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Beri aku sepuluh pemuda,

maka akan kuguncang dunia!“
Bung Karno
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Apa jadinya suatu bangsa 
tanpa sentuhan generasi 

muda?

Kolot, kaku, monoton.

Gambaran-gambaran kurang 
menyenangkan yang dapat 
muncul ketika membayang-
kan suatu bangsa tanpa
 pekikan suara generasi 

muda.

Akui saja, bahwa ide 
pembaruan acapkali da-
tang dari pemikiran-pe-

mikiran kawula muda
yang terbuka.

Segar, efektif,
progresif.

Bung Karno paham betul, 
hingga Ia yakin akan 
mampu mengguncang
dunia hanya dengan
sepuluh pemuda.

Lalu, apa yang dapat 
kita siapkan agar mereka

mampu menghadapi
tantangan dunia?

Karena sungguh pemuda 
yang berdaya,

kan jadi tombak kejayaan 
bangsa.



Biro Humas Kemnaker RI

5

Seorang perwakilan delegasi Indone-
sia membawa bendera merah putih di 
upacara penutupan ajang ASEAN Skills 
Competition XII yang diselenggarakan 
di Bangkok, Thailand.
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Menghapus syarat minimal 
pendidikan dan maksimal usia 
bagi calon peserta pelatihan 
BLK;

1. Penguatan Akses dan Mutu 
Pelatihan Vokasi

Kebijakan ini merupakan salah 
satu fokus kerja Kemnaker da-
lam 5 tahun terakhir. Kebijakan 
ini diimplementasikan dalam 
berbagai upaya sebagai beri-
kut:

Apa saja terobosan Kemnaker untuk
mendukung pembangunan SDM Indonesia?

Peserta difabel mengikuti akti-
vitas pelatihan komputer di BLK 
Surakarta. Keterbatasan fisik bu-
kan menjadi halangan untuk terus 
berkembang.

Wajah-wajah antusias para pe-
serta pelatihan. Siapa saja ber-
hak untuk meningkatkan kapasi-
tas melalui BLK, tanpa pandang 
usia dan status pendidikan.
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Seorang siswa BLK sedang mengiku-
ti pelatihan welding di BLK Bandung. 
Keterampilan seorang juru las/welder 
diperlukan di berbagai bidang, salah 
satunya bidang konstruksi.
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Seorang model memperagakan busana 
hasil karya peserta pelatihan jurusan 
fashion technology, BBPLK Semarang. 
Tak hanya mendesain busana, para pe-
serta pelatihan juga dibekali ilmu untuk  
memasarkan hasil karyanya.   
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Implementasi program 3R (Reorientasi, Revitalisasi, dan 
Rebranding) BLK. 3R diimplementasikan di 5 BLK yaitu 
BBPLK Serang, BBPLK Bekasi, BBPLK Bandung, BBPLK 
Medan, dan BBPLK Semarang;

Penambahan instruktur pelatihan serta perbaikan sarana 
dan prasarana BLK;

Bantuan sarana dan prasaran untuk LPK Swasta;

Pemagangan nasional yang dikerjasamakan dengan Kadin 
Indonesia, APINDO, dan dunia industri;

Pelatihan mentor dari industri.

Aktivitas peserta 
pelatihan di Crea-
tive Room, BBPLK 
Bekasi. Peserta 
dapat mempelajari 
berbagai skill di bi-
dang desain grafis. 
Asyiknya semua 
fasilitas BLK dapat 
dimanfaatkan se-
cara cuma-cuma.

For Your Info:
Pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan menem-
pati posisi ke-7 negara ekonomi terbesar di dunia dengan 
kebutuhan tenaga kerja terampil berkisar 113 juta. Sedangkan 
Indonesia baru memiliki sekitar 57 juta tenaga kerja terampil. 
Sehingga kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia sangat 
tinggi. Hal ini lah yang menjadi dasar dibentuknya program 
3R BLK agar BLK memiliki jurusan yang lebih fokus dan dapat 
lebih banyak memproduksi tenaga kerja terampil.
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2. Masifikasi Pelatihan Kerja

Pada tahun 2014, pelatihan kerja yang diselenggarakan Kem-
naker hanya berjumlah 62.073. Hingga tahun 2019, pelatihan 
kerja terus digenjot hingga mencapai 624.712 kuota.

