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BAB III 

PERMASALAHAN YANG MASIH DIHADAPI INDONESIA 

Pada bagian ini, kita akan mencoba menjelaskan tentang bebrapa permasalahan yang 

masih dihadapi Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomii ASEAN. 

A. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia. 

Kualitas sumber daya manusia juga  masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini 

sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya 

sekitar 8 persen yang berpendidikan diploma/sarjana. Indonsia yang merupakan negara 

jumlah pnduduk terbesar ktiga di Dunia dan terbesar nomor satu di kawasan Asia 

Tenggara dengan jumlah penduduk berkisar 252 juta jiwa. Tingginya kepadatan 

penduduk di Indonesia bisa menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia dalam mnghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun pada kenyataannya tingginya anggka kuantitas 

penduduk Indonesia tidak menunjukan tingkat kualitas pembangunan dan daya saing 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia. Masnusia dalam hal ini menjadi faktor 

penting dalam pembagunan ekonomi hal ini dapat kita lihat pada negara-negara maju 

seperti Jepang, Jerman, Amrika Serikat, dan negara besar lainnya telah menunujukan 

betapa Sumber Daya Manusia telah menjadi faktor penting dalam tumbuh kembangnya 

satu bangsa. 

Tantangan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan kualitas 

pendidikan bagi seluruh kelompok pendapatan. Sebagai contoh, ujian seperti 
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internasional Program for International Student Assessment (PISA)1 menunjukkan 

bahwa peringkat Indonesia berada di bawah banyak negara pembandingnya. Pada tahun 

2012, dari 470.000 pelajar berusia 15 tahun dari 65 negara, Indonesia mendapat peringkat 

57 dalam pengetahuan membaca, matematika dan ilmu alam, dengan nilai 402 dari 600. 

Banyak negara Asia lain mendapat peringkat yang jauh lebih baik: Shanghai (peringkat 

1, nilai 556), Korea Selatan (2, 539), Hong Kong (4, 533), Singapura (5, 526), Jepang (8, 

520), dan Thailand (50, nilai 421). Ekonomi berkembang lainnya di luar Asia juga 

mencatat peringkat yang baik: Turki (peringkat 41), Rusia (43), dan Brasil (53).2 

Dua tahun berselang, pada tahun 2015, Institute of Management Development (IMD) 

melakukan survei tentang indeks daya saing negara-negara di dunia. Penelitian ini 

berbasis survei yang menghasilkan peringkat tenaga berbakat dan terampil pada tahun 

2015. Tujuan dari diadakannya pemeringkatan oleh IMD adalah untuk menilai sejauh 

mana negara tersebut menarik dan mampu mempertahankan tenaga berbakat dan terampil 

yang tersedia di negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di suatu negara. 

Laporan ini terasa spesial karena Indonesia termasuk dalam salah satu dari 61 negara di 

dunia yang di survei. Namun demikian, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa 

peringkat Indonesia turun 16 peringkat dari peringkat ke-25 pada tahun 2014 menjadi 

peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara 

tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Posisi Indonesia juga hanya 

                                                           
1 adalah suatu penilaian internasional yang mengukur membaca siswa 15 tahun ', matematika, dan 
melek ilmu setiap tiga tahun 
2 The World Bank, Kajian, Kebijakan Pembangunan 2014: Indonesia Menghindari Perangkap, Jakarta, 
2014, Hal.66 
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sedikit lebih baik dari Filipina. Peringkat ini dihitung dengan bobot tertentu dengan 

mempertimbangkan tiga faktor yaitu faktor pengembangan dan investasi, faktor daya 

tarik suatu negara, dan faktor kesiapan sumber daya manusia.3 Kondisi pembagunan 

Sumber Daya Manusia di Indoonesia memang masih terbilang lemah jika dibandingkan 

dengan negara-negara tetengga. Hal ini  dapat kita lihat dalam tabel indeks daya saing. 

