun pendidikan non-formal  yang juga berperan 

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat 

Kota Madiun. Peningkatan kualitas SDM tersebut harus ditunjang dengan 

program – program yang cocok dengan masyarakat Kota Madiun serta 

ketersedian fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembelajaran masyarakat 

Kota Madiun. 

Tabel 4.5 : Bobot dan prioritas kriteria penyusun strategi penyediaan 
lapangan kerja Kota Madiun 

 

Tingkat Dua (Kriteria) Bobot Kriteria Urutan Prioritas 

Pendidikan 0,301 1 

Ekonomi 0,219 2 

Regulasi 0,209 3 

Akses Informasi 0,167 4 

Sosial Budaya 0,103 5 
Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 

Ekonomi dengan bobot nilai 0,219 menjadi kriteria kedua dari analisis 

AHP yang memiliki peran penting terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan di 

Kota Madiun. Aspek ekonomi ini tercermin oleh hukum permintaan dan 

penawaran  yang membentuk pasar tenaga kerja. Perubahan keseimbangan 

pasar yang diakibatkan berkurangnya permintaan tenaga kerja dari perusahaan 

dan bertambahnya penawaran tenaga kerja dari masyarakat dapat memberi 

informasi bagi pemerintah sebagai pengatur kebijakan untuk segera merespon 
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hal tersebut. Oleh karena itu aspek ekonomi dianggap sangat penting walaupun 

urutan prioritasnya masih dibawah pendidikan.  

Regulasi dengan bobot nilai 0,209 merupakan kriteria dengan prioritas 

ketiga yang berpengaruh dari analisis AHP diatas. Regulasi dianggap penting 

terkait dengan formulasi aturan – aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam 

menunjang ketersediaan lapangan pekerjaan. Regulasi seringkali menjadi isu 

perdebatan baik di kalangan birokrat itu sendiri maupun di kalangan pengusaha 

dan tenaga kerja/masyarakat. Hal ini dikarenakan efek dari regulasi tersebut 

akan menghasilkan dampak yang menguntungkan atau merugikan bagi para 

stakeholder (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat). 

 Selanjutnya prioritas kriteria yang keempat yaitu akses informasi dengan 

bobot nilai 0,167. Akses dan informasi tentang lapangan pekerjaan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang menganggur dan 

sedang mencari pekerjaan. Perkembangan teknologi dibidang informasi dapat 

membantu kelancaran arus informasi lowongan pekerjaan baik dari pemerintah 

maupun perusahaan kepada pencari kerja di Kota Madiun terutama masyarakat 

lokal. Dan yang prioritas kriteria yang terakhir dalam elemen kriteria adalah sosial 

budaya dengan bobot nilai 0,103. Aspek sosial dan budaya masyarakat di Kota 

Madiun tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi penyediaan lapangan 

pekerjaan. Namun aspek ini tetap harus diperhatikan agar lapangan – lapangan 

kerja yang ada sesuai dengan keinginan dan kultur budaya masyarakat lokal. 
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4.2.3 Sub-Kriteria Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketenagakerjaan 

Kota Madiun  

 Sub-kriteria adalah komponen – komponen penyusun elemen kriteria 

yang sebelumnya telah dijelaskan. Masing – masing kriteria memiliki dua sub-

kriteria yang dianggap penting dan sesuai dengan strategi penyediaan lapangan 

pekerjaan di Kota Madiun. Hasil pengolahan data untuk sub-kriteria ini dilakukan 

secara terpisah per kriterianya, tidak digabung menjadi satu dengan kriteria – 

kriteria lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan 

penafsiran stuktur hirarki yang mengakibatkan tidak sesuainya kriteria yang satu 

dengan sub-kriteria yang lain.  

 

4.2.3.1 Sub-Kriteria Bidang Ekonomi Dalam Penyusun Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ketenagakerjaan Kota Madiun  

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa infrastruktur ekonomi dengan bobot 

nilai 0,551 berada pada prioritas pertama, sedangkan investasi dengan bobot 

nilai 0,449 berada pada prioritas kedua. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur 

ekonomi lebih berpengaruh terhadap aspek ekonomi dalam strategi penyediaan 

lapangan pekerjaan di Kota Madiun. Peningkatan infrastruktur baik secara 

kualitas maupun kuantitas diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi. Selain 

itu diperlukan adanya investasi dari para investor untuk membangun infrastruktur 

tersebut. 

Tabel 4.6 : Sub – Kriteria Ekonomi 
 

Kriteria Sub-Kriteria Bobot Prioritas 

Ekonomi Investasi 0,449 2 

Infrastruktur 
Ekonomi 

0,551 1 

Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 
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4.2.3.2 Sub-Kriteria Bidang Sosial Budaya Dalam Penyusun Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Ketenagakerjaan Kota Madiun  

Pada kriteria Sosial Budaya, budaya kreatif menjadi sub-kriteria yang 

menempati prioritas pertama dengan bobot nilai 0,605. Sedangkan mental 

masyarakat menjadi sub-kriteria yang menempati prioritas kedua dengan bobot 

nilai 0,395. Budaya kreatif dianggap memiliki peran penting dalam penyediaan 

lapangan kerja di Kota Madiun. Masyarakat yang kreatif dapat menghasilkan 

produk yang bervariasi dan inovatif. Budaya kreatif ini menjadi awal tumbuhnya 

jiwa – jiwa entrepreuner/wirausahawan sehingga dapat menciptakan lapangan – 

lapangan pekerjaan baru. Mental masyarakat untuk bekerja dan berwirausaha 

walaupun hanya menjadi prioritas kedua, namun sub-kriteria ini diperlukan bagi 

masyarakat Kota Madiun untuk menciptakan atmosfer kerja dan wirausaha yang 

lebih kondusif. 

