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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumber 

daya manusia (SDM) cukup besar yang tersebar di berbagai daerah dan 

kepulauan, di samping kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya. 

Kuantitas penduduk yang besar apabila disertai dengan kualitas yang memadai 

merupakan aset berharga bagi pembangunan bangsa (Nagib, 2008). Apabila 

dilihat dari proses transisi demografi, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai 

suatu momentum yaitu terbukanya window of opportunity yang diperkirakan akan 

terjadi sekali dalam periode 2020-2030 (Adioetomo, 2005). Peluang ini hanya 

mungkin dimanfaatkan untuk keberhasilan pembangunan apabila Indonesia tidak 

terlambat dalam upayanya menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM sehingga 

dapat diketahui kecenderungan perannya dalam proses pembangunan. 

SDM sebagaimana yang dimaksud merupakan penduduk usia muda yang 

dianggap memiliki potensi kesehatan, pendidikan, akses dalam mencari ilmu 

pengetahuan yang lebih baik, serta dianggap lebih urban sehingga memiliki 

koneksi dengan pengetahuan tentang dunia dibandingkan dengan generasi yang 

lebih tua (Adioetomo, 2005). Penduduk usia muda ini mewakili penduduk yang 

berada dalam masa transisi dari usia anak-anak ke usia
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dewasa dimana perpindahan ini merupakan transisi psikologis dari individu dalam 

menghadapi dunia baru dengan permasalahan yang lebih kompleks, selain itu juga 

penduduk usia muda dihadapkan dengan transisi ekonomi, legalitas, dan dimensi 

kehidupan sosial yang lebih rumit (UN Commission on Population and 

Development, 2007). Organisasi dunia, yaitu PBB memberikan konsep definisi 

yang sama bagi usia penduduk muda, dimana seseorang bisa dikatakan sebagai 

penduduk usia muda atau pemuda apabila mereka berusia 15-24 tahun. Definisi 

penduduk usia muda ini tentu saja berbeda sesuai dengan konsep masing-masing 

negara, seperti halnya negara-negara yang tergabung di OECD yang memakai 

konsep usia 15-29 tahun untuk penduduk usia muda. 

Berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia, jumlah populasi penduduk usia muda ini diperkirakan 

meningkat mencapai 70 juta jiwa di tahun 2035 (Adioetomo, 2014). Jumlah yang 

besar inipun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam menghadapi bonus 

demografi yaitu kondisi saat jumlah tenaga kerja cukup besar dan diharapkan 

dapat terserap ke pasar kerja sehingga produktivitasnya meningkat (Adioetomo, 

2005).  

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Usia Muda menurut Jenis Kegiatan dalam 

Seminggu Terakhir, diolah dari Sakernas 2017. 

 

 

Aktivitas 
Tipe Daerah Jenis Kelamin Kelompok Umur 

Perkotaan Pedesaan Laki-laki Perempuan 16-18 19-24 25-30 

Bekerja 50,19 53,18 63,10 39,47 19,95 54,43 69,12 

Pengangguran 9,50 6,91 10,09 6,65 8,03 12,34 4,61 

Sekolah 22,70 16,57 20,36 19,80 60,07 13,35 0,73 

Mengurus Rumah Tangga 15,25 20,81 2,86 32,86 8,62 17,05 24,11 

Lainnya 2,36 2,53 3,60 1,23 3,32 2,83 1,44 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 1.1 di atas menunjukkan produktivitas penduduk usia muda berdasarkan 

jenis kegiatan dalam seminggu terakhir. Jumlah tersebut menjelaskan bahwa 

persentase penduduk usia muda laki-laki yang mencari pekerjaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Sementara itu, untuk kegiatan mengurus rumah 

tangga, bisa dilihat bahwa persentase pemuda perempuan jauh lebih tinggi 

dibandingkan pemuda laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa pemuda laki-laki 

cenderung untuk bekerja atau mencari pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan 

keluarganya, sementara pemuda perempuan cenderung mengurus rumah tangga. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa produktivitas penduduk usia muda masih 

belum tercapai dengan maksimal.  