Tabel 2: Peringkat negara-negara ASEAN dalam indeks daya saing global 

Negara Peingkat 

Singapura 2 

Thailand 37 

Malaysia 24 

Brunei Darusalam 26 

Indonesia 38 

Filipina 59 

Laos 81 

Kamboja 88 

Miyanmar 139 

Sumber: http://www.kemenlu.go.id/Documents/penelitian BPPK 2014/ Laporan akhir 

liberalisasi jasa pdf 

                                                           
3 Tri Achya Ngasuko, Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN, Diakses Pada Tanggal 25, Februari 2016, pukul 22:53, 

,http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Daya%20Saing%20Sumber%20Daya%20Manu

sia%20Indonesia%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN.pdf 

 

http://www.kemenlu.go.id/Documents/penelitian
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Daya%20Saing%20Sumber%20Daya%20Manusia%20Indonesia%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN.pdf
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Daya%20Saing%20Sumber%20Daya%20Manusia%20Indonesia%20Menghadapi%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN.pdf
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Rendahnya daya saing menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia agar dapat 

bersaing dengan negara-negara lainya di era MEA ini. seperti yang kita ketahui, dalam 

cetak biru MEA, sektor jasa merupakan sala satu proritas integarasi ASEAN. Untuk itu, 

kesiapan sumber daya manusia untuk bersaing menjadi sebuah keharusan. Jika kita lihat 

negara seperti Malaysia dan Singapura yang merupakan bekas wilayah jajahan Inggris 

memiliki penguasaan bahasa asing (inggris) yang lebih baik jika dibandingakan dengan 

Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada integrasi jasa terampil 

ini, sejumlah pekerja atau profesi Indonesia tampaknya memiliki persaingan ketat. 

B. Infrastruktur 

Pada bagian ini, kita akan membahas kondisi infresrtuktur di Indonesia yang menrut 

hemat penulis masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti 

Singapura, dan Malaysia. Dalam pandangan penulis, lemahnya infrastruktur yang ada di 

Indonesia menjadi kelemahan dalam menghadapi Masyrakat Ekonomi ASEAN. 

Infrustruktur telah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan 

suatu bangsa. Baiknya infakstruktur seperti negara China dan India sebagai contoh telah 

menjadi negara tujuan investor yang dapat menumbuhkan perkonomiannya. Indonesia 

dalam hal ini, memiliki kelemahan dalam  pembangunan infrastruktur yang menelan 

banyak dana. Pada bagian ini, infrakstruktur yang akan kita bicarakan akan lebih banyak 

membahas tentang infrasrtuktur yang berkaitan dengan jalan dan listrik yang dipandang 

sebagai faktor pendorong tumbuh kembangnya suatu perekonomian. 
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Dari sisi infrastruktur keras, listrik, jalan, dan bongkar muat pelabuhan berdampak 

positif dan signifikan dalam mendorong pendapatan per kapita. Dengan demikian, 

penyediaan infrastruktur dasar yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas, yaitu 

berupa listrik dan sarana transportasi baik jalan maupun laut merupakan prakondisi untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Perlu digaris 

bawahi bahwa daya dukung infrastruktur di Indonesia masih lemah, (Global 

Competitiveness Report 2012-2013), dan ini terjadi hampir di semua aspek infrastruktur 

dasar, mulai dari masih rendahnya kualitas jalan, pelabuhan, bandara, kereta, hingga 

kualitas pasokan listrik.4 Buruknya infrastruktur di Indonesia juga dikarenakan tingginya 

korupsi ditinggkat daerah yang diambil dari dana anggaran infrastruktur. 

1.  Jalan 

 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

dijelaskan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, 

jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, 

                                                           
4Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah, Myrnawati Savitri, Pngaruh Infrakstruktur Terhadap 

Petumbuhan Ekonomi Indonesia hal 91 http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-

ekonomi/Documents/Pengaruh%20Infrastruktur%20Terhadap%20Pertumbuhan%20Ekonomi

%20Indonesia.pdf diakss pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 22:55 

http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/Pengaruh%20Infrastruktur%20Terhadap%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia.pdf
http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/Pengaruh%20Infrastruktur%20Terhadap%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia.pdf
http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/Pengaruh%20Infrastruktur%20Terhadap%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Indonesia.pdf
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jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan 

strategis nasional.5 

Jalan raya telah menjadi salah satu faktor penting sebagi pendukung tumbuh 

kembangnya perekonomian. Buruknya transportasi jalan raya menjadi salah satu 

penghambat tumbuh kembangnya perekoonomian, hal ini dapat kita lihat pada daerah-

daerah di Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa. Transportasi darat menjadi salah satu 

transportasi yang paling dominan di Indonesia yang digunkan sebagai akses. Buruknya 

infrakstruktur jalan membuat para investor berpikir dua kali untuk melakukan investasi. 

