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1. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja
jika terdapat kesempatan kerja.

2. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka pertumbuhan penduduk yang
tinggi serta penduduk yang termasuk dalam usia produktif, sehingga terdapat
banyak tenaga kerja yang tersedia. Namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya
lapangan pekerjaan yang tersedia, selain itu kualitas pendidikan yang dimiliki
oleh penduduk yang masih rendah karena adanya masalah ekonomi dan kurang
efektifnya program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menyebabkan
tenaga kerja yang tersedia kurang berkualitas.

3. Angkatan kerja adalah warga negara yang ikut serta menyumbangkan tenaga
dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau
yang masih menganggur akan tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja.

4. Upah merupakan balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Upah tersebut
adalah harga yang harus bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin
kehidupan yang layak.

5. Macam-macam sistem upah
a. Upah menurut waktu, besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang.
b. Upah menurut satuan hasil, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang

yang dihasilkan oleh pekerja.
c. Upah borongan, pembayaran upah didasarkan kepada kesepakatan bersama

antara pemberi dan penerima pekerjaan.
d. Sistem bonus, merupakan pembayaran upah tambahan diluar upah atau gaji

yang ditujukan untuk merangsang (member insentif) agar para pekerja
menjalankan tugas lebih baik dan penuh tanggung jawab.

e. Sistem mitra usaha, pembayaran upah dalam sistem ini sebagian diberikan
dalam bentuk saham perusahaan.

6. Pengangguran merupakan orang yang aktif mencari pekerjaan atau membuat
suatu usaha baru atau mereka yang sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai
bekerja.

7. Jenis-jenis pengangguran
a. Pengangguran musiman
b. Pengangguran siklis/konjungtural

8. Cara-cara mengatasi pengangguran



a. Menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui peningkatan iklim investasi,
melalui peningkatan iklim investasi dan memperbaiki daya saing.

b. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan investasi pada pekerja
c. Menciptakan pekerjaan secara langsung


