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Sambutan
Menteri PPN/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS)

F

enomena sulitnya pekerjaan bagi pemuda nampak dari
semakin tingginya angka pemuda pencari kerja. Krisis
pekerjaan

yang

berkepanjangan

juga

menimbulkan

kecenderungan pemuda saat ini untuk tidak dapat selektif memilih
jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Banyak kaum
muda yang terpaksa memilih pekerjaan paruh waktu (tidak optimal)
atau bertahan pada pekerjaan yang ada, meskipun tidak sesuai
dengan keahlian yang dimiliki.
Meningkatnya

pengangguran

kaum

muda

merupakan

tantangan global yang harus dipecahkan bersama. Di Indonesia
penggangguran sudah menjadi isu sosial yang utama dan penting.
Saat ini, lebih dari 7 juta orang sedang mencari pekerjaan. 60
persen diantaranya adalah usia muda yaitu 19-29 tahun. Penyebab
utama pengangguran kaum muda di Indonesia adalah terbatasnya
lapangan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu industri besar yang merupakan salah satu kendaraan
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untuk meningkatkan lapangan kerja di segmen masyarakat yang
rentan ini, tidak cukup dramatis mengurangi jumlah kaum muda
yang menganggur. Untuk mengatasi masalah ini, ada kebutuhan
yang kuat dan mendesak untuk meningkatkan lapangan kerja
dalam sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui
kewirausahaan berbasis pemuda.
Berkarir dengan berwirausaha bukanlah menjadi pilihan utama,
bahkan sangat dimungkinkan bahwa berwirausaha tidak juga
menjadi pilihan alternatif bagi pemuda Indonesia. Jumlah pemuda
Indonesia yang memilih untuk berwirausaha tidak banyak, hal ini
disebabkan antara lain karena informasi tentang kewirausahaan
belum tersebar merata di tengah-tengah masyarakat dan hanya
sedikit orangtua yang memperkenalkan, mempromosikan dan
melatih kewirausahaan kepada anak-anak mereka. Selain itu, mereka
tidak memiliki akses untuk mempelajari berbagai keterampilan
kewirausahaan yang dapat mendukung untuk berwirausaha.
Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan kemitraan
antara Pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.
Pengalaman yang diperoleh di beberapa negara menunjukkan
bahwa inisiatif lapangan kerja bagi kaum muda akan lebih
berhasil jika mengkombinasikan berbagai tindakan yang terkait
dengan pendidikan, pelatihan dan layanan pasar tenaga kerja
termasuk dukungan untuk memperoleh pengalaman kerja dan
pengembangan kewirausahaan. Inovasi kebijakan ini akan berhasil
jika dirancang dan dilaksanakan bersama dengan kemitraan yang
dibangun baik dari Pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat
sipil.
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Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah
membentuk forum koordinasi lintas sektoral JEJAKMU (Jejaring
Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia) atau IYEN (Indonesia
Youth Employment Network) dengan menggunakan pendekatan
Lima Pilar, yakni Kebijakan Ketenagakerjaan Kaum Muda,
Pendidikan Keahlian untuk Bekerja, Pemagangan, Pengembangan
Kewirausahaan dan Berbagi Pengetahuan. Pembentukan JEJAKMU
merupakan respon Pemerintah Indonesia terhadap Deklarasi PBB
mengenai perluasan lapangan kerja kaum muda (the UN’s MDG’s on
Youth Employment) pada tahun 2002. Dalam perkembangannya,
forum koordinasi JEJAKMU menggunakan model pemberdayaan
kaum muda menerapkan pola kemitraan di tingkat kabupaten/
kota, seperti yang dilakukan oleh Indonesia Business Links, Plan
Indonesia dan Save the Children. Melalui program Muda Terampil
Berusaha (MTB) di daerah Karawang, diharapkan dapat menjawab
tantangan permasalahan kaum muda di Indonesia.
Saya berharap program Muda Terampil Berusaha ini bisa menjadi
pemicu untuk program-program pemberdayaan pemuda lainnya di
Indonesia.

Jakarta, 22 Agustus 2017
Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro
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Sambutan
Pemerintah Kabupaten Karawang

Assalamualaikum Warrohmatulloohi Wabarakaatuh
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur
kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan
inayah-Nya kepada kita semua, sehingga Program Muda Terampil
Berusaha (MTB) yang diinisiasi oleh Indonesia Business Links
(IBL) dan didukung oleh Accenture dapat menyelenggarakan
Entreupreneurship Awareness Workshop dan telah selesai dengan
baik, berhasil menciptakan para pemuda yang berani merintis bisnis
baru dan mampu mengembangkan bisnis yang sudah berjalan.
Penghargaan yang besar serta ucapan terimakasih saya
sampaikan kepada para pihak terkait atas kerjasama yang telah
terjalin. Terlaksananya Program MTB menjadi salah satu strategi
dalam memberdayakan pemuda, sehingga bonus demografi yang
terjadi saat ini menjadi kekuatan (strength) modal pembangunan
yang mampu mendorong percepatan peningkatan Indeks
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Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karawang.
Saya berharap kerjasama ini terus terjalin serta meningkat
kualitas dan kuantitasnya dalam mendukung tercapainya cita-cita
mewujudkan masyarakat Karawang yang mandiri, maju, adil dan
sejahtera.
Akhir kata, Wassalamualaikum Warrohmatulloohi Wabarakaatuh.

Karawang, 31 Agustus 2017
Dr. Cellica Nurrachadiana
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Kata Pengantar
Country Managing Director
Accenture Indonesia

B

agi beberapa perusahaan, cara terbaik untuk mencapai
kemajuan yang signifikan adalah mengembangkan program
yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Komitmen

Accenture diwujudkan dalam ‘Corporate Citizenship’ yang dimulai
dari puncak pimpinan kami, CEO Accenture, yang bersemangat
untuk membuat dunia menjadi lebih baik lagi.
Melalui salah satu program ‘Corporate Citizenship’ Skills to
Succeed, Accenture melakukan pendekatan yang terfokus untuk
membangun peningkatan kemampuan individu, terutama generasi
muda. Kami memiliki misi untuk meningkatkan kapabilitas generasi
muda agar siap bekerja dan mempunyai keterampilan berwirausaha
untuk bersaing secara global.
Tim Skills to Succeed Accenture terdiri dari sekumpulan orang
yang tersebar di seluruh dunia, baik formal maupun informal yang
berdedikasi dan berkomitmen untuk membuat dunia menjadi
lebih baik. Tim ini memberikan dukungan dan merancang sebuah
program sosial yang berdampak pada masyarakat lokal.

viii

Dengan Indonesia Business Links, kami telah menjalankan
beberapa program terkait Skills to Succeed, antara lain Young
Entrepreuners Start-Ups (YES!), project database management,
dan Muda Terampil. Untuk Muda Terampil, kerjasama ini sudah
berjalan kurang lebih selama 3 tahun dan menjangkau lebih dari
1.500 generasi muda di daerah Karawang, yang merupakan wilayah
tujuan kami.
Semoga dengan program ini kami dapat secara aktif berkontribusi agar generasi muda Indonesia lebih siap memasuki
dunia kerja dan terampil berwirausaha, dan mampu bersaing secara
global.

Jakarta, September 2017
Neneng Goenadi
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Kata Pengantar
Ketua Dewan Pembina IBL

‘D

i suatu pagi yang cerah seorang bapak tua berjalan di tepi
pantai bersama anak gadisnya. Semalam badai. Di hamparan pasir pantai, dibasuh sinar matahari sepenggalah,

bertabur ratusan, ribuan mungkin, bintang laut. Tercerabut dari
habitatnya, terhumbalang oleh badai semalam. Senyum matahari
yang hangat beringsut naik jadi seringai panas yang akan membakar.
Nasib bintang laut seakan sudah terpastikan. Si bapak membungkuk,
mengambil satu bintang laut dan melemparkannya ke laut, kembali ke
habitat hidupnya. Satu lagi, lalu satu lagi dan lagi. Si anak muda berpikir
alangkah sia-sia kerja bapaknya, lalu bertanya: “Pak, percuma bapak
melakukan itu, tak akan membawa perbedaan pada kelompok bintang
laut ini, terlalu banyak dan mereka akan sudah mati sebelum kita
sampai ketempat mereka.” Si bapak menoleh dan memandang tenang:
“Tapi nak, ini akan membawa perbedaan pada mereka yang bisa kita
jangkau!”
Profil demografis orang muda Indonesia saat ini ibarat rangkaian
pedang bermata dua, di satu sisi memberi harapan akan besarnya
energi potensial yang dimiliki, di lain pihak ini juga energi yang
siap untuk menjadi ‘marah’ bila tak tersalurkan. Peningkatan
kesejahteraan dan tingkat kesehatan bangsa pada umumnya, telah
melahirkan ledakan penduduk yang membawa energi manusia yang
besar. Dari 62 juta orang muda Indonesia (UNFPA, 2014) terekam
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oleh BPS pada 2016 ada sebesar 7.2 juta orang yang menganggur,
dimana tingkat persentase pengangguran di rentang usia 15-24
tercatat hampir 8 kali lipat dibanding di rentang usia di atasnya
(ADB, 2016). Tidak hanya pembeda usia, profil ke-(tidak)bekerja-an
orang muda juga terbedakan oleh sektor (34% tenaga kerja bekerja
di sektor Agriculture, sebagian paruh waktu) walau 41.9% dari GDP
Nasional dihasilkan di sektor Manufacture, gender, urban/rural secara
umum dan lokasi (provinsi, kabupaten). Sungguh, peta orang muda
yang perlu bekerja seakan penuh dengan ribuan ‘bintang laut’ yang
berbeda warna dan tekstur.
Di sisi mereka yang sudah bekerja pun tantangan tak berhenti.
Dalam laporannya (March 2016) ADB menyimpulkan: “...the majority
of workers are employed on short-term contracts and/or earning an
income that is below the minimum wage. An over reliance on short-term
contracting has discouraged skills investment..,’ dan Under-qualified
workers still fill many positions, with skills shortages a continuing
challenge. Access to up-skilling and re-skilling opportunities are limited;
however, analysis shows that without investment in better quality
education and training, access to quality jobs and career mobility is
extremely limited”. Apapun alasannya (seperti kontrak jangka pendek
dan kualitas pendidikan dasar yang rendah) dan karena dampaknya
yang fatal dan strategis (kualitas dan produktifitas yang rendah
mematikan daya saing global kita), produktifitas dan efektifitas tenaga
kerja kita perlu didongkrak dengan serius. Seperti halnya bintang laut
yang banyak tadi, tenaga kerja kita, termasuk dan terutama yang
muda, sudah hampir terlalu lama terpanggang di panas matahari.
Indonesia Business Links (IBL) adalah lembaga nirlaba yang
didirikan di awal abad ini dengan tujuan untuk meningkatkan
diterapkannya etika dalam bisnis dan membantu peningkatan
xi

