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“Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja Indonesia dari tahun 2015 s.d. 2018, namun angka pengangguran terus menurun.”
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BERDASARKAN UMUR

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

ANGKATAN KERJA INDONESIA

•Saat ini jumlah angkatan kerja 
Indonesia sebanyak 131.005.641
penduduk. 

•Angkatan kerja Indonesia saat ini 
didominasi oleh penduduk dengan usia 

25 s.d. 39 tahun. Namun jika 
dilihat dari latar belakang 
pendidikan, angkatan kerja masih 

didominasi lulusan tingkat SD s.d. 
SMA.

•Hal ini menunjukan bahwa angkatan 
kerja Indonesia didominasi oleh usia 
produktif namun memiliki 
keterampilan kerja yang masih 

rendah (low skilled workers).
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Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Dalam Seminggu Terakhir

PEMUDA INDONESIA

•Merujuk Undang-Undang No. 40 
Tahun 2009 tentang Kepemudaan, 
definisi pemuda adalah warga negara 
Indonesia berusia 16 s.d. 30 
tahun yang memasuki periode 
penting pertumbuhan dan 
perkembangan.

•Pada tahun 2018, jumlah pemuda 
Indonesia sebesar 63,82 Juta. 
Lebih dari separuh pemuda Indonesia 
bekerja (52,87%).

•Jumlah pengangguran pemuda 

Indonesia sebesar 8,23% dari total 

jumlah pemuda dan sebesar 19,07%
masih dalam dunia pendidikan. 
Perlu dipersiapkan skema untuk 
menekan angka pengangguran dan 
mempersiapkan transisi pemuda yang 
masih dalam dunia pendidikan ke 
dunia kerja.
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Persentase Jumlah Pemuda Persentase Pemuda Tidak Sekolah

PEMUDA INDONESIA

•Jumlah pemuda pada tahun 2018 
merupakan 24.15% dari total 
penduduk usia produktif di 
Indonesia.

•Tingkat partisipasi sekolah pemuda 
Indonesia masih cukup rendah setiap 
tahunnya, dimana pada tahun 2018 
masih terdapat 0,83% pemuda 
yang tidak bersekolah.

•Hal tersebut menyebabkan sulitnya 
pemuda untuk dapat memasuki dunia 

kerja dengan latar belakang low 
skilled workers.
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PROGRAM PEMUDA MANDIRI MEMBANGUN DESA (PPMD)

Program ini menjadikan pemuda sebagai mitra pemerintah dalam membangun desa. Diharapkan akan
terwujud pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan
keberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berbagai program dan kebijakan pemerintah telah dilakukan demi kualitas pendidikan yang lebih
baik, salah satunya ‘Program Indonesia Pintar’. Program ini sebagai salah satu upaya pemerintah
dalam mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun.
Hal ini ditujukan untuk peningkatan akses bagi masyarakat usia 6 s.d. 21 tahun untuk mendapatkan
layanan pendidikan hingga pendidikan menengah, mencegah kemungkinan putus sekolah, dan menarik
siswa putus sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan kembali.

Melalui adanya program pemagangan, diharapkan pemuda mendapatkan transfer ilmu pengetahuan
dalam hal praktik kerja dan memfasilitasi transisi bagi pemuda untuk mengenal dan mengikuti
perkembangan dunia kerja.

Pelatihan kewirausahaan diadakan untuk menumbuhkan minat berwirausaha dan membantu pemuda
menemukan ide dan merancang rencana usaha yang akan dikembangkan sebagai bentuk perluasan
kesempatan kerja.
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Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi solusi dalam melakukan pembangunan SDM pemuda yang
berdaya saing tinggi dan menekan terjadinya mismatch. Melalui vokasi, para pemuda baik pencari
kerja maupun yang sudah bekerja dapat mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi
(upskilling). Sejalan dengan revolusi industri 4.0, semakin banyak pendidikan pendidikan dan
pelatihan vokasi dilakukan berbasis digital dalam rangka mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja di
era revolusi industri 4.0.

Melalui adanya pemberian insentif kepada kaum pemuda, diharapkan dapat memacu kreativitas, ide
,dan memberikan pengalaman bagi pemuda untuk pengembangan diri melalui kegiatan inkubasi bisnis,
tenaga kerja sukarela, dan tenaga kerja mandiri.

Kementerian Ketenagakerjaan telah meresmikan Innovation room atau ruang inovasi yang bertujuan
untuk membantu pemuda untuk mengembangkan bisnis digital dan proyek kreatif.