3. Masifikasi Sertifikasi Profesi

Pada tahun 2015, sertifikasi yang diselenggarakan pemerintah 
hanya berjumlah 158.315. Pada tahun 2019, sertifikasi profesi 
meningkat tajam menjadi 1.693.042.

4. Masifikasi Pemagangan

Meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat mengakses pro-
gram pemagangan. Dari 31.915 peserta pada tahun 2015 menja-
di 160.279 pada tahun 2019.

Presiden Joko Widodo menyerahkan 
sertifikat bagi 5.000 peserta program 
pemagangan.
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Para peserta program pemagangan 
di Jepang sedang mengikuti tahap 
persiapan sebelum diberangkat-
kan. Pada tahap ini mereka di-
bimbing dengan disiplin tinggi dan 
diperkenalkan pada berbagai nilai 
dan kebudayaan Jepang yang akan 
bermanfaat bagi para peserta saat 
magang di Jepang.
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Peserta pelatihan jurusan fashion technology berfoto dengan Bapak 
M. Hanif Dhakiri sambil menunjukkan karya desainnya.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BLK Komunitas Tahun 2019 se-
bagai wujud komitmen bersama untuk mewujudkan 1.000 BLK Komunitas 
yang akan tersebar di seluruh Indonesia.
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5. Masifikasi Pelatihan Produktivitas untuk Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat meningkat dari 1.930 orang pada tahun 
2015 menjadi 40.154 pada tahun 2019.

6. BLK Komunitas 

Untuk meningkatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, 
Kemnaker mencanangkan program BLK Komunitas. Pada tahun 
2017, Kemnaker membangun 50 BLK Komunitas. Pada tahun 2018, 
Kemnaker membangun 75 BLK Komunitas. Pada tahun 2019, pem-
bangunan BLK Komunitas meningkat drastis menjadi 1.000 BLK 
Komunitas.

7. Innovation Room

Pada tanggal 28 Juni 2018, Kemnaker juga meluncurkan Innova-
tion Room. Yaitu wadah bagi generasi muda yang ingin mengem-
bangkan minat dan bakatnya pada industri digital.

Potret kegiatan di Innovation Room Kemnaker. Keberadaan Innovation 
Room mendorong generasi muda untuk berdaya dan berkolaborasi.
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Seorang siswa BLK sedang melakukan pela-
tihan pembuatan pola pada jurusan fashion 
technology di BLK Semarang.
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Hidup adalah tantangan, jangan dengar

omongan orang yang tak jelas. Yang penting 

kerja, kerja, kerja!

Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara 

omongan hanya menghasilkan alasan.

“
Jokowi
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alam 5 tahun terakhir, pemerintah 
berhasil menciptakan 12.025.499 
lapangan kerja. Angka ini telah me- 

lampaui target yang dicanangkan pada ta-
hun 2014 untuk menciptakan 10 juta lapan-
gan kerja dalam 5 tahun.
 Dari jumlah lapangan kerja yang ter-
cipta, industri pengolahan menjadi penyum-
bang terbesar atas terbukanya lapangan 
kerja baru yang mencapai 2,7 juta lapangan 
kerja. Sektor pencipta lapangan kerja terbe-
sar lainnya adalah sektor konstruksi yang 
mencapai 1.910.331 lapangan kerja, sektor 
perdagangan baik perdagangan besar dan 
eceran yang mencapai 1.250.742 lapangan 
kerja, serta sektor administrasi pemerin-
tahan yang mencapai 1.200.229 lapangan 
kerja.

D

Peserta pelatihan sedang mengasah keter-
ampilan mengelas.