kapasitas entitas ekonomi kecil. IBL telah mulai melaksanakan
program peningkatan kapasitas orang muda dalam kegiatan ekonomi
sejak 2003 dengan program Youth Employment Start-up (YES), jauh
sebelum teknologi membuat ‘demam rintisan’ yang saat ini melanda
Indonesia. Pengalaman kami, ditambah dengan pengetahuan
dan perhatian yang kami serap secara kolaboratif dengan berbagai
perusahaan terkemuka membawa kami pada identifikasi dua alur
pengembangan kapasitas: a. menuju tenaga kerja yang efektif (Muda
Terampil Bekerja) dan b. menuju pelaku usaha yang sukses (Muda
Terampil Berwirausaha). Wilayah kerja yang telah kami jelajahi termasuk
Kepulauan Riau, Yogyakarta, Kabupaten Bandung, Krawang dan Bekasi.
Secara khusus IBL bersama perusahaan konsultan global Accenture
telah

menyelenggarakan

program

memberdayaan

pemuda

“Muda Terampil Berusaha” (MTB) yang sejalan dengan program
global Accenture Skill to Succeed. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran tentang kewirausahaan kaum muda di
Indonesia dalam membangun dan mempertahankan keberlanjutan
usaha yang dirintisnya, khususnya di daerah Kabupaten Karawang.
Sampai dengan berakhirnya pada bulan Mei 2017, Program
MTB ini telah memberikan Entrepreneurship Awareness Workshop
kepada 399 pemuda di Karawang. Dari jumlah tersebut, sebanyak
59 pemuda berhasil terseleksi untuk mengikuti program MTB; dari
hasil seleksi tersebut, sebanyak 36 pemuda telah mempunyai bisnis
dan 23 pemuda baru akan memulai bisnisnya. Dari 36 pemuda yang
sudah menjalankan usaha, sebanyak 25 pemuda (61%) mengalami
peningkatan usahanya. Sedangkan dari 23 pemuda yang baru
memulai usahanya, 9 pemuda diantaranya berhasil memulai
usahanya dan berjalan dengan baik. Untuk keberlanjutan program
tersebut, didirikanlah Koperasi Muda Terampil sebagai wadah untuk
xii

terus mengasah ketajaman analisa dan tindakan bisnis, disamping
silaturahmi dan tempat bertukar pikiran para wirausaha muda di
Karawang.
Buku ini, “Kemitraan Multi-Pihak untuk Program Pemberdayaan
Pemuda” adalah usaha kami untuk merekam pengalaman, praktikpraktik baik dan pembelajaran yang diperoleh dari program MTB
tersebut agar bisa menjadi referensi para pegiat program di bidang
pemberdayaan ekonomi orang muda yang lain.
Jumlah, rentang jarak, kompleksitas, keseriusan dan tingkat
kemendesakan yang berbeda dari masing masing isu dan
target audience, serta wilayah ekologi yang juga bervariasi telah
mendefinisikan entitas orang muda seakan ribuan, bahkan jutaan
bintang laut yang sedang terancam. Tak semua bisa terbantu
dengan program ini, dengan institusi ini, walau mungkin bisa dilipat
gandakan dengan kolaborasi dengan makin banyak entitas seperti
Accenture. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang
telah atau dapat mulai memiliki perhatian dan keprihatinan yang
sama atas keadaan orang muda, hak dan peran mereka dalam
membangun ekonomi Indonesia yang perkasa, dan mau bertindak
untuk mendorong tercapainya agenda Kemerdekaan kita selanjutnya:
Masyarakat yang adil makmur.
Akhir kata, dalam langkah yang belum panjang di tepi pantai ini
kami baru bisa berkata: “Tapi, saudaraku, ini akan membawa perbedaan
pada mereka yang bisa kita jangkau!” Semoga bersama sama kita bisa
memberi perbedaan kepada jutaan yang lain.
Jakarta, September 2017
Heru Prasetyo
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Bagian 1

Generasi Milenial,
Kaum Muda Pemantik
Perubahan

Istilah Milenial tentu tak asing lagi, bukan?
Yup, sebutan itu banyak digunakan sebagai kosa kata seharihari untuk menandakan generasi muda yang lahir dalam rentang
tahun 1980-2000. Bertumbuh di era kekinian, dimana banyak
terjadi transformasi gaya hidup karena perkembangan dunia
digital yang pesat, membuat kaum Milenial paling fasih dalam halhal yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi terbaru.
2

Dari masa ke masa, sebenarnya penduduk bumi secara berkala
mengalami perubahan-perubahan karakter dan kemampuan
dalam kadar cukup signifikan. Setiap generasi yang lahir dalam era
tertentu akan memulai warna kehidupannya sesuai titik dimana
dunia sedang dipengaruhi oleh suatu zaman dengan ciri yang
khusus.
Sejak bertahun-tahun silam, istilah Generasi X, Generasi Y
(atau biasa disebut sebagai Generasi Milenial), hingga Generasi Z
(kerap disebut Generasi Post Milenial) sering digaungkan untuk
menggambarkan kelompok manusia berdasarkan tahun kelahiran.
Awalnya, istilah dalam pengelompokkan tersebut bermula dari
teori mengenai generasi yang dibuat oleh dua orang sejarawan
Amerika bernama William Strauss dan Neil Howe dalam buku
mereka berjudul “Generations: The History of America’s Future, 1584
to 2069” (1991). Hingga akhirnya banyak jurnalis dan penulis buku
lain ikut mempopulerkan penamaan tersebut melalui pembahasan
3

dan kajian masing-masing.
Semua generasi disebut-sebut memiliki model kepribadian
berbeda. Diantaranya meliputi perbedaan atas nilai-nilai apa yang
dipercayai, budaya apa yang dianut, perspektif, minat, hingga
kecenderungan kemahiran yang dikuasai secara alami. Begitu pula
dengan generasi Milenial yang saat ini jumlahnya mendominasi
keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Sebagaimana dilansir dari
Indonesia Investments (dalam artikel ‘Pegangguran di Indonesia’
yang dimuat dalam laman www.indonesia-investments.com,
update terakhir tanggal 9 Februari 2017), saat ini jumlah penduduk
Indonesia di bawah usia 30 tahun mencapai setengah dari total
keseluruhan penduduk. Dimana mereka dikenal mempunyai
karakteristik umum sebagai pencipta trend.
Perihal kaum muda berusia antara 17-35 tahun atau yang biasa
disebut sebagai generasi Milenial, sebuah perusahaan konsultasi
Inventure melalui lembaga risetnya yang bernama Center for Middle
Class Institute melakukan kajian terhadap perilaku generasi Milenial,
khususnya kelas menengah di Indonesia. Hasilnya, didapatkan 13
trend nilai dan perilaku generasi Milenial sebagai berikut:
•

Milenial wannabe. Milenial telah dikenal sebagai sebuah budaya,
hingga pengaruhnya menjamur ke berbagai kalangan usia.
Singkatnya, Milenial menjadi sebuah penentu status seseorang
di tengah masyarakat.

•

Sharing is cool. Dibandingkan membeli sebuah rilisan CD secara
fisik, kaum ini lebih suka membeli satu atau dua lagu yang
disukai di iTunes. Layanan berbasis Cloud seperti Netflix dan
Spotify pun kian menjamur.

4

•

‘How we consume’ is a new lifestyle. Para Milenial memiliki hasrat untuk selalu menjadi yang terdepan ketika sudah berkaitan
dengan teknologi. Gadget yang digunakan dianggap menentukan citra diri di mata orang lain.

•

Digital entrepreneur. Kaum Milenial lebih suka menjalankan usaha mereka melalui situs online, atau bahkan media sosial seperti
Instagram dan Twitter.

•

Holiday experiencer. Liburan menjadi kebutuhan utama generasi Milenial. Hal ini didukung dengan banyaknya online platform, seperti Traveloka atau AirBnB yang memudahkan pengaturan perjalanan.

•

Multi-tribes netizen. Setiap orang dapat bergabung dalam banyak grup media sosial dengan memunculkan ‘wajah’ yang berbeda.

•

Brand story matters. Dalam memilih suatu produk atau jasa, para
Milenial cenderung menyukai adanya brand story yang kuat.
Konsep makan yang praktis ala food street atau shopping mall
dengan tema Jepang seperti AEON, misalnya, menjadi booming
karena menjual nilai citra tersebut.

•

Personal branding. Tiap orang merasa perlu untuk menampilkan
diri pada audiens mereka dengan mengunggah foto atau video
pribadi ke media sosial.

•

Online buyers. Tidak hanya produk seperti gadget, kini bahkan
para Milenial pun memilih untuk membeli makanan lewat situs
atau aplikasi.
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•

Attention seeker. Di media sosial, kaum Milenial berusaha mengunggah post semenarik mungkin untuk mendapatkan banyak
like atau komentar.

•

Social media pressure. Kesempurnaan diri di media sosial menjadi nilai penting, itu sebabnya generasi Milenial cenderung mengalami stres apabila mendapat cercaan dan komentar negatif.

•

Circular economy. Kaum Milenial cepat tanggap akan rilisan produk terbaru, namun juga mudah bosan. Oleh karena itu, mereka
akan dengan mudah melakukan jual-beli barang yang dimiliki
lewat situs online.

•

Click Activist. Adanya platform petisi seperti Change.org memudahkan generasi Milenial untuk beropini dan menyatakan pandangan mereka akan berbagai fenomena sosial di tengah masyarakat. (data disadur dari https://www.hitsss.com dalam artikel
‘Intip 13 Tren Nilai dan Perilaku Generasi Millennial Terkini’).