Tabel 4.7 : Sub – Kriteria Sosial Budaya 
 

Kriteria Sub-Kriteria Bobot Prioritas 

Sosial Budaya Mental Masyarakat 0,395 2 

Budaya Kreatif 0,605 1 
Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 

 

4.2.3.3 Sub-Kriteria Bidang Regulasi Dalam Penyusun Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ketenagakerjaan Kota Madiun  

Tabel dibawah memberikan gambaran bahwa sub-kriteria 

UMR/Ketenagakerjaan memiliki bobot nilai sebesar 0,574 dan menjadi prioritas 

pertama dalam kriteria regulasi. Sedangkan perijinan usaha dengan bobot nilai 

0,426 berada di prioritas kedua. Regulasi mengenai UMR (Upah Minimum 

Regional) tenaga kerja di Kota Madiun penting untuk diperhatikan oleh 

pemerintah. Upah minimun harus sesuai dengan kesanggupan perusahaan 

dengan tetap memperhatikan kebutuhan dari tenaga kerja itu sendiri. Sub-kriteria 
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perijinan usaha lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendirikan 

usaha secara sah di Kota Madiun. Kemudahan untuk mendirikan usaha akan 

berdampak terciptanya lapangan – lapangan pekerjaan baru di Kota Madiun. 

Tabel 4.8 : Sub – Kriteria Regulasi 
 

Kriteria Sub-Kriteria Bobot Prioritas 

Regulasi UMR/Ketenagakerjaan 0,574 1 

Perijinan Usaha 0,426 2 
Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 

 

4.2.3.4 Sub-Kriteria Bidang Pendidikan Dalam Penyusun Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ketenagakerjaan Kota Madiun  

Pada hasil pengolahan data antar kriteria sebelumnya, pendidikan 

merupakan aspek yang paling penting untuk stretegi penyediaan lapangan kerja 

di Kota Madiun. Hal ini membuat sub-kriteria penyusunnya juga penting untuk 

diperhatikan. Tabel 4.9 menunjukkan bahwa mutu pendidikan dengan bobot nilai 

0,712 menjadi sub-kriteria yang paling berpengaruh terhadap kriteria pendidikan. 

Mutu pendidikan dirasa penting oleh para responden kunci dalam penyusunan 

strategi penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Madiun. Kualitas mutu 

pendidikan harus menjadi fokus pemerintah agar SDM yang terdapat di Kota 

Madiun menjadi lebih kompeten dan memiliki daya saing dengan daerah – 

daerah lainnya. Dengan begitu kualifikasi dari perusahaan – perusahaan besar 

yang merekrut tenaga kerja dengan skill mumpuni dapat terlewati oleh 

masyarakat Kota Madiun. Selanjutnya aksesibilitas pendidikan dengan bobot nilai 

0,167 berada pada prioritas kedua. Walaupun bobot nilainya jauh lebih rendah 

dari mutu pendidikan, aksesibilitas terhadap pendidikan tetap harus diperhatikan 

pemerintah. Mutu pendidikan yang ditunjang sarana dan prasarana yang 

memadai (aksesibilitas) akan menghasilkan output SDM yang berkualitas dan 

cakap. 
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Tabel 4.9 : Sub – Kriteria Pendidikan 
 

Kriteria Sub-Kriteria Bobot Prioritas 

Pendidikan Mutu Pendidikan 0,712 1 

Aksesibilitas 
Pendidikan 

0,167 2 

Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 

 

4.2.3.5 Sub-Kriteria Bidang Akses Informasi Dalam Penyusun Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Ketenagakerjaan Kota Madiun  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa bursa kerja berada di prioritas pertama 

dengan bobot nilai  sebesar 0,556. Sedangkan media informasi berada di 

prioritas kedua dengan bobot nilai sebesar 0,444. Bursa kerja dipandang penting  

dalam penyediaan lapangan kerja di Kota Madiun. Bursa kerja / Job fair masih 

sangat jarang di Kota Madiun. Pengadaan pameran kerja secara besar – 

besaran dapat meningkatkan peluang bagi para pencari kerja yang ada di Kota 

Madiun. Selain itu media infomasi baik cetak maupun elektronik harus 

dimanfaatkan secara optimal bagi para pencari kerja maupun penyedia lapangan 

kerja. 

Tabel 4.10 : Sub – Kriteria Akses Informasi 
 

Kriteria Sub-Kriteria Bobot Prioritas 

Akses dan 
Informasi 

Media Informasi 0,444 2 

Bursa Kerja 0,556 1 
Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 
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4.2.4 Alternatif Kebijakan dalam Penyusun Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Ketenagakerjaan Kota Madiun  

Pelatihan softskill dan hardskill dalam bekerja dan berwirausaha berada 

pada prioritas pertama dalam alternatif strategi penyediaan lapangan pekerjaan 

dengan bobot nilai 0,470 (tabel 4.11). Pelatihan softskill dan hardskill dipandang 

sangat penting untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan ketersediaan 

lapangan kerja di Kota Madiun. Pelatihan softskill dalam peningkatan 

kemampuan untuk berkomunikasi, sangat diperlukan bagi para pencari kerja 

agar mereka dapat lolos interview kerja misalnya. Ataupun bagi para 

wirausahawan UMKM tradisional, mereka perlu keterampilan untuk 

berkomunikasi dan marketing agar dapat mengekspansi usahanya. Namun 

pelatihan tersebut jangan hanya terbatas pada kalangan angkatan kerja saja 

tetapi pelajar maupun mahasiswa yang berminat harus diikutsertakan.Begitu juga 

dengan  pelatihan hardskill yang dapat dikhususkan pada bidang tertentu, seperti 

kuliner, otomotif , fashion, dsb sehingga masyarakat Kota Madiun lebih produktif. 