Pembangunan di bidang infrastruktur yang 
terus digenjot pemerintah turut berkontri-
busi pada terbentuknya lapangan peker-
jaan di bidang konstruksi.
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 Penciptaan lapangan kerja tentunya diiku-
ti dengan penurunan jumlah Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS, TPT Indone-
sia berkisa 5,81% pada tahun 2015. Angka TPT ini 
turun menjadi 5,01% pada tahun 2019. Bahkan, TPT 
pada tahun 2019 telah mencapai TPT terendah sejak 
era reformasi.
 Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami 
penurunan drastis. Pada tahun 2015, angka kemi-
skinan sebesar 11,22%. Pada tahun 2019, angka ini 
turun menjadi 9,41%. Begitupun dengan kesenjangan 
ekonomi yang mengalami penurunan dalam 5 tahun 
terakhir. Pada tahun 2015, gini ratio Indonesia sebe-
sar 0,408 dan turun hingga 0,382 pada tahun 2019.
 Selain lapangan kerja, kesempatan kerja juga 
terus meningkat berdasarkan data terciptanya wirau-
saha baru. Pada tahun 2015, jumlah wirausaha baru 
sebanyak 27.700 orang, pada tahun 2016 sebanyak 
29.720 orang, tahun 2017 meningkat menjadi 39.540 
orang, dan tahun 2018 meningkat menjadi 40.080 
orang.

Keberadaan Innovation Room Kemnaker memfasili-
tasi generasi muda untuk mengembangkan diri dan 
mendorong terbentuknya creativepreneur yang da-
pat berkontribusi pada masyarakat.
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Warga Desmigratif di Desa Kenanga, Indra-
mayu sedang membuat produk makanan 
yang terbuat dari panganan potensi desa, 
yaitu mangga dan udang. 

 Upaya penciptaan lapangan peker-
jaan juga dilakukan melalui program 
Desa Migran Produktif (Desmigratif). 
Desa Kenanga adalah salah satu desa 
percontohan program Desmigratif. 
Desa ini telah mendapatkan pelatihan 
pembuatan produk dari potensi desa 
yang dimiliki. Produk yang diproduksi 
diantaranya kerupuk kulit ikan, keru-
puk udang, keripik mangga, manisan 
mangga, dodol mangga, sirup mangga, 
baso soji, abon sapi, dan rempeyek.

 Warga Desmigratif juga mendapatkan pelatihan penge-
masan sampai dengan pemasaran produk. Pelatihan melibat-
kan Balai Besar Perluasan dan Kerja (BBPLK) serta Asosiasi 
Pemandu Wirausaha Indonesia. 
 Dengan pelatihan ini diharapkan warga Desmigratif da-
pat memperoleh pemasukan tambahan, hingga dapat membuka 
lapangan pekerjaan baru di daerah setempat.
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It is neither wealth nor splendor, but 

tranquility and occupation which give you 

happiness.

“
Thomas Jefferson
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Potret antusiasme pekerja/buruh 
mengikuti Lomba Senam Maumere 
yang diadakan menjelang Peringatan 
Hari Buruh tahun 2018. Tercatat ada 12 
tim yang ikut berkompetisi. Kreativitas 
gerakan dan kepercayaan diri menjadi 
kriteria utama penilaian.
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ejak tahun 2016, sistem pengupahan di Indonesia menerap-
kan sistem yang diatur melalui Peraturan Pemerintah RI No-
mor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP Pengupahan 

merupakan safety net (jaring pengaman) bagi pekerja agar tidak 
terjebak pada upah murah. Selain itu, PP Pengupahan memberi ke-
pastian kenaikan upah kepada pengusaha. Sehingga lebih memu-
dahkan terhadap perencanaan keuangan perusahaan.
 Sejak diberlakukannya PP Pengupahan, rata-rata upah pe- 
kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, 
rata-rata upah pekerja sebesar Rp1.790.342,00. Pada tahun 2019, 
rata-rata upah telah meningkat menjadi Rp2.455.662,00.
 Selain upah, instrumen kesejahteraan pekerja lainnya ada-
lah jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang menjadi 
peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenaga-
kerjaan pun terus meningkat. Pada tahun 2014, pekerja yang ter-
catat sebagai anggota jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 
16.792.436 pekerja. Pada tahun 2019, jumlah pekerja yang telah 
ikut dalam jaminan sosial ketenagakerjaan berjumlah 31.678.341 
pekerja.