Potret Generasi Milenial Indonesia
Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di
dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat) dengan jumlah
total penduduk (sebagaimana dirilis oleh BPS dalam tabel ‘Proyeksi
Penduduk Menurut Provinsi, 2010-2035’ yang dimuat dalam laman
https://www.bps.go.id) sebanyak lebih dari 255 juta jiwa (2015).
Selain itu Indonesia juga memiliki populasi penduduk yang muda,
karena sekitar setengah dari keseluruhan jumlah penduduknya
berumur di bawah 30 tahun.
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Mencermati data tersebut, bisa dilihat bahwa kaum muda dari
generasi Milenial (Generasi Y) dan generasi Post Milenial (Generasi
Z) di Indonesia memiliki jumlah sangat besar. Kondisi tersebut
pada gilirannya bisa menimbulkan dua kemungkinan, tergantung
model penanganan yang dilakukan. Kemungkinan pertama adalah
akan tumbuh kokohnya kekuatan kaum muda yang berpotensi
memperkuat segala lini kehidupan bangsa, mengingat karakteristik
para Milenial yang selalu up to date dalam berbagai aspek terutama
kemajuan teknologi. Atau kemungkinan kedua adalah justru
timbulnya potensi chaos dalam berbagai bidang termasuk bidang
ekonomi dan keamanan, disebabkan karena banyaknya orangorang muda tidak mampu memberdayakan diri di tengah era
persaingan global yang semakin memanas.
Meminjam data yang disampaikan oleh Menteri Pemuda Dan
Olahraga Imam Nahrawi (sebagaimana dimuat dalam artikel
berjudul ‘Pemuda Indonesia (Siap) Menatap Dunia’ pada laman
https://indonesiana.tempo.co tanggal 28 Oktober 2016), jumlah
pemuda dengan rentang usia 16-30 tahun, sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berjumlah 61,8
juta orang atau 24,5 persen dari total jumlah penduduk (Balai Pusat
Statistik, 2014). Dimana jumlah pemuda akan semakin meningkat
tajam pada tahun 2020-2035, bersamaan dengan datangnya era
bonus demografi bagi Indonesia. Ini merupakan era yang sangat
langka bagi sebuah negara. Ketika itu, jumlah usia penduduk
produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi
dalam sejarah, yakni mencapai 64 persen dari total penduduk
sebanyak 297 juta jiwa. Jumlah yang cukup fantastik.
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Secara kuantitas, tentu hal ini menjadi peluang yang sangat
baik bagi Indonesia. Namun, secara kualitas, semua pihak harus
berintrospeksi lebih dalam. Indeks pembangunan manusia (IPM)
Indonesia (masih berdasarkan data yang dirilis oleh Imam Nachrowi
melalui www.tempo.co sebagaimana di atas) hari ini meningkat
dari 68,80 menjadi 69,55. Tetapi jika dilihat dari peringkat di Asia
Tenggara, IPM Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia.
Meski demikian, tentu Bangsa Indonesia tidak perlu terlalu
pesimis. Pemuda-pemudi Indonesia tak kalah memiliki kualitas
unggulan jika dibandingkan dengan generasi Milenial bangsa lain.
Pemikiran-pemikiran cemerlang, motivasi tinggi untuk perubahan,
keluwesan dalam bergaul, berani melakukan terobosan-terobosan
dan inovasi hingga selalu menginginkan hal-hal baru serta mampu
berpikir out of the box menjadi ciri yang juga dimiliki anak-anak
muda di negeri ini.
Di bidang seni, olahraga, science maupun sektor lain seperti
industri kreatif, Indonesia punya segudang bakat-bakat segar yang
sudah terbukti berhasil mengharumkan nama bangsa dan negara
di kancah internasional. Termasuk dalam dunia bisnis berbasis
teknologi, aneka inovasi berupa perusahaan-perusahaan start-up
berhasil dikembangkan. Dampaknya, banyak sekali pihak yang
terlibat sudah bisa ikut menikmati keuntungan.
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Sebenarnya tidak ada acuan baku perihal penamaan maupun
detail pembagian tahun kelahiran setiap generasi. Banyak ahli yang
mengeluarkan pendapat sesuai versinya masing-masing. Sebagian
besar mengacu pada teori William Strauss dan Neil Howe dalam
buku mereka berjudul “Generations: The History of America’s Future,
1584 to 2069” (1991). Namun sebagai gambaran, Don Tapscott
dalam bukunya Grown Up Digital membagi demografi penduduk
sehubungan dengan teori generasi dalam beberapa kelompok
berikut:
•

Pre Baby Boom – Generasi Veterans (lahir 1945 dan
sebelumnya)
Merupakan generasi tertua yang berumur sekitar 70 tahun
ke atas. Pengalaman hidup lama membuat mereka dianggap
sebagai generasi yang adaptif, mudah menerima dan
menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam generasi ini terdapat
beberapa penggolongan generasi lagi, seperti Lost Generation
(Generation of 1914) yang berjuang dalam Perang Dunia
Pertama, Greatest Generation (G.I. Generation) yang berjuang di
dalam Perang Dunia Kedua dan Silent Generation (Children of the
Great Depression).
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•

The Baby Boom (lahir antara 1946–1964)
Disebut demikian karena pada masa ini terjadi lonjakan angka
kelahiran yang tinggi sebagai imbas dari Perang Dunia Kedua
yang menewaskan banyak korban. Dikenal sebagai generasi
pekerja keras dan idealis, tapi kurang adaptif.

•

The Baby Bust – Gen X (lahir 1965–1976)
Dikenal dengan sebutan 1st Generation dan Baby Bust. Tidak
ada tahun kelahiran tepat yang disetujui secara universal, tetapi
dianggap mereka adalah orang-orang yang lahir antara akhir
1960-an hingga awal 1980-an (tidak lebih dari 1982). Mereka
yang lahir pada masa ini dikenal sebagai pemecah masalah yang
handal dan good manager. Komputer, video games, TV kabel
dan internet sudah mulai dikembangkan, namun akses internet
belum mudah.

•

The Echo of the Baby Boom – Gen Y (lahir antara 1977–1997)
Populer dengan sebutan generasi Milenial. Waktu generasi
ini lahir, teknologi komunikasi tengah gencar dikembangkan.
Ponsel dan internet belum terintegrasi, tapi sudah booming SMS,
e-mail, pesan instan (Yahoo Messenger, ICQ dan sebagainya).
Ketika generasi Y mulai remaja, muncullah media sosial seperti
MySpace, Facebook, Twitter. Permainan online juga mulai
populer. Koneksi internet sudah membaik dan mulai mudah
diakses sehingga membuat generasi ini sangat kecanduan
dengan internet.

•
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Generation Net – Gen Z (lahir antara 1998–2010)
Disebut juga dengan nama iGeneration, generasi Net,
atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan

generasi Y, tapi mampu mengaplikasikan semua kegiatan
dalam satu waktu (multitasking). Apapun yang dilakukan,
kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Generasi Z
ini sangat diuntungkan dengan kemajuan infrastruktur yang
memungkinkan internet diakses mudah dan cepat serta murah.
•

Generasi Alpha (lahir pada 2010–hingga sekarang)
Digambarkan sebagai generasi sangat terdidik karena masuk
sekolah lebih awal dan banyak belajar, serta memiliki orangtua
yang lebih mapan dengan lebih sedikit saudara kandung.
Banyak pakar yang mengatakan bahwa Gen A (sebutan bagi
Generasi Alpha) merupakan generasi yang paling terpelajar di
dalam generasi manusia. Namun Gen A memiliki sifat sangat
materialistik.

(Data diambil dari http://www.tribunnews.com berdasarkan artikel ‘Ini
Perbedaan Generasi dan Kelebihannya’ oleh Muchammad Andhika Supriyanto,
tanggal 15 Mei 2016).

Karakteristik Generasi Milenial
Memasuki tahun 2017, generasi Milenial menjadi golongan
pekerja yang jumlahnya paling besar di seluruh dunia. Banyak dari
generasi sebelumnya telah pensiun dan digantikan posisinya oleh
kaum ini.
Perbedaan umur dan generasi, tentu saja membuat pola pikir
dan tingkah laku kaum Milenial sangat berbeda dari pendahulunya.
Bukan sekadar persepsi dan aspirasi karier yang berbeda, namun
hard skill dan soft skill generasi Y pun diakui sangat unik dan beragam.
Salah satu perbedaan paling mencolok adalah kecenderungan
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kaum Milenial yang lebih suka mengembangkan usaha sendiri alias
berwirausaha dibandingkan kerja kantoran.
Sebagai generasi yang dibesarkan di era teknologi digital dengan
segala kemudahan informasi serta sumber daya yang diperlukan,
generasi Milenial menjadi generasi yang selalu berusaha mencari
peluang baru untuk membawa mereka secepat mungkin sampai ke
tujuan hidup.
Di bawah ini adalah beberapa karakteristik generasi Milenial
dalam bekerja:
1. Mementingkan kesempatan berkembang dibanding gaji
besar.
Generasi Milenial lebih menuntut agar diberi ruang untuk bisa
berekspresi dengan pekerjaan secara bebas. Artinya, mereka
lebih mementingkan passion daripada sekedar nominal gaji
yang besar.
2. Menyukai bekerja di perusahaan yang prestisius dan
berfasilitas lengkap.
Generasi

Milenial

secara

umum

lebih

suka

menjadi

wirausahawan. Namun jika impian itu belum terwujud,
mereka lebih memilih bekerja di perusahaan yang prestisius
dan berfasilitas lengkap, dibanding bergaji tinggi tetapi nama
perusahaan tidak terlalu dikenal.
3. Suka berpindah-pindah pekerjaan.
Generasi Milenial tidak menyukai sesuatu yang bersifat statis
untuk jangka waktu lama dan selalu mencari cara untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mereka adalah
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generasi yang merasa tertantang dengan lingkungan kerja
yang melibatkan kreativitas dan perubahan.
4. Menyenangi pekerjaan yang fleksibel.
Generasi Milenial terbiasa dengan teknologi canggih untuk
dapat bekerja kapan pun dan dimana pun melalui koneksi
internet.
5. Mendambakan pemimpin yang mengarahkan, bukan
mendikte.
Generasi Milenial merasa memiliki kompetensi yang tinggi karena
telah mendapatkan pendidikan yang bagus. Mereka punya
kecenderungan bersikap kritis, banyak bertanya. Oleh karena itu
mereka mendambakan pemimpin dan pendidik untuk menjadi
mentor yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, senantiasa
mendengarkan dan siap menjalin komunikasi terbuka.

Problematika Generasi Milenial Saat Ini
Dimanapun di seluruh dunia, keberadaan pemuda atau yang
sering disebut sebagai kaum Milenial menjadi aset sangat berharga
bagi sebuah bangsa. Karena di tangan merekalah, para agen
perubahan, kemajuan dalam segala bidang menjadi keniscayaan.
Sayangnya, bahkan dari diri generasi muda sendiri, masih
banyak yang kurang menyadari betapa berharganya keberadaan
mereka dalam sebuah komunitas. Dipicu oleh banyak faktor seperti
kemiskinan, kurangnya pendidikan, kemerosotan moral hingga
tidak terbukanya kesempatan, membuat banyak diantara para
pemuda lebih memilih untuk tidak menggunakan potensi dasarnya
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yang sebenarnya sangat dahsyat.
Diantara beberapa hal yang menjadi masalah utama generasi
Milenial saat ini sehingga menyebabkan mereka tidak mampu
berbuat banyak bagi kemajuan bangsa antara lain adalah sebagai
berikut:
•

Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan
fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal.
Padahal tingginya angka putus sekolah tidak hanya merugikan
generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.

•

Kekurangan

lapangan

dan

kesempatan

kerja

hingga

mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan setengah
pengangguran di kalangan generasi muda.
•

Kekurang pastian terhadap masa depan.

•

Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme dan nasionalisme di
kalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.

•

Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan
dan pertumbuhan, dipicu oleh kemiskinan keluarga.

•

Masih banyaknya perkawinan di bawah umur.

•

Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral
bangsa, dipicu oleh lemahnya sistem yang memungkinkan
pengaruh buruk melalui tontonan, internet dan hal-hal lain.