Produktivitas penduduk usia muda yang belum tercapai dengan maksimal 

pastinya akan memunculkan permasalahan baru, yaitu pengangguran  muda. 

Terjadinya pengangguran muda ini diawali dengan permasalahan kurangnya 

pengalaman yang dimiliki oleh penduduk usia muda yang menyebabkan tidak 

cocoknya tingkat pekerjaan yang diinginkan dengan pekerjaan yang sesuai 

berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Furlong, 2006; Noh, Lee, 2017). 

Selanjutnya tingkat pengangguran usia muda menjadi lebih tinggi daripada 

pengangguran usia dewasa.  

ILO (2014) menemukan bahwa mayoritas penduduk usia muda (umur 

15-24 tahun) di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik karena mereka tidak 

mempunyai akses terhadap pekerjaan yang produktif. Sziraczki dan Reerink 

(2004) menyatakan bahwa dalam masa transisi dari sekolah ke bekerja, banyak 

penduduk yang pada usia terlalu muda memasuki dunia kerja dan mereka tidak 
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dipersiapkan untuk menghadapi masa transisi tersebut. Penduduk usia muda 

seharusnya mencapai transisi dari sekolah ke pasar kerja dengan lancar dengan 

melewati masa pencarian pekerjaan atau menganggur dengan sangat singkat 

(Chen, 2009). Salah satu ukuran untuk mengukur penduduk usia muda  yang tidak 

produktif adalah mereka yang meninggalkan sekolah, tidak bekerja, tidak 

melanjutkan sekolah atau mengikuti pelatihan/kursus yang disebut dengan Young 

Not in Education, Employment, and Training (NEET). Ukuran NEET relatif 

masih baru namun menjadi ukuran yang semakin penting sebagai indikator yang 

terkait dengan potensi untuk mengatasi kerentanan penduduk usia muda, isu 

pengangguran, putus sekolah dan kekecewaan penduduk usia muda di pasar kerja 

(ILO, 2015). 

NEET merupakan ukuran yang semakin banyak dipakai oleh para analis 

untuk melihat upaya penduduk usia muda dalam menjalani transisi dari dunia 

pendidikan ke lapangan kerja namun tetap keluar dari putaran pendidikan atau 

lapangan kerja sehingga menunjukkan seberapa besar pengangguran (idleness) 

yang terjadi di antara penduduk usia muda (Adioetomo, Utomo et al, 2014). 

Menurut Raffe (2003) angka NEET bisa digunakan untuk memproyeksikan 

gambaran seberapa besar pemerintah kehilangan potensi sumber daya manusia di 

masa yang akan datang karena penduduk usia muda yang menjadi NEET akan 

tetap menjadi NEET untuk enam bulan ke depan. Sama halnya dengan yang 

diungkapkan oleh Williamson (1997) bahwa penduduk usia muda yang berstatus 

NEET dapat dikatakan memiliki beberapa masalah yang mendalam dan kompleks 

serta akan hilang dari masa transisi dari sekolah ke bekerja secara permanen. 
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Negara-negara Asia Tenggara 

Menjadi penduduk usia muda NEET bisa merupakan suatu pilihan atau 

keterpaksaan. Bagi mereka yang memiliki dukungan ekonomi dari orang tua atau 

mempunyai alasan yang sah untuk tidak bekerja dan tidak sekolah, menjadi NEET 

bukan menjadi masalah. Kondisi NEET menjadi suatu masalah karena banyak 

orang percaya bahwa orang muda yang tidak mengerjakan apa-apa, maka transisi 

kehidupan mereka selanjutnya atau saat dewasa akan lebih sulit (Chen, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ILO 2017 

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Usia Muda NEET (15-24 tahun) Negara-

negara Asia Tenggara 

 

Gambar di atas menunjukkan angka NEET yang dibandingkan pada lima 

negara terdiri dari pengangguran non-pelajar dan penduduk bukan angkatan kerja 

non-pelajar. Perbandingan angka NEET di antara beberapa negara di atas 

memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki angka yang relatif tinggi. Angka 

NEET tertinggi kedua diduduki oleh Myanmar, dimana di negara ini penduduk 

usia muda NEET didominasi oleh perempuan. Banyaknya NEET di Myanmar 
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salah satu penyebabnya adalah kurangnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki 

individu untuk masuk ke dalam pasar kerja (ILO, 2017). 

