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PROGRAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK MELALUI KETRAMPILAN 
KEJURUHAN DAN KECAKAPAN HIDUP BAGI ANAK-ANAK DROP OUT 

SEKOLAH 

 

A. PENDAHULUAN 

ILO sebagai Organisasi Perburuhan 
Internasional  mengembangkan program 
penghapusan pekerja anak di berbagai 
negara. Sejak tahun 1992 ILO bekerjasama 
dengan Pemerintah Indonesia 
mengembangkan Program Penghapusan 
Pekerja Anak yang lebih dikenal dengan 
IPEC. Program tersebut bertujuan  untuk 
memperkuat kapasitas negara anggota 
yang telah meratifikasi Konvensi ILO 138 
dan Konvensi ILO 182 agar mempunyai 
kapasitas dalam  
menangani dan 
mengurangi  pekerja 
anak dengan lebih  
memprioritaskan 
pada upaya 
penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan 
terburuk bagi anak 
khususnya di wilayah 
Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 
Konvensi ILO (KILO) 138 tentang batas 
usia minimum bekerja sejak  tahun 1999, 
dan pada tahun 2000 merativikasi kembali 
Konvensi ILO (KILO) 182 tentang  
Pengapusan bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk  Anak. Komitmen Pemerintah 
Indonesia terkait penghapusan pekerja 
anak dibuktikan dengan disyahkannya UU 
No 1 tahun 2000 tentang Penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, 
yang kemudian diikuti dengan 
terbentuknya Komite Aksi Nasional 
tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Komite 
Aksi ini beranggotakan multistakeholder 
baik dari representasi pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha yang 
mempunyai kosern terhadap persoalan 
pekerja anak di Indonesia . 

Upaya pengurangan pekerja anak dan 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk anak dilakukan melalui program 
pencegahan, penarikan, rehalibilitasi dan 
reintegrasi sosial.  Ada banyak faktor yang 
menyebabkan munculnya pekerja anak, 
diantaranya faktor kemiskinan, budaya 

masyarakat, lemahnya 
penegakan hukum, 
dan belum optimalnya 
pemenuhan hak atas 
pendidikan dasar  9 
tahun bagi anak, 
dalam batasan usia 
dibawah 18 tahun, 
sekalipun kebijakan 
tentang Wajib belajar 
9 tahun sudah 
ditetapkan dalam 

undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional.   Anak-anak yang tidak 
mendapatkan akses layanan pendidikan 
dasar dengan berbagai alasan tersebut 
sebagian besar masuk dalam dunia kerja, 
menjadi pekerja anak tanpa memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan yang 
memadai dan pada akhirnya mempunyai 
kerentanan lebih tinggi  menjadi korban 
eksploitasi terutama ketika masuk dalam 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
Disamping itu kurangnya ketrampilan dan 
kecakapan hidup yang dimiliki anak-anak 
membatasi mereka untuk mendapatkan 
pekerjaan  layak dan atau untuk 
mengembangkan usaha mandiri. 

Sosialisasi dan FGD di Kab. Bojonegoro 
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B. TUJUAN 

Tujuan dari program pengurangan pekerja 
anak melalui ketrampilan kejuruhan dan 
kecakapan hidup ini adalah : 

1. 150 anak laki-laki dan perempuan putus 
sekolah sekolah dari Kabupaten 
Malang, Pasuruan dan  Bojonegoro 
Provinsi Jawa Timur agar tidak menjadi 
pekerja anak dengan kondisi sosial 
ekonomi terbatas ( miskin)  melalui  
melalui layanan pelatihan kejuruan dan 
keterampilan mata pencaharian 
termasuk kewirausahaan, pendidikan 
keuangan, asosiasi/koperasi. 

Tujuan pertama tersebut diatas bisa 
dicapai dengan output sebagai berikut : 

a. Teridentifikasinya 150 anak laki-
laki perempuan  putus sekolah yang 
menjadi pekerja anak dan atau 
rentan menjadi pekerja anak 
berdasarkan kriteria yang telah 
disepakati bersama, antara anggota 
masyarakat, serikat pekerja  dan 
asosiasi pengusaha 

b. 150 anak laki-laki perempuan  
putus sekolah yang menjadi pekerja 
anak dan atau rentan menjadi 
pekerja anak ditempatkan pada 
pusat pelatihan ketrampilan  untuk 
mendapatkan pelatihan ketrampilan 
dan mata pencaharian termasuk 
kewirausahaan, ketrampilan hidup, 

pendidikan keuangan,  
perkumpulan, koperasi. 

c. Munculnya macam-macam rencana 
bisnis yang dikembangkan oleh 
anak-anak alumni pelatihan  untuk 
bisa memulai mengembangkan 
usaha mandiri dan atau 
menciptakan lapangan pekerjaan 
sendiri. 

