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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan lapangan kerja menjadi suatu fenomena yang umum 

terjadi di Indonesia. Tidak terkecuali para sarjana baru yang diharapkan dapat 

berkiprah sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuhnya. Sebuah data 

yang didapat pada tahun 2006 dari Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi 

Universitas Padjadjaran yang menangani proses recrutment calon pegawai 

PT. Pertamina (Persero) menunjukan bahwa jumlah pelamar mencapai 60.000 

pelamar dari berbagai jurusan di seluruh Indonesia untuk memperebutkan 350 

pegawai yang diterima di perusahaan tersebut. Angka ini menunjukan bahwa 

tingkat kebutuhan untuk bekerja di Indonesia yang sangat tinggi dan lapangan 

pekerjaan yang memungkinkannya untuk dapat bekerja sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya masih kurang memadai. Hal ini pula tampaknya 

yang dapat mendorong para calon tenaga kerja untuk memilih bidang kerja 

yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Bahkan kesan asal 

mendapatkan pekerjaan menjadi trend pemikiran bagi calon tenaga kerja saat 

ini. 

Masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang mendesak dan 

perlu secepatnya ditangani untuk saat ini. Berbagai masalah yang berkaitan 

dengan ketenagakerjaan selalu menarik perhatian ditambah dengan adanya 

krisis ini, persoalan ketenagakerjaan menjadi menggurita dan semakin sulit 

untuk ditangani sedangkan setiap tahunnya jumlah orang yang mencari kerja 

terus meningkat. Keadaan seperti ini membuat pemerintah berpikir keras 

untuk mengatasinya, karena setiap tahun jumlah tenaga kerja semakin 

meningkat dan jumlah pengangguran semakin meningkat.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2011, 8,12 

juta (6,8 persen) angkatan kerja kita adalah pengangguran terbuka (sama 

sekali tidak memiliki pekerjaan) dan sekitar 600 ribu (7,6 persen) orang 

diantaranya adalah mereka yang telah lulus universitas alias sarjana. Jumlah 

penganggur sarjana ini dipastikan akan lebih banyak lagi jika defenisi 

pengangguran diperluas hingga mencakup mereka yang setengah 
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menganggur (jumlah jam kerja kurang dari jam kerja normal) dan mereka 

yang bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang dimiliki atau lebih rendah dari kualifikasi kemampuan yang 

dimiliki. 

Di Riau, seorang sarjana ilmu politik dengan predikat cum laude 

bekerja sebagai tukang sapu di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan 

dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut 

besarnya gaji sesuai yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh 

(Kompas, 28 April 2010). Hal ini menunjukkan tidak adanya persiapan yang 

matang dalam merencanakan karir, sehingga saat ini banyak sekali karyawan 

atau bahkan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. 

Bahkan di Jepang, mahasiswa rela menunda kelulusannya karena takut 

menjadi pengangguran. Menurut Hiroki, satu dari mahasiswa yang memilih 

memperlama kelulusan, telah mencoba melamar ke 40 perusahaan dan belum 

mendapatkan hasil. "Kalau Anda menjadi furita (pekerja paruh waktu) tidak 

akan ada keamanan," ujar pemuda 23 tahun  itu. (Republika, 9 agustus 2011). 

Hal ini pun diperkuat dengan wawancara singkat yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan para mahasiswa. Mereka mengaku belum mengetahui 

bidang pekerjaan yang akan dijalaninya sebagai karir terkait dengan 

pendidikan yang ditempuhnya. Bekerja di bank menjadi pilihan yang sering 

disebutkan oleh para calon sarjana tersebut. Mereka sendiri belum memahami 

mengenai bidang – bidang pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. Bahkan ketika pertama kali memutuskan untuk memilih 

jurusan di perguruan tinggi pun tanpa didasari oleh pertimbangan yang 

matang mengenai prospek dan bidang-bidang pekerjaan yang mungkin akan 

dijalaninya sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2006) tentang gambaran 

kematangan karir pada mahasiswa Universitas Padjadjaran diperoleh hasil 

bahwa 52,8% dari responden berada pada kategori belum matang dan 47,2% 

berada pada taraf matang. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar 

mahasiswa secara umum masih berada belum siap untuk menentukan arah 
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karirnya dengan berdasarkan kemampuannya untuk melakukan eksplorasi 

karir, membuat perencanaan, mengambil keputusan dan juga wawasannya 

mengenai dunia kerja. Pada penelitian ini juga didapatkan hasil didapatkan 

bahwa 52,8% dari responden masih lemah dalam aspek perencanaan karir. 

