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Prakata

apangan kerja bagi kaum muda sangat berperan bagi stabilitas dan pertumbuhan
ekonomi, dan karenanya, bersama berbagai alasan penting lainnya, patut menjadi
perhatian masyarakat. Para pengusaha telah lama menyadari hal ini dan bahkan
telah berinisiatif untuk menyikapi permasalahan ini baik secara perorangan maupun
melalui organisasi. Pada persidangan Konfenrensi Buruh Internasional tahun 1998
para pengusaha telah mengusulkan sebuah resolusi mengenai lapangan kerja bagi
kaum muda. Usulan ini kemudian diterima dengan dukungan mutlak.

Sejak saat itu, ILO telah banyak mengambil inisiatif untuk mempromosikan
upaya nyata penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda. Direktur Jenderal
ILO, Juan Somavia, bersama-sama dengan Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan,
dan Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn, mendirikan jaringan kebijakan
tingkat tinggi di bidang lapangan kerja bagi kaum muda. Jaringan tersebut akan
digunakan sebagai wadah bagi para pemimpin di industri swasta, kebijakan
ekonomi dan masyarakat guna menggali berbagai pendekatan imajinatif untuk
mengatasi masalah lapangan kerja bagi kaum muda. Tujuan-tujuan dari jaringan
kebijakan tersebut mencakup tiga hal:

a. Merumuskan sejumlah rekomendasi mengenai lapangan kerja bagi kaum
muda, dimana Sekretaris Jenderal akan mendesak pemimpin dunia untuk
mengambil tindakan.

b. Menyebarluaskan informasi mengenai pengalaman-pengalaman dan
hikmah-hikmah yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan
program-program mengenai lapangan kerja bagi kaum muda sebelumnya
atau yang sedang berjalan.

c. Mengidentifikasikan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan bidang
lapangan kerja bagi kaum muda.

Publikasi ini dirancang untuk membantu para pengusaha dan organisasi-
organisasi mereka, yang secara potensial berperan penting dalam jaringan ini,
untuk mengambil inisiatif dan melebarkan upaya mempromosikan penciptaan
lapangan kerja bagi kaum muda. Publikasi ini sarat dengan pemikiran dan
informasi yang dapat memberikan sejumlah inspirasi dan inisiatif bermanfaat,
dari mempengaruhi kebijakan masyarakat untuk mendukung lapangan kerja
bagi kaum muda hingga bermitra dengan kelompok-kelompok lain seperti serikat
pekerja dan lembaga pendidikan.

Jean-Francois Retournard Pekka Aro
Direktur Director
Biro untuk Kegiatan Pengusaha InFocus Programme on Skills,
Kantor Perburuhan Internasional Knowledge and Employability

Kantor Perburuhan Internasional
Jenewa, Maret 2001
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Ringkasan Eksekutif

Dunia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pekerjaan
bagi kaum muda. Sedikitnya 70 juta orang menganggur di dunia,
dengan tingkat pengangguran untuk kaum muda jauh lebih tinggi
ketimbang dewasa.

Pengangguran orang muda berpengaruh buruh terhadap kaum
muda, masyarakat, kebudayaan dan ekonomi.

Pengangguran kaum muda pun berdampak buruk terhadap
pengusaha secara komersil dan operasional. Demi kepentingan
ekonomi, operasional dan sosial pengusaha harus berupaya
menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda.

Para pengusaha berperan penting dalam menciptakan pekerjaan
bagi kaum muda. Panduan ini menggarisbawahi sejumlah inisiatif
sederhana dan efektif yang dapat dilakukan oleh pengusaha dan
organisasinya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja muda.

Panduan ini memberikan ide-ide dan sumber-sumber untuk
membantu para pengusaha di seluruh dunia memaksimalkan
ketenagakerjaan muda dengan:

Menciptakan lingkungan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang
positif untuk penciptaan kerja (Bab 1).

Memastikan kombinasi pendidikan, pelatihan dan sekolah/
pekerjaan dapat meningkatkan kemampuan kerja kaum muda
(Bab 2).

Menjamin bahwa kaum muda yang berminat akan didukung saat
memulai bisnis mereka sendiri (Bab 3).

Mempromosikan penciptaan lapangan kerja guna mengatasi
tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan muda (Bab 4).

Rencana/cetak biru untuk membantu para pengusaha memberikan
kontribusi yang efektif dan efisien terhadap masalah penciptaan
lapangan kerja bagi kaum muda (Bab 5).

Mengaitkan pada sumber-sumber daya selanjutnya yang dibahas
dalam Panduan ini, termasuk sumber berbasis internet yang dapat
digunakan para pengusaha dengan cepat dan efektif biaya
(Tambahan 1).

Panduan ini sangat tepat baik bagi pengusaha yang memiliki
komitmen untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda maupun
bagi mereka yang baru di bidang ini. Panduan ini memuat prakarsa-
prakarsa serius dan sederhana yang dapat diterapkan oleh pengusaha
untuk meningkatkan jumlah orang muda yang memperoleh pekerjaan
yang layak dan produktif.

vii



Panduan ini dirancang bagi organisasi pengusaha dan para
anggotanya. Secara keseluruhan, Panduan ini menggunakan istilah
“pengusaha” sebagai rujukan terhadap pengusaha sebagai perorangan
ataupun organisasi. Akan lebih baik apabila inisiatif-inisiatif yang ada
dilakukan secara kolektif oleh organisasi pengusaha ketimbang
perorangan.
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Pendahuluan:
Mengapa lapangan kerja bagi
kaum muda baik untuk dunia
usaha

   eknologi baru dan globalisasi pasar membuat tenaga kerja manusia
menjadi semakin produktif. Meskipun demikian, sedikitnya 70 juta or-
ang muda di seluruh dunia menganggur. Jutaan kaum muda berusia
antara 15 dan 24 merupakan setengah pengangguran, terutama di negara
berkembang. Banyak negara memiliki tingkat pengangguran muda
sebesar 15 atau 20 persen.

Panduan ini mendorong keterlibatan bisnis dalam mencari solusi
bagi pengangguran muda. Organisasi pengusaha tidak hanya memiliki
kemampuan untuk bertindak, namun juga kaya akan pengalaman dan
informasi yang diperlukan untuk bertindak secara efektif.

Mempekerjakan
kaum muda  -

sebuah
tantangan

dunia

Panduan ini menggarisbawahi sejumlah inisiatif praktis dimana
pengusaha dapat berupaya mendorong penciptaan lapangan kerja bagi
kaum muda. Panduan ini pun berupaya memberikan contoh-contoh
konkrit mengenai langkah-langkah yang diambil organisasi-organisasi
pengusaha di berbagai negara, juga menampilkan inisiatif yang
diluncurkan perusahaan-perusahaan seperti Cisco, Nokia, BMW dan
Shell. Disamping mengusulkan ide-ide kebijakan, Panduan ini pun dapat
berfungsi sebagai pendorong diskusi diantara pengusaha dan jaringan
pendukung seperti antara organisasi pengusaha dan mitra sosial lainnya.

    enurut perkiraan PBB, sekitar 20% dari penduduk dunia berumur
antara 15 hingga 24 tahun. Di banyak negara berkembang, jumlah ini
meningkat menyusul tingkat kesuburan yang tinggi dan perbaikan daya
hidup. Kaum muda ini meningkatkan jumlah total masuknya angkatan
kerja tiap tahun. Untuk menurunkan tingkat pengangguran dunia saat

Peta “Tingkat pengangguran muda, tahun lalu”
Lihat: ILO (2001): Mengatasi tantangan lapangan kerja bagi kaum muda, halaman 3.

Mengapa
lapangan kerja

bagi kaum
muda menjadi
masalah kunci

T
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ini, serta untuk menyediakan kaum muda kesempatan kerja, sekitar 500
juta pekerjaan baru akan diperlukan menjelang 2010. Namun besarnya
tingkat pengangguran muda seperti yang terjadi saat ini memperlihatkan
bahwa masalah lapangan kerja bagi kaum muda tidak dapat diatasi  hanya
dengan perluasan ekonomi.

