
BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan tingkat kemakmurannya negara di dunia terbagi atas tiga

golongan besar yakni golongan negara maju, negara berkembang dan negara

miskin. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang akan menuju

negara maju, dalam menentukan katagori tersebut terdiri beberapa indikator.

Salah  satu  indikator  yang  di  gunakan  untuk  mengkatagorisasikan  suatu

negara di kenal dengan UNDP (  United National Development Program )

dengan konsep HDI  (  Human Development  Index),  suatu negara akan di

katagorikan  sebagai  negara  maju  jika  HDI  (Human  Development  Index)

nya  mencapai  80-100.  Menurut  Fauziyah  (2015:367)  IPM  (Indeks

Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development Index)  merupakan

pengukuran  perbandingan  pengukuran  perbandingan  dari  harapan  hidup,

melek huruf,  pendidikan dan standar  hidup  untuk semua negara seluruh

dunia.  Sedangkan saat  ini  Indonesia berdasarkan data  BPS rilis  16 April

2018  mencapai  70,81  sehingga  Indonesia  memiliki  harapan  untuk  dapat

mencapai indeks negara maju melalui HDI. 

Kondisi saat ini Indonesia masih menyisahkan berbagai masalah yang

belum  terselesaikan  dengan  tuntas;  misalnya:  kemiskinan,  korupsi  yang

makin merajalela,  kualitas pendidikan, dan masalah sosial  budaya seperti

konflik  horizontal,  peredaran  narkoba,  terorism,  kekerasan  sosial,  dan

berbagai  bentuk  kriminal  lainnya.  Jika  Indonesia  gagal  menggarap  dan

menyiapkankesempatan ini maka bisa di pastikan akan menjadi beban dan
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permasalahan seperti pengangguran massal atau besar-besaran, yang akan

meningkatkan  kriminalitas di kalangan masyarakat, bertambahnya tingkat

kemiskinan, kemunduran mental, pertumbuhan ekonomi terhambat, standar

kualitas  kehidupan  menurun  dan  kesejahteraan  semakin  jatuh.  Sehingga

agar kesejahteraan melalui bonus demografi ini tidak menjadi bencana perlu

melakukan kajian strategi bonus demogafi .

Presiden Republik Indonesia ke-3 B. J. Habibie (Sugiharto, 2012) 

menyatakan bahwa (1) kita  kaya tapi  miskin,  yaitu  SDA melimpah
tapi miskin penghasilan; (2) kita besar tapi kerdil, amat besar wilayah dan
penduduknya namun buruk dalam pengelolaannya; (3) kita kuat tapi lemah,
kuat dalam anarkisme tapi lemah dalam tantangan global; dan (4) kita indah
tapi  buruk,  indah  dalam  potensi  dan  prospeknya  namun  buruk  dalam
pengelolaannya.  Hal  itu  karena  Indonesia  terjangkit  “penyakit  orientasi”
yang lebih  (a)mengandalkan SDA daripada SDM, (b) berorientasi jangka
pendek daripada  jangka panjang,  (c)  mengutamakan citra  daripada karya
nyata,  (d)  melirik  makro  daripada  mikro,  (e)  mengandalkan  cost  added
daripada  value  added,  (f)  berorientasi  pada  neraca  pembayaran  dan
perdagangan daripada neraca jam kerja, (g) menyukai jalan pintas seperti:
korupsi, kolusi, penyelewengan, dsb daripada kejujuran dan kebajikan, dan
(h)  menganggap  jabatan  sebagai  tujuan  daripada  sebagai  sarana  untuk
mencapai tujuan/ amanah (power centered W rather than accountable). 