• Merebaknya penggunaan NAPZA (Narkotik, Psikotropika,
dan Zat Adiktif ) dikalangan generasi muda.
•

Belum banyaknya peraturan perundangan yang secara fokus
menyangkut pengelolaan generasi muda.
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Dari seluruh problematika yang ada, sebenarnya menjadi tugas
Pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen bangsa–
termasuk diri para pemuda sendiri–untuk mencarikan jalan keluar.
Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tak mungkin pada
akhirnya kekuatan besar pemuda yang tidak on the track tersebut
akan menyeret Bangsa Indonesia dalam kehancuran yang nyata.
Sementara seharusnya, kehadiran mereka justru dapat menjadi
pemantik bagi perubahan menuju kesejahteraan bangsa.
Pada dasarnya, pada diri pemuda penuh terisi potensi yang bisa
membawa kemajuan bagi suatu negara. Beberapa potensi alami
mereka adalah sebagai berikut:
•

Idealis dan punya daya kritis

•

Penuh dinamika dan kreativitas

•

Punya keberanian mengambil resiko

•

Optimis dan penuh semangat

•

Mandiri dan tidak mudah dikendalikan pihak lain

•

Punya potensi besar mempelajari hal baru

•

Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan

•

Cenderung berjiwa patriotisme dan nasionalisme

•

Mampu bersikap kesatria

•

Secara alami mudah menguasai ilmu
dan teknologi terbaru
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P

ada prinsipnya, sama seperti di berbagai belahan bumi
lain,

pemuda

Indonesia

adalah

aset

penting

yang

menjadi tumpuan masa depan bangsa. Dimana tampuk

kepemimpinan nasional kelak akan digantungkan pada pundak
mereka. Mengingat hal tersebut, upaya pemberdayaan generasi ini
tentu tidak bisa dilakukan secara main-main.
Dihubungkan dengan persaingan era globalisasi, ada satu
masalah yang siap menjadi isu besar dengan nada negatif di kalangan
generasi Milenial Indonesia apabila tidak segera ditangani dengan
baik, yaitu soal pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Lapangan Pekerjaan, Isu Besar Kepemudaan di
Indonesia
Kenyataan yang ada, dari tahun ke tahun jumlah pengangguran
di Indonesia terus berakumulasi. Per-bulan Februari 2017 saja,
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angka pengangguran tercatat sudah mencapai 7,01 juta jiwa.
Data tersebut diungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk
Suhariyanto, dalam konferensi pers di Kantor Pusat, Jakarta, Jumat
5 Mei 2017 (sebagaimana dikutip dari berita dalam laman https://
finance.detik.com bertajuk ‘Jumlah Pengangguran di RI Capai 7,01
Juta Orang, Turun Tipis’ oleh Maikel Jefriando, tanggal 05 Mei 2017).
Realisasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya, yaitu 7,02 juta jiwa. Dalam grafiknya, tingkat
pengangguran terbuka tercatat 5,33%, sementara pada Februari
2017 sebesar 5,50%. Porsi paling besar dari pengangguran ada di
daerah perkotaan dengan 6,5%, sedangkan di desa 4%.
Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih
dari satu dekade secara perlahan mulai mampu menurunkan angka
pengangguran di Indonesia. Namun dengan tambahan kira-kira 2
juta angkatan kerja baru yang juga harus terserap oleh pasar tenaga
kerja, tugas Pemerintah bersama sektor swasta untuk mengatasinya
sungguh tidak mudah. Stimulasi penciptaan lahan kerja baru
supaya dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahun terus
menumpuk wajib dipercepat agar masalah pengangguran segera
teratasi. Tidak bisa hanya mengandalkan jalur formal, namun
menumbuhkan lapangan kerja baru melalui jalur wirausaha patut
pula digalakkan.
Karena

apabila

dibandingkan

dengan

masalah

lain,

sesungguhnya pengangguran termasuk memiliki potensi sebagai
bahaya laten yang dapat mengancam stabilitas negara jika
jumlahnya cukup besar dan cenderung dibiarkan. Kelesuan ekonomi
menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dan jika daya beli
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masyarakat menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa
juga lesu. Kelesuan permintaan produk-produk barang dan jasa di
pasar dapat memperlemah produktivitas usaha. Jika produktivitas
usaha menurun, dapat dibayangkan, siklus perlambatan ekonomi
akan terjadi dan berdampak timbulnya krisis ekonomi.
Produktivitas dan pendapatan yang berkurang atau bahkan
tiada pada seseorang dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan
yang

berakibat

pada

masalah-masalah

sosial.

Termasuk

menurunnya standar kesehatan diri (fisik maupun jiwa) hingga
berkurangnya tingkat kecerdasan generasi berikutnya. Selain itu,
kondisi menganggur berkepanjangan juga dapat membawa efek
psikologis buruk terhadap diri penganggur maupun keluarganya,
berupa penyimpangan perilaku.
Bahkan lebih jauh lagi, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi
bisa menyebabkan kekacauan politik, terganggunya keamanan serta
aneka problema sosial sehingga semakin merusak pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi. Jika terjadi, biaya sosial yang harus
ditanggung Pemerintah dan masyarakat sendiri tentunya akan
sangat tinggi. Besarnya angka kriminalitas, meningkatnya jumlah
masyarakat yang terkena stress dan depresi, serta maraknya aksi
demonstrasi serta kerusuhan dapat terjadi secara masif akibat
dari kecemburuan sosial dan keputus asaan disebabkan kondisi
menganggur.
Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan
pendapatan per kapita suatu negara. Dan bukan tak mungkin pada
akhirnya dapat menyebabkan negara terjerumus dalam kondisi
hutang yang semakin besar.
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Sungguh bukan hal menyenangkan untuk dibayangkan, bukan?
Karenanya, menciptakan kondisi agar generasi muda mempunyai
kemampuan dan keterampilan sehingga bisa memberdayakan diri
di tengah era persaingan global menjadi hal yang sangat penting
dilakukan.

Upaya Terpadu Multi Pihak dalam
Pemberdayaan Ekonomi Pemuda
Pemerintah Indonesia melalui mandat langsung dari Undangundang, selayaknya bertindak paling aktif untuk menanggulangi
masalah ketenagakerjaan. Termasuk dari kalangan pemuda.
Bergandengan

tangan

dengan semua

pemangku

kepen-

tingan–baik dari sektor swasta
maupun

unsur

sendiri–upaya

masyarakat
pemberdayaan

ekonomi melalui berbagai jalur
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sebenarnya telah banyak ditempuh, menggunakan aneka cara yang
terpadu antar banyak Kementerian serta pihak swasta. Utamanya
berbentuk kombinasi berbagai tindakan terkait dengan pendidikan,
pelatihan dan layanan pasar tenaga kerja, termasuk dukungan
untuk memperoleh pengalaman kerja dan pengembangan
kewirausahaan. Inisiatif-inisiatif seperti ini tentu baru akan berhasil
apabila dirancang dan dilaksanakan bersama dengan mitra-mitra
sosial (pihak swasta dan unsur masyarakat).
Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS) adalah dengan pembentukkan forum
koordinasi lintas sektoral JEJAKMU (Jejaring Lapangan Kerja bagi
Kaum Muda Indonesia) atau IYEN (Indonesia Youth Employment
Network). Tujuannya untuk memudahkan kaum muda memperoleh
aneka informasi perihal pelatihan, kesempatan beasiswa, sertifikasi
pendidikan serta peluang kerja yang terbuka.
Pada tahun 2002, PBB mendeklarasikan Youth Employment
Network – YEN (Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda) yang
dibangun dalam kerangka kerja Deklarasi Milenium (Millennium
Declaration). Jejaring tersebut merupakan kemitraan antara PBB,
Bank Dunia dan ILO. Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
sepakat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan
strategi-strategi yang memberikan kesempatan kepada kaum
muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif.
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menindaklanjuti deklarasi tersebut dengan membentuk Indonesian Youth
Employment Network (IYEN) atau JEJAKMU (Jejaring Lapangan Kerja
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Bagi Kaum Muda Indonesia) pada tahun 2003, di bawah Koordinasi
Menko Perekonomian. Pada tahun 2010, koordinasi kegiatan IYEN
dipindahkan dari Menko Perekonomian kepada BAPPENAS.
Menggunakan

pendekatan

Lima

Pilar,

yakni

Kebijakan

Ketenagakerjaan Kaum Muda, Pendidikan Keahlian untuk Bekerja,
Pemagangan,

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Berbagi

Pengetahuan, program JEJAKMU atau IYEN saling melengkapi
dengan berbagai upaya lain dari pihak-pihak non Pemerintah untuk
saling bersinergi mengupayakan kemajuan bangsa.
Ada 17 kementerian serta beberapa organisasi non Pemerintah
terkait dalam program nasional ini. Diantara oganisasi non
Pemerintah yang terkait adalah Indonesia Business Links serta
Plan Indonesia. Bahkan pada perkembangannya, forum koordinasi
JEJAKMU menggunakan pula model program pemberdayaan kaum
muda dalam penerapan pola kemitraan di tingkat kabupaten/kota
seperti yang dilakukan oleh Indonesia Business Links, Plan Indonesia
dan Save the Children.

Peluang Besar Generasi Muda dalam
Berwirausaha
Selain mendorong perusahaan-perusahaan swasta untuk
semakin banyak menciptakan lapangan kerja formal hingga dapat
menampung orang-orang di usia produktif agar terhindar dari
pengangguran, jalan keluar lain adalah mengupayakan suburnya
kewirausahaan.
Wirausaha sering diartikan sebagai the backbone of economy
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atau syaraf pusat perekonomian atau pengendali perekonomian
suatu bangsa. Hal ini karena fakta menunjukkan bahwa sebagian
besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu negara
adalah para wirausahawan.
Pada prinsipnya, ada 2 hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi
pengangguran, yaitu membangun kapasitas diri calon pekerja
agar siap bekerja, serta menyiapkan kapasitas calon pekerja untuk
mampu menciptakan sendiri pekerjaan bagi dirinya.
Sayangnya, meski punya Sumber Daya Manusia (SDM) melimpah
dan pasar ekonomi sangat besar, Indonesia masih seperti tertatihtatih merangkak untuk menuju kemandirian ekonomi yang mampu