Selanjutnya di negara Thailand, banyaknya NEET ditemukan selain 

akibat dari kurangnya kualifikasi pendidikan serta lapangan kerja yang terbatas, 

agama menjadi faktor penting atas terciptanya penduduk usia muda NEET. Di 

Thailand, penduduk usia muda masih mempercayai bahwa mengabdikan diri pada 

agama lebih baik dibandingkan dengan bekerja, sehingga banyak penduduk usia 

muda yang terjun menjadi biarawan ataupun biarawati. Kemudian, di negara 

Malaysia dan Vietnam pun NEET banyak ditemukan karena kurangnya lapangan 

kerja yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan serta pengalaman. Singapura 

sebagai negara maju di Asia Tenggara pun tak luput dari fenomena NEET. Hal ini 

lebih disebabkan oleh penduduk usia muda merasa takut untuk mengambil risiko 

dengan terjun ke pasar kerja. Risiko yang dimaksud adalah akan merasa tidak 

bahagia akibat tuntutan pekerjaan yang semakin hari kian tinggi. Individu-

individu ini akhirnya memilih untuk tidak aktif mencari kerja dan lebih banyak 

memanfaatkan waktunya untuk bersenang-senang (ILO, 2017). 

 Indonesia sebagai negara yang angka NEET lebih tinggi dibandingkan 

dengan negara-negara tersebut di atas menunjukkan bahwa kesempatan adanya 

bonus demografi di Indonesia belum dimanfaatkan. Bonus demografi ini terlihat 

dengan adanya fenomena bertambahnya populasi penduduk usia muda yang 

diproyeksikan meningkat hingga 70 juta di tahun 2035. Tren penduduk usia muda 

yang mengalami peningkatan ini terlihat sejak sensus penduduk tahun 2000, 

dimana penduduk usia muda bertambah dari 27% di tahun 1980 menjadi 29% di 
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tahun 2000. Proporsi penduduk usia muda yang masuk menjadi NEET apabila 

dibandingkan dengan angkatan kerja di Indonesia mencapai angka 10% seperti 

yang tertera dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sakernas Februari 2018 

Gambar 1. 2 Proporsi jumlah NEET terhadap Angkatan Kerja di Indonesia 

(usia 15-29 tahun) 

 

Jumlah penduduk usia muda di Indonesia yang masuk ke dalam kelompok 

penduduk usia muda NEET menunjukkan bahwa banyak potensi individu yang 

tidak terserap dalam pasar kerja dan belum mempunyai pekerjaan yang produktif. 

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia muda NEET 

(15-24 tahun) perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Klasifikasi usia 

tersebut diambil dari definisi dari ILO yang menyebutkan bahwa  penduduk usia 

muda adalah mereka yang berusia 15-24 tahun. Sedangkan jumlah total penduduk 

usia muda NEET masih berada di angka 21,5%. Data Sakernas bulan Februari 

2018 mencatat bahwa kemungkinan perempuan masuk menjadi NEET berjumlah 

2 kali lebih besar dari laki-laki, dimana perempuan yang menjadi NEET memiliki 

proporsi 29% dan laki-laki NEET adalah 12%. Kurang terserapnya perempuan ke 

dalam pasar kerja pun disebabkan oleh tanggung jawab dan perannya sebagai 
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pengurus rumah tangga, sehingga laki-laki dinyatakan lebih aktif di pasar kerja. 

