Kelompok Aksi (POKSI) Ketenagakerjaan Inklusif
Provinsi Jawa Tengah

Apa itu POKSI?
• POKSI (Kelompok Aksi) adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat
Provinsi Jawa Tengah untuk mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan inklusif dalam rangka
penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan penduduk usia produktif atau kaum muda. POKSI bekerja secara lintas sektor,
antara lain sektor ketenagakerjaan, perindustrian, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan,
kepemudaan, pemberdayaan masyarakat desa, kewirausahaan dan usaha kecil dan menengah (UKM). POKSI beranggotakan para penggiat
ketenagakerjaan inklusif lintas pemangku kepentingan yakni perwakilan unsur pemuda, pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja
(pilar 4P).
• POKSI memiliki kelompok sasaran yaitu kaum muda berusia 18-34 tahun, memiliki keterbatasan akses terhadap informasi kerja, pelatihan
kerja, dan kesempatan/ peluang kerja, berasal dari keluarga atau rumah tangga kurang mampu, serta termasuk ke dalam kelompok rentan
secara sosial ekonomi, seperti para penyandang disabilitas, kelompok perempuan miskin, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
• POKSI bertugas untuk menyediakan akses informasi kerja, termasuk peluang/ kesempatan pelatihan kerja, pemagangan, dan pekerjaan yang
lebih baik bagi kaum muda kurang mampu dan rentan di Jawa Tengah.
• POKSI berfungsi untuk memperkuat koordinasi kebijakan, program, kegiatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh pemuda, perusahaan,
pemerintah, dan lembaga pelatihan kerja (pilar 4P) guna menyusun rencana aksi invoatif bersama pembangunan ketenagaakerjaan inklusif
untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan penduduk usia produktif (kaum muda) di Jawa Tengah.
• POKSI memilki target untuk memberikan perbaikan akses informasi kerja bagi 16.000 kaum muda, kesempatan pelatihan kerja yang sesuai
dengan kebutuhan industri atau pasar kerja bagi 2.000 kaum muda, dan pekerjaan yang lebih baik bagi 1.600 kaum di Jawa Tengah.
• Secara organisatoris, POKSI merupakan organisasi non-struktural, artinya bukan bagian dari struktur organisasi formal pada unit kerja
pemerintah daerah (Organisasi Pemerintah Daerah/ OPD) atau perusahaan. POKSI merupakan organisasi non-formal yang bekerja bersama
Dinas/ OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kenapa ada POKSI?
• Di Jawa Tengah belum terdapat kebijakan, program, dan kegiatan yang secara spesifik mempergunakan pendekatan pemberdayaan
perempuan dan inklusi sosial (GESI) yang dipadukan dengan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menangani
permasalahan kemiskinan dan pengangguran di kalangan penduduk usia produktif (kaum muda).
• Forum koordinasi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang eksisting selama ini belum secara spesifik memperjuangkan kepentingan
kaum muda kurang mampu dan rentan untuk mendapatkan akses informasi kerja, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja yang lebih baik,
contohnya: (a) Dewan Pengupahan, membahas kebijakan upah pekerja; (b) Forum bipartit dan tripartit, membahas hubungan industrial
yang melibatkan serikat buruh/ pekerja, perusahaan, dan Dinas Tenaga Kerja; (c) Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Kerja (FKJP);
(d) Forum Human Resource Department (HRD) Jateng, membahas akses informasi peluang kerja dan pelaksanaan bursa kerja untuk
masyarakat umum.
• Belum ada pendekatan Positive Youth Development (PYD) yang dipergunakan oleh institusi pemerintah daerah, perusahaan, lembaga
pelatihan kerja, dan asosisasi kepemudaan, dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kaum muda kurang mampu dan
rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh akses informasi kerja, pelatihan, dan peluang/ kesempatan kerja yang lebih
baik.
• Model koordinasi kebijakan ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran untuk penduduk usia produktif belum
melibatkan keberadaan, peran, dan sumber daya yang dimiliki oleh Pilar 4P (Pemuda-Perusahaan-Pemerintah-Lembaga Pelatihan Kerja).
• Kebijakan, program dan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan,
dan lembaga pelatihan kerja, selama ini belum secara khusus memberikan perhatian dan kesempatan yang lebih besar untuk
memprioritaskan kaum muda dari keluarga atau rumah tangga miskin (Basis Data Terpadu/ BDT) agar mereka dapat terhubung ke dunia
kerja. Akibatnya, besarnya jumlah biaya pelatihan kerja yang bersumber dari APBN/ APBD kurang optimal berkontribusi terhadap
penurunan kemiskinan dan pengangguran kaum muda.
• Model koordinasi pembangunan ketenagakerjaan untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran kaum muda yang ada selama
ini belum efektif karena beberapa indikator kinerja kunci belum tersedia, yaitu: (a) belum ada rencana aksi bersama antara pemuda,
pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja; (b) belum ada mekanisma atau skema pendanaan bersama (co-funding) atau
penyelarasan sumber pendanaan (match-funding) program pelatihan kerja, pemagangan, dan perbaikan akses informasi kerja antara
pemuda, perusahaan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pelatihan kerja, antar OPD/ Dinas terkait, maupun
antara OPD/ Dinas dengan perusahaan.

Kapan POKSI beraksi?

Siapa itu POKSI?
• POKSI beranggotakan 15 orang, yang memenuhi
kriteria sebagai “champions” di bidang ketenagakerjaan
inklusif,
• Keanggotaan POKSI berasal dari representasi unsur
pemuda/ asosiasi kepemudaan, perusahaan, pemerintah
daerah, dan lembaga pelatihan kerja (Pilar 4P),
• Struktur organisasi POKSI terdiri dari : (1) Ketua, (2)
Sekretaris, (3) Bidang Data, Informasi, dan Asesmen
Kaum Muda, (4) Bidang Kemitraan 4P; 5) Bidang
Advokasi Kebijakan; (6) Anggota.