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia  tahun 1971-1980 meningkat

sebesar 2,31%  menurun hingga 2016 menjadi 1,36 % namun berdasarkan

data  BPS di  proyeksikan  laju  pertumbuhan  penduduk  2020  peningkatan

sebesar  1,18  %  dari  tahun  2015,  jumlah  penduduk  Indonesia  akan

meningkat menjadi  271066. 40 ( ribuan) pada 2020, 284829.00( ribuan )

pada  2025, 296405. 10 ( ribuan ) pada 2030 dan 305652.40 (ribuan) pada

2035, seperti yang di kutip dalam  KONTAN. CO. ID – JAKARTA (Rabu,

14 Februari  2018 /  16:15 WIB).  Bahwa kondisi  ekonomi kependudukan,

Indonesia  berada  pada  titik   yang  disebut  sebagai  jendela  demografi
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(window of  demography),  karena  jumlah  penduduk  usia  produktif  15-64

tahun melebihi dari jumlah penduduk usia non-produktif (usia 0-14 tahun

dan 65 tahun) maka  generasi ini lah yang sering di sebut sebagai generasi

emas. Namun, bonus demografi akan menjadi peluang dan tantangan agar

Indonesia  bisa  keluar  dari middle  income trap masih  mengalami  banyak

kendala  seperti  yang  disampaikan  oleh  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas

Bambang  Brodjonegoro  menggelar  Konferensi  Pers  “Membedah  Angka

Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS”, Menteri Bambang

menjelaskan  faktor-faktor  pendorong  penurunan  tingkat  kemiskinan,

penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik,

serta  strategi  khusus  dalam  penganggulangan  kemiskinan  untuk  2018.

Tingkat kemiskinan pada 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua

dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS)

per September 2017 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia

berkurang  0,58  persen  poin  (year-on-year).  “  Lebih  penting  lagi  adalah

secara absolut jumlah penduduk miskin dari September 2016 ke September

2017  turun  1,18  juta  jiwa.  Kalau  kita  lihat  perkembangan  penurunan

kemiskinan sepuluh tahun terakhir, secara rata-rata  hanya turun 500 ribu

orang per tahun. Dibandingkan 2016, terjadi penurunan kemiskinan yang di

luar kebiasaan di 2017, yaitu dua kali lipat lebih atau sebesar 1,18 juta jiwa,

”  jelas  Menteri  Bambang.Dengan  kesempatan  Indonesia  dilimpahi  usia

produktif  seharusnya  dapat  menjadi  solusi  seperti  yang  disampaikan

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, di tahun 2034 mendatang,
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terdapat 60 tenaga kerja produktif untuk mendukung 100 penduduk, angka

ketergantungan di bawah 50, dan memberikan kontribusi 0,22% terhadap

pertumbuhan ekonomi, menurut  Warsito (2015:45) keuntungan ekonomis

yang disebabkan semakin besarnya tabungan dari penduduk usia produktif

sehingga  memacu  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  kondisi  tersebut

tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  manakala  negara  tidak

melakukan  investasi  sumberdaya  manusia,  bahkan  bisa  berubah  menjadi

gelombang  pengangguran  massal  yang  akan  menambah  beban  anggaran

negara.  Sedangkan menurut  Musliadi  (2017:45) di  negara yang memiliki

pertumbuhan  penduduk  tinggi  akan  semakin  banyak  orang  yang

memperebutkan  lapangan  kerja.  Diperkirakan  harus  diciptakan  30  juta

lapanan pekerjaan setiap tahunnya jika setiap 30 orang menginjak usia kerja

harus memiliki pekerjaan. Dalam hal ini lapangan pekerjaan membutuhkan

tenaga-tenaga handal. Disini akan terjadi pengangguran besar-besaran jika

kehidupan  alami  tidak  diiringi  dengan  keinginan  untuk  memperoleh

ketrampilan. Sehingga orang - orang yang tidak siap menghadapi persaingan

ini akan tertinggal dan akan menjadi masyarakat marjinal. 