Seminar – seminar serta training motivasi sebaiknya lebih sering diadakan agar 

dapat menigkatkan semangat berkerja maupun berwirausaha masyarakat Kota 

Madiun. 

Prioritas kedua dari alternatif kebijakan penyediaan lapangan kerja Kota 

Madiun adalah membangun dan meningkatkan iklim investasi melalui regulasi 

dengan bobot nilai 0,327. Iklim investasi yang kondusif akan membantu 

terciptanya lapangan – lapangan pekerjaan baru terutama investasi pada usaha 

yang padat karya. Iklim investasi tersebut juga harus ditunjang dengan adanya 

regulasi yang tepat dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan di 

Kota Madiun. Peran pemerintah dan perusahaan beserta investor sangat penting 

disini. Sebagai contoh perlu adanya sentra industri kreatif maupun sentra oleh – 

oleh khas Kota Madiun yang didukung oleh pemerintah kota, investor dan 
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stakeholder – stakeholder terkait. Hal ini dikarenakan Kota Madiun sebagi kota 

singgah bagi para wisatawan yang ingin menuju Solo, maupun yang ingin 

menuju Kediri dan Malang memiliki potensi besar untuk membangun sentra oleh 

–oleh. 

Penyediaan dan penyebarluasan media informasi menjadi prioritas 

terakhir dari alternatif kebijakan penyediaan lapangan kerja di Kota Madiun. 

Penyediaan bursa kerja secara besar – besaran dapat menjadi pilihan bagi 

pemerintah untuk menyebarluaskan informasi tentang lowongan pekerjaan. 

Pengadaan bursa kerja atau job fair tersebut sebaiknya lebih intens agar 

masyarakat dapat mengupdate informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja 

di Kota Madiun maupun di kota – kota lainnya. 

 
Tabel 4.11 : Alternatif Kebijakan 
 

Tingkat 4 (Alternatif) Bobot Kriteria Prioritas 

Membangun dan meningkatkan iklim  investasi 
melalui regulasi 

0,327 2 

Penyediaan dan penyebarluasan media informasi 0,203 3 

Pelatihan softskill dan hardskill dalam bekerja dan 
berwirausaha 

0,470 1 

Sumber : Hasil Analisis AHP, 2012 
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4.3 Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian 

Setelah melakukan analisis terhadap variabel – variabel yang diteliti di 

atas menggunakan metode Analisis Hierararki Proses (AHP), maka pada tahap 

selanjutnya akan diuraikan pembahasan terhadap hasil analisis tersebut. 

Pembahasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana 

hubungan kausalitas yang terjadi antara teori dan hasil empirik. Teori maupun 

hasil penelitian empirik yang telah didapat sebelumnya akan dikaji untuk 

dilakukan pembahasan, apakah teori atau hasil empirik tersebut saling 

mendukung satu sama lain atau justru saling bertentangan satu sama lain.  

Dan dari hasil pengolahan Analisis Hirarki Proses, rekomendasi kebijakan 

sebelumnya yang telah dilakukan beserta melihat keadaan riil yang terjadi di 

Kota Madiun sehingga didapatkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk 

bidang keternagakerjaan Kota Madiun agar menjadi lebih baik yaitu diantaranya 

adanya pelatihan softskill dan hardskill dalam bekerja dan berwirausaha, adanya 

pembangunan dan peningkatkan iklim investasi melalui regulasi, serta adanya 

penyediaan dan penyebarluasan media informasi. 

 

4.3.1 Adanya Pelatihan Softskill Dan Hardskill Dalam Bekerja Dan 

Berwirausaha 

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan di lapangan mengenai 

penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Madiun angka yang 

mengindentifikasikan bahwa latihan softskill dan hardskill dalam bekerja dan 

wiraswasta yang memiliki poin paling tinggi untuk alternatif kebijakan yang yaitu 

0,470 dalam hasil pengolahan Analisis Hierararki Proses (AHP). Hal tersebut 

sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan dikarenakan memang masih 

terdapatnya beberapa permasalahan, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan 

tenaga kerja di Kota Madiun, kurangnya jiwa kewirausahaan di Kota Madiun, 
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pelatihan yang monoton dan tidak berkembang, dan tidak ada pendampingan 

pasca pelatihan serta kurangnya berjalannya pemasaran hasil produksi 

pelatihan. 

4.3.1.1Rendahnya Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Di Kota Madiun 

Dari penelitian yang telah dilakukan masih ditemukan bahwa pendidikan 

tenaga kerja yang masih rendah dan kurangnya ketrampilan sehingga masih 

tergolong tenaga kerja kasar. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang rendah 

tersebut mengakibatkan para tenaga kerja kesulitan mencari pekerjaan. Hal 

tersebut diperparah dengan jumlah perusahaan dan pabrik besar yang terbatas 

di Kota Madiun. Berikut merupakan perkembangan tingkat pendidikan dari 

tenaga kerja yang ada di Kota Madiun pada tabel dibawah. 