Situasi ketenagakerjaan nasional di suatu negara tertentu menjadi
faktor terpenting dalam mempengaruhi kondisi ketenakerjaan muda di
negara tersebut. Sebagai contoh: kenaikan satu persen pada tingkat
pengangguran orang dewasa cenderung diikuti oleh kenaikan hampir
dua persen pada kaum muda. Terdapat beberapa penyebab untuk ini:
kaum muda memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan
pekerjaan, sejumlah pihak enggan menurunkan upah orang dewasa agar
dapat menyaingi upah kaum muda yang lebih rendah, sistem pendidikan
gagal menghasilkan orang-orang yang memiliki kemampuan kerja dan
para pengusaha dengan menerapkan hukum nasional dapat memecat
tenaga kerja muda dengan mudah dan murah.

Tabel“Total pengangguran kaum muda (1997)”
Lihat: ILO (2001): Mengatasi tantangan lapangan kerja bagi kaum muda, halaman 5.

Bagian pertama panduan ini menganalisa peran pengusaha dalam
mendorong lingkungan makro ekonomi yang tepat, mengubah
aturan-aturan tenaga kerja dan secara kritis mengurangi
penciptaan lapangan kerja dan skema pelatihan yang disponsori
pemerintah.

Di hampir semua negara, pengangguran maupun setengah
pengangguran muda jauh lebih tinggi ketimbang jumlah pengangguran
keseluruhan. Hal ini terjadi di negara-negara maju dan berkembang.
Kepentingan ekonomi dan sosial dari masalah ini menyebabkan masalah
ini terlalu penting untuk hanya diserahkan kepada pemerintah. Semua
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anggota masyarakat harus menyikapi tantangan ini dengan pertama-tama
bertanya kepada diri mereka sendiri: Apabila pengangguran muda
setingkat dengan pengangguran dewasa di negeri saya, berapa besar
hal tersebut menguntungkan ekonomi, masyarakat, pasar dan perusahaan
saya?

Di beberapa negara berkembang, tingkat pengangguran masyarakat
yang berpendidikan tinggi jauh lebih besar ketimbang yang
berpendidikan rendah. Di Indonesia, tingkat pengangguran terendah
berada diantara mereka yang hanya menyelesaikan tingkat sekolah dasar
saja sebab kelompok ini cenderung menerima hampir segala jenis
pekerjaan yang bisa didapat.

Bab 2 membahas isu-isu mengenai bagaimana pengusaha dapat
memberikan kontribusi pada kebijakan-kebijakan pengembangan
pendidikan dan pelatihan.

Kaum muda di dunia adalah pihak yang paling merasa tidak puas
dengan sistem ekonomi global yang timbul saat ini. Dengan membantu
kaum muda mendapatkan pekerjaan, pengusaha dapat memberikan
pesan kepada khalayak dan pemilih di masa mendatang bahwa
pengusaha sebenarnya berpihak kepada mereka. Para pengusaha juga
berkepentingan mengembangkan nilai-nilai kewiraswastaan di kalangan
orang muda.

Bab 3 menyoroti bagaimana pengusaha dapat memberikan
kontribusi pada generasi pengusaha baru yang dapat
mengembangkan usaha dan menciptakan pekerjaan.

Di beberapa negara, seperti halnya di India dan Indonesia,
perbedaan jender di kalangan penganggur muda terbilang kecil atau
dapat diabaikan. Namun, permasalahan utama di negara-negara ini
adalah diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan belajar dan
mobilitas pekerjaan. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan rendahnya
keikutsertaan para perempuan muda dalam bursa kerja.

Bab 4 menggarisbawahi isu-isu kesetaraan bagi perempuan dan
laki-laki muda dan menekankan mengapa pendekatan “kesetaraan
kerja” baik untuk bisnis dan lapangan kerja bagi kaum muda.

Pengusaha di seluruh dunia memiliki minat dan kewajiban di luar
keuntungan jangka pendek dan biaya usaha. Berkaitan dengan tanggung
jawab terhadap masyarakat, penyediaan lapangan kerja bagi kaum muda
dapat mengurangi gesekan sosial—komunitas dengan tingkat
pengangguran muda yang tinggi memiliki tingkat kriminalitas,
penggunaan obat terlarang dan vandalisme yang besar. Ini adalah bagian
dari perilaku anti sosial kaum muda yang miskin serta sulit mendapatkan
pekerjaan yang layak. Perilaku yang terbentuk pada usia muda ini
seringkali bertahan menjadi kebiasaan sepanjang sisa kehidupan
mereka.

3



Bab 5 Menyimpulkan dengan rencana aksi yang dapat digunakan
oleh pengusaha yang memiliki komitmen atau berencana terlibat
dalam upaya memerangi pengangguran muda.

Tambahan I berisi keterkaitan ILO dan IOE dalam penciptaan
lapangan kerja bagi kaum muda, seperti sejumlah bentuk komitmen
internasional terhadap lapangan kerja bagi kaum muda.
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    i hampir semua kasus, akar penyebab pengangguran dewasa dan
muda adalah ketidakmampuan ekonomi menyediakan pekerjaan yang
cukup, atau kurangnya kemampuan kaum muda untuk memperoleh jenis
pekerjaan yang tersedia (lihat Bab 2). Kondisi-kondisi untuk menciptakan
lapangan kerja sama dengan kondisi yang diperlukan untuk menjalankan
bisnis secara efisien:

Lingkungan makro ekonomi yang stabil;

Tingkat investasi yang sehat dan pengeluaran pemerintah yang
dirancang baik; dan

Hak kepemilikan yang jelas dan konsisten.

Ada banyak jalan bagi para pengusaha untuk membantu penciptaan
lapangan kerja baru. Selain produksi konsumsi, investasi dan aktivitas
ekspor rutin, pengusaha dapat berupaya mempengaruhi kebijakan-
kebijakan ekonomi, moneter dan fiskal.

   eskipun aturan merupakan alat bagi kebijakan-kebijakan
selanjutnya demi kebaikan masyarakat, lingkungan yang sarat peraturan
terkadang mengakibatkan proses mempekerjakan kaum muda menjadi
berbelit-belit, sulit dan mahal daripada yang seharusnya. Karenanya,
banyak negara berupaya mempertinggi kualitas dan keefektifan biaya
dari peraturan-peraturan pemerintah.

Melakukan reformasi peraturan merupakan langkah efektif bagi
pengusaha untuk menyikapi masalah pengangguran muda. Terdapat
sejumlah besar penelitian mengenai keuntungan dari reformasi peraturan
bagi kemajuan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

   ubungan antara upah minimum untuk kaum muda dan lapangan
kerja merupakan masalah yang kompleks dan seringkali menimbulkan
perdebatan. Sejumlah pihak berpendapat apabila tingkat upah orang
muda sama dengan dewasa, pengusaha umumnya akan memilih orang
dewasa karena mereka lebih berpengalaman. Argumentasi-argumentasi
seperti ini mendukung pemberian upah yang lebih rendah bagi kaum
muda untuk mendorong penyerapan tenaga kerja muda. Sementara
pemikiran lain berpendapat, perbedaan generasi di tempat kerja
sesungguhnya saling melengkapi, mencerminkan perkembangan
persyaratan kerja. Apabila pendapat ini benar, argumentasi yang
mendukung pemberian upah yang lebih rendah bagi kaum muda tidak
berlaku lagi.

1.1.
Mendorong

pertumbuhan
ekonomi dan

ketenagakerjaan

Menciptakan lingkungan yang
positif bagi penciptaan kerja

1.2.
Mendorong

reformasi
aturan-aturan

1.3.
Mendapatkan
yang terbaik

dari hubungan
kerja

 1
D

M
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Pengusaha dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah atau
serikat pekerja untuk menghasilkan strategi bersama guna mendorong
penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda. Strategi ini dapat disusun
melalui melalui perundingan bersama.