Berbagai  prediksi  di  lakukan  oleh  Indonesia  salah  satunya  oleh

LEMHAMNAS ( Lembaga Ketahanan Nasional) melalui 4 skenario besar

namun  yang  sesuai  dalam  kajian  ini  adalah  skenario  Mata  Air

LEMHAMNAS (  Lembaga Ketahanan Nasional)  yang  memproyeksikan

Indonesia akan diisi oleh generasi baru yang memiliki pandangan berbeda

dengan pendahulunya. Penduduk Indonesia mulai di dominasi generasi yang



5

berpendidikan  tinggi,  menguasai  teknologi  komunikasi,  aktif  bermedia

sosial, dan terpapar dengan nilai – nilai global. Mereka adalah generasi yang

berasal dari keluarga biasa tetapi terpisah dari generasi pendahulu. Menurut

kelompok  ini,  mempertahankan  kesatuan NKRI harus  lebih  pada  prinsip

integrasi fungsional dibandingkan dengan integrasi historis. Generasi yang

akan  menempati  posisi  penting  di  bidang  politik,  birokrasi,  bisnis,  dan

ormas. Mereka akan mengkritik kekuasaan secara lugas dan setiap ketidak-

adilan akan dilawan melalui ormas dan kekuatan politik. Kebijakan publik

masih  diwarnai  percampuran  kepentingan  bisnis  dan  politik  yang

menyebabkan suhu politik meningkat. Di tingkat daerah, kualitas institusi

dan sumberdaya manusia belum merata, menyebabkan masih sering terjadi

korupsi, dan gesekan sosial antara putra daerah dengan pendatang sebagai

akibat  persaingan  untuk  memperoleh  akses  sumberdaya  ekonomi.

Ketimpangan  antardaerah  masih  terjadi  sehingga  memunculkan  aspirasi

pemisahan diri. 

Dalam  skenario  Sungai  menurut  LEMHAMNAS  (  Lembaga

Ketahanan Nasional),  disebutkan bahwa Indonesia pada tahun 2045 telah

mampu  keluar  dari  ancaman  “failed  state”  karena  telah  menjadi  negara

industri yang cukup maju dengan struktur ekonomi “belah ketupat” (jumlah

kelas menengah lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk miskin

maupun konglomerat). Kemitraan antara sektor besar, menengah, dan kecil

berjalan  baik;  didukung  oleh  infrastruktur,  tata  ruang,  reforma  agraria,

kebijakan  perbankan,  fiskal,  moneter,  dan  pasar  modal.  Hasilnya,  sektor
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agroindustri berkembang dan terjadi peningkatan kemakmuran di pedesaan

karena dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih

tinggi.  Juga  terjadi  sinergi  antara  semua  pelaku  ekonomi  dengan

pemerintah, parlemen, dunia riset dan pendidikan. Menurut Suhardi Alius

(Sekretaris  Utama  LEMHAMNAS  (  Lembaga  Ketahanan  Nasional))

skenario  Sungai  ini  sejalan  dengan  prediksi  McKinsey  (2012)  bahwa

Indonesia tahun 2023 menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 dunia

yang memiliki 135 juta orang kelas menengah dan 113 juta orang pekerja

berkemampuan.  Namun  akan  menimbulkan  dampak  pada  kemiskinan,

pengangguran,  dan ketimpangan sosial  serta korupsi yang masih menjadi

tantangan besar. 

Sedangkan dalam skenario  Kepulauan,  disebutkan bahwa Indonesia

tetap eksis di tengah peradaban modern dunia yang memiliki keragamanan

melalui  kondisi  peradaban  yang  multietnis,  multikultur,  bangsa  pluralis

dengan kadar nasionalis yang tipis. Bangsa Indonesia makin tidak menjiwai

kesepakatan  dasar  bangsa  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945.

Kekuatan  militer  makin  besar  namun  belum  efektif  dan  efisien  karena

penguasaan  teknologi  kurang  memadai.  Indonesia  disibukkan  dengan

pengamanan poros maritim dunia dan eksplorasi bawah laut yang dilakukan

oleh negara lain di sekitar Indonesia. Regionalisasi pengaturan operasional

penerbangan  wilayah  udara  Indonesia  masih  dikendalikan  oleh  negara

tetangga; termasuk kedaulatan Indonesia masih banyak diatur oleh negara

lain. Gubernur LEMHAMNAS ( Lembaga Ketahanan Nasional) Budi Susilo
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Soepanji  menambahkan  bahwa  skenario  tersebut  tergantung  bagaimana

kemampuan, tekad, dan kecerdasankita dalam mengelola dan memanfaatkan

peluang dan tantangan dalam kerangka NKRI di 2045. 