Jalan raya berperan penting dalam memperlancar arus barang dan produksi serta dalam 

hal pemasaran hasil produksi. 

Pada bagian ini, kita akan memaparkan gambaran secara umum kondisi infrastruktur 

jalan di Indonesia. Kondisi jalan raya di Indonesia dapat digambarkan dengan tiga 

pengambaran atau kondisi sebagai berikut:  

1. Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan 

dengan di negara-negara tetangga lainnya. Pembangunan jalan tol di Indonesia telah 

dimulai sejak 26 tahun lalu, namun total panjang jalan tol yang telah dibangun hingga 

saat ini hanya 570 kilometer (km). Padahal di Malaysia yang baru memulai 

                                                           
5 http://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/3148/alternatif-pembiayaan-

infrastruktur__20121217143142__3712__2.pdf Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2015  Pukul 

21:45 Wib 

 

http://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/3148/alternatif-pembiayaan-infrastruktur__20121217143142__3712__2.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/3148/alternatif-pembiayaan-infrastruktur__20121217143142__3712__2.pdf
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pembangunan jalan tol 20 tahun lalu  total panjang jalan tol yang berhasil dibangun 

sudah mencapai 1.230 km. Di China, panjang jalan tol mencapai lebih dari 100.000 

km dan jalan arteri sekitar 1,7 juta km dengan tingkat kepadatan jalan 1.384 km/1 

juta penduduk. Sedangkan di Indonesia tingkat kepadatan jalan hanya 126 km/1 juta 

penduduk. Rendahnya tingkat pembangunan jalan tol di Indonesia terutama sejak 

krisis ekonomi pada tahun 1997 disebabkan antara lain oleh: (1) belum adanya 

perencanaan sistem jaringan jalan tol yang dapat mendorong terjadinya kompetisi 

antar operator; (2).belum adanya regulasi, tata cara dan aturan yang mengatur 

penyelenggaraan jalan tol oleh pihak swasta; dan (3) selama ini belum ada prosedur 

pemilihan investor yang kompetitif, pengadaan lahan, cost sharing, masa konsesi, 

dan dasar pembagian pendapatan. 

2. Penyebaran pembangunan jaringan jalan tidak merata, cenderung lebih terpusat di 

Sumatera dan Jawa. Meskipun pembangunan jaringan jalan non-tol terus dilakukan,. 

namun selama ini pembangunan tersebut lebih terfokus di Kawasan Barat Indonesia 

(KBI) khususnya di Sumatera dan Jawa. Hal ini terlihat dari total panjang jalan yang 

dibangun di Sumatera dan Jawa mencapai lebih dari 60% dari total panjang secara 

keseluruhan. Selain rendahnya tingkat pembangunan jaringan jalan di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI), sistem jaringan jalan yang merupakan lintas utama di 

masing-masing pulau di KTI terutama Kalimantan dan Sulawesi belum 

terhubungkan. Jika hal ini terus berlanjut maka hal ini dapat mengganggu kegiatan 

investasi di sektor ekonomi lainnya yang memerlukan dukungan jasa prasarana, yang 

pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 
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3. Pemeliharaan infrastruktur jalan yang ada kurang baik. Selain masalah 

pembangunan jaringan jalan, pemeliharan jaringan jalan yang sudah ada juga 

merupakan hal yang penting. Kurangnya pemeliharaan mengakibatkan kondisi jalan 

mudah mengalami kerusakan. Pada tahun 2004, kondisi jalan yang masih layak 

digunakan hanya 54% dari total jalan. Sisanya 28,1% dalam kondisi rusak berat dan 

18,2% mengalami rusak ringan.6 

Kondisi infrastruktur yang kurang baik menjadi kendala bagi para pelaku usaha 

dalam memaasarkan hasil produk-produk mereka. Selain itu, buruknya infrstruktur jalan 

dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu dareh. Buruknya infrastrur yang 

ada di Indoneisa saat ini lebih bannyak berada pada wilayah-wilayah terpencil dan jauh 

dari perhatian pemerintah pusat. 