2. Pada akhir proyek,  pelatihan kejuruan 
dan mata pencaharian diharapkan dapat 
menjadi model yang dapat direplikasi 
dan digunakan oleh berbagai pihak  
dalam upaya penghapusan pekerja anak 
melalui pusat kegiatan belajar 
masyarakat, pusat pelatihan tertentu, 
program terkait lainnya yang ada di 
tingkat kabupaten, propinsi dan 
nasional.  

 

Tujuan kedua tersebut bisa dicapai 
dengan output sebagai berikut :   

a. Tersedia 500 ekp booklet dan film 
dokumentasi dari hasil 
pembelajaran dan praktek baik 
yang diperoleh dari pelaksanaan 
program yang kemudian  
didistribusikan melalui Dinas 
pendidikan, Disnaker dan 
stakeholder lain yang relevan. 
Termasuk Asosiasi Pengusaha dan 
Serikat Pekerja. 

Disnakertrans Kab. Malang Memberikan 
Sambutan saat sosialisasi program dan FGD 

Direktur LPKP Memberikan Sambutan saat 
sosialisasi program dan FGD di Kab. 
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b. Adanya  pertemuan dan koordinasi  
dengan Komite Aksi Provinsi 
untuk penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk anak (Disnaker, 
Diknas, Bappeda, Dinsos, BPPKB, 

PT, LSM lokal), Serikat Pekerja  
dan APPINDO, sebagai strategi 
untuk  mendorong replikasi  model 
penghapusan pekerja anak 
khususnya di Jawa Timur 

 

C. STRATEGI PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sebelum masuk kelas anak-anak mendapatkan 
latihan baris-berbaris 
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D. KEGIATAN PROGRAM 

Untuk mencapai tujuan dan output, 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
adalah  sebagai berikut : 

1. Konsultasi dan koordinasi dengan 
Disnaker, Dinsos, Bappeda, Kepala 
Desa dan Tokoh Masyarakat 
dimasing-masing wilayah ( Kabupaten 
Malang, Bojonegoro, Pasuruan)  
dengan tujuan   untuk 
mensosialisasikan  program dan 
memohon dukungan agar pelaksanaan 
program dan pasca program bisa 
berjalan lancar serta  berkelanjutan. 

2. Mengidentifikasi calon peserta 
program  berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan, peluang kerja yang ada 
dimasing-masing wilayah dengan 
mempertimbangkan bakat dan  minat 
anak-anak calon peserta program  

 

Kriteria anak-anak yang akan 
menjadi sasaran program  

 Anak usia antara 15 – 17 tahun 
 Laki-laki dan Perempuan 
 Tidak sekolah atau drop out 

sekolah 
 Bersedia tinggal di pusat 

pelatihan/asrama selama 1 bulan 
 Memiliki kemauan untuk belajar 

dan mengembangkan usaha 
mandiri 

Dari hasil pendataan yang dilakukan di 
Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar 

anak-anak yang tercatat sebagai calon 
peserta adalah anak-anak yang pernah 
mengikuti  program PPA-PKH tahun 
2014 yang tidak bersedia dikembalikan 
ke lembaga pendidikan formal, tetapi 
ada keinginan untuk mengikuti 
pelatihan ketrampilan,  Sebagian besar 
anak-anak  tersebut berasal dari daerah 
pertaniannya yang kondisi wilayahnya 

tandus, antara lain dari Kecamatan 
Tambakrejo, Margomulyo, Ngraho, 
Kapas dan Bubulan. Rata-rata pekerjaan 
anak adalah membantu orang tua di 
rumah mencari rumput dan kayu di 
hutan, sedangkan jenjang pendidikan 
terakhirnya rata-rata SMP. 

Sedangkan peserta program di 
Kabupaten Pasuruan sebagian besar 
berasal dari wilayah Kecamatan Lekok, 
Nguling.  Anak-anak tersebut  berasal 
dari keluarga kurang  mampu dengan 
tingkat pendidikan terakhir Sekolah 
Dasar (SD). Pekerjaan anak-anak ini 
adalah membantu orang tua dan ada 
juga yang bekerja di pabrik pengepakan 
garam.  