 Dari berbagai pandangan tersebut maka dengan mengolah penduduk

yang produktif pada era ini menjadi sebuah prioritas negara dalam upaya

menuntaskan masalah kependudukan, dalam Musliadi ( 2017:9) salah satu

permasalahan  kependudukan  yakni  masalah  lapangan  pekerjaan  dan

ketenagakerjaan  yang  jika  kebijakan  tepat  maka  pengelolaan  generasi

produktif masa kini seperti proyeksi LEMHAMNAS ( Lembaga Ketahanan

Nasional)  akan  tercapai.  Sehingga  untuk  menenukan  kebijakan  lapangan

pekerjaan  dan  ketenagakerjaan  kita  perlu  mengetahui  kondisi  empiris

dilapangan . 

Gambar 1.1 Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Febuari 2018

Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia 2018
Dari gambaran di atas dapat di simpulkan bahwa terjadi fluktuatif data

pengangguran terbuka pada tahun 2016 hingga Febuari 2018 yang mencapai
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5,13% dengan jumlah kenaikan jumlah penduduk akan terjadi peningkatan

pengganguran jika tidak di kendalikan melalui kebijakan pemerintah maka

kebijakan  tersebut  akan  menjadi  kendali  negara  untuk  mencapai  tujuan

negara sebagai sarana kesejahteran masyarakat menjadi negara yang maju.

Data  BPS  RI  menunjukan  bahwa  percepatan  pertumbuhan  penduduk

keseluruh provinsi salah satunya adalah pulau Jawa yang menyumbangkan

56,2  %  pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia  berdasarkan  data  proyeksi

penduduk  BPS  tahun  2020,  dari  sumbangan  data  tersebut  Jawa  Timur

menjadi provinsi ke 2 yang meyumbangkan SDM nya sebesar 26,1% setelah

Jawa barat sebesar 32,7 %. Sebagai penyumbang SDM Jawa Timur akan

menyampai puncak jendela demografi seperti yang di kutip melalui website

Biro Humas Provinsi Jawa Timur24 Mei 2018. Berbagai langkah dilakukan

Pemprov.  Jawa  Timur  untuk  mempersiapkan  dan  menyongsong  puncak

demografi di Jawa Timur pada tahun 2019, saat jumlah usia produktif (15 –

64 tahun) tertinggi di provinsi ini. Dari artikel di atas penting sekali untuk

memaksimalkan jendela demografi sebagai penyumbang capaian Indonesia

keluar dari middle income trap. 

Sebagaimana data yang disampaikan sebelumnya lapangan pekerjaan

dan ketenagakerjaan menjadi salah satu kendala yang di hadapi Indonesia

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya maka perlu solusi

untuk memaksimalkan puncak demografi.  Berdasarkan informasi Bappeda

Provinsi Jawa Timur dapat di analisis bahwa kondisi ketenagakerjaan Jawa

Timur pada Februari 2018 memang menunjukkan peningkatan dibandingkan
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Agustus  2017  dan  Februari  2017,  dengan  adanya  peningkatan  jumlah

angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran.Jumlah angkatan kerja

di  Jawa  Timur  pada  Februari  2018  sebesar  21  juta  orang  bertambah

sebanyak 67 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2017 dan bertambah

114 ribu orang jika dibanding Februari 2017. Namun peningkatan angkatan

kerja tidakberpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

yang menurun sedikit dari 68,78 persen pada Agustus 2017 menjadi 68,71

persen pada Februari 2018 atau turun sebesar 0,07 poin persen. Sedangkan

dibanding  TPAK  Februari  2017  (68,93  persen)  turun  sebesar  0,22  poin

persen. 

Tingkat  Pengangguran  Terbuka  merupakan  perbandingan  antara

jumlah penganggur  terhadap jumlah angkatan  kerja.  TPT di  Jawa Timur

pada Februari 2018 sebesar 3,85 persen atau turun sebesar 0,15 poin persen

dibandingkan  keadaan  Agustus  2017  dengan  TPT  sebesar  4,00  persen.

