
1 
 

 

 

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various 
strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS 
Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. 

 

CSIS Commentaries DMRU-046-ID 

13 April 2020 

Tantangan dan Adaptasi Lapangan Kerja 
di Era Pandemi COVID-19 
Ega Kurnia Yazid 
Research Intern, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia; 
Disaster Management Research Unit, CSIS Indonesia 
intern@dmru.csis.or.id

 

Hidup tiada pegangan 
Pengangguran ya Allah 
Tiap hari susah makan 
Anak isteri bertangisan 
Jadi korban ya Allah 
— Rhoma Irama, Raja Dangdut 

 
Turunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi membuat perusahaan-perusahaan terpaksa merumahkan 
banyak pegawainya karena tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar upah mereka serta 
alasan keamanan. Oleh karenanya, ini menjadi 'new normal' bagi pasar tenaga kerja saat ini, yang artinya 
dibutuhkan skill set baru serta upaya adaptasi untuk mencari sumber penghasilan baru. Kita tidak bisa 
lagi menggunakan cara lama—bahkan mungkin hingga sesaat setelah pandemi berlalu.  
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COVID-19 dan Disrupsi Pasar Tenaga Kerja 

Kerasnya realitas pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah memaksa banyak perusahaan 
merumahkan (unpaid leave) hingga melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah 
karyawannya. Tercatat, per Rabu (8/4), Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, mengumumkan bahwa 
sebanyak 74.430 perusahaan telah merumahkan sebanyak 1.200.031 orang pekerja/buruh.1  

Lebih rinci, di sektor formal, setidaknya 873 ribu pekerja/buruh dirumahkan dari 17 ribu perusahaan 
dan sekitar 137 ribu pekerja/buruh di-PHK dari 22,7 ribu perusahaan. Sedangkan di sektor informal, 
tercatat 189 ribu orang dari 34 ribu perusahaan terkena dampaknya — nilai ini bisa saja lebih rendah 
dari realitasnya mengingat sulitnya pendataan sektor informal. Dengan kata lain, tambahan 
pengangguran ini memberikan aliran baru yang cukup besar di bursa tenaga kerja—mengingat angka-
angka ini bisa saja bertambah lagi. 

Profil dari tingkat pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diilustrasikan pada 
Figur 1. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa empat dari 10 besar provinsi dengan kasus tertinggi 
memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional — ditunjukkan dengan grafik yang berwarna 
lebih gelap. Sedangkan secara sebarannya, lokasi dengan tingkat pengangguran tertinggi ini selaras 
berkonsentrasi di sekitar wilayah episentrum pandemi, yakni Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat 
sebagaimana diilustrasikan oleh Figur 2. 

Figur 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi dalam persen, Agustus 2019 

 
Sumber: BPS (2020), diolah 

Sektor-sektor bisnis yang terdampak secara umum merupakan sektor-sektor labor-intensive yang 
pekerjaannya tidak bisa dilakukan secara remote dan/atau jenis pekerjaan yang berkaitan dengan 
perdagangan internasional (dan turisme). Sebagai contoh, industri tekstil yang pegawainya sebagian 
besar labor intensive serta memerlukan bahan baku impor di tengah depresiasi nilai kurs rupiah, 

 
1 CNBC Indonesia, “Alert! 1,2 Juta Pekerja RI kena PHK dan Dirumahkan Imbas Corona” 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200408174050-4-150695/alert-12-juta-pekerja-ri-kena-phk-dirumahkan-
imbas-corona 

Tingkat Pengangguran Nasional: 5,28% 
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membuat industri ini kesulitan untuk membayar gaji pegawainya, dan mengambil jalan PHK untuk 
tetap bertahan. 

Figur 2. Peta Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi 

 
Sumber: BPS (2020), diolah 

Lebih lanjut, Wartaekonomi mencatat setidaknya ada lima sektor yang terdampak parah akibat 
pandemi ini.2 Sektor-sektor tersebut meliputi, tekstil, manufaktur, pariwisata dan hospitality, 
penerbangan/travel, dan ritel. Hal ini divalidasi dengan beberapa pemberitaan PHK di sejumlah lokasi 
episentrum pada sektor-sektor tersebut.3  

Figur 3. Share tenaga kerja di sektor berisiko per total tenaga kerja di 10 besar provinsi 
dengan kasus COVID-19 terbanyak 

 
Sumber: BPS (2020), diolah 

 
2 Wartaekonomi, “5 sektor dengan PHK tinggi akibat corona pekerja mesti waspada”, 
https://www.wartaekonomi.co.id/read279541/5-sektor-dengan-risiko-phk-tinggi-akibat-corona-pekerja-mesti-waspada 
3 Katadata, “Sebanyak 5.047 buruh di Jawa Barat kena PHK imbas pandemi COVID-19”, 
https://katadata.co.id/berita/2020/04/08/sebanyak-5047-buruh-di-jawa-barat-kena-phk-imbas-pandemi-COVID-19, 
lihat juga CNBC Indonesia, “Alert. 160 ribu pekerja dilaporkan kena PHK dan dirumahkan” 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406193008-4-150150/alert-160-ribu-pekerja-dilaporkan-kena-phk-
dirumahkan  

Rata-rata share tenaga kerja sektor berisiko 0,405 atau 
40,5% tenaga kerja bekerja di sektor berisiko. 
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Apabila mempertimbangkan sektor-sektor ini sebagai sektor yang paling berisiko saat pandemi, maka 
bila dilihat tren tenaga kerjanya, cukup banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor berisiko 
diilustrasikan pada Figur 3. Singkatnya, ilustrasi ini menunjukkan bahwa sebanyak rata-rata 40,5 persen 
dari lokasi dengan jumlah kasus paling banyak bekerja di sektor yang berisiko. Artinya, hampir 
setengah dari tenaga kerja di sekitar wilayah episentrum berisiko di-PHK.  