Pengusaha dapat turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja
bagi kaum muda dengan memeriksa apakah peraturan-peraturan tenaga
kerja yang ada tidak menghambat mereka mempekerjakan kaum muda.
Hal ini berlaku pula bagi peraturan dan kebijakan yang masih dalam
tahap pengembangan.

   emerintah telah meluncurkan beragam program pasar tenaga kerja
untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan kemampuan kerja.
Diantara inisiatif-inisiatif tersebut adalah skema insentif atau subsidi,
bantuan pencarian kerja bagi para penganggur, skema penciptaan kerja
langsung di sektor kemasyaratan (lihat bagian 1.5), upaya-upaya
pendidikan dan pelatihan (lihat Bab 2), dan bantuan pemerintah dalam
mendorong kewirausahaan (lihat Bab 3).

Para ahli ekonomi umumnya menilai program-program ini berjalan
efektif apabila melibatkan pemantauan, kontrol dan pencapaian target
yang baik. Program-program yang memahami praktek-praktek
mempekerjakan pengusaha lokal, atau yang berusaha secara aktif
menjalankan praktek ini, cenderung lebih efektif.

Lapangan kerja bagi kaum muda merupakan masalah yang teramat
penting bagi pengusaha untuk hanya diserahkan kepada pemerintah.
Bentuk-bentuk peran yang dapat dimainkan pengusaha dan
organisasinya dalam program-program pemerintah yang telah tersedia
(atau masih dalam pertimbangan), termasuk:

Mengadakan dialog. Pengusaha memiliki baik insentif maupun
pengalaman untuk secara efektif menanggulangi pengangguran di
kalangan kaum muda. Langkah pertama bagi pengusaha dalam hal
ini adalah mengadakan dialog dengan pihak pemerintah, serikat
pekerja dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional dan
internasional bila diperlukan.

Mengembangkan keahlian. Merekrut orang-orang yang tepat dan
terlibat dalam penelitian kebijakan merupakan jalan untuk
meyakinkan pemerintah mendengar pihak pengusaha. Dengan
belajar dari pengalaman negara lain, pengusaha dapat
menyebarkanluaskan upaya-upaya internasional terbaik dalam
bidang ini.

Berperan serta dalam perancangan program. Tidak ada pihak yang
dapat memperkirakan apakah program-program ini akan berjalan
efektif kecuali pihak pengusaha sendiri. Pengusaha berada di posisi
terbaik untuk menentukan apakah program-program tersebut benar-
benar berjalan, apakah sesuai dengan kebutuhan pemakai dan
apakah menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

1.4.
Mengoptimalkan
program-
program pasar
tenaga kerja
pemerintah
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Mempromosikan program-program pemerintah kepada pengusaha.
Organisasi pengusaha berperan mempromosikan program-program
pemerintah kepada para anggotanya, termasuk pemberian hadiah
atau mempublikasikan pengusaha yang menerapkan program-pro-
gram yang mempekerjakan kaum muda.

  engusaha sendiri tidak dapat menghentikan pengangguran muda.
Namun, apabila tiap-tiap pengusaha mengidentifikasikan jangkauan
perusahaannya terhadap penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda,
kemungkinan mereka dapat menciptakan sejumlah kesempatan kerja
baru. Yang lebih penting, upaya tersebut dapat memperlihatkan
kesungguhan pengusaha terhadap para penganggur muda, dan
mendukung usaha-usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah
yang lebih luas. Selanjutnya, para pengusaha dapat menelaah
perusahaan mereka kembali untuk memaksimalkan kesempatan kerja
bagi kaum muda dengan:

Mempromosikan pentingnya kesempatan kerja bagi kaum muda.

Menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dengan menggunakan
program dan insentif- pemerintah.

Menganalisa struktur organisasi dan praktek kerja yang ada, serta
organisasi tenaga kerja bagi penyandang cacat guna menciptakan
lapangan kerja untuk kaum muda.

Mengidentifikasikan umur dan profil pengalaman dari pegawai-
pegawai mereka untuk mengindentifikasikan bentuk pekerjaan
bagi kaum muda.

Membentuk panitia di dalam organisasi pengusaha untuk
mempromosikan lapangan kerja bagi kaum muda.

Mendorong organisasi pengusaha untuk dikenal luas oleh
masyarakat dan mempromosikan para pengusaha yang
menciptakan kesempatan kerja baru bagi kaum muda.

1.5.
Mengulas
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kerja tambahan
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Pendidikan dan pelatihan merupakan cara untuk memberdayakan
orang, meningkatkan kualitas dan cara kerja, meningkatkan produktivitas
penduduk, menaikkan pendapatan pegawai, mempertinggi tingkat
persaingan perusahaan, mempromosikan jaminan kerja dan kesetaraan
sosial serta kebersamaan. Pendidikan dan pelatihan, karenanya,
merupakan pilar dari pekerjaan yang layak.

  ngkatan kerja yang sangat terlatih dan trampil akan lebih fleksibel
dan mampu menghadapi perubahan kebutuhan produksi dan jasa pasar
tenaga kerja dalam era globalisasi, pengembangan teknologi dan
perubahan organisasi. Meningkatnya kemampuan kerja secara signifikan
juga menurunkan biaya pelatihan di masa datang, karena para pekerja
terampil akan lebih mudah dan ekonomis untuk dilatih kembali.

Sebagai klien utama dalam sistem pendidikan dan pelatihan,
pengusaha dapat membantu menginformasikan kebijakan dan praktek
beragam isu, termasuk:

Apa yang dibutuhkan oleh suatu jenis pekerjaan dari pendidikan
dan pelatihan.

Bagaimana angkatan kerja masa depan harus mempelajari
keterampilan yang dibutuhkan.

Bagaimana pendidikan harus dibiayai.

engusaha memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja
bagi kaum muda dengan memastikan apa yang dipelajari kaum muda
sesungguhnya meningkatkan kemampuan kerja mereka. Pengusaha
dapat berperan dengan turut mengembangkan kurikulum, terutama bagi
siswa tahun terakhir sekolah kejuruan, sekolah berdasarkan pendidikan
dan pelatihan luar sekolah.

Pengusaha dapat berpartisipasi dalam dewan sekolah dan melobi
pemerintah mengenai pentingnya kompetensi dasar dan
memberikan masukan mengenai kemampuan kerja dari lulusan
sekolah. Bila pengusaha merasa area-area pembelajaran yang
seharusnya menjadi prioritas tidak mendapatkan biaya yang
diperlukan, mereka dapat mendesak perlunya guru-guru
tambahan, infrastruktur yang lebih baik atau lebih banyak buku-
buku panduan dan alat bantu untuk mengajar.

Meningkatkan Kemampuan
Kerja

 2
2.1

Pendahuluan

2.2
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lemen penting dari usaha promosi pengusaha adalah menyakinkan
lebih banyak kaum muda yang menyelesaikan sekolah. Tren
memperlihatkan bahwa mereka yang putus sekolah dini cenderung
menjadi penganggur atau bekerja dengan upah rendah. Sejumlah negara
berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai cara: memberikan
pendidikan dan pelatihan, memberikan pengalaman kerja, membantu
pencarian kerja, dukungan untuk kembali ke pendidikan formal dan
subsidi upah. Para pengusaha dapat bermitra dengan pemerintah dan
mitra-mitra lainnya untuk melanjutkan program ini.

Namun, pencegahan bukanlah solusi terbaik. Segala tindakan yang
memungkinkan harus diambil untuk meningkatkan penyelesaian
pendidikan. Beberapa tindakan yang dapat diambil pengusaha dalam
hal ini mencakup:

Menyadari pentingnya menyelesaikan pendidikan dalam kebijakan
pengusaha mengenai pendidikan dan pelatihan.

Mempromosikan pentingnya masalah ini kepada pemerintah dan
mendukung inisiatif pemerintah untuk meningkatkan penyelesaian
pendidikan.

Menfokuskan pada pendidikan, pelatihan dan kebijakan
ketenagakerjaan pemerintah pada sebuah analisis mengenai
dampaknya terhadap penyelesaian pendidikan.