Tabel 4.13 : Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Madiun Tahun 2010-2011 

 

No 
Tingkat Pendidikan 

Tahun 2010 Tahun 2011 

Jumlah % Jumlah % 

1. Tidak/ Belum Sekolah 31.017 15,60 30.321 15,00 

2. Belum Tamat SD/ Sederajat 10.029 5,04 12.503 6,19 

3. Tamat SD/ Sederajat 35.654 17,93 34.825 17,23 

4. SLTP/ Sederajat 29.146 14,66 29.605 14,65 

5. SLTA/ Sederajat 67.792 34,10 69.317 34,30 

6. D-I/ II 431 0,22 434 0,21 

7. Akademi/ D-III/ Sarjana Muda 5.129 2,58 5.359 2,65 

8. D-IV/ Strata-I 18.529 9,32 18.634 9,22 

9. Strata-II 1.076 0,54 1.070 0,53 

10. Strata-III 22 0,01 19 0,01 

Jumlah 198.825 100 202.087 100 

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun Tahun 2012 (Data diolah) 
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Dari tabel sebelumnya dapat diatas bahwa tingkat pendidikan yang 

memiliki 3 nilai tertinggi dan yang paling mendominasi dari tahun 2010 hingga 

tahun 2011 adalah tamatan SD sebesar 17,23%, SMP sebesar 14,65% dan SMA 

sebesar 34,30%. Dengan tingkat pendidikan rata-rata tenaga kerja di Kota 

Madiun yang masih rendah yaitu tingkat SD sampai dengan SMA dan 

ketrampilan masih kurang menjadikan penyebab penduduk Kota Madiun 

kesulitan dalam mencari pekerjaan.  

Masih rendahnya pendidikan serta kurangnya pelatihan menyebabkan 

mereka tidak punya banyak pilihan dalam mencari pekerjaan. Akibatnya, banyak 

penduduk Kota Madiun bekerja sebagai tenaga kasar dengan upah yang masih 

sangat minimal. Sehingga disini perlu adanya perbaikkan dalam peningkatan 

kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui perbaikan pendidikan yang lebih 

baik agar dapat menekan pengangguran yang ada di Kota Madiun. 

 

4.3.1.2 Kurangnya Jiwa Kewirausahaan Di Kota Madiun 

Dari adanya wirausaha maka akan terbentuk suatu kegiatan 

perekonomian yang tidak hanya menghasilkan laba melainkan juga dapat 

menyerap tenaga kerja yang ada disekitarnya. Tetapi dengan kurangnya jiwa 

wirausaha muda  tersebut akan mengakibatkan kurangnya pertumbuhan 

ekonomi dan tidak dapat terciptanya lapangan pekerjaan baru. Sehingga 

semakin banyak penggangguran yang akan terjadi di Kota Madiun. 

Perusahaan pada umumnya mensyaratkan tenaga kerja yang 

berpendidikan tinggi seperti Diploma hingga Sarjana sehingga tenaga kerja yang 

berpendidikan SD, SMP, dan SMA hanya akan dapat bekerja sebagai buruh di 

perusahaan dan tenaga kerja tersebut tidak dapat hidup dengan layak jika hanya 

berpendidikan rendah. Sehingga perlu adanya penanaman jiwa berwirausaha 

bagi para pelajar secara dini yang nantinya mereka juga akan menjadi pekerja 
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yang dapat memberikan sumbangsih pada hidup dan majunya perekonomian di 

Kota Madiun tersebut. Adapun kegiatan yang dapat menjadi dasar tumbuhnya 

jiwa kewirausahaan melalui diadakannya seminar, pelatihan dan bazar tentang 

kewirausahaan dan pelajaran mengenai kewirausahaan. Agar ketika pelajar 

tersebut lulus dari pendidikannya mereka sudah mendapatkan skill, ilmu dan 

pengetahuhan tentang wirausaha. Yang diharapkan dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru yang tidak mengandalkan perusahaan.  

 

4.3.1.3 Belum Optimalnya Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 

Tenaga Kerja Kota Madiun 

Pelatihan merupakan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa softskill yang dapat membantu masyarakat agar dapat membuat 

lapangan pekerjaan sendiri sehingga mampu mengurangi mengurangi tingkat 

pengangguran. Dari beberapa pelatihan yang telah dilakukan oleh dinas terkait 

seperti : salon, bengkel, sablon, dan bordir masih terbilang monoton dan tidak 

berkembang sehingga kurang memberikan dampak yang berarti pada peserta 

pelatihan di Kota Madiun.  

