Siaran Pers
PELUNCURAN LAMAN JEJAKMU.COM DAN TALKSHOW
MENINGKATKAN PERAN TENAGA KERJA DALAM PEMBANGUNAN
JAKARTA – Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama
dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah, NGO dan swasta yang tergabung dalam forum Jejaring
Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (JEJAKMU)/Indonesia Youth Employment Network (IYEN), pada hari ini (3/6)
mengadakan Peluncuran Laman Resmi Jejakmu.com di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.
Laman Jejakmu.com merupakan wadah berbagi pengetahuan bagi kaum muda yang memuat informasi
mengenai lowongan pekerjaan, pelatihan, pemagangan, kewirausahaan dan beragam tips sukses dan artikelartikel dunia kerja. Pengembangan jejakmu.com merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan swasta,
dimana Bappenas bekerjasama dengan Top Karir sebagai penyedia informasi lowongan kerja bagi kaum muda.
“Dengan diluncurkannya laman ini, diharapkan kaum muda mendapatkan kemudahan akses terhadap
berbagai informasi pasar kerja dan kesempatan untuk mengembangkan diri serta meningkatkan kompetensi
kerja maupun kemampuan berwirausaha,” jelas Menteri Sofyan Djalil dalam sambutannya.
Pada tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka masih relatif tinggi, yaitu 6,2% atau 7,6 juta orang
menganggur. Sebagian besar atau lebih dari 60% penganggur adalah usia muda. Tingkat Pengangguran
Terbuka khusus usia 15-24 tahun relatif cukup tinggi yaitu 22, 59%.
“Tenaga kerja muda merupakan jantung pembangunan. Produktivitas tenaga kerja muda yang rendah harus
menjadi perhatian utama semua pihak. Melalui pemuda yang produktif, semua tantangan dan kesempatan
untuk menjadi negara yang maju akan dapat diatasi dengan mudah,” jelas beliau.
Dalam talkshow yang mengangkat tema “Meningkatkan Peran Tenaga Kerja Muda dalam Pembangunan”,
dibahas berbagai program yang sudah dilakukan berbagai stakeholders JEJAKMU dalam pemberdayaan kaum
muda serta kemitraan yang dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja muda Indonesia.
Pembicara yang hadir antara lain: Andi F. Noya (Presiden Komisaris PT Top Karir Indonesia), Billy Boen (CEO
Young on Top), Hery Sudarmanto (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja, Kemenaker), Mirza Kesuma (National Program Manajer, YEE Plan International Indonesia), Syafriadi
(Human Capital, PT Brantas Abipraya), Timmy Theopelus (Education Program Director Axioo, PT. Mabito Karya
Indonesia), Antonious J. Supit (Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial),
dan Didik Sunardi. Talkshow ini dimoderatori Yanti Triwadiantini (Executive Director Indonesia Business Links).
Sesi talkshow ini mengupas berbagai dinamika permasalahan ketenagakerjaan kaum muda, mulai dari profil
karier, kompetensi, sertifikasi, sistem informasi pasar kerja, link & match, pelatihan dan pengembangan
kemitraan dalam pemberdayaan tenaga kerja muda dengan peserta yang terdiri dari instansi pemerintah,
swasta, dunia usaha, NGO, instansi pendidikan, dan organisasi pemuda.
“Melalui kemitraan yang telah dibangun oleh JEJAKMU, diharapkan berbagai inisiatif positif yang melibatkan
kerja sama lintas sektor dan multi-stakeholders akan terus dikembangkan dan berdampak positif bagi
peningkatan kualitas tenaga kerja muda. Selain itu juga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Indonesia, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,3-55 %,” pungkas beliau.
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