Apabila memungkinkan, pengusaha dapat menggunakan posisinya
untuk mempromosikan perlunya persyaratan-persyaratan pendidikan
yang lebih tinggi untuk masuk ke dalam dunia kerja dan mengarahkan
para pencari kerja yang berpendidikan rendah untuk memasuki program-
program pelatihan.

eringkali penganggur muda tidak menerima saran-saran mengenai
karir kerja yang memadai dan seringkali tidak mendapatkan sosok-sosok
panutan di dunia kerja yang sesuai dengan mereka. Pengusaha dapat
mendukung skema pelatihan luar sekolah pemerintah maupun lembaga
pendidikan untuk menjamin ketrampilan, perilaku dan pelatihan bagi
kaum muda memaksimalkan kemampuan kerja mereka. Beberapa
langkah yang dapat dilakukan pengusaha meliputi:

Mendorong pemerintah untuk menyediakan jasa-jasa bimbingan luar
sekolah di tempat-tempat yang tidak menyediakannya.

Memberi masukan kepada pihak sekolah dan konsultan pelatihan
luar sekolah mengenai jenjang karir yang ada, persyaratan-
persyaratan keahlian saat ini dan masa datang.

Berbicara langsung kepada para murid baik melalui kunjungan ke
sekolah atau bahkan menawarkan tur ke tempat-tempat kerja untuk
memberikan pandangan yang lebih realistis mengenai dunia kerja.

Menawarkan tempat-tempat bagi “program-program pengalaman
kerja.”

Mengidentifikasi kaum muda yang cocok sebagai tenaga kerja di
masa mendatang dan memberikan dukungan dengan membeli buku-

2.3
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buku dan bahan-bahan sekolah dengan perjanjian mereka akan
bekerja bagi sang pengusaha setelah menyelesaikan sekolah.

Mendorong pengunaan internet yang lebih besar sebagai sarana
pemberian informasi panduan pelatihan di luar sekolah bagi kaum
muda.

Pengusaha dapat membantu mengatasi prasangka jender yang
seringkali ditemukan di pelatihan luar sekolah. Bentuk prasangka dalam
bimbingan karir seringkali mengarahkan kaum perempuan untuk tidak
memilih program-program pelatihan yang akan membawa mereka ke
penghasilan dan status jangka panjang yang lebih tinggi, terutama di
negara-negara berkembang. Dengan menghapuskan prasangka-
prasangka seperti ini dan membebaskan kaum perempuan memasuki
semua bidang pekerjaan, para pengusaha berkesempatan
mempekerjakan mereka.

ebutuhan untuk memperoleh pekerjaan di kalangan orang muda
semakin meningkat. Pengusaha dapat mengimbangi hilangnya investasi
akibat pemberian pelatihan bagi pekerja muda dengan merekrut tenaga
terlatih. Ini artinya, para pengusaha harus mempertimbangkan untuk
merekrut tenaga kerja yang tidak mereka latih sendiri. Proses seperti ini
dapat berjalan lebih mudah melalui standarisasi persyaratan nasional
baik untuk pengalaman dan kualifikasi dari para lulusan universitas
maupun lembaga pelatihan atau sekolah kejuruan. Standarisasi ini
menjawab kebutuhan perusahaan maupun pekerja karena turut
menfasilitasi pembelajaran seumur hidup, membantu perusahaan dan
kantor penempatan kerja menyesuaikan permintaan dengan persediaan
tenaga kerja, serta memandu dalam menentukan pilihan pelatihan atau
jenjang karir. Pengusaha pun terdorong untuk mengembangkan
kemitraan dengan seluruh mitra kunci dalam merancang dan/atau
mengembangkan kerangka persyaratan nasional.

 etika tuntutan atas keahlian terus berkembang akibat perubahan
teknologi dan ekonomi, sistem pelatihan yang ada harus melakukan
penyesuaian isi dan metode guna menjamin terciptanya angkatan kerja
yang berdaya saing internasional. Karenanya, harus lebih banyak lagi
orang muda yang dilatih dengan biaya yang lebih efektif. Kemudian,
pelatihan tersebut harus melahirkan angkatan kerja yang dapat
menyesuaikan diri dengan cepatnya perubahan kebutuhan pasar kerja.
Untuk itu, pengusaha dapat berperan dengan:

Membantu badan-badan pelatihan mengkombinasikan dengan tepat
pendidikan kejuruan yang diberikan di sekolah, lembaga pelatihan
dan di tempat kerja.

Mengembangkan isi dan penerapan magang di sektor informal dan
formal.

Mendorong penggunaan anggaran dan insentif lain bagi pengusaha
untuk menerima kaum muda sebagai peserta pelatihan.

Menyediakan bantuan dana dan keahlian untuk program
pendidikan kejuruan.
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Mengambil bagian dalam badan atau kepanitian industri yang
menentukan kurikulum pelatihan.

Mengingatkan badan-badan pelatihan mengenai penurunan kualitas

iantara sejumlah kemungkinan untuk meningkatkan kualitas sistem
magang, pengusaha dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:

Memastikan bahwa kurikulum mengenai magang terus diperbaharui
sebagai upaya menghasilkan tenaga kerja yang trampil dan
kompeten demi peningkatan produktivitas dan proses pembelajaran.

Memasukkan kualifikasi magang ke dalam kerangka kualifikasi
terpadu, serta merinci pembagian antara magang dengan pilihan
pelatihan lainnya.

Menyediakan kesempatan bagi kaum muda untuk ikut menentukan
kurikulum dan keahlian yang akan diajarkan dalam masa magang.

Memberi ruang terhadap perubahan, seperti jangka waktu magang,
peluang untuk mempercepat masa magang, pilihan untuk
memperoleh variasi ketrampilan, dan sebagainya.

Melakukan perbandingan dengan sistem magang di negara-negara
lain, dengan mempertimbangkan faktor budaya dan ekonomi.

Meningkatkan fleksibilitas sistem pelatihan dengan melenturkan
persyaratan yang kaku seperti mengkombinasikan pelaksanaan
pelatihan di luar dan di tempat kerja dan waktu pelatihan.

Menelaah gagasan pemberian pelatihan terhadap pengusaha dan
orang muda dengan fleksibilitas untuk mengontrak layanan
pelatihan bersama ataupun pribadi.

eningkatkan kemampuan orang muda memperoleh pekerjaan
membutuhkan langkah kongkrit. Dari semua usulan yang dibahas dalam
bagian ini, langkah tersebut terbagi dalam tiga tema besar:

Membangun kemitraan

Menyediakan anggaran yang memadai, dan

Memantau kinerja untuk memperoleh masukan

Membangun kemitraan merupakan langkah tepat bagi pengusaha
yang umumnya tidak berwenang menentukan bentuk pendidikan atau
pelatihan. Pengusaha harus mampu mempengaruhi pemerintah agar apa
yang menjadi tujuan utama mereka diterjemahkan ke dalam kebijakan
dan pelayanan yang efektif. Karenanya, pengusaha perlu menjalin
kerjasama yang baik dengan pemerintah, serikat pekerja, sekolah, uni-
versitas dan lembaga lainnya dalam rangka membangun kemitraan yang
efektif.

Pengusaha pun berpeluang memberikan bantuan langsung kepada
sekolah dan lembaga pelatihan. Prakarsa seperti itu dapat mendorong
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hubungan yang positif antara pengusaha dan masyarakat sekitarnya
melalui:

Mensponsori kegiatan.

Membantu sekolah dan lembaga pelatihan mengumpulkan dana.

Mensponsori beasiswa dan posisi mengajar.

Menyediakan sekolah dan lembaga pelatihan dengan infrastruktur
seperti buku, peralatan komputer, atau bahkan pemondokan.

Memperbolehkan pihak sekolah menggunakan fasilitas perusahaan
setelah jam kerja atau pada akhir pekan.

