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 Transisi dari sekolah ke dunia kerja

  Kajian cepat daring – ILO dan Grid Network 

  Risalah ILO

Kajian cepat dilakukan pada Desember 2019 dengan jumlah total  responden 
sebanyak 2.442 anak muda dari 10 kota di Indonesia.

Yakinkah kaum muda mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan?
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 atau sekitar 1.947 

kaum muda yakin mendapatkan 
pekerjaan yang layak di 
masa depan karena memiliki 
kompetensi yang dibutuhkan 
industri. Tidak ada perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan 
dalam keyakinan mendapatkan 
pekerjaan yang layak.

Alasan kaum 
muda tidak 
merasa 
yakin adalah 
meningkatnya 
jumlah 
pencari kerja 
dan semakin 
besarnya 
saingan.
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Kegiatan transisi yang pernah dilakukan di sekolah/perguruan tinggi

Kegiatan transisi yang paling memberikan kesempatan merasakan dunia kerja

Pemagangan dan kaum muda

11%
 yang tidak pernah 

melakukan kegiatan transisi 
menganggap bahwa sekolah 
perlu melakukan kegiatan yang 
berguna untuk mempersiapkan 
kaum muda memasuki dunia 
kerja dengan program-
program yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas diri 
mereka, membuka jejaring, 
memberikan pengalaman dan 
mengenal dinamika dunia kerja 
serta sebagainya.

92%
 meyakini 

bahwa magang 
atau praktik kerja 
paling memberikan 
kesempatan untuk 
merasakan dunia 
kerja.

Meskipun responden mengetahui 
manfaat magang, hanya   

35%
 yang melakukan 

pemagangan atas inisiatif sendiri.

Mereka yang melakukan atas 
inisiatif sendiri percaya bahwa 
program pemagangan dapat 
memberikan wawasan langsung 
tentang dunia kerja dan 
melatih kemandirian, termasuk 
menguatkan keterampilan teknis 
dan non-teknis (soft skills).
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Pemagangan dan kaum muda

Dukungan yang dibutuhkan

Serikat pekerja dan kaum muda

Menariknya, 
meskipun 
hanya 35% yang 
melakukan magang 
atas inisiatif sendiri,  

97,9% 
 

mengatakan 
mau melakukan 
pemagangan jika 
ada kesempatan.

Alasan utama yang 
menganggap bahwa magang 
tidak bermanfaat karena:

•  Tugas yang diberikan tidak 
sesuai dengan pendidikan 
yang dipelajari, sehingga 
dianggap hanya 
membuang waktu saja.

•  Tidak ada pembimbing 
yang membantu di tempat 
kerja dan kalaupun ada 
tidak kompeten.

Harapan kaum muda terhadap dukungan orang tua/
sekolah/industri:
•  Bimbingan, dukungan, nasihat dan izin mengikuti 

pelatihan

•  Kesempatan magang yang bersertifikat

•  Diarahkan ke pekerjaan yang sesuai bakat dan 
membuka peluang berjejaring

• Pengasahan keterampilan non-teknis (soft skills)

•  Pelatihan Bahasa Inggris yang profesional

Sebagian besar kaum muda 70%
 

menilai serikat pekerja bermanfaat 
dan berniat bergabung saat memasuki 
dunia kerja, apabila ada kesempatan. 

Karenanya, penting bagi serikat 
pekerja untuk terlibat dalam program 

transisi dari sekolah ke dunia kerja. 
Keterlibatan serikat pekerja ini 

dapat digunakan sebagai media 
pengenalan mengenai peran, fungsi 

dan program serikat bagi para peserta 
magang melalui program sosialisasi, 

pendampingan serta kegiatan 
pengawasan dan evaluasi guna 

memastikan program transisi yang 
diberikan bermanfaat dan memberikan 
kaum muda informasi yang memadai 

mengenai serikat pekerja serta 
keterampilan yang diperlukan untuk 

memuluskan transisi dari dunia 
pendidikan ke dunia kerja. 

Persepsi kaum muda dan serikat pekerja

Tidak tahu tentang serikat 
pekerja: 58,4%

Serikat pekerja bermanfaat: 
70,3%

Mau melakukan magang kalau 
ada kesempatan 97,9%
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Rangkuman
•  Sebagian besar kaum muda (80,4%) yakin bahwa 

mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak 
di masa depan. Tidak ada perbedaan antara 
kaum muda laki-laki dan perempuan mengenai 
keyakinan ini. Sebanyak 89 persen dari mereka 
ternyata pernah menjalani kegiatan transisi dari 
sekolah ke dunia kerja.

•  Salah satu bentuk transisi dari sekolah ke dunia 
kerja yang dianggap paling bermanfaat adalah 
Pemagangan. Pemagangan dianggap dapat 
memberikan proses pembelajaran langsung 
tentang dunia kerja.

•  Meskipun demikian, hanya sedikit (35%) yang 
melakukan pemagangan atas inisiatif sendiri. 
Alasan utamanya adalah untuk mendapatkan 
pengalaman kerja.

•  Menariknya, 97,9 persen mengatakan mau 
melakukan pemagangan jika ada kesempatan

Transisi dari Sekolah ke dunia Kerja
Memberikan program transisi dari sekolah ke dunia 
kerja seperti pemagangan sangat bermanfaat bagi 
kaum muda. Mereka akan belajar berproses dan 
memiliki pengalaman langsung di tempat kerja. 
Oleh karena itu, penting bagi industri dan lembaga 
pendidikan pelatihan untuk memastikan program 
transisi diberikan secara berkualitas seperti memiliki 
standar kompetensi dan pembimbing.
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