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bisa 

memasuki dunia kerja seharusnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi untuk menekan 

angka penduduk usia muda NEET. Kondisi individu berjenis kelamin perempuan 

yang lebih banyak menjadi NEET ini juga terjadi di beberapa negara maju, salah 

satu yang bisa dijadikan contoh adalah negara Jepang. Genda (2007) menjelaskan 

alasan penduduk Jepang menjadi NEET akibat dari peran perempuan dalam 

mengurus rumah tangga, mengurus anggota keluarga yang menyandang 

disabilitas, dan merawat anggota keluarga yang sudah lanjut usia. 

 

Sumber: ILO 2017 

Gambar 1. 3 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Muda NEET (15-24 

tahun) di Indonesia 

 

NEET dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai kerugian 

sosial, seperti ketidakpuasan, rasa tidak aman, pekerjaan di masa depan yang 
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kurang memuaskan, bahkan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik 

(Eurofound, 2012). Pengangguran muda tidak hanya menyebabkan perekonomian 

negatif, namun juga penderitaan secara psikologis seperti kesepian, 

ketidakberdayaan, kegelisahan, kecemasan, dan depresi (Hammer, 2000; Creed & 

Reynolds; 2001, Egan & Mark, 2015). Faktanya, efek negatif pengangguran muda 

tidak hanya mempengaruhi individu itu sendiri tapi juga lingkungan sosialnya, 

seperti peningkatan pengeluaran masyarakat yang berkaitan dengan isu 

pengangguran, sehingga seharusnya tidak ditangani sebagai isu personal tapi isu 

sosial (Chen, 2009).  

Ketiadaan pekerjaan untuk kaum muda dan disparitas pendapatan dapat 

dikaitkan dengan masalah-masalah pribadi dan masalah sosial seperti kesehatan, 

kejahatan, vandalisme dan narkoba. Ini tidak saja mengkhawatirkan, namun juga 

berakibat pada hilangnya bakat-bakat kreatif kaum muda yang mestinya dapat 

menciptakan kontribusi inovatif bagi angkatan kerja dan masyarakat (ILO, 2004). 

Quintini dan Martin (2014) memperkuat pernyataan ini dengan mengatakan 

bahwa penduduk usia muda yang tidak aktif dalam pasar kerja merupakan hasil 

dari keputusasaan dan marginalisasi yang mencerminkan akumulasi dari kondisi 

yang merugikan seperti kurangnya keahlian, isu kesehatan, kemiskinan, dan 

berbagai bentuk pengasingan sosial. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk usia muda yang tidak sekolah, tidak 

bekerja, maupun mengikuti pelatihan dengan memberikan judul “Analisis 

Determinan Penduduk Usia Muda Tidak Bekerja, Sekolah, atau Mengikuti 
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Pelatihan (Not in Employment, Education or Training/NEET) Tahun 2018”. 

Berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Diliana (2016) 

menyatakan bahwa karakteristik sosial demografi, regional, ekonomi, dan soft 

skill merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peluang penduduk usia muda 

menjadi NEET. Selain itu pendidikan orang tua juga menjadi faktor penting dalam 

mempengaruhi munculnya NEET (Eurofound; 2012, Rusyda; 2014). Noh & Lee 

(2017) mengungkapkan bahwa fenomena NEET lebih banyak dialami oleh 

penduduk usia muda miskin, tidak memiliki rencana kerja, dan mengalami 

ketidakpuasan pada masa sekolah. OECD (2015) pun menambahkan bahwa 

penduduk usia muda NEET ini cenderung tinggal dengan orang dewasa usia 30 

tahun yang bekerja, selain itu OECD juga menyatakan bahwa perempuan 

berpeluang lebih besar menjadi NEET dibandingkan laki-laki. Diliana (2016) 

menambahkan bahwa variabel regional, yaitu wilayah tempat tinggal memiliki 

pengaruh terhadap individu tersebut untuk menjadi NEET, dimana individu yang 

tinggal di wilayah perkotaan akan berpeluang lebih besar menjadi NEET 

dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Provinsi tempat tinggal 

individu pun juga disebut oleh Diliana (2016) berpengaruh terhadap peluang 

individu menjadi NEET, yang mana individu bertempat tinggal di provinsi pulau 

Jawa berpotensi lebih besar menjadi NEET dibandingkan dengan individu yang 

tinggal di luar pulau Jawa.  