Pengusaha berkepentingan untuk memastikan seluruh dana yang
dianggarkan bagi pendidikan dan pelatihan sesuai. Pengusaha dapat
mengaitkan anggaran dengan kinerja melalui prestasi kerja. Selain itu,
pengusaha dapat mendesak pemerintah untuk menyediakan kemudahan
pajak atau lainnya untuk mendorong pelatihan berbasis usaha dan
pengembangan keahlian bagi kaum muda.

Pengusaha pun dapat berperan aktif dalam:
Memantau jumlah siswa atau peserta latihan yang lulus selama
periode yang ditentukan.

Mengkaji kemampuan dari lulusan terbaru.

Mengumpulkan pendapat dan masukan baik dari pengusaha
maupun kaum muda mengenai kepuasan mereka terhadap sistem
pelatihan dan peluang untuk peningkatan.

Penyediaan
anggaran dan

pengawasan
kinerja
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ejumlah perusahaan terbesar dan terberhasil di dunia menyadari
keuntungan dari mendukung kewirausahaan kaum muda. Mereka
menyadari bahwa sebagai pengusaha muda mereka dapat menyebarkan
nilai-nilai perusahaan kepada generasi berikutnya, serta meningkatkan
aspirasi orang muda. Selanjutnya, pengalaman internasional
menunjukkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu cara efektif untuk
memberdayakan kelompok yang kurang beruntung, seperti kaum
perempuan muda.

Banyak tantangan yang dihadapi usahawan muda berkaitan
langsung dengan kemampuan mendirikan perusahaan. Pengusaha yang
mapan dapat membantu usahawan muda menanggulangi hambatan-
hambatan usaha.

Menumbuhkan nilai kewirausahaan di dalam diri kaum muda
merupakan hal krusial. Banyak orang muda tumbuh tanpa adanya
panutan kewirausahaan di dalam keluarga maupun lingkungannya,
sehingga mereka pun enggan menjadi usahawan. Berikutnya akan
dijelaskan sebagian dari langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
pengusaha untuk mendorong kewirausahaan diantara kaum muda.

anyak negara telah mengenal nilai dari “pendidikan kewirausahaan”
untuk membentuk sikap dan kemampuan berwirausaha selama tahun
terakhir masa sekolah. Hal ini bertujuan untuk merangsang mereka yang
putus sekolah untuk memulai usaha sendiri.

Ketika sekolah tidak mendorong kewirausahaan sebagai suatu
pilihan, pengusaha dapat melobi untuk memasukkan masalah ini ke
dalam kurikulum. Pengusaha pun dapat menjelaskan apa yang
diharapkan dari program kewirausahaan berbasis sekolah ini. Sebagai
contoh, mengajarkan mengenai dasar ketrampilan keuangan,
pengawasan harga dan persediaan barang, proses peminjaman, dan
konsep seperti bunga dan jaminan, serta pemahaman mengenai peraturan
pemerintah.

Usaha pelatihan telah dikembangkan di beberapa negara untuk
membantu kaum muda mempelajari tentang bisnis melalui praktek dan
pengalaman “langsung”. Usaha pelatihan menyediakan kesempatan bagi
kaum muda untuk merencanakan, mengembangkan dan
mengoperasikan perusahaan mereka sendiri, di bawah pengawasan dan
pembinaan dari badan pendukung. Pengusaha pun dapat menjadi mitra
bisnis dari kelompok muda dan pendidik.

Kewirausahaan Kaum Muda
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anyak kaum muda memiliki gagasan bisnis yang baik. Namun
mereka tidak memiliki tempat untuk menerapkannya. Pengusaha dapat
mempertimbangkan penggunaan kantor, pabrik ataupun gudang yang
tidak terpakai sebagai kantor secara gratis atau sekadar membebankan
biaya listrik, air dan lain-lain.

Usahawan muda kerapkali menghadapi kesulitan modal akibat
ketiadaan pengalaman bisnis dan modal, serta keengganan pihak bank
memberikan peminjaman. Pengusaha dapat melobi pemerintah untuk
merancang atau meningkatkan skema yang menyediakan modal untuk
usahawan muda. Pengusaha dapat membantu usahawan muda
memanfaatkan semua sumber modal yang ada dengan berbagai cara
seperti:

Menyediakan atau menjadi perantara pinjaman rendah atau besar
dengan bunga rendah atau tanpa bunga.

Membantu usahawan muda mengakses skema keuangan
konvensional.

Menjamin pinjaman kepada kaum muda tanpa jaminan pribadi yang
kuat.

Pengusaha dan organisasi mereka dapat berupaya memastikan
teraksesnya modal komersil oleh usahawan muda. Hal ini dapat dicapai
melalui dialog terbuka dengan bank dan lembaga keuangan untuk
mendorong pemberian pinjaman, sekaligus membantu kesiapan kaum
muda mengembalikan pinjaman.

Pengusaha pun dapat mendanai usaha mandiri orang muda sesuai
dengan bidang operasinya. Peran utama pengusaha dalam hal ini adalah
mendirikan sumber dana non-pemerintah atau bank bagi kaum muda,
kemungkinan melalui pembentukan suatu sindikasi pendanaan.

Apabila memang dapat diterapkan, pengusaha pun dapat mencari
bantuan dana dari badan-badan internasional atau lainnya untuk
membentuk perusahaan baru bagi kaum muda. Dalam hal ini, prioritas
pendanaan sebaiknya ditujukan kepada perusahaan yang bermanfaat
bagi masyarakat sekitar dan membantu memperkecil dampak sosial dari
pengangguran.

aum muda yang memulai bisnis saat ini harus menguasai sejumlah
informasi rumit seperti pajak, peraturan tenaga kerja dan produksi,
asuransi, kualitas produk dan properti. Pengusaha dan organisasinya
dapat berbagi keahlian. Upaya yang mungkin dilakukan meliputi
penulisan panduan mengenai hal tersebut di atas dan mengambil
peranan untuk membentuk layanan informasi atau membantu layanan
informasi pemerintah.

Satu layanan paling menguntungkan yang dapat diberikan
pengusaha kepada usahawan muda adalah mentoring. Mentoring dapat
mengatasi dua masalah utama yang dihadapi kaum muda saat memasuki
dunia usaha: pengalaman dan jaringan yang terbatas. Mentor pun dapat
memperoleh kepuasan pribadi dengan membantu yunior mereka.
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Yang belum sepenuhnya dimanfaatkan adalah online mentoring
bagi usahawan muda. Pengusaha dapat, misalnya, membangun
fasilitas internet untuk memungkinkan usahawan muda
memperoleh saran dan masukan dari rekan yang sudah mapan
secara online.

Selanjutnya, pengusaha dan organisasinya dapat menyediakan
jaringan kesempatan yang luas kepada usahawan muda. Beberapa
negara telah menciptakan kamar dagang kaum muda dan organiasi
usahawan muda untuk mencapai tujuan ini. Pengusaha dan organisasinya
dapat membantu usahawan muda dengan mendukung organisasi ini dan
menjalankan sistem keanggotaan secara gratis atau dengan biaya ringan.

ara lain yang sangat mungkin untuk mengembangkan kewirausahaan
muda adalah melalui kompetisi yang memberikan penghargaan dan
inovasi kepada usahawan muda. Kompetisi kerapkali dimulai dengan
mengiklankannya secara nasional untuk mengundang nominasi.
Kompetisi ini dibatasi untuk kelompok umur tertentu, dan disertai dengan
berbagai kategori penghargaan. Hadiah yang diberikan berupa modal
usaha, rekening investasi atau nasehat cuma-cuma mengenai aspek
manajemen tertentu. Upacara pemberian penghargaan seringkali
menarik tokoh-tokoh nasional, seperti pemimpin nasional dan kepala
negara, dan liputan media yang luas.

Pengusaha dapat mensponsori atau menyelenggarakan kompetisi
ini. Menawarkan hadiah, membantu sebagai juri atau menyerahkan
penghargaan adalah cara-cara lain untuk memperlihatkan dukungan.

engusaha dapat membantu usahawan muda secara langsung dengan
melakukan bisnis bersama mereka. Hal-hal yang bisa dilakukan meliputi:

Membuat kesepakatan dengan usahawan muda secara legal,
sebagai bagian kebijakan pembelian dan penyediaan barang.