Fenomena ini terlihat sejak akhir tahun 2016 dimana TPT Jawa Timur terus

menurun. Hal ini diharapkan akan menambah optimisme bahwa penurunan

TPT ini akan berdampak baik bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa

Timur. Jumlah penduduk penganggur di  Jawa Timur pada Februari  2018

mencapai 809, 45 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

cenderung menurun, dimana TPT Februari 2017 sebesar 4,00 persen turun

menjadi  3,85  pada  Februari  2018.  Pada  Februari  2018,  TPT  untuk

penganggur  dengan  tingkat  pendidikan  Sekolah  Menengah  Kejuruan

menempati  posisi  tertinggi  yaitu  sebesar  9,08  persen,  disusul  oleh  TPT
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pendidikan  Diploma  I/II/III  sebesar  7,09  persen,  penganggur  dengan

pendidikan  Universitas  sebesar  5,85  persen.  Penganggur  dengan  TPT

terendah ada pada tingkat pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 1,77 persen

dan  penganggur  dengan  pendidikan  Sekolah  menengah  Pertama  sebesar

3,48 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2017, TPT pada

hampir  sebagian  besar  tingkat  pendidikan  mengalami  penurunan  kecuali

pada penganggur dengan tingkat menengah kejuruan dan Universitas. Selain

masalah pengangguran Jawa Timur kini juga menghadapi paparan industri

4.0, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat berdampak

besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang di

peroleh dengan adanya dukungan teknologi digital, layanan lebih cepat dan

efisien serta jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Hidup

menjadi lebih mudah dan murah. Namun kondisi sumberdaya manusia Jawa

Timur juga bertahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah

pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban

masalah   Jawa  Timur.  Oleh  karena  itu,  untuk  memanfaatkan  revolusi

industri 4.0, maka sumber daya manusia wajib memiliki kemampuan literasi

data, teknologi dan manusia, literasi data dibutuhkan untuk meningkatkan

skill  dalam  mengolah  dan  menganalisis  big  data untuk  kepentingan

peningkatan  softskill SDM.  Literasi  teknologi  menunjukkan  kemampuan

untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi.

Sedangkan  manusia  perlu  menguasai  digitalisasi  agar  dapat

menyeimbangkan diri dan menunjukan elemen softskill atau pengembangan
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karakter individu untuk bisa berkolaborasi, adaptif dan menjadi arif di era

digitalisasi ini.

Berdasarkan  RPJMD  (Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah )  2014 - 2019 dalam tujuan 1 sasaran  partisipasi angkatan kerja dan

penyerapan  tenaga  kerja  dengan  indikator  penduduk  yang  bekerja  pada

tahun  2018  96,08%  sedangkan  dalam  data  rilis  BPS  JATIM  tentang

Keadaan  Ketenagakerjaan  Jawa  Timur,  Agustus  2018  bahwa  Jumlah

angkatan  kerja  pada  Agustus  2018  sebanyak  21,30  juta  orang,  sedangkan

Penduduk yang bekerja sebanyak 20,45 juta orang berarti jumlah 96,009 berarti

Jawa Timur belum mencapai target rencana dengan nilai -0,071 yang berarti

kurang  lebih  0,01  juta  angkatan  kerja  yang  harusnya  bekerja  diselesaikan

pemerintah  untuk  mecapai  target  tersebut.  Tingkat  Pengangguran  Terbuka

(TPT)Jawa Timur pada Agustus  2018 sebesar  3,99 persen  sedangkan target

dalam RPJMD untuk tahun 2018 3,81% hal tersebut berarti pemerintah harus

lebih inklusif menurunkan hingga 0,17 %. 

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas maka peneliti ingin

mengetahui dan menganalisis kebijakan strategis pemerintah provinisi

Jawa Timur di bidang ketenagakerjaaan untuk memaksimalkan bonus

demografi dan revolusi industri 4.0. 