Hendaknya pelatihan yang diberikan lebih mengikuti perkembangan 

jaman dan kebutuhan yang ada dilingkup Kota Madiun. Seperti melakukan 

pelatihan kegiatan diversifikasi produk industri kecil yang sudah ada contohnya 

produk turunan tahu seperti : stik tahu, susu tahu, lumpia tahu, brontak, sosis 

tahu, dll yang dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat dan menambah 

nilai jual produk karena adanya variasi dari produk turunan tersebut. Pelatihan 

yang dilakukan hendaknya bukan sekedar kegiatan tahunan melainkan mampu 

memberikan dampak yang berarti berupa peningkatan softskill tenaga kerja Kota 

Madiun. 
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Adanya pelatihan untuk membantu masyarakat agar dapat membuat 

lapangan pekerjaan sendiri memang merupakan kegiatan yang bagus. Bukan 

hanya membuat barang hingga jadi tetapi juga perlu diperhatikannya berjalan 

apa tidaknya pemasaran dari hasil produksi pelatihan tersebut. Untuk itu 

diperlukan pendampingan baik dari berjalannya dari kegiatan pelatihan tersebut 

mulai dari input bahan baku, proses produksi dan pemasaran produk agar dari 

pendampingan pelatihan tersebut tidak terbatas proses melainkan  pemasaran 

produk yang bisa berjalan dan dapat memberikan keuntungan.  

Hal ini dikarena masyarakat yang dilatih tersebut masih belum 

mengetahui pangsa pasar yang ada sehingga perlu dilakukan kegiatan 

pendampingan sampai dengan proses pemasaran. Pendampingan proses 

pemasaran dapat dilakukan dengan pembelajaran pemasaran melalui online 

shop atau melalui website resmi pemerintah Kota Madiun. 

Dari ketiga permasalahan diatas pada ketengakerjaan di Kota Madiun 

ditambah dengan program dari ketenagakerjaan yaitu program peningkatan 

kualitas dan produktifitas yang didalamnya terdapat kegiatan pendidikan dan 

pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja namun tidak berjalan dengan baik maka 

alternatif kebijakan dari pelatihan softskill dan hardskill dalam bekerja dan 

berwirausaha memang tepat untuk mengatasi kondisi ketenagakerjaan yang 

terjadi tersebut. 

 

4.3.2 Adanya Pembangunan Dan Peningkatkan Iklim Investasi Melalui 

Regulasi 

Pembangunan disuatu daerah memang menjadi pokok keberhasilan dari 

kemajuan perekonomian suatu daerah karena dapat menyokong dari kelancaran 

kegiatan ekonomi dari para pelaku usaha. Tetapi akan lebih terasa apabila 

terdapat Investor yang mau untuk berinvestasi agar terciptanya pembangunan 
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dari lapangan pekerjaan yang baru sebagai tempat untuk penyerapan tenaga 

kerja di Kota Madiun sehingga diperlukan regulasi agar dapat menarik investor 

baik dari dalam maupun luar negeri.  

Regulasi disini adalah kebijakan yang menyangkut ketenagakerjaan yang 

dalam hal ini adalah Upah Minimal Regional (UMR) dan perijinan usaha. Di 

lapangan ditemukan bahwa UMR di Kota Madiun masih belum teraplikasi dengan 

baik. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya upah yang jauh dibawah 

ketentuan UMR. Upah di Kota Madiun sendiri terbentuk dari harga yang berlaku 

di pasar. Masyarakat sendiri tidak mempunyai pilihan lain karena terbatasnya 

lapangan kerja sementara jumlah angkatan kerja terlampau banyak. Akibatnya, 

pekerjaan dengan jumlah upah yang tidak standar tetap mereka terima. Hanya 

dinas – dinas dan perusahaan besar saja yang memberikan upah sesuai dengan 

ketentuan UMR.  

Dalam hal perizinan usaha sejak awal tahun 2009 berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah, Kewenangan dan tupoksinya diatur dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 53 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan beberapa izin  sebelumnya diproses oleh masing-masing 

SKPD  yang merupakan wewenang Walikota Madiun telah diserahkan kepada 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota 

Madiun di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.  

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun sendiri 

menangani 18 jenis izin dan non perizinan antara lain : 

1. Izin Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah. 

2. Izin Gangguan HO. 
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3. Izin Reklame. 

4. Izin Pengusahaan Hotel. 

5. Izin Pengusahaan Restoran dan Rumah Makan. 

6. Izin Pengusahaan Rumah Kos (Pemondokan). 

7. Izin Usaha Industri (IUI). 

8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

9. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG). 

10. Izin  Tanda Daftar Industri (TDI). 

11. Izin Balai Pengobatan. 

12. Izin Rumah Bersalin. 

13. Izin  Obat atau Pedagang Eceran Obat. 

14. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta. 

15. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah  (Penggunaan Bahu Jalan). 

16. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah  (fasilitas parkir sumber umis). 

17. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

18. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 

Selain itu,  ada beberapa izin tertentu yang harus mendapat rekomendasi 

Walikota yaitu : 

1) Izin Pemasangan Reklame Permanen. 

2) Izin Pendirian Hotel. 

3) Izin Usaha Industri Skala Menengah dan Besar. 

4) Izin Mendirikan Rumah Sakit. 

5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Skala Menengah dan Besar. 

6) Izin pendirian SPBU/ POM BENSIN. 

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan di lapangan mengenai 

penyediaan lapangan pekerjaan di madiun di identifikasi bahwa membangun dan 

meningkatkan iklim investasi melalui regulasi berada pada posisi ke dua untuk 
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alternatif kebijakan yang memiliki point sebesar 0,327 dalam hasil pengolahan 

Analisis Hierararki Proses (AHP). Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang 

terjadi dilapangan dikarenakan memang masih terdapat beberapa permasalahan 

yang menyebabkan masyarakat Kota Madiun kesulitan dalam mencari pekerjaan, 

antara lain kurang menariknya kota madiun sebagai salah satu tujuan untuk 

berinvestasi dikarenakan lesunya pasar, belum adanya badan penanaman modal 

secara khusus untuk investor di kota madiun, dan masih lamanya proses 

perizinan bagi seseorang untuk membangun suatu perusahaan. 