Untuk wilayah Kabupaten Malang 
anak-anak yang menjadi peserta 
program berasal dari Kecamatan Dau, 
Kecamatan  Turen, dan Kecamatan 
Singosari dengan rata-rata tingkat 
pendidikan SMP, dan  rata-rata bekerja 

Pendataan Anak peserta pelatihan 

Sosialisasi Program dan FGD di Kab Malang 
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sebagai kuli bangunan khususnya yang 
dari  Kecamatan DAU. 

3. Melakukan kunjungan rumah   

Kunjungan ke rumah calon peserta 
pelatihan dilakukan untuk memastikan 
kesediaannya terlibat dalam program,  
memberikan motivasi dan bimbingan 
kepada anak-anak agar tetap semangat 
dalam menjalani kehidupan serta 
meminta dukungan orang tua agar anak-
anak lebih termotivasi dalam mengikuti 
program mulai dari persiapan, 
pelaksanaan pelatihan  dan pasca 
pelatihan. 

4. Pemetaan terhadap servive provider 
penyelenggara Pelatihan   

Pemetaan dan asessment terhadap 
lembaga pelatihan yang akan menjadi 
patner dalam memberikan pelatihan 
ketrampilan dilakukan untuk melihat 
sejauh mana sumber 
daya yang dimiliki 
oleh lembaga 
tersebut.  Sumber 
daya yang harus 
dimiliki oleh 
lembaga pelatihan 
ketrampilan tersebut 
antara lain sarana 
dan prasarana, 
instruktur yang 
kompeten sesuai 
jenis pelatihan yang dipilih dimasing-
masing wilayah, asrama atau 
penginapan, jaringan dengan UKM. 

5.  Melakukan Fokus Group Diskusion 
(FGD) untuk memetakan jenis 
ketrampilan 

Kegiatan FGD dilakukan untuk 
melakukan analisis peluang pasar kerja 
dan potensi unggulan masing-masing 
daerah sebagai dasar penentuan jenis 
pelatihan yang akan diberikan kepada 

anak-anak yang tentunya bisa berbeda-
beda antar masing-masing wilayah.  

6. Mengembangkan kurikulum  
pelatihan ketrampilan  

Kurikulum pembelajaran selama  
pelatihan ketrampilan yang diberikan 
meliputi tiga minggu pelatihan 
ketrampilan kejuruhan dan satu minggu 
pelatihan soft skill.  Untuk pelatihan 
ketrampilan kejuruhan penekanannya 
lebih banyak praktek dibandingkan 
dengan teori, sedangkan untuk pelatihan 
softskill dikembangkan dengan metode 
bermain yang menyenangkan, melalui 
proses diskusi dan curah pendapat.   

 

7.  Adaptasi modul pelatihan ketrampilan 

Berdasarkan hasil pemetaan awal yang 
dilakukan melalui FGD maupun 
informasi dari stakeholder yang ada di 

wilayah sasaran 
program untuk 
pengurangan pekerja 
anak melalui 
ketrampilan kejuruan 
telah diketahui jenis 
ketrampilan yang 
memiliki peluang pasar 
bagus dan tidak 
berbahaya bagi anak 
yang akan diajarkan 

kepada anak-anak penerima manfaat.  
Tentunya jenis ketrampilan kejuruan 
yang akan diajarkan harus disesuaikan 
dengan kondisi anak-anak dan dibuat 
semenarik mungkin sehingga anak-anak 
merasa senang dan nyaman.  Disamping 
itu materi yang diberikan harus 
disesuaikan dengan waktu serta output 
yang akan dicapai disertai dengan 
tahapan dan langkah-langkah.  Modul 
pelatihan ketrampilan menjadi sesuatu 
yang sangat penting sebagai panduan 

Adaptasi Modul Pelatihan Ketrampilan 
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dalam memberikan pembelajaran 
kepada anak-anak. 