Seiring itu, Figur 4 juga turut menegaskan bahwa pertumbuhan tenaga kerja di sektor berisiko yang 
cukup tinggi pada tahun lalu sepertinya akan sulit diwujudkan saat ini. Lantas, seluruh elemen 
masyarakat perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk menanggulangi hal ini dengan bergegas 
memikirkan upaya adaptasi di tengah ‘new normal’ ini. 

Figur 4. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja yoy 2019, dalam persen 

 
Sumber: BPS (2020), diolah. 

Beradaptasi dengan kenyataan 

Beberapa upaya telah dikerahkan pemerintah termasuk mempersiapkan kartu prakerja dan bantuan 
langsung tunai (BLT) kepada korban PHK atau keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah. Hal ini 
patut diapresiasi dan dieksekusi dengan dukungan penuh oleh masyarakat. Namun, hingga saat ini, 
akhir dari COVID-19 di Indonesia masih belum dapat dipastikan yang artinya untuk beberapa waktu 
ke depan ini kita perlu menerima kenyataan dan mulai beradaptasi dengan gaya hidup baru ini. 

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam beradaptasi dengan gaya kerja baru di era 
pandemi. Pertama, saat ini bahkan hingga sesaat setelah berakhirnya pandemi, Indonesia akan 
mengalami oversupply tenaga kerja, atau artinya akan ada ledakan pengangguran yang seharusnya dapat 
diarahkan dalam melakukan hal-hal produktif. Kedua, saat ini Indonesia berisiko mengalami shortage 
atau kekurangan bahan-bahan dasar (sandang, pangan, papan). Terakhir, adaptasi ini perlu juga 
mempertimbangkan jarak aman atau dengan kata lain minim interaksi fisik antar-manusia yang berisiko 
menularkan penyakit. 
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Berbekal hal tersebut, apabila ditabrakkan dengan pelatihan keterampilan yang ditawarkan oleh kartu 
prakerja, tampaknya perlu diperluas lagi dengan meliputi keterampilan-keterampilan yang dapat 
menjawab proses adaptasi di tengah pandemi ini. Meskipun beberapa keterampilan yang ditawarkan 
dalam kartu prakerja cukup ‘kekinian’ dan beberapa dapat mendukung karier yang dapat dikerjakan 
secara remote seperti data analytics dan desain grafis, namun sepertinya karier ini cenderung sulit terserap 
optimal di tengah ketidakpastian pandemi, dan baru benar-benar dapat terserap optimal setelah 
pandemi berlalu.4 Merujuk pada Figur 4, tingkat serapan sektor berisiko tenaga kerja di wilayah 
episentrum juga menegaskan 

Seiring itu, belum terlihat pula penawaran skill set yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar 
yang menjadi tantangan saat ini seperti kebutuhan pangan, relawan, entrepreneurship, hingga medis yang 
dapat lebih memicu decentralized economy. Contoh yang cukup realistis yakni pelatihan keterampilan urban 
farming, hidroponik, atau aquaponik yang scalable. Keterampilan seperti ini tentunya apabila dieksekusi 
dengan baik dapat menjadi sumber-sumber pangan baru setidaknya di lingkungan sekitar. Terakhir, 
kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat berperan penting dalam mengoordinasi serta 
memberikan dukungan dari kegiatan-kegiatan positif ini karena dinilai dekat dengan masyarakat. 

Kesimpulan 

Pasar tenaga kerja telah terdisrupsi oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sejumlah pekerja 
dirumahkan dan di-PHK, khususnya di wilayah episentrum pandemi. Sektor-sektor yang terdampak 
sebagian besar merupakan sektor dengan labor intensive yang sukar dalam penerapan #kerjadarirumah 
serta sektor yang memiliki rantai pasokan global seperti sektor industri tekstil, manufaktur, ritel, 
akomodasi, kuliner, penerbangan/travel, hingga ritel. Seiring itu, sebagian besar tenaga kerja di wilayah 
episentrum bekerja di sektor-sektor berisiko ini. Mengingat ketidakpastian akhir dari COVID-19, maka 
perlu adanya upaya adaptasi di pasar tenaga kerja yang mempertimbangkan tiga hal: (1) banyaknya 
jumlah pencari kerja, (2) risiko sulitnya kebutuhan dasar (sandang, pangan papan), dan (3) pekerjaan 
dengan interaksi fisik yang minim antar-manusia. Untuk menjawab hal tersebut, perlu adanya upaya 
serta insentif khusus dalam pengembangan keterampilan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dasar ini. Pemanfaatan program kartu prakerja dapat dijadikan sebagai kanal untuk menyalurkan hal 
tersebut, dapat melalui perluasan keterampilan seperti urban farming, hydroponic, hingga aquaponic yang 
intinya dapat mengakselerasi decentralized economy setidaknya pada skala desa/kelurahan. 

 

 
 

 
4 Tirto, “Kartu pra-kerja sah 2020, bisa pilih kursus barista sampai coding”, https://tirto.id/kartu-pra-pekerja-sah-2020-
bisa-pilih-kursus-barista-sampai-coding-egqK?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait 
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