Memberikan jatah kontrak bagi usahawan muda dari masyarakat
sekitar.

Membuat sistem franchise yang dapat diakses oleh perusahaan kecil
yang dioperasikan kaum muda (yang mungkin memiliki kekuatan
daya saing untuk pasar yang tertentu seperti pakaian dan barang
elektronik).

Masalah yang banyak dihadapi usahawan muda adalah mereka
mempunyai produk yang baik namun tidak dapat memenuhi permintaan
dari perusahaan besar. Pengusaha retail, misalnya, dapat membantu
memasarkan produk usahawan muda pada skala kecil serta
memperkenalkan dan menawarkan produk tersebut sebagai produk dari
usahawan muda. Jika sukses, pengusaha retail dapat mempertimbangkan
pilihan pembiayaan agar usahawan muda dapat memenuhi pengiriman
yang lebih besar.
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Pengusaha dapat meminta kaum muda menjual produk dan jasa
mereka. Kaum muda bisa diberi bantuan dana untuk membeli barang
dan mendapatkan hak penjualan. Mereka dapat bermanfaat bagi
perusahaan yang mapan dengan menciptakan pasar baru atau menjajaki
pasar pontensial.

sahawan muda yang telah sukses membangun usaha kecil
umumnya menghadapi tantangan saat mengembangkannya menjadi
perusahaan besar. Pengusaha karenanya harus memastikan bahwa
bantuan yang diberikan kepada usahawan muda tidak terbatas pada saat
memulai usaha namun juga saat usaha itu berkembang.

3.7
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engusaha yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan
dan laki-laki muda secara efektif merusak pasar kerja dan menghambat
angkatan kerja untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka.
Karenanya, pengusaha harus berupaya menghapus diskriminasi langsung
ataupun tidak. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang tidak
dipekerjakan atau kehilangan kesempatan promosi dengan alasan yang
jelas-jelas menyebutkan karena sang pelamar adalah “perempuan” atau
“laki-laki”. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika persyaratan kerja
mempengaruhi salah satu karakteristik pelamar seperti jenis kelamin,
agama, ras dan sebagainya.

Dalam dunia usaha, perempuan sama berhasilnya dengan laki-laki.
Bukti empiris memperlihatkan usaha yang dimiliki perempuan memiliki
tingkat penjualan, keuntungan dan pertumbuhan karyawan yang sama
tingginya dengan perusahaan yang dimiliki laki-laki. Manfaat bagi
perusahaan yang menerapkan kebijakan kesetaraan peluang bagi
perempuan adalah:

Mendapatkan kandidat terbaik untuk suatu pekerjaan.

Bermanfaat bagi dunia usaha dari keanekeragaman pendekatan,
latar belakang, dan prioritas.

Posisi perusahaan yang baik dalam konteks kewajiban undang-
undang saat ini dan masa datang.

Keputusan pengusaha untuk merekrut, melatih, mempromosikan
kaum muda harus berdasarkan pertimbangan seperti kompetensi,
perilaku, kontribusi, kebutuhan perusahaan, serta bukan
berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin bukan merupakan alat
ukur kompetensi.

aat pengusaha harus memilih perempuan atau laki-laki, pilihan
tersebut harus demi kepentingan bisnis berdasarkan kemampuan. Untuk
memastikan hal tersebut:

Iklan pekerjaan tidak mengindikasikan referensi pelamar dari
kelompok atau jenis kelamin tertentu kecuali pilihan tersebut
memang dibutuhkan oleh jenis pekerjaan yang ditawarkan.

Lingkup dari wawancara kerja harus terkait dengan jenis pekerjaan
dan harus meliputi kualifikasi dari pelamar.

Kantor penempatan tenaga kerja perlu mempromosikan kesetaraan
peluang dalam menjalankan tugasnya, dan tidak menjalankan
praktek-praktek yang bersifat diskriminatif.

Kesetaraan Kerja bagi
Perempuan dan Laki-laki Muda

 4
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Beberapa langkah positif yang dapat dilakukan pengusaha untuk
menghentikan diskriminasi jender adalah:

Mendiversifikasi perempuan muda pada pilihan pelatihan kejuruan
yang sesuai.

Memastikan bahwa jasa penempatan, bimbingan dan konseling
memiliki personil yang memahami permasalahan khusus dari
perempuan muda.

Mendorong partisipasi perempuan muda dalam berbagai bidang
pekerjaan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

Mendorong pembagian tanggung jawab pekerjaan, keluarga dan
sosial yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Mendorong pengusaha untuk merekrut dan mempromosikan
perempuan muda dalam sektor, bidang pekerjaan dan jabatan
dimana perempuan kurang terwakili.

Gairah kesetaraan terkadang mengarah pada usulan untuk
menentukan kuota atau target. Target umumnya lebih fleksibel ketimbang
kuota dan lebih disukai dalam banyak kasus. Kuota atau target perlu
diterapkan mengikuti terjadinya praktek diskriminasi di masa lampau dan
harus segera diakhiri saat praktek tersebut berakhir.

elecehan seksual kerap dikaitkan dengan kekuasaan.
Kecenderungan terjadinya pelecehan seksual erat hubungannya dengan
kerentanan dan ketergantungan finansial dari korban. Penyalahgunaan
wewenang harus ditanggapi serius dalam dunia usaha.

Pengusaha harus menerapkan kebijakan dan langkah pencegahan
di tingkat perusahaan guna mengurangi risiko pelecehan seksual.
Tidaklah cukup sekadar memberikan bantuan terhadap korban
pelecehan seksual setelah kerusakan yang terjadi.

Pendekatan efektif yang dapat dilakukan pengusaha meliputi:

Mengembangkan dan mempromosikan kebijakan perusahaan yang
melarang pelecehan seksual.

Menyiapkan suatu prosedur untuk pengajuan, pengkajian dan
tindaklanjut dari keluhan yang disampaikan.

Menyediakan kesempatan untuk konseling pribadi.

ejumlah pengusaha ragu mempekerjakan perempuan muda karena
komitmen keluarga dianggap dapat mengurangi tingkat kehadiran kerja.
Ketidakteraturan kehadiran merugikan pengusaha, dibayar atau tidak.
Namun, seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap pelamar pekerjaan
berdasarkan asumsi yang tidak sepenuhnya benar bahwa pekerja
perempuan memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi. Tingkat
ketidakhadiran sesungguhnya berkaitan erat dengan rendahnya status
dan tanggung jawab pekerjaan. Perempuan dengan jabatan tinggi
cenderung lebih rajin masuk kerja dibandingkan kolega laki-laki mereka.

4.3
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Apabila pengusaha mempromosikan kesetaraan jender, skema
kerja berlandaskan keluarga harus diarahkan pada semua pekerja
laki-laki dan perempuan, dan mempromosikan ‘saling berbagi rasa’
antara laki-laki dan perempuan. Hanya dengan melalui saling
berbagi rasa inilah perempuan dapat mengatasi beban ganda dari
tugas kerja dan keluarga.

Bukti memperlihatkan bahwa tempat kerja yang mengacu pada
keluarga meningkatkan motivasi dan rasa memiliki karyawan. Hal ini
akan mendorong kinerja yang lebih baik dan pada gilirannya
menguntungkan perusahaan.

engusaha dapat berperan dalam kesetaraan jender di tempat kerja
dengan menerapkan kebijakan kesempatan yang sama. Kebijakan
tersebut harus menguraikan secara singkat keinginan dan langkah yang
diambil untuk menerapkan kesetaraan partisipasi dan perlakuan seperti:

Kebijakan dan program untuk menghapuskan pembedaan jenis
pekerjaan berdasarkan jender, dan untuk meningkatkan peluang
bagi perempuan untuk pindah ke pekerjaan yang berorientasi
ketrampilan dan bersifat non-tradisional.