8. Pelaksanaan pelatihan ketrampilan 

Kegiatan pelatihan ketrampilan 
kejuruan dilakukan selama 4 minggu di 
masing-masing BLK yang ada di 
Kabupaten Bojonegoro, Malang dan 
Pasuruan, 3 minggu pelatihan kejuruhan 
dan 1 minggu pelatihan soft skill. Pada 
hari minggu dilakukan kegiatan outdoor 
dalam bentuk outbond baik yang 
dilakukan di dalam kota maupun di luar 
kota untuk menghilangkan rasa 
kejenuhan anak-anak  selama 4 minggu 

tinggal di asrama. Jenis pelatihan 
ketrampilan yang diberikan di 
Kabupaten Bojonegoro adalah 
membatik, menjahit dan pengolahan 
hasil pertanian, Kabupaten Malang 
adalah budidaya pertanian dan 
pengolahan hasil pertanian, sedangkan 
di  Kabupaten Pasuruan pelatihannya 
adalah menjahit, membordir dan 
pengolahan hasil pertanian. Selain 
ketrampilan di pusat pelatihan anak-
anak juga dilatih kedisiplinan, setiap 
pagi sebelum acara pembelajaran 
pelatihan dimulai, dilakukan senam 
pagi dan latihan baris-berbaris. 
Sedangkan saat malam hari dibuat 
agenda refleksi dari pembelajaran yang 
didapatkan dalam satu hari dengan 
diselingi kegiatan rekreatif misalnya 
belajar seni budaya.  

9. Pemberian sertifikat kepada peserta 
pelatihan ketrampilan 

Sertifikat pelatihan diberikan setelah 
anak-anak mengikuti pelatihan 
ketrampilan selama 4 minggu yang 

dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja 
selaku penyelenggara pelatihan.  
Dengan diberikan sertifikat pelatihan 
berarti ada pengakuan  bahwa anak-
anak sudah memiliki keahlian sesuai 
dengan jenis ketrampilan yang 
dipilihnya, dan dengan sertifikat anak-
anak bisa menjadi lebih percaya diri 
terhadap kemampuan yang dimiliki.   
Sertifikat yang diberikan diharapkan 
bisa menjadi motivasi anak-anak untuk 
memulai usaha dan bisa menjadi 
wirausaha mandiri serta memudahkan 
ketika anak-anak mencari pekerjaan 
yang lebih layak 

 

 

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan di BLK 

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan di BLK 
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10. Mengirim peserta ke tempat magang 

Kegiatan magang ditempat usaha yang 
sudah berjalan baik di UMKM maupun 
perusahaan sebagai mitra dan jejaring 
BLK. Magang dilakukan selama 12 
hari.  Dengan magang diharapkan anak-
anak bisa memperdalam ketrampilan 
yang sudah didapat saat pelatihan di 
BLK dan mengenal dunia kerja yang 
sesungguhnya  

11. Penyusunan rencana usaha  

Kegiatan penyusunan rencana usaha 
yang akan dikembangkan oleh anak-
anak peserta program sangat penting 
sebelum memulai usaha mandiri, karena 
dengan memiliki rencana usaha anak-
anak memiliki gambaran  dalam 
memulai usahanya. Di dalam 
perencanaan usaha tersebut berisi 
tentang informasi umum mulai dari 
nama usaha, alamat, jenis usaha yang 
dikembangkan, terkait dengan aspek 
pemasaran meliputi strategi pemasaran, 
rencana penjualan, aspek produksi 

mulai dari proses produksi, bahan dan 
alat yang dibutuhkan, aspek dan apabila 
ada kendala yang muncul  

12. Memberikan bantuan untuk 
mewujudkan rencana usaha yang 
sudah dibuat 

Untuk mewujudkan rencana usaha 
mandiri yang sudah disusun oleh 
peserta pelatihan  perlu adanya 
bantuan teknis  pendampingan dan 
modal yang berupa  peralatan usaha 
sesuai kebutuhan.  

Bantuan modal yang diberikan adalah 
sifatnya stimulan, sehingga 
diharapkan ada keswadayaan dan 
dukungan dari orang tua anak agar 
usaha yang akan dikembangkan bisa 
berjalan sesuai rencana usaha yang 
dibuat. 

13. Pendampingan dan pembinaan 
terhadap usaha yang dijalankan oleh 
anak-anak 

Agar usaha yang dikembangkan oleh 
peserta pelatihan bisa berkembang, 
program juga memfasilitasi 
pendampingan dan pembinaan secara 
intensif  terhadap usaha yang 
dikembangkan, Pendampingan  ini 
sangat penting  karena  usaha yang 
dikembangkan oleh anak-anak bersifat 
pebelajaran sehingga sangat 
dibutuhkan  bimbingan, arahan dan 
motivasi agar rencana usaha yang 

UMKM Tempat anak-anak magang 

Pemberian bantuan peralatan untuk 
mendukung usaha anak-anak 
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dijalankan bisa benar-benar terarah 
dan berhasil dengan baik 

14. Pendokumentasian pelaksanaan 
program 

Sebagai bahan pembelajaran bersama 
baik secara internal dan ekternal, 
proses dan hasil program ini 
didokumentasikan. Tujuan dari 
pendokumentasian ini adalah agar apa 

yang sudah dilakukan baik dari sisi 
proses dan hasil  bisa 
terdokumentasikan sehingga 
memudahkan bagi para pihak ketika 
akan mengembangkan atau 
mereplikasikan model san pendekatan 
yang dikembangkan dari program ini. 
.Bentuk dokumentasinya berupa 
dokumentasi dan factsheet yang 
mendiskripsikan tentang proses 
pelaksanaan program dan 
pembelajaran dan atau praktek-
praktek baik yang bisa diambil dari 
pelaksanaan program.    

