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Job Miss Match

Tren Informasilasi

Jumlah pengangguran meningkat sebanyak 38,6% atau sejumlah 2,72 juta.
Jumlah pekerja setengah pengangguran naik 2,55 juta orang di perkotaan
dan di pedesaan naik 1,87 juta orang. 

ketidaksesuaian antara pekerjaan dan keterampilan. Ketidakseimbangan
antara permintaan keterampilan dan penawaran keterampilan yang dapat
terjadi dalam berbagai bentuk seperti kelebihan/kurang kualifikasi dan
keterampilan; ketidaksesuaian bidang studi & pekerjaan;  

Tekanan ekonomi berkontribusi terhadap sulitnya mencari lapangan
pekerjaan sektor formal, mendorong tren meningkatnya angka perpindahan
kelompok pekerja dari pekerjaan formal ke informal. Data Sakernas (Agst
2019 - Agsts 2020) menunjukkan jumlah pekerja formal berkurang sebanyak
5,24 juta pekerja. Sementara jumlah pekerja informal meningkat sebanyak
7,18 juta pekerja. 



Bonus Demografi, 
Peluang dan Tantangan?
Puncak Bonus Demografi 

Rawan Terjebak Middle Income Trap 

Window of Opportunity Bonus Demografi

Indonesia tengah mengalami bonus demografi dan puncaknya diproyeksi pada tahun
2030. Proporsi penduduk berusia 15-64 tahun diperkirakan mencapai angka 68,1% dan
angka rasio ketergantungan turun ke kisaran 46-48%  

Apabila potensi populasi penduduk produktif itu tidak terkelola baik, maka Indonesia
data tergelincir ke dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap),
meningkatkan jumlah pengangguran, dan pada gilirannya akan memunculkan
berbagai permasalahan sosial.

Proporsi kelompok usia muda dalam angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih
besar. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan TPT per Februari 2021 mencapai
6,26 persen. Data Sakernas 2020 mengungkapkan angka TPT untuk kelompok usia 15-34
tahun mencapai 58,57 persen. 



Peluang Masa Depan Pekerjaan 

Perkembangan Teknologi

Green Economy

Soft Skill01

03

02Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam
tiga tahun ini, Pemerintah meyakini bahwa terdapat
setidaknya dua sektor industri yang dapat menjadi
unggulan dalam meningkatkan produktivitas pasar
tenaga kerja di Indonesia, yakni sektor digital dan
pariwisata. 

Berbagai negara di dunia kini mulai aktif
merespon dan memberikan perhatian khusus
terhadap fenomena perubahan iklim dan
kerusakan lingkungan dan diprediksi akan
menjadi salah satu faktor pendorong perubahan
tren industri di masa depan. 

Potensi pekerjaan baru yang
membutuhkan keterampilan baru
seperti keterampilan kognitif, misalnya
pemecahan masalah, keterampilan
komunikasi antar pribadi, dan
keterampilan inti lainnya. 



Pengembangan Keterampilan 
-Guy Ryder, Director General ILO-

“Kita perlu memoles ulang keterampilan sepanjang
karier kerja, dan ini memerlukan peninjauan ulang
model dan konsep pembelajaran sepanjang hayat
untuk menciptakan masa depan yang kita
inginkan”



Sistem Pelatihan
Kerja

Pekerja di Indonesia perlu lebih adaptif dan terbuka terhadap
keterampilan apa saja yang akan dibutuhkan guna
mempertahankan pekerjaannya di masa mendatang.  

Memastikan sistem pendidikan dan pelatihan kerja peka
terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan
kapasitas pekerja (hard skill dan soft skill) untuk memanfaatkan
peluang yang tersedia untuk kerja layak.   



 Program Magang
Ragam Kasus yang berbuah kontroversi - 
 'Cerita Komplain Anak Magang'

Upah Kecil, Denda Besar Beban Kerja sama dengan
Pekerja Penuh Waktu 

Jam Kerja Panjang

Diupah Rp 100.000, didenda Rp 500.000
jika keluar sebelum program magang
selesai 

Tempat bekerja memberikan target
performa dan tugas yang bebannya
sama dengan pekerja penuh waktu.