Penegakan kebijakan yang tegas untuk menghapuskan pelecehan
seksual dan diskriminasi.

Dukungan terhadap kebijakan yang mengacu pada keluarga dan
kesetaraan tanggung jawab dan manfaat keluarga bagi kedua orang
tua.

4.5
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 Kesuksesan dalam mengatasi pengangguran muda dapat
diwujudkan dengan menggunakan ekonomi untuk membiayai
pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Fokus dari panduan adalah
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan
kerja orang muda, mengembangkan perusahaan yang dijalankan orang
muda serta menerapkan kesetaraan jender di tempat kerja. Peran dari
pengusaha dalam hal ini bervariasi dari mengomentari kebijakan hingga
memberikan masukan pada program-program nyata dan melaksanakan
inisiatif-inisiatif mereka sendiri.

angkah  pertama bagi pengusaha untuk memaksimalkan lapangan
kerja bagi kaum muda adalah memahami bursa kerja muda nasional.
Untuk itu, pengusaha harus mempertimbangkan dan mempelajari data-
data yang tersedia berdasarkan ukuran dan sifat dari lapangan kerja
muda. Pengusaha di negara-negara dimana data statistik yang tersedia
lebih terbelakang membutuhkan data-data nasional tambahan dari
sumber informasi sekunder, seperti riset yang dilakukan ILO. Yang penting
adalah organisasi pengusaha mencari tahu seberapa besar masalah
pengangguran muda ini mempengaruhi anggota-anggota mereka.
Apabila pengangguran muda memang merupakan masalah, organisasi
pengusaha perlu mengembangkan acuan guna menaksir apakah masalah
itu membaik atau memburuk.

etelah menaksir tingkat pengangguran muda, langkah berikutnya
adalah memahami penyebabnya. Cara terbaik untuk memahami
penyebab pengangguran kaum muda di dalam bursa kerja adalah melalui
riset empiris yang solid dan terpercaya. Dalam hal ini, pengusaha dapat
menggunakan informasi sekunder, seperti riset internasional oleh ILO
atau lembaga pendidikan, atau melaksanakan sendiri riset empiris yang
lebih detail. Yang utama, pengusaha harus dapat mengembangkan
pemahaman yang jelas mengenai apa yang mereka percayai menjadi
dasar penyebab pengangguran muda di daerahnya. Upaya mengatasi
penyebab tersebut kemudian  menjadi tujuan dari kebijakan dan
pengusaha.

etelah penyebab dari pengangguran muda teridentifikasi, langkah
selanjutnya bagi organisasi pengusaha adalan meningkatkan kesadaran
tentang dampaknya terhadap anggota-anggota mereka. Penting bagi
organisasi pengusaha untuk menyadari bahwa tingkat pengangguran
muda yang tinggi membahayakan kepentingan pengusaha baik dalam
jangka pendek maupun panjang.

Bagaimana menindaklanjuti:
Rencana kerja bagi pengusaha
dan organisasi mereka 5
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Pengusaha bergantung kepada organisasi untuk mewakili
kepentingan mereka. Salah satu peran dari organisasi pengusaha
adalah mengarahkan pendapat pengusaha dan mengidentifikasi
isu-isu penting yang menghambat keberhasilan jangka panjang.
Lapangan kerja muda merupakan isu utama di banyak negara.

etelah menaksir dan membahas dampak dari lapangan kerja bagi
kaum muda, langkah berikutnya bagi organisasi pengusaha adalah
memasukkannya ke dalam agenda anggota mereka. Pilihan-pilihan
spesifik meliputi:

Mengangkat isu lapangan kerja bagi kaum muda di dalam diskusi
yang dilakukan oleh dewan pelaksana atau komite organisasi
pengusaha.

Memprakarsai dialog mengenai lapangan kerja bagi kaum muda
diantara anggota-anggota kunci dan pengusaha-pengusaha terbesar.

Memberikan informasi kepada para pengusaha yang
mempromosikan pentingnya lapangan kerja bagi kaum muda dan
bagi pengusaha untuk bertindak.

etika pengusaha menghargai sifat dari lapangan kerja bagi orang
muda dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi mereka, langkah
berikutnya adalah mengembangkan kerangka kebijakan atau komitmen
yang lebih luas untuk memandu tindakan pengusaha. Suatu kerangka
kebijakan tentang tenaga kerja muda dapat meliputi:

Pengusaha percaya bahwa semua anak mampu membaca dan
menulis setelah meninggalkan sekolah.

Pengusaha akan berperan dalam ketenagakerjaan muda melalui
kerjasama dengan pemerintah dan mitra-mitra lainnya dalam
kebijakan pendidikan, pelatihan dan ekonomi.

Pengusaha akan melakukan kampanye untuk membuat tenaga kerja
muda menjadi isu utama dalam perumusan kebijakan ekonomi,
pasar kerja dan hubungan industri.

angkah yang berikutnya adalah menerjemahkan komitmen dan
tujuan yang luas tadi ke dalam inisiatif dan strategi yang terperinci di
bidang seperti reformasi ekonomi, pendidikan dan pelatihan, dan
peraturan pasar kerja. Strategi ini perlu menguraikan pendekatan-
pendekatan tertentu mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam
empat bagian pertama.

Langkah pengusaha tidak sekadar mengatakan kepada pemerintah
apa yang perlu dilakukan. Mereka dapat memperluas kegiatan mereka
ke dalam bentuk program yang dibiayai dan dilaksanakan oleh
pengusaha sendiri, seperti layanan bagi usahawan muda atau keterlibatan
pengusaha dalam pelatihan.
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Strategi rinci yang memasukkan jangka waktu di tiap program dapat
memberikan organisasi pengusaha rencana aksi dan indikator yang
terukur. Strategi pelaksanaan tidak memerlukan hasil di luar kemampuan
pengusaha, dan akan lebih baik apabila dapat disertai dengan jangka
waktu yang realistis.

rganisasi pengusaha di seluruh dunia beroperasi dengan anggaran
ketat dan sumber daya manusia yang terbatas. Cara-cara untuk
mendapatkan hasil yang terbaik termasuk:

Menciptakan kesatuan minat, dukungan dan keahlian di dalam
keanggotaan pengusaha. Sebagai contoh, banyak pengusaha
memiliki minat besar terhadap pengembangan keahlian untuk
industri mereka, dan bersedia untuk mewakili organisasi dalam
dewan dan komite pelatihan.

Menciptakan kemitraan dengan kelompok minat lainnya (contoh:
kamar dagang) yang dapat saling berbagi beban biaya dan
operasional.

Memasukkan isu lapangan kerja bagi kaum muda ke dalam
kebijakan ekonomi, reformasi kebijakan dan kebijakan pasar kerja
yang ada.

Pengusaha memiliki sumber daya terbatas yang harus digunakan
secara efisien dan strategis. Organisasi yang mempunyai strategi
untuk mencapai tujuan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas
mereka cenderung paling berhasil mendorong tenaga kerja muda.

emitraan dan membangun konsensus penting karena pengusaha
sendiri tidak dapat mengendalikan kebijakan dan layanan yang mampu
mengurangi pengangguran muda. Di banyak negara, pengusaha hanya
dapat menerapkan pendekatan yang mereka pilih apabila mereka
mendapat dukungan dari mitra-mitra utama, seperti pemerintah, sekolah,
asosiasi bisnis lain, kelompok karyawan dan organisasi kaum muda.

Banyak upaya penting yang dapat dilakukan pengusaha
berdasarkan kerjasama dengan pemerintah. Bentuk kemitraan yang baik
adalah dimana pengusaha dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah,
dan diharapkan berhasil menerapkan kebijakan pengusaha. Membangun
kemitraan dengan departemen pemerintah dan pejabat publik pun perlu,
karena mereka merupakan pihak pengembang kebijakan yang kemudian
akan diadopsi oleh pemerintah.