4.2.3.1 Kurang Menariknya Kota Madiun Sebagai Salah Satu Tujuan Untuk 

Berinvestasi Dikarenakan Lesunya Pasar 

Dalam Upaya peningkatan investasi dapat dilakukan dengan 

memperkenalkan dan menjalin kerjasama dalam bidang investasi baik di dalam 

negeri maupun diluar negeri. Dampak dari kurangnya promosi yang kreatif dan 

inovatif menyebabkan investasi didaerah kurang dilirik investor meskipun daerah 

tersebut mempunyai potensi investasi yang sangat prospektif. Selain itu pula, 

promosi dan kerjasama yang efektif tidak hanya berdampak terhadap 

peningkatan investasi di daerah tetapi juga meningkatkan citra Kota Madiun 

sebagai tujuan berinvestasi yang menarik.  

Oleh karena itu untuk dapat menarik investor diperlukan kebijakan 

peningkatan promosi dan kerjasama investasi di Kota Madiun diarahkan pada 

berbagai hal antara lain : Pengembangan sistem informasi penanaman modal 

melalui pemanfaatan IT yang dapat dikelola dengan mudah oleh aparatur 

pemerintahan serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik didalam maupun 

luar negeri, menggelar potensi dan temu usaha serta pengembangan direktori 

mitra usaha potensial, peningkatan sarana promosi melalui media elektronik, 

cetak dan kegiatan pameran dan kegiatan promosi investasi lainnya baik di 

dalam negeri maupun diluar negeri, mendorong dan memfasilitasi peningkatan 
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koordinasi dan kerjasama di bidang investasi antar atau dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah, serta dunia usaha baik di dalam maupun di luar 

negeri, pendirian dan meningkatkan serta merevitalisasi lembaga promosi 

investasi dengan penguatan kapasistas sumber daya manusia dan 

keuangannya, serta mengevaluasi keberhasilan lembaga tersebut secara 

regular, adanya pengembangan SNI dan kerjasama standardisasi regional dan 

internasional dalam upaya meningkatkan penerimaan pasar global terhadap 

produk ekspor Indonesia serta penyuluhan investasi dalam rangka 

pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendidikan. Sehingga dapat 

meningkatnya investasi yang masuk di Kota Madiun dan memberikan lapangan 

pekerjaan yang baru lewat pembangunan industri ataupun perusahaahan di Kota 

Madiun. 

 

4.2.3.2 Belum Adanya Badan Penanaman Modal Secara Khusus Untuk 

Investor Di Kota Madiun 

Badan Penanaman Modal (BPM) merupakan badan yang menghimpun 

dana baik dari investor asing maupun didalam negeri yang dapat mewujudkan 

pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal 

di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang 

mendukung potensi perdagangan dalam rangka  menunjang sasaran 

meningkatnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. 

Sehingga diharapakan dapat memberikan kemudahan bagi investor untuk 

berinvestasi yang nantinya dapat didirikan suatu perusahaan yang dapat 

menyerap tenaga kerja di Kota Madiun.  

Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota 

madiun saat ini masih berada dalam sub bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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(SKPD) Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun 

dan belum memiliki unit kerja khusus di bagian pemerintah Kota Madiun. 

Pengukuran capaian kinerja sasaran pada penyelenggaraan urusan 

penanaman modal di Kota Madiun menggunakan tolok ukur indikator jumlah nilai 

investasi dan jumlah ijin investasi. Dan  perkembangannya sampai dengan tahun 

2011 adalah sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 4.14 : Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun 
Tahun 2009 – 2011 

 

Tahun 

Jumlah Jumlah 
Penanaman Modal 

Asing (PMA) 

Jumlah 
Penanaman Modal  

Dalam Negeri 
(PMDN) 

Total 

2005 Rp 13.900.000.000 Rp 13.340.500.000 Rp27.240.500.000  

2006 Rp 2.500.000.000 Rp 33.145.200.000 Rp35.645.200.000  

2007 Rp 43.320.158.877 Rp 50.739.000.000 Rp94.059.158.877  

2008 Rp 10.243.675.000 Rp  45.118.270.000 Rp55.361.945.000  

2009 - Rp 58.625.450.000 Rp58.625.450.000  

2010 - Rp 41.750.470.000 Rp41.750.470.000  

2011 - Rp 200.151.214.797 Rp200.151.214.797  

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretaris Daerah Kota Madiun 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah ijin investasi 

di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun begitu, 

dilihat dari nilai investasi yang masuk ke Kota Madiun sempat mengalami 

penurunan pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya 

sebesar Rp 41.750.470.000 untuk 267 ijin investasi. Namun begitu, pada tahun 

2011 jumlah nilai investasi yang masuk ke Kota Madiun mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan yakni mencapai  Rp 200.151.214.797 untuk 304 ijin 

investasi. Sehingga diperlukan perbaikan yang lebih baik guna meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian Kota Madiun dengan masuknya para investor yaitu 
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dengan pembentukan lembaga khusus penanaman modal setingkat badan atau 

kantor penanaman modal dengan berbagai infrstruktur yang memadai, 

konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal serta 

konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan perizinan penanaman modal antara 

pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kelembagaan penanaman modal 

dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan 

efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan. 