Pada Semester 1 Tahun 2013, jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 19.600,32 

km atau 50,82 %; dalam kondisi sedang 14.809,68 km atau 38,40 %; kondisi rusak 

ringan 2.506,21 km atau 6,50 %; dan kondisi rusak berat sepanjang 1.653,61 km atau 

4,29 %. 7  

2. Keliistrikan 

Kondisi kelistrikan nasional hingga akhir 2014 berdasarkan catatan yang ada di 

Kementerian energi dan sumber daya mineral hingga akhir 2014 menunjukkan total 

                                                           
6 Tulus Tambunan, Kondisi Infrastruktur Di Indonesia, Kadin Indonesia April 2006, Diakses  Pada  

25 Januari 2016 Pukul 22 34, http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-

98-1577-02032007.pdf 

7 ibid 

http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1577-02032007.pdf
http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1577-02032007.pdf
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kapasitas terpasang pembangkit 53.585 MW. 37.280 MW (70%) disumbangkan oleh 

PLN, Independent Power Producer (IPP) sebesar 10.995 MW (20%), Public Private 

Utility (PPU) sebesar 2.634 MW (5%), Izin Operasi Non BBM (IO) sebesar 2.677 MW 

(5%). Pemakaian atau konsumsi energi rata-rata 199 TWh sedangkan produksi tenaga 

listriknya 228 TWh (hanya PLN dan IPP). Rasio elektrifikasi nasional tercatat sebesar 

84,35 persen. Pemakaian listrik pergolongan terbesar untuk golongan rumah tangga 

yaitu sebesar 43%, disusul kemudian dengan industri sebesar 33%, bisnis 18% dan 

terakhir 6% publik.8 Kondisi infrastruktur yang baik menjadi sala satu elemen penting 

bukan saja sebagai kebutuhan sehari-hari seperti yang digunakan oleh rumah tangga, 

namun juga sebagai faktor penetu dalam menarik minat investor atau pebisnis untuk 

melakukan aktifitas produksinya. Buruknya infrastruktur pada listrik tentu saja dapat 

berdampak pada minat investor yang ingin berinvestasi pada daerah tertentu. 

Untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dalam sepuluh tahun 

terakhir (20032013), PLT Batubara meningkat sebesar 10,0%, PlT berbasis gas 

meningkat sebesar 8,3%, PlT berbasis BBM iDo dan minyak bakar (Fo) 

masing-masing menurun sebesar 20,4% dan 7,4%. sementara PlT berbasis HsD 

meningkat sebesar 2,3%.    

  Produksi dari PlTu meningkat sebesar 6,9% per tahun, dengan 

komposisi PlTu Batubara meningkat sebesar 8,9%, sementara PlTu Minyak 

                                                           
8 http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/7169-kondisi-kelistrikan-nasional-saat-ini.html 

Diakses pada 20 Februari, 2016, 20:26 Wib 

 

http://www.esdm.go.id/berita/39-listrik/7169-kondisi-kelistrikan-nasional-saat-ini.html
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menurun sebesar 18,0% dan PlTu gas meningkat sebesar 16,0% per tahun. 

untuk PlTg dan PlTgu masingmasing meningkat sebesar 13,7% per tahun dan 

2,5% per tahun. adapun untuk pembangkit listrik berbasis energi baru dan 

terbarukan, pertumbuhannya masih rendah yaitu sebesar 4,4% per tahun untuk 

PlTa dan sebesar 3,9% per tahun untuk PlTP dan untuk pembangkit eBT lainnya 

sangat kecil.  

  Meski laju pertumbuhan pembangunan kelistrikan di indonesia 

cenderung mengalami kenaikan seperti yang terlihat di atas, hal tersebut tidak 

lantas kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi listrik Indonsia sat ini 

tebilang baik. Hingga sat ini pemadaman secara bergiliran bahkan masih 

diperlakukan seperti yang pernah terjadi di Bali. Pemamfaatan listrik saat ini 

juga tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyaakat, khususnya masyarakat 

yang berada di pedesaan yang sulit untuk mendapatkan akses listrik tersebut. 
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Grafik 1: Kualitas Keseluruhan Infrastruktur Negara-Negara ASEAN 

Sumber: The Global Competitiveness Report 2007-20089 

Pada grafik di atas, terlihat bahwa kualitas infrastruktur secara keseluruhan 

di Indonesai hanya mampu menempati peringkat ke tujuh dari sepuluh negara 

anggota ASEAN. Tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia yang menempati peringkat pertama dan kedua. Hal ini 

lah yang menjadi permasalhan penting Indonesia dalam bersaing di menghadapi 

ASEAN Economic Community. Meski demikian, pemerintah Indonesia telah 

melakukan beberapa perbaikan dalam infrastrukturnya, seperti jalan raya yang 

akan kita bahas pada bab berikutnya. 