Ada 2 hal yang
perlu dilakukan untuk
mengatasi pengangguran,
yaitu membangun kapasitas diri
calon pekerja agar siap bekerja, serta
menyiapkan kapasitas calon pekerja
untuk mampu menciptakan sendiri
pekerjaan bagi dirinya.
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mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan pasar tenaga kerja
formal belum mampu mengimbangi besarnya jumlah tenaga kerja
yang tersedia. Padahal kondisi menganggur mengurangi daya
beli. Dan rendahnya daya beli membuat jalannya perekonomian
nasional tersendat.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak
Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, jumlah wirausahawan
Indonesia saat ini baru mencapai 3,1 persen dari keseluruhan
jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2016, dengan jumlah penduduk 252 juta, jumlah wirausaha
non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta jiwa atau 3,1
persen. Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara
lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen,
Jepang 11 persen maupun AS yang 12 persen. Data tersebut
disampaikan dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)
2017 dan penyerahan penghargaan para pemenang Wirausaha
Muda Mandiri 2016 di Graha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor
(IPB), Sabtu 11 Maret 2017 (sebagaimana dikutip dari berita berjudul
‘Jumlah Wirausaha Indonesia Baru 3,1 Persen dari Populasi’ tanggal
12 Maret 2017 dalam laman https://kumparan.com/edy-sofyan/
jumlah-wirausaha-indonesia-baru-3-1-persen-dari-populasi).
Padahal

sejatinya,

melakukan

wirausaha

sama

dengan

membentuk lapangan kerja baru. Hal ini diperlukan untuk
menggerakkan roda perekonomian masyarakat serta meningkatkan
persaingan di dunia usaha yang akan berujung pada peningkatan
standar mutu barang dan jasa. Selain itu, secara tidak langsung
wirausaha juga akan turut meningkatkan pendapatan Pemerintah
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melalui pajak. Dengan kata lain, dengan berwirausaha berarti turut
berkontribusi dalam pembangunan negara.
Di balik tantangan berat yang harus dihadapi, tak bisa disangkal
generasi muda memiliki potensi paling besar yang bisa membuat
mereka unggul dalam hal berwirausaha.
Penyebabnya adalah karakteristik dan potensi yang dimiliki
generasi muda sangat relevan dengan perkembangan yang
terjadi saat ini. Contohnya, generasi muda punya kesadaran tinggi
akan teknologi. Data dari Pew Research Center menunjukkan
bahwa 52 persen pengguna internet di Indonesia adalah mereka
yang berusia antara 18 hingga 34 tahun. Kondisi ini bisa menjadi
indikasi kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi.
Juga bahwa keterbukaan pikiran menjadi ciri yang mendominasi
karakteristik generasi muda, mengingat internet memberikan
kemudahan akses berbagai informasi. Sementara kedua hal
tersebut tentunya merupakan aset penting yang wajib dimiliki
dalam kewirausahaan, terlebih di era globalisasi dan digitalisasi saat
ini.
Selain itu kreativitas juga menjadi karakteristik dominan yang
membedakan generasi muda dengan generasi sebelum mereka.
Ditambah lagi dengan keberanian dan mental senang mencobacoba hal baru. Sehingga dalam kapasitasnya masing-masing, bisa
dibilang setiap anak muda punya cukup banyak energi dan peluang
yang bisa mengantarkannya menuju sukses jika memutuskan
merambah ke dunia wirausaha.
Diluar hal-hal tersebut, secara umum wirausaha bisa membawa
dampak positif pada lingkungan dan masyarakat, karena kegiatan
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Kewirausahaan menjadi
penting pada saat lapangan
kerja formal yang bisa menyerap
tenaga kerja muda jumlahnya
terbatas.

wirausaha memungkinkan pelakunya berinteraksi dengan berbagai
macam orang dari beragam latar belakang. Dengan kata lain,
banyak pelajaran bisa didapatkan sembari seseorang berwirausaha.

Pelatihan Wirausaha Sebagai Upaya
Pemberdayaan Ekonomi
Strategi pembangunan kapasitas dan kualitas para pemuda agar
berpengetahuan, berketerampilan serta berintegritas menjadi hal
penting. Banyak negara lain di dunia sudah melakukannya secara
fokus.
Indonesia

punya

kesadaran

yang

sama.

Hanya

saja

pelaksanaannya tidak bisa menjadi tanggung jawab Pemerintah
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semata. Bertumbuhnya dunia wirausaha di Indonesia tak akan
lepas dari peran serta masyarakat umum bersama Pemerintah Pusat
maupun Daerah yang terus mendorong. Juga pihak swasta sebagai
inisiator maupun kalangan komunitas asal pemuda (misalnya
kampus atau sekolah) yang menjadi penggerak dan pelaksana.
Pada intinya, pendidikan kewirausahaan merupakan upaya
untuk mengubah cara berpikir, tujuan dan tingkah laku seseorang.
Karenanya perlu dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi
secara baik agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Tak
jarang, yang menyebabkan kegagalan dalam upaya mendidik
para calon wirausahawan baru adalah karena belum tumbuhnya
kesadaran yang mumpuni mengenai budaya kerja secara mandiri.
Padahal mandiri berarti seorang pelaku wirausaha harus punya visimisi yang kuat tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara
mencapainya tanpa terlalu banyak mengandalkan bantuan atau
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arahan orang lain.
Tak sepenuhnya salah jika banyak pihak menyebut kewirausahaan
butuh talenta besar sebagai modal utama. Hal tersebut khususnya
berkaitan dengan sikap mental seseorang yang wajib memiliki
spesifikasi khusus, berbeda dengan orang ‘biasa’ kebanyakan.
Namun bukan berarti menjadi wirausaha merupakan hal sulit yang
hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu saja. Melalui pendidikan
dan pelatihan yang tepat, setiap orang sesungguhnya memiliki
peluang sukses yang sama.
Beberapa langkah secara umum yang perlu dibangun untuk
menciptakan bibit wirausahawan sukses diantaranya adalah
sebagai berikut:
•

Menumbuhkan rasa percaya diri akan kemampuan terpendam
yang dimiliki hingga timbul keberanian untuk memulai dan
mengeksplor. Persoalan ini berhubungan dengan upaya
pengembangan karakter dan pola pikir.

•

Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan
bidang usaha yang dipilih. Ini akan sangat berguna dalam
meningkatkan kemampuan untuk mengambil sebesar-besarnya
peluang usaha. Pelatihan teknis seperti menyusun rencana
bisnis, membuat studi kelayakan hingga upaya membaca
peluang pasar wajib diberikan.

•

Merangsang

tumbuh

kembangnya

sense of innovation

and creativity. Untuk perkembangan bisnisnya, seorang
wirausahawan harus mampu membaca peluang terbaru.
Misalnya dengan memanfaatkan limbah, barang bekas maupun
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sumber daya alam lokal menjadi produk yang bernilai dan layak
jual.
•

Mendidik untuk mengubah sifat boros menjadi lebih efisien serta
sifat konsumtif menjadi produktif. Tak bisa dipungkiri, kegiatan
usaha akan berkembang apabila didukung oleh modal yang
kuat. Maka bagi para wirausahawan pemula perlu diarahkan
agar senang menabung. Upaya peminjaman modal kerja dapat
dilakukan sepanjang hanya untuk menjalankan usaha, bukan
untuk konsumsi.

“Kalau hanya bersandar pada lapangan
kerja yang tersedia, isu pengangguran
akan terus ada. Karenanya harus
diciptakan orang-orang yang bisa
membuka lapangan kerja buat dirinya
atau juga orang lain. Itulah yang
menjadikan alasan pentingnya isu
kewirausahaan.”

(Mohamad Fahmi, Executive Director
Indonesia Business Links)
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•

Memberikan pendampingan usaha untuk membantu mengatasi
berbagai masalah. Misalnya cara mendapatkan bahan baku, cara
melakukan produksi maupun kiat-kiat pemasaran.

•

Mendorong jiwa kemandirian serta berani menghadapi risiko
atas keputusan yang diambil. Menjadi wirausahawan berarti
harus mampu memanfaatkan peluang sekaligus tidak takut
gagal serta ulet dalam menghadapi kemungkinan terburuk
ataupun terbaik apapun.

Peran Swasta dalam Upaya Pembinaan
Wirausahawan Muda
Menyoroti peran swasta dalam berkontribusi menyuburkan
dunia wirausaha–terutama di kalangan generasi Milenial yang
sedang berada pada puncak kejayaannya–banyak pihak sudah
tergerak untuk turun tangan. Aneka program pelatihan dan
pendampingan dibuat demi membukakan peluang bagi kaum
muda yang sarat potensi.
Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan
swasta dianggap sebagai bentuk paling pas, mengingat besarnya
dampak positif yang nantinya akan diterima kembali oleh
perusahaan sebagai imbalan secara tidak langsung.
Secara

sederhana,

sebenarnya

Tanggung

jawab

Sosial

Perusahaan atau CSR bisa diartikan sebagai suatu bentuk
pertanggung jawaban perusahaan terhadap para pemangku
kepentingan. Dimana diantaranya adalah konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek
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operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial
dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajibankewajiban ekonomis dan legal (kepada pemegang saham atau
shareholder), tapi juga terhadap pihak lain yang berkepentingan,
yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban.
Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak
tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama
melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau aktivitas sosial
perusahaan, dimana secara faktual aksinya mendekati konsep
CSR yang merepresentasikan bentuk ‘peran serta’ dan ‘kepedulian’
perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Namun lebih
kepada bentuk charity semata.
Sementara itu, perusahaan masa kini cenderung menganggap
CSR sebagai sebuah strategi bisnis agar terus berkembang dan
berkelanjutan. Penerapan tata kelola bisnis melalui prinsip-prinsip
32

etis dan bertanggung jawab pada intinya dapat menjamin unsurunsur pertumbuhan perusahaan sendiri.
Mengembangkan

tiga

komponen

penting

sustainable

development, yakni economic growth, environmental protection,
dan social equity yang digagas oleh the World Commission on
Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report
(1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus utama, yaitu
‘3P’ (profit, planet dan people). Dimana perusahaan yang baik tidak
hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi juga
memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan
kesejahteraan masyarakat (people).
Dalam pelaksanaannya, dengan menerapkan CSR sebagai
sebuah

strategi

bisnis,

perusahaan

dapat

mengharapkan

keuntungan ekonominya (profit) meningkat. Karena melalui
dampak yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya CSR, daya
beli masyarakat juga akan meningkat. Selain itu mutu produk turut
pula bertambah baik. Plus reputasi perusahaan serta produktivitas
karyawan semakin meninggi.
Bisa dibilang, sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat
(people), salah satu alasan dilakukannya CSR sebagai strategi bisnis
adalah untuk melakukan maintaining karyawan-karyawan yang
produktif. Karena tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan
juga akan meningkat melalui kebanggaan yang timbul disebabkan
merasa bekerja di perusahaan yang bersikap etis dan bertanggung
jawab.
Sedangkan

dari

segi

kelestarian

lingkungan

(planet),

pelaksanaan CSR dapat berdampak pada semakin baiknya mutu
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lingkungan sekitar. Kepentingan perusahaan terhadap pelestarian
lingkungan dapat dianalogikan sebagai ikan yang berada dalam
sebuah kolam. Jika kolamnya kotor, tentu ikannya akan mati, dan
sebaliknya. Maka pada sebuah perusahaan yang beroperasi dengan
tidak memperhatikan lingkungan, bisa jadi pada akhirnya akan
berhadapan dengan masalah hukum, selain masalah sosial. Lebih
dari itu, kemungkinan produktivitas karyawan ikut pula menurun
dan selanjutnya kegiatan operasional perusahaan terganggu dan
menyebabkan perusahaan tersebut tutup.
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Bagian 3

Youth Empowerment
Melalui Program
‘Muda Terampil
Berusaha’

Bagian 3

Youth Empowerment
Melalui Program
‘Muda Terampil
Berusaha’

M

enyadari

bahwa

pengembangan

kewirausahaan

merupakan salah satu kunci demi mengeluarkan Bangsa
Indonesia dari berbagai kesulitan yang bersumber pada

ketidak berdayaan ekonomi, maka pengembangan kewirausahaan
jadi memiliki arti strategis.
Indonesia Business Links (IBL), sebuah organisasi nirlaba
yang didirikan pada tahun 1999 sejak awal mempunyai tujuan
berkontribusi terhadap penciptaan praktik bisnis yang sehat melalui
pembangunan kesadaran bisnis secara etis dan bertanggung
jawab. Selain itu juga agar dapat turut berkontribusi melaksanakan
percepatan pembangunan nasional.
Melalui kerjasama yang dijalin dengan berbagai perusahaan
swasta, IBL berperan aktif dalam upaya pemberdayaan generasi
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Milenial melalui beberapa program youth empowerment. Diantaranya dengan melaksanakan program ‘Young Skilled Entrepreneur’
atau ‘Muda Terampil Berusaha’ yang bermitra dengan Accenture,
sebuah perusahaan multinasional di bidang konsultasi manajemen,
pelayanan teknologi dan outsourcing.