Dari berbagai penelitian tersebut, maka penulis bermaksud untuk 

menambahkan variabel-variabel seperti kondisi disabilitas dan status pernikahan 

(Social Exclusion Task Force; 2008, Wickremeratne & Dunusinghe; 2018). 
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Adapun dalam analisis deskriptif lebih lanjut lagi akan dibahas mengenai 

keaktifan penduduk usia muda NEET dalam mencari pekerjaan, menerima 

tawaran pekerjaan, dan masih menginginkan pekerjaan atau tidak. Lebih dalam 

lagi akan diuraikan terkait alasan-alasan mengenai ketidakaktifan penduduk usia 

muda dalam mencari kerja. Genda (2007) dalam penelitiannya di Jepang 

menyebutkan bahwa penduduk usia muda di Jepang NEET yang aktif mencari 

kerja berjumlah lebih besar dibandingan yang individu yang tidak aktif mencari 

kerja, hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia muda di Jepang aktif di pasar 

kerja. Selain itu juga, penelitian NEET di Indonesia yang sudah dilakukan belum 

menambahkan variabel mengikuti pelatihan dikarenakan data baru mulai muncul 

di tahun 2016. Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari Survey 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari 2018. Dalam pengolahan 

data, peneliti bermaksud menggunakan metode analisis regresi logistik biner 

untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh atas peluang penduduk usia muda 

Indonesia menjadi NEET.  

1.2 Rumusan Masalah 

Penduduk usia muda sebagai sumber daya manusia yang dianggap lebih 

potensial bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia sehingga harus 

dimaksimalkan penyerapannya di pasar kerja. NEET muncul sebagai 

permasalahan baru di antara penduduk usia muda, yang mana dari NEET tersebut 

bisa dilihat penduduk usia muda yang tidak bekerja, sekolah, ataupun mengikuti 

pelatihan. NEET ini selanjutnya bisa dikatakan menghambat produktivitas 
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penduduk usia muda baik yang berada di angkatan kerja maupun bukan angkatan 

kerja yang masih menginginkan pekerjaan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan 

diteliti adalah bagaimana pengaruh karakteristik sosial demografi, regional, sosial 

ekonomi terhadap probabilitass penduduk usia muda Indonesia menjadi NEET? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik sosial demografi, regional, 

sosial ekonomi terhadap probabilitass penduduk usia muda menjadi NEET. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi keputusan penduduk usia muda dalam kemungkinannya 

menjadi NEET. Serta memberikan informasi terkait dengan partisipasi penduduk 

usia muda NEET dalam pasar kerja.  

1.5 Lingkup Penelitian 

Penelitian ini fokus terhadap status NEET penduduk usia muda di 

Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi sosio demografi, sosial, ekonomi, serta 

regional individu. Kondisi-kondisi yang dimaksud adalah jenis kelamin, usia, 

status pernikahan, tingkat pendidikan, menyandang disabilitas, tingkat pendidikan 

orang tua yang diselesaikan (dalam hal ini yang dilihat adalah pendidikan ibu), 

pekerjaan kepala rumah tangga, keberadaan orang dewasa yang bekerja, provinsi, 

serta daerah tempat tinggal. 
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1.6 Sistematika Tesis 

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi 5 bab.  

BAB 1 adalah pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta lingkup penelitian.  

BAB 2 adalah tinjuan pustaka yang akan menguraikan mengenai beberapa teori 

yang relevan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu sebagai bahan referensi 

penulisan tesis, kerangka konseptual penelitian, hipotesis penelitian dan model 

analisis yang digunakan.  

BAB 3 adalah metode penelitian yang akan menguraikan mengenai pendekatan 

penelitian yang digunakan, definisi operasional setiap variabel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian.  

BAB 4 adalah menguraikan hasil penelitian beserta pembahasannya.  

BAB 5 adalah menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atas hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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