 Pembahasan itu penulis ambil atas pertimbangan urgensitas yakni 

1. Jawa Timur menyumbangan SDM terbanyak no 2 di pulau Jawa yang juga

menyumbangkan SDM terbanyak di Indonesia. 
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2. Jawa Timur mengalami masa puncak demografi 2019 yang artinya 1 tahun

bahkan  beberapa  bulan  lagi,  dan  terjadi  pergantian  kepemimpinan  pada

periode ini sehingga kebijakan suatu negara akan juga di mungkin kan akan

berubah sehingga melakukan kajian atas rekomendasi kebijakan dari para

pakar dan akademisi menjadi penting.

3. Menurut  Ross  dalam  Irianto  (  2015  :  26)  ada  tiga  bidang  yang  perlu

mendapat  perhatian  untuk  dapat  memanfaatkan  bonus  demografi,  yaitu

kesehatan,  keluarga  berencana,  pendidikan  dan  lapangan  kerja.  Sehingga

melakukan kajian ketenagakerjaan menjadi penting untuk menyumbangkan

keberhasilan bonus demografi namun ada industri 4.0 juga perlu menjadi

pertimbangan saat kita membahas potensi tenaga kerja Indonesia khususnya

Jawa Timur. 

Selain itu strategi kebijakan ketenagakerjan juga memiliki relevansi

dengan  disiplin  ilmu  peneliti  yakni  kebijakan  yang  menjadi  salah  satu

dimensi Ilmu Administrasi Negara. Dan formulasi atau rekomendasi desain

kebijakan adalah bagian dari tahapan kebijakan publik yang telah di ajarkan

selama  peneliti  menempuh  konsetrasi  kebijakan  publik  di  UPN  Veteran

Jawa  Timur.  Sejalan  dalam  mengkaji  masalah  tersebut  maka  penulis

menuangkan  analisa  tersebut  dalam  karya  tulis  ilmiah  yakni  SKRIPSI

TUGAS AKHIR MAHASISWA dengan judul “ Strategi Ketenagakerjaan Jawa

Timur 2019 ( Studi Kasus Desain Dan Rekomendasi Kebijakan Pada Dinas Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur )
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  di  jelaskan

sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana  kebijakan strategis pemerintah provinisi Jawa Timur di bidang

ketenagakerjaaan untuk memaksimalkan bonus demografi?

2. Bagaimana rekomendasi atas strategi dan desain kebijakan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penelitian  tugas  akhir

sebagai berikut:

1. Selain itu, dari latar belakang yang sudah penulis jelaskan, adapun tujuan

dari  penelitian  tugas  akhir  ini,  yaitu  mengetahui  bagaimana  strategi

kebijakan  yang  telah  di  lakukan  pemerintah  Jawa  Timur  yakni  Dinas

Teenaga  Kerja  dan  Transmigrasi   Provinsi  Jawa  Timur  untuk

memaksimalkan puncak bonus demografi 2019 dan era industri 4.0

2. Untuk  melakukan  kajian  dan  analisis  desain  dan  rekomendasi  strategi

kebijakan ketenagakerjaan di masa puncak bonus demografi dan era industri

4.0 Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari penyusunan hasil penelitian tugas akhir ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemimpin Jawa Timur

dalam memaksimalkan ketenagakerjaan di masa puncak bonus demografi  dan
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dapat  menambah  wawasan  secara  praktis  tentang   formulasi  kebijakan

pemerintah  Dan  dapat  memberi  pangalaman  belajar  beradaptasi  dan

berkomunikasi  dengan  sekelompok  orang  yang  berpengalaman  dalam

pemerintahan . 

2. Bagi UPN “Veteran” JawaTimur

Untuk  menambah  referensi  di  perpustakaan  serta  dapat  berdaya  guna

sebagai dasar pertimbangan pemikiran adanya peneliti lain di masa yang akan

datang. 

3. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih meningkatkan visi dan misi

untuk menciptakan Jawa Timur yang lebih sejahtera,  kegiatan dan tugasnya

dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  menjadi  salah  satu

provinsi  yang  berhasil  memaksimalkan  bonus  demografi  di  bidang

ketenagakerjaaan. Dengan adanya penelitian  ini diharapkan dapat memberikan

bahan  masukan/saran  dalam  peningkatan  pengembangan  khususnya  sesuai

dengan aturan yang berlaku yang nantinya akan berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. 