S

Pekerja/buruh mengikuti kegiatan Nusantara Buruh Mengaji 
yang diselenggarakan Kemnaker dalam rangka menyambut Hari 
Buruh Internasional tahun 2018.
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Pemberian manfaat bagi penyandang disabilitas. Manfaat yang 
diberikan diantaranya adalah mesin jahit, kaki palsu, dan kursi 
roda.

For Your Info:
Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menyeleng-
garakan empat program, antara lain Jaminan Ke-
celakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, 
dan Jaminan Kematian. Berdasarkan data BPJS Ketenaga-
kerjaan, pada 2018 tercatat 147 ribu kasus kecelakaan kerja 
terjadi dengan 4.678 (3,18 persen), diantaranya mengalami 
cacat 2.575 orang (1,75 persen) dan lainnya meninggal du-
nia. Dengan kata lain, dalam satu hari sekitar 12 orang pe-
serta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecacatan dan 7 
orang peserta meninggal dunia. Pemerintah sangat serius 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat pekerja. Jika 
terjadi kecelakaan kepada pekerja dan harus dirawat di 
rumah sakit misalnya, maka BPJS Ketenagakerjaan akan 
menanggung semua biayanya sampai sembuh, tanpa ada 
batasan biaya.
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For Your Info:
Banyak faktor yang bisa mempengaru-
hi persoalan upah. Selama ini wacana 
atau narasi pengupahan di Indonesia lebih ba-
nyak membahas tentang upah mininum. Padahal 
upah bukan semata perkara upah tinggi atau ren-
dah. Tapi terkait dengan daya beli dari upah yang 
didapat masyarakat. Konsolidasi Dewan Pengu-
pahan digelar untuk menyamakan persepsi dan 
interpretasi seluruh anggota dewan pengupahan 
di Indonesia dalam menyikapi dan mengkritisi 
berbagai permasalahan pengupahan. 

Kegiatan Konsolidasi Dewan Pengupahan dilakukan 
tiap tahunnya untuk membahas masalah pengupahan 
dari perspektif yang lebih komprehensif agar meng-
hasilkan sistem pengupahan yang berkeadilan.
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The safety of the people

shall be the highest law
“

Marcus Tullius Cicero
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emerintah terus mendo-
rong seluruh stakehold-
er ketenagakerjaan un-

tuk bersama-sama mencipta-
kan hubungan industrial yang 
harmonis. Karena hubungan 
industrial yang harmonis mam-
pu menciptakan iklim investasi 
yang kondusif. Dimana hal ini 
akan berdampak pada pertum-
buhan ekonomi.
 Upaya mendorong ter-
ciptanya hubungan industrial 
yang harmonis ini nampak- 
nya membuahkan hasil. Dima-
na pada tahun 2014, angka 
perselisihan hubungan indus-
trial sebesar 2.683 kasus, me- 
ngalami penurunan secara re- 
lative menjadi 932 kasus pada 
tahun 2019 (September). Selain 
itu, angka demonstrasi (unjuk 
rasa) juga mengalami penuru- 
nan yang signifikan. Pada tahun 
2014, ada 204.920 demonstrasi 
yang melibatkan pekerja/buruh.  