• POKSI dibentuk pertama kali di fase 1 (piloting)
SINERGI tahun 2018,
• POKSI dilanjutkan di fase 2 SINERGI dengan durasi
kerja selama 18 bulan (April 2019 s/d September
2020),
• POKSI dapat dilanjutkan dan dilembagakan secara
formal oleh pemerintah daerah,
• POKSI dapat dibentuk di tingkat provinsi maupun
kabupaten/ kota.

Bagaimana POKSI bekerja?
Bagaimana

POKSI

menawarkan

konsep

dan

model

penguatan

koordinasi

pembangunan

ketenagakerjaan inklusif di Jawa Tengah?
•

Melibatkan pilar 4P, yakni Pemuda-Perusahaan-Pemerintah-Lembaga Pelatihan Kerja dalam suatu wadah yang
disebut konsorsia 4P.

•

Konsorsia 4P menyusun rencana aksi inovatif bersama berupa kebijakan, program, dan kegiatan rekrutmen kerja,
asesmen kesiapan kerja, pelatihan kerja dan pemagangan berbasis keterkaitan dan kecocokan (link & match) dengan
kebutuhan industri/ perusahaan, serta penempatan kerja yang sesuai dengan potensi, minat dan bakat kaum muda,

•

Melibatkan peran aktif berbagai asosiasi pemuda dan kelompok perempuan, baik di tingkat desa, kabupaten/ kota,
maupun provinsi untuk memperjuangkan aspirasi kaum muda.

•

Mengembangkan tradisi dialog kebijakan secara partisipatif, terbuka, dan inklusif guna memberikan kesempatan dan
ruang lebih besar kepada kaum muda, khususnya dari kaum muda kurang mampu dan rentan, penyandang disabilitas,
kelompok perempuan, dan pemuda penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menyuarakan aspirasi dan
kepentingan mereka terkait pelatihan kerja dan pekerjaan yang lebih baik.

•

Mendorong kemitraan secara terbuka dan transparan antara pemuda, perusahaan, pemerintah, dan lembaga
pelatihan kerja dalam penggunaan sumber daya melalui skema penyelarasan sumber dana (match fund) dan
pendanaan bersama (co-funding) kegiatan rekrutmen kerja, asesmen kesiapan kerja, pelatihan kerja, pemagangan, dan
penempatan kerja (termasuk kesempatan berwirausaha).

•

Mendorong pemanfaatan dan penggunaan Basis Data Terpadu Kemiskinan (BDT/SIKS-NG) dalam proses
rekrutmen peserta pelatihan kerja sehingga memperbesar peluang/ kesempatan bagi kaum muda kurang mampu dan
rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.

Bagaimana POKSI bekerja?
•

Mendorong perusahaan dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk senantiasa responsif, inovatif dan berperan
aktif melakukan penyelarasan (sinkronisasi) modul pelatihan kerja secara berkala guna mewujudkan
keterkaitan dan kecocokan (link & match) program pelatihan kerja dengan kebutuhan perusahaan/ industri
dan potensi, minat dan bakat kaum muda.

•

Mengintegrasikan rencana aksi bersama pembangunan ketenagakerjaan inklusif yang disusun oleh konsorsia
4P agar dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah, yakni RKPD (Rencana Kerja
Pemerintah Daerah) atau Rencana Kerja OPD/ Dinas guna kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan ketenagakerjaan inklusif.

Bagaimana POKSI dapat berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah?
•

POKSI memberikan akses informasi kerja bagi 16.000 kaum muda, kesempatan pelatihan kerja bagi 2000
kaum muda yang kurang mampu secara ekonomi dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta
penyediaan pekerjaan yang lebih baik untuk 1.600 kaum uda yang namanya terdapat dalam BDT/SIKS-NG.
Dengan demikian, kegiatan POKSI akan secara langsung berkontribusi terhadap percepatan penurunan
angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan penduduk usia produktif.

•

POKSI berkontribusi pada pencapaian SDGs No. 8 yakni “Mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif, pekerjaan yang layak, serta upah yang sama bagi jenis pekerjaan
dengan nilai yang sama, termasuk bagi penyandang disabilitas” bagi 1.600 orang dari kaum muda
kurang mampu secara ekonomi dan rentan, termasuk 2% di antaranya merupakan pemuda penyandang
disabilitas. POKSI dengan demikian dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka
melalui pemberian kesempatan dan penempatan kerja, termasuk kewiraushaan muda, agar mereka
memperoleh pendapatan lebih baik.

Bagaimana POKSI bisa berperan secara berkelanjutan (sustainable)?
•

POKSI mempunyai grand design, strategi, dan peta jalan pembangunan ketenagakerjaan inklusif yang selaras
dengan visi kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

•

POKSI mempunyai rencana aksi inovatif bersama yang disusun bersama konsorisa 4P yang selaras dengan
kepentingan dan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja muda yang terampil, kompeten,
dan siap kerja.

•

Konsep dan model koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif yang diinisiasi oleh POKSI
diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah), atau Renja (Rencana Kerja OPD), atau RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah) sehingga menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan
ketenagakerjaan inklusif pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

•

POKSI memiliki pedoman/ panduan mengenai skema penyelarasan sumber pendanaan (match fund) atau
skema pendanaan bersama (co-funding) lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, baik yang bersumber
dari anggaran pemerintah (APBD, APBN), anggaran perusahaan, dana desa, dan swadaya masyarakat.

