
BAB I 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II pada tahun 2018 – 
2018 tercatat berada di angka 5 persen. Sejak pandemi COVID-19 
menyerang Indonesia, penurunan mulai terjadi. 

Pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya 2.97 
persen. Jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 
sebelumnya, terdapat selisih sebesar 2.1 persen. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di situ saja. Pada kuartal 
kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan 
yang sangat drastis. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di titik -5.32 
persen. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tidak terlepas dari 
merebaknya COVID-19 yang membuat perekonomian menjadi lesu. 
Bahkan, beberapa perusahaan sudah mengambil kebijakan untuk 
merumahkan pegawainya. Ini menjadi masalah bersama yang kita hadapi 
saat ini. 

Tingginya angka pengangguran membuat perekonomian tak lekas 
membaik. Di samping itu, pengangguran juga menimbulkan masalah 
tersendiri bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal inilah 
nantinya yang akan kita bahas di sini. 

Rumusan Masalah 
Dalam makalah ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai 
berikut. 

1. Apa dampak pengangguran pada kehidupan sosial dan 
ekonomi masyarakat? 

2. Bagaimanakah cara mengatasi dampak negatif 
pengangguran? 

Tujuan 
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dampak pengangguran terhadap kehidupan sosial 
dan ekonomi masyarakat. 

2. Mengetahui cara mengatasi dampak negatif pengangguran. 



BAB II 
PEMBAHASAN 

A. Dampak Pengangguran Terhadap Kehidupan Sosial dan 

Ekonomi 
Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau 
yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran sangat berpengaruh pada 
perekonomian dan sosial masyarakat pada sebuah negara. 

Pengangguran pada umumnya bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi 
menurun. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang sedang memburuk juga 
bisa menambah jumlah pengangguran. Inilah yang terjadi saat ini. 

Akibat kondisi perekonomian yang sedang lesu, banyak perusahaan yang 
tidak berhasil tumbuh. Kondisi ini terus berlarut hingga beberapa bulan 
terakhir. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengambil keputusan untuk 
melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawannya. 

Sayangnya, PHK tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua perusahaan. Di 
tengah pandemi seperti ini, bahkan perusahaan besar pun ikut melakukan 
pengurangan pegawai. Hal ini jelas memberikan pengaruh buruk bagi 
masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Dampak Pengangguran Terhadap Kehidupan Sosial 
Banyaknya jumlah pengangguran jelas akan berpengaruh terhadap 
masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pengangguran akan menyebabkan 
beberapa masalah berikut. 

1. Meningkatnya Angka Kemiskinan 
Masalah utama dan yang paling umum terjadi akibat meningkatnya jumlah 
pengangguran adalah angka kemiskinan juga akan meningkat. Masyarakat 
akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jika 
dibiarkan, keadaan ini akan berkembang menjadi lebih buruk lagi. 

• Bertambahnya Perumahan Kumuh 
Karena tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, orang yang menganggur tidak bisa tinggal di tempat yang 
layak. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, mereka terpaksa 
memilih perumahan kumuh. 

Di ibu kota, perumahan kumuh juga menyebabkan masalah tersendiri. 
Padatnya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan fasilitas yang 



memadai membuat penduduk rentan terkena penyakit. Masalah sosial ini 
pada akhirnya akan berimbas kepada masalah kesehatan. 

• Anak Jalanan Semakin Bertambah 
Tak hanya pada orang dewasa, pengangguran ternyata juga berdampak 
pada anak-anak. Ketika melihat orang tua mereka tidak bekerja, anak-anak 
berinisiatif untuk membantu mereka. 

Di kota-kota besar, hal paling mudah yang bisa mereka lakukan untuk 
mendapatkan uang jajan adalah berjualan, mengamen, atau bahkan 
mengemis. Keadaan ekonomi yang memburuk akan membuat anak-anak 
jalanan semakin bertambah. 

• Menurunnya Tingkat Pendidikan 
Jika masalah pengangguran tidak segera diatasi, lingkaran kemiskinan 
akan terus terjalin. Orang tua yang menganggur tidak bisa memberikan 
pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. 

Jika pendidikan anak rendah, kesempatan mereka untuk mengembangkan 
kemampuan dan prestasi semakin kecil. Akibatnya, mereka akan tumbuh 
menjadi orang dewasa yang tidak memiliki keahlian. Sumber daya manusia 
yang kurang unggul akan kesulitan untuk bersaing dengan orang lain demi 
mendapatkan pekerjaan. 

Lingkaran pengangguran ini tidak akan pernah selesai jika akarnya tidak 
diselesaikan. Harus ada solusi yang ampuh untuk mengatasi masalah 
pengangguran. Tak hanya solusi dari pemerintah, tetapi juga keinginan 
masyarakat untuk tidak terjerat dalam lingkaran pengangguran. 

• Meningkatnya Kejahatan 
Efek paling serius lainnya yang disebabkan oleh semakin banyaknya 
masyarakat yang menganggur adalah kejahatan yang kian meningkat. 
Karena tidak ada penghasilan, beberapa oknum akan melakukan banyak 
hal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bahkan tidak keberatan 
jika harus melakukan kejahatan. 