P
Peresmian Unit Reaksi Cepat 
(URC) Pengawas Ketenaga-
kerjaan di tingkat pusat dan 
daerah di kantor Kemnaker 
Jakarta, Kamis (30/11/2017). 
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Namun pada September 2019, ang-
ka demonstrasi turun hingga 43.445 
demonstrasi.
 Semakin harmonisnya iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia juga 
terlihat dari angka PHK yang terus 
turun. Pada tahun 2014, angka PHK 
mencapai 77.687 tenaga kerja ter-
PHK. Pada bulan September 2019, 
angka PHK turun menjadi 1.620 
tenaga kerja.
 Selain hubungan industri-
al yang harmonis, pemerintah juga 
terus mendorong penerapan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kese-
hatan Kerja (SMK3) di perusahaan. 
Tujuan sama, yaitu mewujudkan 
iklim investasi yang kondusif.
 Dalam beberapa tahun terak- 
hir, penerapan SMK3 di perusahaan 
pun terus mengalami peningkatan. 
Pada tahun 2015, sebanyak 635 pe-
rusahaan telah menerapkan SMK3. 
Sepanjang tahun 2016, perusahaan 
yang menerapkan SMK3 meningkat 
menjadi 722 perusahaan. Begitupun 
tahun 2017 sebanyak 1.221 perusa-
haan dan pada tahun 2018 sebanyak 
1.465 perusahaan. Pada Septem-
ber 2019, tercatat perusahaan yang 
telah menerapkan SMK3 sebanyak 
1.466 perusahaan.
 Iklim ketenagakerjaan yang 
harmonis tersebut turut mendorong 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Pada triwulan II tahun 2015, pertum-
buhan ekonomi Indonesia sebesar 
4,74%. Sedangkan triwulan III tahun 
2019 meningkat menjadi 5.05%.
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Kegiatan upaya pengembalian pekerja 
anak ke dunia pendidikan melalui program 
Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka 
mendukung Program Keluarga Harapan 
(PPA-PKH). PPA-PKH merupakan Pro-
gram Nasional yang telah tertuang dalam 
RPJMN dan bertujuan untuk mengemba-
likan pekerja anak ke dunia pendidikan 
yang pelaksanaannya memerlukan sinergi-
tas antara kementerian terkait, pemerintah 
daerah,  dunia usaha dan masyarakat. Hal 
ini juga sejalan dengan upaya penegakan 
peraturan ketenagakerjaan, dimana anak-
anak dilarang untuk dipekerjakan dan  
pemerintah wajib memberikan perlindu- 
ngan agar hak-hak anak untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal dapat terpenu-
hi dengan baik.

Pemerintah terus berupaya dan berkomit-
men kuat untuk memberikan perlindungan 
kepada pekerja migran Indonesia (PMI) 
dan anggota keluarganya sejak sebelum 
bekerja, masa bekerja sampai kembali 
ke daerah asalnya. Sehingga diharapkan 
upaya tersebut mampu menekan angka 
pekerja migran ilegal dan menjamin kese- 
lamatan juga kesejahteraan PMI. Peme- 
rintah juga membangun Layanan Terpadu 
Satu Atap (LTSA) yang khusus melayani 
PMI. LTSA bertujuan untuk mewujudkan 
efektivitas penyelenggaraan pelayanan 
penempatan dan pelindungan PMI, mem-
berikan efisiensi dan transparansi dalam 
pengurusan dokumen, serta mempercepat 
peningkatan kualitas pelayanan.
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Memanusiakan manusia berarti

memuliakan penciptanya. Merendahkan

dan menistakan manusia berarti 

merendahkan dan menistakan

penciptanya.

“
Abdurrahman Wahid
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For Your Info:
Kemnaker memperoleh predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) dalam tiga tahun 
berturut-turut (2016, 2017 dan 2018). Presta-
si ini merupakan buah dari upaya reformasi birokra-
si yang dilakukan Kemnaker untuk meningkatkan 
kualitas layanan ketenagakerjaan. Baik dalam hal 
layanan perizinan, pelatihan, penempatan tenaga 
kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB), dan sebagainya.
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For Your Info:
Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)  Kementerian 
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) berhasil meraih peng-
hargaan Kategori Kepatuhan Tertinggi Kementerian dari 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI).  Sepuluh produk 
layanan administrasi memperoleh nilai rata-rata 108.00 dan 
masuk Zona Hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi. Produk 
layanan yang memperoleh penghargaan adalah permohonan 
RPTKA baru, permohonan RPTKA sementara, permohonan 
RPTKA perpanjangan, permohonan IMTA baru, permohonan 
IMTA Darurat sementara, penerbitan surat persetujuan pe- 
nempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Permoho-
nan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), permohonan 
baru Surat Izin Usaha (SIU) LPTKS- AKAD, perpanjangan SIU 
LPTKS-AKAD, dan pengesahan peraturan perusahaan (PP).



SDM seperti apa yang akan kita bangun?

SDM yang sehat, cerdas, mandiri, mampu 

bersaing secara global, dan yang paling 

penting di situ, kepribadian dan akhlak 

mulianya juga harus dibangun. 

“
Ida Fauziyah

Menteri Ketenagakerjaan RI“
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