Sekilas Indonesia Business Links
Sekalipun bukan menjadi fokus satu-satunya bagi IBL, namun
program pemberdayaan pemuda selalu mendapat perhatian
khusus. Mengingat peran strategis generasi muda sebagai calon
pelaku dan pemimpin bisnis di masa yang akan datang.
Berawal dari situasi krisis ekonomi nasional tahun 1998, IBL
dibentuk oleh para pimpinan bisnis di Indonesia pada tahun 1999.
Tujuannya agar bisa berkontribusi terhadap penciptaan praktik
bisnis yang sehat melalui pembangunan kesadaran etika bisnis
oleh sektor swasta.
Pada forum diskusi yang diadakan selama Konferensi Bank Dunia
Tahunan pada bulan Oktober 1998 di Washington DC, dihasilkan
sebuah konsensus mengenai kebutuhan untuk membentuk
organisasi swasta dengan tujuan membantu memperbaiki
keadaan tata kelola perusahaan di Indonesia. Diskusi difasilitasi
oleh perwakilan dari Bank Dunia, ADB, UNDP dan Forum Pemimpin
Bisnis Internasional Prince of Wales (PW-IBLF) serta lembaga dan
organisasi non-Pemerintah. Diskusi selanjutnya yang diadakan di
Indonesia, diprakarsai oleh PW-IBLF dan diikuti oleh perusahaan
multinasional, lembaga multilateral dan lembaga non-Pemerintah
lokal, pada akhirnya melahirkan pembentukan IBL. Program
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pertamanya diresmikan oleh Duta Besar Inggris pada tanggal 9
Desember 1999 di Jakarta.
Dengan

berbagai

nama

program,

diantaranya

Young

Entrepreneurs Start-Up (YES) Program, Youth Economic Empowerment
(YEE), Equip Youth (EY), Muda Terampil (MT) dan lainnya, IBL dengan
sejumlah perusahaan donatur telah memberdayakan lebih dari
20.000 anak muda di berbagai provinsi di Indonesia.

“Dalam melaksanakan setiap programnya,
IBL selalu berprinsip menjalankan kemitraan.
Karena IBL berpandangan, tanpa adanya
kemitraan suatu program pembangunan
tidak bisa dilakukan. Harapan kami adalah
bagaimana kemitraan yang selama ini sudah
terjalin melalui program pemberdayaan
pemuda dapat terus ditingkatkan di
masa mendatang, sehingga harapanharapan anak muda dimana mereka ingin
mempunyai masa depan yang lebih baik
dapat diwujudkan bersama. ”

(Mohamad Fahmi, Executive Director
Indonesia Business Links)
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Menyiapkan generasi Milenial yang sejak awal sudah terdidik
untuk memahami bagaimana cara membangun kapasitas diri
serta mengetahui cara bekerja dengan baik, pada gilirannya akan
menghasilkan generasi mendatang yang mampu mengoperasikan
bisnis masa depan secara etis dan bertanggung jawab pula.
Sejak tahun 1999, IBL telah secara aktif mempromosikan praktik
bisnis etis dengan menyelenggarakan program lokakarya atau
pengembangan kapasitas untuk usaha kecil dan menengah. Ruang
lingkup kegiatan IBL berkembang dengan cepat untuk melakukan
advokasi, penyebaran informasi dan pengetahuan tentang CSR.
Serta secara aktif mendorong kolaborasi dan kemitraan antara
sektor swasta, Pemerintah dan LSM demi mencapai pembangunan
berkelanjutan. IBL berkomitmen untuk memberikan informasi dan
pengetahuan tentang CSR kepada perusahaan dan pemangku
kepentingan lainnya di Indonesia.
Sebagai panduan atas tujuan mendorong terbentuknya bisnis
yang etis dan bertanggung jawab, IBL mengacu pada standar
ISO 26000, Guidance on social responsibility (panduan tanggung
jawab sosial), yaitu suatu standar yang memuat panduan perilaku

Bab 6 ISO 26000 menjelaskan subjek inti
dan isu yang terkait dengan tanggung jawab
sosial. Tiap subjek mengandung informasi
mengenai lingkup, kaitan dengan tanggung
jawab sosial, prinsip dan pertimbangan terkait,
serta kegiatan dan harapan untuk subjek tersebut.
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Pedoman yang dikeluarkan oleh International Organization for
Standardization (ISO) pada 1 November 2010 tersebut terdiri dari 6 bab
serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek inti, 36 isu dan 6 praktik
integrasi tanggung jawab sosial organisasi.
Berikut adalah ketujuh subjek inti yang dibahas di dalam ISO 26000:
1.

Tata kelola organisasi (organizational governance): sistem
pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka
pencapaian tujuannya.

2.

Hak asasi manusia (human rights): hak dasar yang berhak dimiliki
semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil,
politik, ekonomi, sosial dan budaya.

3.

Praktik ketenaga kerjaan (labour practices): segala kebijakan dan
praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau
atas nama perusahaan.

4.

Lingkungan (the environment): dampak keputusan dan kegiatan
perusahaan terhadap lingkungan.

5.

Prosedur operasi yang wajar (fair operating procedures): perilaku etis
organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain.

6.

Isu konsumen (consumer issues): tanggung jawab perusahaan
penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya.

7.

Pelibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement
and development): hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar
wilayah operasinya.
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tanggung jawab sosial bagi organisasi guna berkontribusi terhadap
pembangunan berkelanjutan.
IBL berfokus pada 3 area utama dalam menjalankan misinya. Yang
pertama adalah soal etika bisnis, yaitu bagaimana membangun
secara kolektif kesadaran pelaksanaan etika bisnis sektor swasta.
Yang kedua adalah membangun potensi ekonomi para pemuda di
Indonesia. Serta yang ketiga adalah mendorong sektor swasta untuk
menjalankan usahanya dengan memperhatikan isu-isu lingkungan.
Selama menjalankan karyanya, IBL sudah banyak bekerjasama
dengan para pemangku kepentingan, baik pihak Pemerintah,
sektor swasta, organisasi sipil maupun mitra-mitra lainnya dalam
membentuk

program-program

atau

inisiatif-inisiatif

untuk

memberdayakan para pemuda di Indonesia. Salah satunya program
Muda Terampil Berusaha yang bekerjasama dengan Accenture
sebagai penyandang dana.

Ada 3 pilar utama IBL: integrity, capacity
dan sustainability.

Sekilas Program ‘Muda Terampil Berusaha’
Menyadari besarnya angka pengangguran masyarakat usia
produktif (usia 15-32 tahun) di Indonesia karena tidak tertampung
di lapangan pekerjaan formal yang tersedia, sejak tahun 2003 IBL
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turut mengambil peran sosial berupa pembentukkan program
kemitraan. Bekerjasama dengan perusahaan swasta sebagai mitra
program, fokus IBL terbagi dalam 2 area utama, yaitu pelatihan
peningkatan kecakapan kerja (employability) serta pelatihan
kewirausahaan (entrepreneurship).
Program Muda Terampil Berusaha adalah sebuah program
sosial pemberdayaan pemuda yang dilaksanakan oleh IBL dengan
dukungan dari Accenture. Tujuannya untuk meningkatkan
kesadaran kewirausahaan di kalangan pemuda Indonesia,
khususnya di daerah Karawang. Serta untuk membantu para

Program Muda
Terampil Berusaha adalah
sebuah program sosial pemberdayaan
pemuda yang dilaksanakan oleh IBL
dengan pembiayaan dari Accenture.
Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran
kewirausahaan di kalangan pemuda Indonesia,
khususnya di daerah Karawang. Serta untuk
membantu para wirausahawan muda dalam
membangun dan mempertahankan
keberlanjutan bisnis yang
dirintisnya.
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“Dalam pelaksanaan Program Muda Terampil
Berusaha, ada banyak hal yang kami lakukan
untuk para peserta. Pertama, kami membentuk
karakter mereka dulu, yang merupakan dasar
dari semuanya. Setelah itu kami bekali dengan
pengetahuan tentang bisnis: bagaimana mereka
mencari idenya, bagaimana mengembangkan
ide tersebut, bagaimana memulai usaha
dengan membuat business plan dan
seterusnya, dari awal sampai akhir. Kemudian
kami berikan juga mereka mentor, yang terdiri
dari para profesional serta orang-orang muda
yang sudah sukses.”

(R. Adi Nur Setiadi, Program Manager
Indonesia Business Links)

wirausahawan muda dalam membangun dan mempertahankan
keberlanjutan bisnis yang dirintisnya.
Program ini merupakan kelanjutan dari program ‘Muda Terampil’
yang sebelumnya telah diselenggarakan pula oleh IBL. Dimana
fokusnya adalah mendorong keberanian para pemuda dalam
mengupayakan penciptaan sendiri lapangan kerja. Jika program
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‘Muda Terampil’ lebih berfokus pada peningkatan kemampuan dan
kecakapan kerja saja, maka pada program ‘Muda Terampil Berusaha’
pelatihan yang diberikan lebih mengarah kepada hal teknis dan
pembentukkan karakter khusus yang diperlukan untuk menyiapkan
usaha sendiri.