Hal ini menunjukan bahwa ternyata para responden masih merasa bahwa 

aktivitas yang dilakukannya untuk mendapatkan sumber informasi masih 

dirasakan kurang guna menunjang bagi perencanaan karirnya dan  41,5% dari 

responden yang memiliki tingkat pengetahuan tentang dunia kerja yang 

tinggi. Bandingkan dengan 72 dari 123 responden atau sekitar 58,5% 

responden yang kurang memiliki pengetahuan tentang dunia kerja. 

Menurut Wakil Mendiknas Fasli Jalal munculnya pengangguran 

terdidik terebut, tidak melulu disebabkan karena mereka tidak mampu secara 

keilmuan. Banyak hal yang menyebabkan lulusan perguruan tinggi ataupun 

tingkat kebawahnya tidak terserap dunia kerja. Salah satu faktor yang paling 

besar ialah karena ketidaksesuaian kualifikasi yang diminta oleh dunia kerja 

dengan lulusan dunia kampus. "Ini lebih kepada tidak mix and match, antara 

lulusan kampus dengan permintaan dunia kerja," papar Fasli Jalal. Bahkan 

hampir 30 persen lulusan terdidik di Indonesia, baik dari tingkat SD hingga 

lulusan kampus yang paling dominan tidak terserap lapangan kerja adalah 

lulusan perguruan tinggi. (Republika,15 feb 2011).  

Diberbagai daerah juga tidak sedikit PNS yang bukan lulusan akuntansi 

harus mengelola keuangan sehingga mengakibatkan administrasi keuangan 

tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Permasalahan seperti ini hampir 

terjadi di seluruh kabupatan dan kota maupun provinsi di Indonesia. Banyak 

daerah sangat minim lulusan pendidikan akuntansinya, sehingga terpaksa 

memanfaatkan PNS yang kemampuan maupun disiplin ilmunya di luar 

masalah keuangan. Kondisi tersebut bisa mengganggu kinerja administrasi 

keuangan daerah, sehingga menimbulkan berbagai catatan pada saat 

dilakukan pemeriksanaan oleh badan pemeriksa keuangan. (Republika, 11 

Agustus 2011). 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, H 

Agussalim, di Kabupaten Aceh Timur banyak guru yang mengajar mata 
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pelajaran yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. “Ada guru yang 

seharusnya mengajarkan bidang studi sesuai dengan pendidikannya, namun 

harus mengajarkan bidang studi lain seperti guru bidang studi matematika 

tetapi harus juga mengajarkan pelajaran geografi dan lainnya,” ungkap 

Agussalim. (Harian Aceh, 14 Juni 2011). 

Kota Ternate yang mendapatkan predikat kota sejuta ojek banyak 

Sarjana baru lulus pun tak malu mengojek sambil menunggu pendaftaran 

pegawai negeri. Hasilnya lumayan bagus daripada menganggur. Di kota 

berpenduduk sekitar 176.000 jiwa itu, tukang ojek digeluti sebagai profesi 

tetap atau sambilan. Bahkan, banyak orang yang datang dari Jawa dan 

Sulawesi untuk menjadi tukang ojek (Kompas, 1 November 2011). 

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak 

diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja. Jika hal semacam ini terus 

terjadi akan memicu terjadinya lonjakan jumlah pengangguran. Sulitnya 

mencari pekerjaan saat ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang 

berpendidikan rendah tetapi hampir semua kalangan ikut merasakan dampak 

sulitnya memperoleh pekerjaan. Bahkan lulusan perguruan tinggi pun belum 

bisa dijadikan jaminan akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai februari 2011 jumlah angkatan kerja 

yang belum terserap lapangan kerja sebesar 42,31 jta orang, jumlah ini sudah 

termasuk angkatan kerja yang hanya bekerja paruh waktu (jam kerja kurang 

dari 36 jam perminggu). Jumlah ini dipastikan akan bertambah besar jika 

angkatan kerja yang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 

Hingga kini, tercatat hanya 35 persen pekerja di Indonesia yang 

statusnya permanen. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfiderasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Selain mengancam kesejahteraan 

karyawan hal ini juga dapat mengancam jumlah pengangguran di Indonesia. 

Jika 65 persen jumlah karyawan masih berstatus kontrak artinya pada waktu 

tertentu jumlah pengangguran bisa bertambah jika kontraknya tidak 

diperpanjang. (republika, 31 oktober 2011). 

Menurut Agung laksono yang saat itu menjabat sebagai Menkokesra 

kesempatan kerja di Indonesia masih terbatas dan tidak sebanding dengan 
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angkatan kerja baru yang setiap tahunnya 2 hingga 3 juta orang. Tingginya 

angkatan kerja membuat jumlah pengangguran terus meningkat, meski secara 

prosentase turun dari 8,46 persen pada 2008 menjadi 8,14 persen (9,26 juta 

orang) pada 2009 (SDM PLUS, edisi 108). 