 

4.3.2.3 Masih Lamanya Proses Perizinan Bagi Seseorang Untuk 

Membangun Suatu Perusahaan 

Alur perizinan merupakan proses awal apabila seseorang ingin membuat 

mendirikan suatu perusahaan, maka dari itu diperlukan adanya perizinan yang 

dapat memperlancar dari pertumbuhan perusahaan disuatu daerah. Selain 

memberi keamanan dari masyarakat sekitar juga memberikan rasa aman untuk 

pendiri perusahaan tersebut. Dengan lamanya alur perijinan di Kota Madiun 

tergolong sulit dan lama akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini 

dikarenakan adanya keterkaitan antara pengurusan surat satu dengan yang 

lainnya. sebagai contoh, dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) mensyaratkan adanya Izin Gangguan (HO). Sementara Izin Gangguan 

HO sendiri juga mensyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  

Tabel 4.15 : Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) 
Tahun 2012 

NO JENIS PERIZINAN 
WAKTU 

PENYELESAIAN 
(hari kerja) 

JUMLAH 
PERMO
HONAN 

REALIS
ASI 

A. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat 

1. 
Izin Sewa Tanah & Bangunan Milik 
Pemerintah Daerah 

5 64 64 

2. Izin Gangguan (HO) 10 637 637 

3. Izin Reklame 10 497/700 497/700 

4. Izin Balai Pengobatan 5 4 4 

5. Izin Rumah Bersalin 5 0 0 
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6. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat 5 1 1 

7. 
Izin Penyelengaraan Laboratorium 
Swasta 

5 0 0 

8. Izin Penyelenggaraan Optik 5 5 5 

9. Izin Apotik 5 19 19 

B. Seksi Pelayanan Perekonomian 

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 553 553 

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5 441 441 

3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 14 23 23 

4. Tanda Daftar Industri (TDI) 14 24 24 

5. Izin Usaha Industri (IUI) 5 4 4 

6. Izin Pengusaha Rumah Makan 5 16 16 

7. Izin Pengusaha Hotel 5 13 13 

8. 
Izin Pengusaha Rumah Kost/ 
Pemondokan 

5 25 25 

C. Seksi Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan 

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 30 567 567 

2. 
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi 
(IUJK) 

5 55 55 

3. 
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Pemakaian badan jalan/fasilitas 
parker sumber umis) 

3 107 107 

 JUMLAH  3.737 3.737 

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun 

Dari grafik diatas dapat terlihat waktu dari penyelesaian satu perizinan 

yang cukup memakan waktu yang lama, belum ditambah perizinan yang terkait 

saru sama lain. Sehingga tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk kegiatan perizinan saja. 

Dari pengusaha yang merasakan dari kesulitan di bidang perijinan seperti 

pengusaha pabrik tahu di Kota Madiun mengungkapkan untuk mendapatkan Izin 

Gangguan (HO) sendiri tergolong sulit. Hal ini terkait limbah hasil produksi pabrik 

tahu yang belum menemukan pemecahan masalah sampai saat ini. Pemerintah 

sampai saat ini belum mampu memberikan solusi terkait limbah yang dihasilkan 

oleh produksi tahu tersebut. Padahal, jumlah pabrik tahu di Kota Madiun sendiri 

tergolong cukup banyak yakni mencapai 15 unit lebih. Akibatnya, pabrik tahu 

membuang limbah tersebut ke sungai – sungai yang ada di Kota Madiun. Hal ini 

cukup mengganggu usaha para pelaku usaha.  

Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi mengakibatkan proses 

perizinan menjadi kurang efektif. Kesulitan terkait perizinan di Kota Madiun juga 
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disebabkan oleh prosedur baru dalam perizinan yang tidak disampaikan kepada 

pelaku usaha. Prosedur baru tersebut terkait dengan pemusatan proses 

perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dimana prosedur baru 

tersebut kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan 

kerancuan dan kebingungan di masyarakat.  

Maka diperlukan perizinan yang efektif sehingga proses perizinan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang singkat melalui dibangunnya sistem satu atap 

dengan dinas yang terkait dengan perizinan, penyederhanaan prosedur  

perizinan dan pelayanan penanaman modal/ investasi dengan 

mengimplementasikan dan menyempurnakan perangkat hukum yang terkait 

dengan pengembangan usaha, serta melaksanakan pelayanan satu yang 

professional sesuai dengan SOP dan SPM serta memperkuat kelembagaan dan 

profesionalisme aparat di bidang investasi termasuk sarana dan prasarana 

penunjangnya. Sehingga dari adanya kemudahan perizinan banyak perusahaan 

yang berdiri sehingga terbuka pula peluang pekerjaan bagi para partisipan kerja 

dan mengurangi angka pengangguran serta menumbuhkembangkan 

perekonomian Kota Madiun sebagai Kota GADIS (Perdagangan dan Industri). 

Dari ketiga permasalahan diatas pada ketengakerjaan di Kota Madiun 

ditambah dengan program dari ketenagakerjaan yaitu program perlindungan dan 

pengembangan yg didalamnya terdapat kegiatan kegiatan survey kebutuhan 

hidup dan penetapan Upah Minimum Kota Kota (UMK) namun tidak berjalan 

dengan baik maka alternatif kebijakan dari membangun dan meningkatkan iklim 

investasi melalui regulasi memang tepat untuk mengatasi kondisi 

ketenagakerjaan yang terjadi tersebut. 