Jam Kerja relatif panjang sama
dengan pekerja penuh waktu 

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5790426/kemnaker-ingatkan-perusahaan-magang-bukan-buat-cari--pekerja-upah-murah.

“Dalam ketentuannya, peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku. Tetapi tak jarang mereka dipekerjakan selayaknya pekerja.
Mereka bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan ada yang diwajibkan untuk ikut lembur”

-Riden M. Aziz (Presiden FSPMI)-
 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5790426/kemnaker-ingatkan-perusahaan-magang-bukan-buat-cari--pekerja-upah-murah


Perlunya Keterlibatan
Serikat Pekerja

Salah satu pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan yang
memiliki peran penting dalam menyuarakan dan mewakili kepentingan
pekerja. Ikut serta mengawal agenda dan proses pengembangan
keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat sesuai komitmen
Pemerintah dan Industri. 

Keterlibatan serikat pekerja/buruh akan memastikan berbagai
kesenjangan yang telah dan akan ada tertangani dengan baik,
memastikan sistem pendidikan dan pelatihan peka terhadap kebutuhan
pasar tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas pekerja untuk
memanfaatkan peluang yang tersedia untuk kerja layak.   



Mengapa SP/SB Berkepentingan?
Pengembangan keterampilan membantu pekerja beradaptasi dengan pekerjaan yang berubah-
ubah dan meningkatkan peluang bagi pekerja agar lebih mudah terserap dalam pasar kerja. 

Pekerja menikmati hak atas pelatihan ulang untuk dapat memperbaharui keterampilan mereka
secara berkala terutama bagi mereka yang menghadapi revolusi digital dalam rangka
meningkatkan produktivitas, kesejahteraan ekonomi,  menghindari pemutusan hubungan kerja,
serta menjawab kebutuhan pasar kerja.

Meningkatkan keterampilan pekerja khususnya di industri yang mempekerjakan tenaga kerja
dalam jumlah besar seperti industri manufaktur padat karya dan industri jasa dalam rangka
mencapai tujuan diperolehnya kepastian kerja.

Pengembangan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat di tempat kerja didukung
dengan struktur dan mekanisme yang jelas dan difasilitasi oleh perusahaan.

Terbangunnya kesepakatan dan/atau perjanjian  di tingkat perusahaan mengenai
‘pengembangan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat’ pada sektor industri yang
berbeda, dan dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pekerja harus mendapatkan kesempatan dan akses untuk meningkatkan keterampilan secara
berkala yang didukung dengan sinergi multipihak di bidang Ketenagakerjaan.

 



Membangun Strategi

Membangun Pemahaman (Participatory Approach)

Menata Regulasi & Kebijakan Perusahaan

Penyusunan Kurikulum, Sosialisasi, dan Monitoring 

- Menyamakan Persepsi dan Ekspektasi
- Merumuskan Tujuan bersama-sama
- Merumuskan kebutuhan bersama-sama (business plan dan standar Kompetensi)

-  Pengaturan Program Magang secara rinci dalam PP atau PKB (Tidak melulu harus standar
minimum UU)
- Analisis Beban Kerja ditunjangan dengan 'Fairly' Reward and Incentives
- Clear Pembedaan beban kerja & Waktu Kerja antara Pekerja Magang dan Pekerja Penuh Waktu

- Membentuk Komite Vokasi tingkat Perusahaan
- Penyusunan program Vokasi dengan metode "Objectives Key Results/Target Based Oriented" 
- Melakukan sosialisasi yang efektif design program kepada pekerja magang (Internship Journey) dan
program pengembangan keterampilan kepada pekerja penuh waktu (upskilling dan/atau re-skilling) 
- Melakukan pemantauan jumlah prakarsa diklat vokasi lanjutan, jumlah karyawan yang terlibat,
kedisiplinan dalam implementasi. 

Keterlibatan Serikat Pekerja 
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