15. Monitoring pelaksanaan kegiatan 

Monitoring dilakukan selama program 
berjalan, dengan monitoring bisa 
diketahui sejauh mana program yang 
dikembagkan sesuai dengan 
perencanaan, capaian dan kendala atau 
permasalahan yang muncul serta 
secara mudah bisa di cari alternatif 
pemecahannya.  Monitoring dan 
evaluasi dilakukan bersama-sama 

dengan melibatkan Komite Aksi 
Propinsi untuk BPTA dan juga pihak 
IPEC-ILO. 

 

 

 

E.  

F.  

G.  

H.  

 

E. PEMBELAJARAN MENARIK 
DARI PELAKSANAAN 
PROGRAM 

 Terbangunnya sinergi yang baik 
antara LSM, Dinas-dinas terkait 
dimasing-masing daerah, Balai 
Latihan Kerja dalam pelaksanaan 
Program ini  

 Selama pelatihan anak-anak telah 
mendapatkan banyak pengetahuan, 
pengalaman dan ketrampilan baru 
yang selama ini tidak mereka 
dapatkan dirumah dan atau 
disekolah sehingga bisa menjadi 
bekal bagi mereka untuk bekerja 
mandiri dan atau bekerja dengan 
pihak lain dengan kondisi kerja 
yang lebih baik.  

 

Kegiatan Outbond di Trawas Mojokerto 

Monitoring kegiatan oleh Komite Aksi 
Propinsi Jawa Timur 
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 Pembelajaran dengan metode 
praktek langsung membuat anak-
anak lebih mudah menerima 
pembelajaran dibandingkan  
dengan hanya dengan teori. Dan 
melalui  kegiatan outbond 
membuat anak-anak merasa senang 
dan bisa terbangun rasa 
kebersamaan, kekompakan, empati 
diantara teman-temannya. 

 Keberadaan BLK cukup membantu 
dalam pelaksanaan kegiatan di 
lapangan, misalnya dalam hal 
pemberian motivasi berwirausaha, 
melatih kedisiplinan anak-anak. 
Dan  proses membangun jaringan 
usaha melalui fasilitasi para 
instruktur BLK yang telah 
memiliki usaha mandiri  

 Ada banyak potensi yang dimiliki 
oleh anak-anak, hal ini bisa 
diketahui saat acara penutupan 
pelatihan di masing-masing 
Kabupaten dimana anak-anak 
menampilkan berbagai macam 
kreasi seni mulai dari menyanyi, 
bermain musik, dance, bermain 
drama, baca puisi. 

 Ada komitmen dari BLK (Balai 
Latihan Kerja) dan SKPD terkait di 
masing-masing wilayah.  Untuk 
BLK siap untuk memberikan 
pelatihan lanjutan bagi anak-anak, 
sedangkan untuk SKPD terkait 
(Bappeda dan Disnaker Kabupaten) 
siap untuk memberikan dukungan 
permodalan dan peralatan bagi 
anak-anak untuk memulai usaha 
mandiri 

 Usaha yang mulai dirintis oleh 
anak-anak antara lain membuat kue 
dan aneka kripik dengan target 
pasar adalah orang-orang yang 
berada disekitar mereka.  

Sedangkan untuk menjahit lebih 
mengarah kepada jasa memperbaiki 
baju. 

  

F. PELAKSANA KEGIATAN 

Nama Organisasi :   
Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Dan                                                      
Pembangunan Jawa Timur  
 
Alamat : Perum. Karanglo Indah Blok i-4   
Malang – Jawa Timur 
Telp : 0341- 472557, 0341 – 414451 
Fax : 0341 - 414450 
Email   : lpkp.jatim@yahoo.com   
 
Kontak Person : 
Drs. Anwar Sholihin (Direktur Eksekutif) 
Hp 08164291565 / 081334237521 
Email: anwar_lpkp@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