                                                           
9 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf diakses 

pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 22:21 wib 
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C. Pengganguran 

Pengangguran adalah kesempatan yang timpang yang terjadi antara angkatan kerja 

dan kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan 

kerja. Pengangguran tidak hanya disebabkan karena kurangnya lowongan pekerjaan, 

tetapi juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. 

Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, tidak dapat dipenuhi oleh 

pencari kerja.10 Rendahnya kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia menjadi 

salah satu faktor penyebab terjadinya pengganguran yang dikerenakan tidak mampu 

menciptakan peluang dalam dunia usaha. Kewirausahaan menjadi salah satu faktor 

pengerak dalam mewujudkan terciptanya peluang kerja dan penurunan angka 

penggnguran. Indonesia saat ini masih terbilang lemah dalam semangat kewirausahaan 

jika dibandingkan dengan negara seperti Amerika, China, dan Korea Selatan. 

Dari data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sarkernas), bahwa setiap 1 persen 

pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan 40.000 tenaga kerja. Jika dilihat dari target 

pemerintah pada Rencana Pembanguna Jangka Menenggah (RPJM) pada tahun 2009 

bisa menyerap hingga 450.000 tenaga kerja.11 Dari data tersebut, dapat disumpulkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu secara maksimal dalam 

                                                           
10 http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/berita-aec.pdf 
11 Petrus Octavianus, Menuju Indonesia Jaya (2005-20300 dan Indonesia Adidaya (2030-2055), jilid III, 
Pdt DR. P. Octavianus, Jawa Timur, 2007, hal. 197 

http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/berita-aec.pdf
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menciptakan lapangan kerja. Bahkan jika dilihat dari target, capaian yang diperoleh 

masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Menurut Burhanuddin Abdullah dalam tiap harinya, pengganguran bertambah 5.000 

orang. Jumlah pengganguran terbuka pada Februari 2006 meencapai 11,1 juta orang. 

Jumlah ini bertambah 200.000 orang jika dibandingkan penggangur terbuka pada 

Februari 2005. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada februari 2006 sebesar 

95,2 juta orang, bertambah 300.000 orang jika dibandingkan  dengan kondisi di bulan 

Februari 2005, dan bertamabah 1,2 juta jika dibandingkan pada bulan November 2005.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ibid 
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Tabel 3: Penduduk usia 15 ke atas menurut kegiatan utama 

Rincian Agustus 

2004 

Februari 

2005 

Novemb

er 2005 

Februari 

2006 

Penduduk usia 15 ke atas (juta) 153,9 155,5 158,5 159,3 

Angkatan kerja (juta) 104,0 105,8 105,9 106,3 

-Bekerja 93,7 94,9 94,0 95,2 

-Tidak bekerja (Penggangur 

Terbuka) 

10,3 10,9 11,9 11,1 

Bekerja tidak penuh (juta) 27,9 29,6 28,9 29,9 

-Sukarela 14,5 15,3 15,0 15,7 

-Terpaksa 13,4 14,3 13,9 14,2 

Bukan angkatan kerja (juta) 50,0 49,7 52,6 53,0 

Tingkat partisipasi angkatan 

kerja (%) 

67,5 68,0 66,8 66,7 

Tingkat penggangur 

terbuka/TPT (%) 

9,9 10,3 11,2 10,4 

Sumber: Petrus Octavianus, Menuju Indonesia Jaya (2005-20300 dan Indonesia Adidaya (2030-

2055) 
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Ada dua sebab pengganguran yang tinggi menurut Daniel Moh. Rosyid, yakni: 

kesempatan kerja yaang terbatas dan inkompetensi (tidak terdidik dan terlatih baik)13. 

Seperti yang teleh dissampaikan di awal, bahwa keterampilan menjadi salah satu modal 

dalam menciptakan peluang usaha. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi 

pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini telah dilakukan beberapa cara dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan pada infrastruktur dituangkan 

dalam program MP3EI, sedangkan permasalahan pengganguran pemerintah telah 

mendorong UMKM, sebagaimana yang kita ketahui UMKM mampu menyerap tenaga 

kerja sehingga menmbantu pemertintah dalam pengurangan angka pengganguran. 

Pembahasan lenbih lanjut mengenai hal ini akan kita bahas pada bab berikutnya 

                                                           
13 Petrus Octavianus, 0p, Cit 