Disnaker Pekanbaru mencatat sekitar 12.500 legalisir Kartu Kuning 

untuk kota Pekanbaru dari Januari hingga Oktober 2008 silam. Disnaker 

Pekanbaru juga mencatat 48 perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan 

dengan jumlah lowongan tidak lebih dari 1.739 sejak Januari hingga Oktober 

tersebut (Riau Info, 12 november 2008). 

Senada dengan Disnaker kota pekanbaru, Disnaker kota Jambi juga 

mencatat Laju pertumbuhan tenaga kerja terus mengalami peningkatan dan 

ini tidak sebanding dengan pasar kerja yang ada. Dari data tahun 2010 Dinas 

Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Jambi tercatat, angka pencari kerja 

yang mengurus kartu kuning mencapai 7625 orang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 4.151 dan perempuan 3.474 orang. Jumlah ini dipastikan akan terus 

meningkat setiap tahunnya karena ketersediaan kesempatan kerja yang minim 

dan angkatan kerja yang tidak memenuhi kualifikasi pasar. (vetonews, 3 

maret 2011). 

Kondisi semacam ini tidak hanya dirasakan oleh angkatan kerja yang 

memiliki pendidikan umum. Bahkan angkatan kerja yang memiliki 

pendidikan khusus pun juga ikut merasakan kondisi di atas. Di Jawa Tengah 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah menilai 

penyerapan lulusan perawat dari berbagai perguruan tinggi pada pasar kerja 

di dalam negeri selama ini cenderung minim. Menurut Ketua PPNI Jateng, 

Edy Wuryanto, Setiap tahun perguruan tinggi se-Jateng menghasilkan 

setidaknya 5.000 lulusan perawat, namun yang terserap pasar dalam negeri 

hanya sekitar 1.000 orang. Ia mengakui, minimnya penyerapan lulusan 

perawat itu disebabkan sudah banyaknya lulusan yang dihasilkan selama ini 

(Antara News, 14 september 2011).  

Menurut laporan badan pusat statistik tentang perkembangan beberapa 

indikator utama sosial-ekonomi indonesia (BPS, februari 2011) jumlah 

pengangguran terbuka menurut kelompok usia mencapai 8.117.631 orang dan 
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hampir 75 persen dari seluruh jumlah pengangguran di Indonesia merupakan 

pengangguran usia muda kelompok usia 15-29 tahun. Kelompok umur 20-24 

tahun menduduki peringkat pertama dengan jumlah 2.555.581 orang 

kemudian disusul oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 2.366.694 

orang dan yang terakhir kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 

1.287.449 orang. Tiga kelompok umur diatas merupakan jumlah terbanyak 

dari tiap kelompok umur. 

Crites (dalam Agustin,  2008)  berpendapat  bahwa  tingkat  

kematangan  vokasional  mempengaruhi individu  dalam  proses  pemilihan  

pekerjaan  yang  di  dalamnya mengandung  beberapa kemapanan yaitu 

kebutuhan untuk bekerja, pemilihan pekerjaan, aktivitas perencanaan sikap 

dalam pengambilan keputusan serta kemampuan untuk bekerja. 

Sulitnya mendapatkan kesempatan kerja khususnya di Bantul membuat 

angkatan kerja di kota itu harus keluar dari daerahnya untuk mendapatkan 

kesempatan kerja. Di kantor transmigrasi Bantul setidaknya terdapat 5 persen 

pendaftar berlatar belakang sarjana yang mengantre. Ada yang bergelar 

sarjana pendidikan maupun sarjana ekonomi. Sampai dengan akhir Juli 

jumlah pendaftar sudah tercatat 274 keluarga. Tahun lalu jumlah pendaftar 

mencapai 300 KK, sementara yang diberangkatkan hanya 62 KK. Jadi total 

pendaftar yang mengantre 512 KK (Kompas, 2 agustus 2009). 

Dari beberapa data di atas, menunjukkan jumlah pengangguran yang 

semakin meningkat bukan hanya dikarenakan ketidaktersediaan lapangan 

kerja tetapi juga kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui 

gambaran kematangan karir pada angkatan kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah, yaitu: Bagaimana tingkat kematangan karir pada angkatan kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kematangan karir pada angkatan kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai 

kematangan karir pada angkatan kerja. Dan diharapkan dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan Psikologi Industri Organisasi khususnya 

mengenai psikologi sumber daya manusia yang berhubungan dengan 

kematangan karir pada angkatan kerja. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 

gambaran yang terkait dengan kematangan karir pada angkatan kerja, 

sehingga nantinya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang  pentingnya perencanaan karir yang matang bagi 

lembaga pendidikan khususnya universitas dan dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masalah 

ketenagakerjaan. 

 