Pejabat publik pun seringkali bertahan lebih lama ketimbang
pemerintahan, sehingga hubungan timbal balik dengan pengusaha dapat
berjalan dalam jangka lama. Departemen dan pejabat yang tepat untuk
membangun kemitraan mencakup mereka yang memiliki fungsi berkaitan
dengan keuangan, anggaran, pajak, tenaga kerja dan pendidikan.
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Kemitraan antara pengusaha dengan pendidik memainkan peranan
penting dalam menentukan pengaruh pengusaha dalam masalah ini.
Sasaran kemitraan meliputi: pendidikan dan pelatihan bagi kelompok
yang berminat, orang tua dan lembaga pendidikan serta pelatihan.

Pengusaha yang bertindak dalam jaringan secara umum lebih sukses
melobi pemerintah, membangun koalisi, dan mempengaruhi masyarakat
ketimbang pengusaha yang bergerak sendiri-sendiri. Pilihan untuk
kerjasama yang kooperatif adalah:

Membentuk koalisi bisnis yang lebih luas untuk melobi dan
mempengaruhi pemerintah. Koalisi ini dapat dibentuk di bawah
asosiasi yang sudah ada atau di bawah koalisi baru, seperti “Koalisi
Bisnis untuk Lapangan Kerja bagi Kaum Muda”.

Asosiasi industri, organisasi pengusaha nasional dan regional
melakukan tindakan bersama-sama mengenai isu ini.

Organisasi pengusaha menjalin kerjasama dengan badan-badan
seperti kamar dagang.

Penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda mendorong dialog
sosial. Pengusaha dan serikat pekerja memiliki kepentingan yang jelas
dalam hal ini. Kepentingan tersebut tidak terbatas pada upaya
menciptakan anggota baru, namun juga untuk memastikan bahwa
ekonomi menyediakan standar hidup, gaji dan daya beli yang memadai.
Komite konsultatif dan kebijakan, terutama berdasarkan tripartit, dapat
menawarkan basis kemitraan antara pengusaha dan serikat pekerja untuk
mendukung penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda yang lebih
besar.

Meski pengusaha dan serikat pekerja memiliki perbedaan
pandangan, harus ada lingkup untuk kerjasama guna meningkatkan
masa depan kaum muda dengan mengatasi pengangguran muda.

Organisasi kaum muda dapat diikutsertakan dalam konsultasi dan
pembangunan konsensus. Berbagai organisasi lainnya yang memiliki
minat pada kebijakan yang mempengaruhi lapangan kerja bagi orang
muda juga dapat menjadi mitra yang berguna dalam pembangunan
koalisi dan pengembangan kebijakan.

engusaha pun dapat memperkenalkan tantangan lapangan kerja bagi
orang muda kepada masyarakat yang lebih luas. Pengusaha dapat
menyebarluaskan materi yang mereka punyai mengenai dampak
pengangguran muda terhadap hilangnya pendapatan, turunnya
akumulasi permintaan serta turunnya pendapatan pajak. Adanya
komitmen publik dengan pengusaha untuk menangani lapangan kerja
bagi kaum muda akan membantu membangun profil organiasi pengusaha
dan menyebarkan pesan bahwa peran mereka bukan sekadar
kepentingan bisnis.
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 ebijakan kepemudaan nasional merupakan komitmen luas yang
telah diterapkan di 144 negara untuk memandu program pengembangan
yang bersifat lintas kebijakan. Kebijakan kepemudaan nasional bukan
hanya sekadar simbol nasional, tapi juga menyediakan pondasi yang
kuat untuk kemitraan publik-swasta dan kerjasama yang lebih besar
diantara mitra-mitra utama. Pengusaha dapat memperoleh pengakuan
publik dan menciptakan jaringan yang bermanfaat dengan berperan aktif
dalam pengembangan dan penerapan kebijakan ini.

eluang bagi keikutsertaan dan keterwakilan pengusaha ada pada
berbagai kebijakan, konsultatif, dan dewan administratif, komite
manajemen dan seterusnya. Pengusaha berada dalam posisi kunci untuk
memberikan saran di bidang-bidang seperti layanan ketenagakerjaan
publik, kebijakan pasar kerja dan pendidikan dan pelatihan. Saran dapat
diberikan pada:

Struktur tripartit formal yang mengawasi hasil pendidikan dan
pelatihan.

Pengembangan kurikulum dan badan pengawasan.

Dewan manajemen sekolah dan lembaga pelatihan.

Lembaga konsultasi yang mengurus atau mengatur program bursa
kerja pemerintah.

Badan-badan alokasi dana untuk usahawan muda.

Partisipasi pengusaha dalam inisiatif seperti itu tidak hanya berupa
keterwakilan suara atas isu terkait, namun juga keterlibatan dalam
legitimasi kebijakan. Pengusaha yang bersedia mengorbankan
waktu dan terlibat dalam proses konsultasi dan pengambilan
keputusan seluas mungkin cenderung memperoleh keuntungan
besar.

rganisasi pengusaha dapat secara langsung membantu anggota-
anggotanya memanfaatkan program-program dan layanan-layanan
pemerintah. Satu pendekatan khusus yang menarik adalah peran
organisasi pengusaha sebagai perantara kerja dengan menawarkan diri
untuk menjalankan perekrutan dan penyeleksian tenaga kerja baru bagi
anggota mereka serta dengan menyediakan pangkalan data yang
memuat data tenaga kerja muda yang kompeten.

Organisasi pengusaha dapat juga menyalurkan jasa atas nama
pemerintah, seperti jasa konsultasi bagi para pencari kerja dan dan
usahawan muda. Organisasi pengusaha berperan dalam menyediakan
pelayanan bagi para pengusaha dan kaum muda karena pemerintah
seringkali tidak mempunyai hubungan dan pengalaman yang luas
mengenai sektor swasta.
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elobi dan mempengaruhi merupakan inti dari fungsi organisasi
pengusaha, terutama melobi pemerintah dan birokrasi. Organisasi bisa
saja membina hubungan dengan politisi, penasehat, dan birokrat yang
terkait dengan sejumlah area yang diuraikan dalam panduan ini untuk
melobi pendekatan kebijakan yang dipilih pengusaha.

 Lobi dapat dibantu dengan pendapat dan tekanan yang diberikan
masyarakat terhadap politisi dan pembuat kebijakan. Peluncuran laporan,
kebijakan, komitmen dan pernyataan yang luas kepada publik dapat
menjadi bagian dari lobi pengusaha terhadap masalah ketenagakerjaan
muda.

atu-satunya jalan untuk memastikan upaya pemerintah dan
pengusaha berjalan seperti diharapkan adalah dengan mengawasi dan
mengevaluasi secara berkala semua kebijakan dan inisiatif. Pengusaha
berperan untuk menjamin semua inisiatif mengenai lapangan kerja bagi
orang muda berjalan dengan baik dan dengan tingkat efesiensi dan
efektivitas yang terukur.

Salah satu pilihan adalah dengan menyiapkan “kartu laporan” atas
kebijakan dan inisiatif pemerintah, yang dapat digunakan untuk
menilai dan mengomentari kinerja mereka. Pengawasan dan
evaluasi juga dapat dibentuk di dalam kebijakan dan strategi
pengusaha uuntuk memastikan bahwa program-program mereka
pun berjalan efisien dan memberikan manfaat maksimal terhadap
anggota dan penganggur muda.

rganisasi pengusaha juga mewakili pengusaha secara internasional.
Organisasi pengusaha nasional dapat berperan dalam penciptaan
lapangan kerja bagi orang muda di seluruh dunia, dengan cara:

Berbagi pengalaman di tingkat nasional melalui ILO dan IOE untuk
turut serta dalam pengembangan kebijakan berkelanjutan dan
penciptaan model terbaik untuk memandu pengusaha mendorong
lapangan kerja bagi kaum muda.

Menerapkan hikmah dan pelajaran pengusaha di negara lain yang
disesuaikan dengan kondisi nasional.

Menggunakan, mempromosikan dan mendistribusikan sumber daya
internasional pada lapangan kerja bagi kaum muda, seperti panduan
ini.
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