Sekilas Accenture
Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kaum muda.
Demikian diungkapkan Fuad Lalean, Managing Director Accenture
Indonesia pada acara ASEAN CSR Fellowship sesi “Business and
Youth Empowerment” di Jakarta, 6 April 2017. Kurangnya
keterampilan akan berdampak pada terbatasnya pilihan tenaga
kerja terampil di masa depan. Karenanya perusahaan perlu menggunakan kapasitas dan jaringan yang luas untuk memberdayakan
kaum muda. Perusahaan dapat membangun kemitraan dengan
Pemerintah, yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam menjalankan misinya, IBL selalu mendapat dukungan dari
perusahaan swasta yang menjadi mitra program melalui jalur CSR.
Pada program Muda Terampil, baik untuk program Muda Terampil
Bekerja maupun Muda Terampil Berusaha, IBL bekerjasama dengan
Accenture, sebuah perusahaan terkemuka yang bergerak di
bidang profesional global, di berbagai layanan dan solusi strategi,
konsultasi, teknologi digital dan informasi.
Hubungan kerjasama IBL dengan Accenture sudah berlangsung
cukup lama, yaitu sejak tahun 1998. Dapat dikatakan, Accenture
merupakan salah satu pihak yang ikut membidani lahirnya IBL pada
saat peristiwa krisis ekonomi sedang terjadi di Indonesia. Ketika itu,
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lembaga ini bekerjasama pula dengan Bank Dunia.
Keterlibatan Accenture bermula dari keinginan untuk ikut
berkontribusi dalam pengembangan kualitas kaum muda Indonesia.
Saat memberikan kata sambutan pada pembukaan program ‘Muda
Terampil Berusaha’ periode 2016-2017 pada bulan Mei tahun
2016 silam, Nia Sarinastiti (Marketing & Communication Director,
Accenture Indonesia) mengungkapkan bahwa perusahaannya
memang memiliki misi berupa pengabdian pada masyarakat
melalui peningkatan kemampuan individu, terutama yang berusia
muda. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan CSR perusahaan yang
berfokus pada program ‘Skills to Succeed’.
Pada prinsipnya, program Skills to Succeed adalah salah satu
upaya Accenture untuk meningkatkan karir, keterampilan dan
pengetahuan bagi para pemuda. Dengan program ini, Accenture
berharap dapat secara aktif berkontribusi memastikan agar
generasi muda Indonesia lebih siap memasuki dunia kerja serta
kewirausahaan. Tujuan besarnya adalah untuk mempengaruhi
tatanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia menjadi lebih
baik. Terdapat tiga bentuk kerjasama yang dapat disampaikan
oleh Accenture dalam rangka pelaksanaan corporate citizenship,
yaitu pemberian grant (hibah), pro bono (melakukan pelayanan
kepada masyarakat secara cuma-cuma) dan volunteering work
(kerja sukarela) yang semuanya memiliki nilai pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk kepedulian untuk masa depan bersama
yang lebih baik.
Melalui kerjasama dengan IBL pada program Muda Terampil,
generasi muda tidak hanya dibekali dengan aneka keterampilan
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Sebagai bendera dari program corporate citizenship milik Accenture,
program Skills to Succeed memiliki fokus khusus pada pemberdayaan
kaum muda dan perempuan.
Awalnya, Accenture belum memiliki community program dengan
tema yang terpadu. Barulah sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, program
ini mulai terbentuk dan menjadi payung dari setiap kegiatan CSR
perusahaan.
Kedepannya, pada tahun 2020, Accenture berkeinginan untuk bisa
membekali lebih dari 3 juta orang dengan berbagai keterampilan melalui
program Skills to Succeed. Diharapkan program ini dapat membantu
terjadinya transisi sukses para peserta program yang terlibat. Dengan
mewujudkan hal tersebut, Accenture telah ikut berperan dalam
menciptakan solusi jangka
panjang untuk membantu
menutup kesenjangan kerja
global.
Di Indonesia, Accenture
memiliki beberapa mitra
LSM, di antaranya adalah
IBL yang menjalankan
program Muda Terampil Berusaha.

46

membangun dan mengelola usaha. Namun juga keterampilan
lain yang diperlukan untuk berhasil meraih sukses, yaitu soft skills,
antara lain berupa kecakapan berkomunikasi yang baik dan cara
mengemukakan ide dengan tepat serta beragam keterampilan
sikap lainnya. Masih menurut Nia Sarinastiti, sekalipun seseorang
punya skills yang baik, namun apabila tidak disertai attitude yang
benar, maka akan sangat sulit untuk berkembang.
Di seluruh dunia, Accenture bermitra dengan organisasi nirlaba
(baik skala global maupun lokal) dengan tujuan memberdayakan
masyarakat, agar dapat berdaya saing dan berdaya guna sehingga
mendukung dalam menciptakan pasar tenaga kerja global.

Kabupaten Karawang Sebagai Lokasi
Pelaksanaan Program
Pengambilan setting daerah Kabupaten Karawang untuk
pelaksanaan program Muda Terampil Berusaha bukan tanpa alasan
khusus.
Kabupaten ini terletak di Provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan
Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor di bagian barat, Laut Jawa
di bagian utara, Kabupaten Subang di bagian timur, Kabupaten
Purwakarta di bagian tenggara, serta Kabupaten Cianjur di bagian
selatan. Mengutip data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang
yang temuat dalam karawangkab.bps.go.id, luasnya tercatat
1.753,27KM2 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.273.579 jiwa
(sensus 2015). Terdiri atas 30 kecamatan, yang dibagi atas 197 desa
dan 12 kelurahan.
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Daerah yang dulu terkenal dengan sebutan Lumbung Padi
Nasional tersebut awalnya didominasi kegiatan pertanian dan
perkebunan sebagai mata pencarian pokok masyarakatnya. Namun
seiring perkembangan zaman, di wilayah Kabupaten Karawang
semakin banyak didirikan pabrik dan perumahan sehingga
menjelma menjadi salah satu diantara beberapa kawasan industri
terbesar di Indonesia.
Menurut data Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang
tahun 2015, jumlah usaha menurut klasifikasi lapangan usaha di
Kabupaten Karawang sebanyak 10.252 unit, yang mempekerjakan
sebanyak 226.955 orang tenaga kerja. Sebagian besar didominasi
perusahaan swasta, baik nasional maupun asing. Beberapa industri
strategis milik negara juga memiliki fasilitasnya di deretan kawasan
industri tersebut, diantaranya Perusahaan Umum Percetakan Uang
Republik Indonesia (data peruri.co.id) yang mencetak uang kertas,
uang logam, maupun dokumen-dokumen berharga seperti paspor,
pita cukai, meterai dan lain sebagainya.
Namun kehadiran perusahaan-perusahaan dalam jumlah
banyak di Kabupaten Karawang sayangnya masih belum mampu
secara maksimal mengeluarkan kondisi masyarakatnya menjadi
lebih sejahtera. Sekalipun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten Karawang sudah melakukan peran aktif
dalam membantu menyalurkan tenaga kerja agar bisa terserap
dengan baik, namun tak urung masih menghadapi berbagai
kendala.
Beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya
penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang diantaranya
48

sebagai berikut:
•

Banyak perusahaan lebih suka mendatangkan tenaga kerja dari
luar daerah daripada mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Sebenarnya melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011,
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sudah melakukan
proteksi dengan menetapkan kuota sebesar 60% tenaga kerja
yang dibutuhkan oleh perusahaan harus diambil dari tenaga
kerja lokal yang berdomisili disekitar kawasan perusahaan.
Dimana jika tidak memenuhi kuota tersebut, baru dapat
memperolehnya dari luar wilayah dalam lokasi Kabupaten
Karawang. Tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan
yang melanggar ketentuan dengan berbagai alasan. Bahkan
tak jarang untuk mengakali, perusahaan membekali para
calon pekerja pendatang dari luar daerah dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karawang. Pada akhirnya
ketentuan tersebut malah justru membuat jumlah warga
Kabupaten Karawang semakin bertambah sementara tingkat
pengangguran putra daerah tidak berkurang.

•

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dianggap kurang
memadai.
Seringkali penyebab penyerapan tenaga kerja lokal di
perusahaan-perusahaan yang tersedia masih terbilang minim
karena kendala mutu SDM dianggap kurang memadai, baik
dalam hal pendidikan, kecakapan maupun pengalaman kerja.
Dengan kata lain, masih banyak pencari kerja lokal yang tidak
memenuhi standar perusahaan yang membutuhkan tenaga
kerja.
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•

Sistem Kontrak Kerja yang membuat tenaga kerja mudah
tersingkir.
Sistem ketenaga kerjaan nasional dalam beberapa hal masih
belum terlalu berpihak pada kepentingan tenaga kerja dalam
menjaga keamanan posisinya di perusahaan. Dalam sistem
kontrak kerja atau sering disebut sebagai Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), biasanya setelah menjalani masa training
atau percobaan (probation), perusahaan akan membuat ikatan
kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun)
yang dapat diperpanjang kembali setahun kedepan. Setelahnya,
perusahaan wajib memutuskan akan mengangkat tenaga
kerja tersebut menjadi karyawan tetap atau memberhentikan.
Kondisi ini membuat pekerja bisa kehilangan mata pencarian
apabila kontraknya tidak diperpanjang perusahaan sehingga
berpotensi kembali menganggur.
Namun pada kenyataannya, sekalipun lapangan kerja yang

tersedia cukup besar, masih banyak tenaga kerja sulit mendapatkan
pekerjaan. Untuk turut mengatasi persoalan tersebut, kegiatan
pelatihan peningkatan kecakapan kerja (employability) serta
pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship) dilaksanakan.
Dukungan Pemerintah Daerah terhadap program ini juga
besar. Alasannya karena sejalan dengan salah satu misi Kabupaten
Karawang yaitu mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya
saing.
Samsuri, Assisten Pemerintah Daerah Setda Kabupaten
Karawang menyampaikan, daya saing itu tentunya dimulai dari
bagaimana Pemda memfasilitasi generasi muda untuk bisa survive
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dan mandiri. Masih menurut beliau, beberapa program sudah
dilakukan, khususnya dalam pembinaan pemberdayaan anakanak muda melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Salah satunya
adalah program yang dilaksanakan oleh IBL bekerjasama dengan
Accenture.

“Peran-peran dari pihak swasta dan LSM dalam
program seperti ini sangat bermanfaat bagi
kami. Karena yang dibina bukan cuma skills,
tapi juga bagaimana kemampuan sikap mental
mengelola usaha. Dengan demikian, mereka
jadi sangat terbiasa apabila suatu saat ada
hambatan-hambatan yang ditemui. Kita
mengenal istilah keberhasilan yang tertunda,
itu yang harus dipegang oleh teman-teman,
anak-anak muda di Kabupaten Karawang.”

(Samsuri, Assisten Pemerintah Daerah,
Setda Kabupaten Karawang)
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Soft Skills Training,
Membangkitkan
‘Raksasa Tidur’
Tugas para Milenials sungguh tidak mudah.
Menjadi penduduk bumi di era persaingan global saat ini,
menuntut setiap individu–terutama yang berusia produktif–harus
memiliki nilai lebih agar berdaya saing. Minimal, standar kualitas
diri seorang individu tak boleh lebih rendah dari individu lainnya.
Setidaknya harus setara. Sayangnya, hal itu bukan sesuatu yang
mudah untuk dipenuhi karena semakin hari standar kualitas diri
manusia tentu semakin meningkat. Apalagi jika seseorang berasal
dari lingkungan yang sejak awal kurang atau tidak membekali
dengan keterampilan memanfaatkan soft skills secara maksimal.
Lantas apakah yang dimaksud dengan soft skills?
Kurang lebih, soft skills adalah sesuatu yang berkaitan dengan
Emotional Quotient (EQ). Ada yang mengartikan istilah tersebut
sebagai keterampilan untuk mengelola perilaku saat bersosialisasi,
berinteraksi, berkomunikasi dan melakukan manajemen pribadi.
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Ada pula yang menyebut istilah itu untuk menggambarkan sebuah
kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap
manusia berupa hal-hal non teknis (artinya tidak berbentuk atau
tidak kelihatan wujudnya). Di luar itu, ada pula yang menganggap
soft skills sebagai keterampilan personal dan inter personal. Intinya,
soft skills merujuk kepada karakter, dimana di dalamnya termasuk
kepandaian beremosi, beretika dan bermoral.
Pada prinsipnya, apapun definisinya, kemampuan ini jika
dikuasai dengan baik pada akhirnya memungkinkan seseorang
bisa bekerja secara efektif dan membaur dalam lingkungan sosial.
Contoh soft skill antara lain adalah perilaku etis, menunjukkan
integritas, memotivasi serta bersikap positif.
Soft skills punya fungsi untuk melengkapi hard skills. Hard skills
yaitu sesuatu yang berhubungan dengan Intelligence Quotient
(IQ), yakni kemampuan tentang hal-hal yang lebih bersifat teknis.