Belakangan ini, kejahatan juga semakin meningkat. Beberapa pencari kerja 
banyak yang menjadi korban penipuan. Lalu, kejahatan lain seperti 
perampokan juga semakin sering terjadi. 

Dampak Pengangguran Terhadap Kehidupan Ekonomi 
Di bidang ekonomi, pengangguran juga memiliki dampak tersendiri. Berikut 
adalah beberapa dampak pengangguran terhadap kehidupan ekonomi. 



• Menurunkan Pendapatan Masyarakat 
Masyarakat yang tidak bekerja secara umum akan menyebabkan 
pendapatan masyarakat menurun. Turunnya pendapatan masyarakat tentu 
saja akan membuat daya beli menurun. 

Daya beli yang menurun pun akan menyebabkan turunnya permintaan 
terhadap barang serta jasa. Jika terus berlanjut, keadaan ini akan 
menyebabkan perekonomian negara akan menurun. 

• Menurunkan Investasi Modal 
Karena tidak memiliki pendapatan, mereka tidak memiliki kesempatan 
untuk bisa menabung. Padahal, tabungan atau simpanan uang di bank 
termasuk salah satu komponen investasi. Oleh karena itu, banyaknya 
penganggur juga berdampak pada menurunnya investasi. 

Tak hanya itu, beberapa orang yang selama ini sudah rutin menabung pun 
akan mengambil tabungannya di bank. Investasi yang menurun akibat 
banyaknya penganggur akan berpengaruh pada Gross Domestic Prodct 
(GDP). 

Investasi adalah komponen utama dari GDP. Jika investasi menurun, GDP 
yang dihasilkan pun akan menurun. 

• Menurunkan Penerimaan Pemerintah 
Selain daya beli masyarakat yang menurun, masalah pengangguran juga 
bisa menurunkan pendapatan pemerintah. Pengangguran akan 
berpengaruh pada pajak pendapatan dan pajak dari transaksi ekonomi. 
Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengangguran pun bisa menurunkan 
penerimaan pemerintah dari sektor pajak masyarakat. 

Secara umum, di bidang ekonomi, pengangguran menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi negara ikut turun. Lalu, bagaimana agar dampak 
negatif pengangguran bisa diselesaikan? Tentu saja perlu solusi untuk 
menyelesaikan masalah ini. Solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai 
berikut. 

B. Cara Mengatasi Dampak Negatif Pengangguran 
Masalah pengangguran memang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. 
Akan tetapi, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk 
mengurangi dampak negatif dari pengangguran. 

• Mengembangkan keterampilan 



Berada di dalam kondisi sebagai penganggur memang merugikan. Selagi 
pertumbuhan ekonomi sedang lesu seperti sekarang, tidak ada yang bisa 
dilakukan selain berusaha untuk tidak berada di lingkaran pengangguran. 

Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mengembangkan 
keterampilan. Pikirkan peluang dalam diri yang bisa dikembangkan, seperti 
menulis, membuat video, menjahit, atau keahlian lainnya. Dari keahlian 
tersebut, seseorang bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 

• Membuka Lapangan Kerja 
Dengan banyaknya lowongan kerja, semakin banyak pula kesempatan 
para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, 
membuka lapangan kerja sebanyak mungkin bisa menjadi solusi terbaik 
untuk mengatasi masalah pengangguran. 

• Menempatkan Pencari Kerja ke Daerah yang Lebih 
Membutuhkan 

Jika pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan di dekat tempat tinggal 
mereka, mereka harus dipindahkan ke daerah yang lebih membutuhkan. 
Pencari kerja bisa merantau ke daerah lain yang membutuhkan tenaga 
mereka. Ini pun bisa menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran. 

Pada kondisi perekonomian yang sedang tidak baik seperti sekarang, 
angkatan kerja diharapkan lebih kreatif dalam mendapatkan penghasilan. 
Jika tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka diharapkan lebih terbuka dalam 
melihat peluang yang ada. 

Dengan begitu, setidaknya mereka bisa terlepas dari dampak buruk 
pengangguran. Semakin banyak orang yang terlepas dari pengangguran, 
dampak negatif pengangguran pun akan semakin berkurang. 

BAB III 
PENUTUP 

Kesimpulan 
Pengangguran adalah masalah bersama yang harus segera diatasi. Ada 
banyak hal yang bisa menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. 
Hingga kuartal kedua tahun 2020 ini, jumlah penganggur semakin banyak 
akibat COVID-19. 

Masyarakat tidak bisa diam begitu saja dengan kondisi yang ada sekarang. 
Sebagian besar penganggur saat ini adalah penganggur yang memiliki 
kemampuan. Untuk membantu mengurangi dampak negatif pengangguran, 



penganggur yang memiliki kemampuan bisa mengembangkan kemampuan 
mereka untuk menghasilkan uang. 
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