 

4.3.3 Adanya Penyediaan Dan Penyebarluasan Media Informasi 
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Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan di lapangan mengenai 

penyediaan lapangan pekerjaan di madiun angka yang mengindentifikasikan 

bahwa penyediaan dan penyebarluasan media informasi yang paling rendah 

untuk alternatif kebijakan yang memiliki point sebesar 0,203 dalam hasil 

pengolahan Analisis Hierararki Proses (AHP). Hal tersebut sesuai dengan 

keadaan yang terjadi dilapangan dikarenakan memang masih terdapatnya 

beberapa permasalahan, antara lain : belum tersedianya tempat informasi 

lowongan pekerjaan dan belum terbentuknya sistem informasi ketenagakerjaan 

secara online. 

4.3.3.1 Belum Tersedianya Tempat Informasi Lowongan Pekerjaan 

Tersedianya informasi lowongan pekerjaan adalah hal yang wajib ada 

untuk angkatan kerja agar mengetahui dimana saja ada lowongan untuk dapat 

bekerja sesuai dengan bidang dan keahlian di suatu perusahaan. Belum adanya 

tempat untuk informasi lowongan pekerjaan menyebabkan terjadinya asimetris 

informasi sehingga banyak partisipan kerja dan angkatan kerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur.  

Untuk mengurangi dari tingginya tingkat pengangguran dikarenakan 

asimetris informasi yang dibutuhkan oleh partisipan kerja dan angkatan kerja. 

Maka diperlukan tempat yang menyediakan informasi tentang lowongan kerja 

yang didalamnya ada kerja sama dari dinas terkait dengan perusahaan baik 

dalam maupun luar Kota Madiun seperti bursa tenaga kerja sehingga bagi 

perusahaan mendapatkan pegawai dan bagi para partisipan kerja dan angkatan 

kerja tidak menganggur lagi. Namun adapun informasi yang tersedia lebih 

memberikan pekerjaan di luar Kota Madiun ataupun pekerjaan menjadi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI). Menurut LKPJ Walikota Madiun tahun 2011, dalam kurun 

waktu 2 tahun terakhir,  mayoritas penempatan tenaga kerja di Kota Madiun 

adalah perempuan dengan rata-rata 3.419 orang setiap tahun, serta mencapai 
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3.287 orang di tahun 2011. Berikut merupakan gambaran dari penempatan 

tenaga kerja Kota Madiun di Luar Negeri di bawah ini. 

Grafik 5.6 : Penempatan Tenaga Kerja Kota Madiun di Luar Negeri Menurut 
Jenis Kelamin Tahun 2010-2011 

 

 
Sumber : LKPJ Walikota Madiun Tahun 2011 (Data diolah) 

Dari grafik diatas mengambarkan bahwa lapangan pekerjaan di Kota 

Madiun saja tidaklah cukup untuk menampung seluruh para pencari kerja yang 

ada. Oleh karena itu sebagian orang memilih untuk mencari pekerjaan di luar 

negeri dikarenakan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja di Kota 

Madiun tidaklah memadai. Ditambah dengan perbandingan antara lowongan 

pekerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan ternyata kurang seimbang serta 

pertumbuhan lapangan pekerjaan seperti industri maupun perusahaan juga tidak 

terlalu signifikan selama dua tahun terakhir. 

 

4.3.3.2 Belum Terbentuknya Sistem Informasi Ketenagakerjaan Secara 

Online 

 Dengan tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan secara online 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kelancaraan bagi para pencari 

pekerjaan untuk mengetahui perusahaan atau instansi mana saja yang 
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membutuhkan pekerja. Dimana para pekerja tanpa harus datang untuk mencari 

informasinya secara langsung di suatu perusahaan tersebut. Dengan belum 

terbentuknya sistem informasi ketenagakerjaan secara online mengakibatkan 

tidak lancarnya para partisipan dan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan. 

Sehingga diperlukan sistem informasi secara online yang dapat diakses oleh 

semua kalangan dalam memberikan info mengenai lowongan pekerjaan yang 

ada di Kota Madiun melalui blog atau website resmi dari dinas terkait yang isinya 

terdapat tentang perusahaan-perusahan.  

Namun dengan adanya sistem informasi ketenagakerjaan secara online 

tidak hanya memberikan solusi melainkan juga menimbulkan masalah baru bagi 

masyarakat yang kurang mengetahui tentang teknologi ini atau gagap teknologi. 

Sehingga perlu diadakan sosialisasi mengenai sistem informasi ketenagkerjaan 

online secara menyeluruh kepada seluruh kalangan masyarakat, agar tercipta 

informasi yang simetris bagi masyarakat Kota Madiun dan membantu mereka 

dalam mengatasi permasalahan ketersediaan lapangan pekerjaan. 

Dari kedua permasalahan diatas pada ketengakerjaan di Kota Madiun 

ditambah dengan program dari ketenagakerjaan yaitu program peningkatan 

kesempatan kerja  yg didalamnya terdapat kegiatan penyebarluasan informasi 

Bursa Tenaga Kerja namun tidak berjalan dengan baik maka alternatif kebijakan 

dari penyediaan dan penyebarluasan media informasi memang tepat untuk 

mengatasi kondisi ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Madiun. 

 