Soft skills merujuk
kepada karakter, dimana
di dalamnya termasuk
kepandaian beremosi, beretika
dan bermoral.
Hard skills merujuk pada
kecerdasan alam pikiran
sehubungan dengan
keilmuan.
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Umumnya berhubungan dengan pengetahuan profesional, alat
atau teknik yang memungkinkan seseorang bekerja dengan baik
dalam profesi yang dijalankan. Lebih merujuk pada kecerdasan alam
pikiran sehubungan dengan keilmuan. Contoh hard skills antara lain
penerapan hukum pajak, pengolahan data statistik, merancang
bangunan dan lainnya.
Baik soft skills maupun hard skills sebenarnya harus saling
berdampingan secara seimbang. Keduanya punya peran dalam
menentukan tingkat kesuksesan seorang individu.

Perbedaan utama antara hard skill dan soft skill:
•

Untuk memiliki hard skills yang baik, diperlukan IQ tinggi alias
pintar. Seperti menguasai matematika, fisika, akuntansi, biologi,
statistik, pemrograman dan lainnya.
Sedangkan untuk memiliki soft skills diperlukan EQ atau
kecerdasan emosional yang baik. Seperti menguasai
pengendalian diri, kejujuran, empati dan sebagainya.

•

Hard skill adalah kemampuan dengan aturan-aturan yang
tetap sama, terlepas dari karier apa yang dipilih, perusahaan
mana tempat bekerja ataupun kondisi sedang
berinteraksi dengan siapa. Contohnya,
akuntansi adalah hard skill dan
aturan pencatatan keuangan
berlaku sama di manapun.
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Sedangkan, soft skill adalah aturan-aturan yang berubah
tergantung karier yang dipilih, kultur perusahaan tempat bekerja,
karakter orang-orang yang bekerja sama dan lainnya. Contohnya,
kemampuan berkomunikasi dan aturan-aturan komunikasi
efektif berubah tergantung pada audiens dan tempat seseorang
berada. Berkomunikasi dengan kelompok ahli ekonomi tentu
berbeda dibandingkan komunikasi dengan pedagang sayur di
pasar.
•

Hard skill dapat dipelajari di sekolah dan melalui buku. Umumnya,
ada level minimal atau tingkat kompetensi yang menentukan
seseorang sudah dipandang lulus dari suatu cabang ilmu.
Seseorang dapat mengambil kursus akuntansi dasar, lalu
akuntansi lanjutan, kemudian bekerja untuk mendapatkan
pengalaman dan mengambil ujian sertifikasi akuntan publik.
Sementara itu, cara-cara untuk menguasai soft skill berbeda.
Mayoritas soft skill tidak diajarkan secara khusus di sekolah
umum. Maka, harus dipelajari melalui penerapan langsung di
lapangan.

Soft Skills, Si ‘Raksasa Tidur’
Sering kali ada yang tergelitik untuk melontarkan pertanyaan:
kalau begitu, mana yang sebenarnya lebih penting untuk dikuasai
dengan baik, soft skills atau hard skills?
Untuk menjawabnya, harus ditilik dari berbagai hal, tergantung
pada situasi dan kondisi seseorang dalam keseharian. Namun
secara umum, bagi hampir semua individu, bisa dipastikan
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dua kemampuan itu wajib dimiliki seimbang untuk menopang
keberhasilan.
Pada kenyataannya, di masyarakat seringkali berkembang
anggapan bahwa hard skills yang berupa kecakapan atas
penguasaan keilmuan dianggap lebih wajib diutamakan ketimbang
‘sekedar’ soft skills. Buktinya, dari dulu–bahkan sampai saat ini–
kurikulum di sekolah masih lebih mengutamakan pengajaran
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu akuntansi, geografi dan
sebagainya dibanding berfokus pada upaya penumbuhan karakter
kuat, moral tinggi serta keterampilan berkomunikasi dengan baik
pada peserta didik. Dalam kurun waktu sangat lama–sejak dulu
kala–masyarakat umum lebih terbiasa hanya mengembangkan
satu sisi saja dari kemampuan dasar mereka, yaitu hard skills.
Padahal ada sisi lain yang tak kurang dahsyat.
Soft skills ibarat raksasa yang tersembunyi. Kekuatannya besar.
Potensi itu perlu digali dan dikeluarkan sehingga bisa berkontribusi
bagi keberhasilan seseorang. Sayangnya, banyak pihak belum
menyadari kehebatan hidden power dalam setiap diri tersebut.
Sehingga raksasa bertenaga super yang harusnya berperan hebat
mendorong keberhasilan malah dibiarkan tertidur begitu saja.
Kualitas yang sebenarnya sudah dibekalkan oleh Sang Pencipta
kepada setiap individu ciptaanNya menjadi lebih banyak tersia-sia.
Maka jika kembali pada pertanyaan di atas, untuk mengetahui
mana yang lebih penting antara keduanya, jawabannya adalah bisa
tergantung pada jenis pekerjaan atau karir yang dipilih.
•
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Ada

pekerjaan

atau

karir

yang

lebih

membutuhkan

kemampuan hard skill melebihi soft skill. Misalnya ilmuwan.
Maka wajar saja jika dunia mengenal banyak sosok ahli science
terkemuka dengan kemampuan komunikasi rendah dan
cenderung sulit berinteraksi dengan orang lain namun tetap bisa
sangat sukses dan menjadi penemu besar. Dengan demikian
bagi pekerjaan atau karir jenis ini, hard skills jauh lebih utama.
•

Ada juga pekerjaan atau karier yang membutuhkan kemampuan
hard skill dan soft skill seimbang. Seperti pada pekerjaan atau
karir sebagai notaris dan akuntan. Dikenal aturan-aturan serta
pedoman baku atas profesi tersebut yang harus dijalankan
sesuai keahlian. Tetapi di saat yang sama, kesuksesannya juga
sangat tergantung pada kemampuan komunikasi yang baik dan
sifat trustable untuk memasarkan jasa pada calon klien.

•

Ada pekerjaan atau karir yang lebih banyak membutuhkan
soft skill dibanding hard skill. Contohnya pada tenaga sales
atau customer service. Seseorang yang bekerja di bagian
pelayanan pelanggan pada dasarnya tidak perlu mengetahui
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detil mengenai hal-hal teknis, karena bisa langsung merujuk
pada bagian lain yang lebih ahli jika diperlukan. Bagi mereka,
yang paling utama adalah sikap komunikatif, ramah tamah,
bersahabat serta kesabaran menghadapi orang lain.
Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah: jika
komposisi kebutuhan soft skills dan hard skills dapat disesuaikan
berdasarkan jenis pekerjaan atau karir saja, lalu bagaimanakah
dengan kehidupan lain dalam keseharian seseorang ketika sedang
tidak bekerja? Bukankah manusia dikenal sebagai mahluk sosial
yang tetap perlu berinteraksi dengan orang lain, tak peduli apapun
jenis aktivitasnya dalam mencari nafkah?
Dalam

hubungan

mengandalkan

sosial,

kemampuan

siapapun
pikirannya

tidak

bisa

semata,

sekedar

melainkan

perlu mengedepankan kecakapan olah sikap yang bisa diterima
lingkungan sekitar. Itulah sebabnya maka keterampilan personal
dan inter personal tetap menjadi isu penting bagi siapapun, di luar
apapun profesi yang dipilihnya.
Ada sebuah contoh kecil bagaimana jika kemampuan hard skills
tidak diimbangi soft skills. Seorang mekanik handal yang bekerja
di sebuah bengkel, sebenarnya bisa saja punya masa depan yang
jauh lebih cerah seandainya punya kemampuan berkomunikasi
yang baik. Mengingat pelanggan senang jika dilayani dengan
ramah tamah, penuh perhatian dan kesabaran. Begitupula rekanrekan kerja serta atasannya. Bisa dibayangkan jika ia tidak mampu
menyeimbangkan antara keduanya, bukan? Bagi pihak yang
mempekerjakan, punya pegawai jujur, tahu tata krama, disiplin, bisa
bekerjasama serta mampu bersikap positif tentu sama pentingnya
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dengan keahlian teknis yang harus dimiliki. Begitupula menurut
customer yang dilayaninya. Jadi jika karyawan bagian mekanik
tersebut hanya menguasai hard skill dan kurang sekali kemampuan
atas soft skills, bisa jadi tempatnya segera tergeser oleh orang lain.
Sehingga, soft skills alias si ‘raksasa’ itu tetap perlu dibangkitkan
apapun alasannya. Setinggi apapun pendidikan formal, tingkat
intelektualitas dan penguasaan keilmuan seseorang, sudah
semestinya karakter kuat dan baik menjadi bagian yang melekat.
Diantara jenis-jenis soft skills, beberapa yang sangat penting
untuk dikuasai diantaranya sebagai berikut:
•

Inisiatif
Inisiatif berhubungan dengan kepeloporan. Para pelopor adalah
pribadi yang memiliki kekuatan inisiatif kerja. Inisiator seringkali
berfungsi menjadi penggerak yang mentenagai.

•

Kemauan
Kemauan adalah kata kunci dari segala sukses. Sekedar berbakat
dan berilmu belum cukup mengantarkan pada sukses. Setiap
orang bisa punya keinginan, tapi jika tidak digerakkan dengan
usaha yang berlandaskan kemauan kuat, bisa menjadi sekedar
angan-angan.

•

Komitmen
Komitmen seperti tali pengikat yang mengatasi setiap
perbedaan, perselisihan dan pertengkaran sehingga sesuatu
tujuan tidak terpencar-pencar di tengah jalan sebelum
mencapai tujuan. Fungsinya memberikan alasan agar sesuatu
tidak berjalan ke tujuan yang lain setelah arah ditetapkan.

61

•

Motivasi
Motivasi merupakan alasan utama atau dorongan mengapa
sebuah tujuan harus diperjuangkan apapun kesulitan yang
dihadapi. Motivasi bisa datang dari luar maupun dari dalam diri.
Namun sebenarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri
sendiri, karena faktor luar hanyalah menjadi pemicu munculnya
motivasi tersebut.

•

Kreativitas
Merupakan proses mental yang melibatkan munculnya gagasan
atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan
konsep yang sudah ada. Kehadirannya bisa menjadi pembuka
jalan atau terobosan bagi sebuah kemajuan.

•

Komunikasi
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi (pesan, ide,
gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling
mempengaruhi diantara keduanya. Kegiatan ini perlu terjalin
secara efektif agar bisa sampai kepada hasil yang maksimal.

•

Kemampuan berpikir kritis
Kemampuan berpikir kritis adalah aktifitas kognitif yang
berkaitan dengan penggunaan nalar. Belajar untuk berpikir
kritis berarti menggunakan proses-proses mental, seperti
memperhatikan, mengkategorikan, seleksi dan menilai/
memutuskan.

•

Mandiri
Artinya adalah kemampuan melakukan perencanaan hidup
dengan baik tanpa campur tangan orang lain, yang dilakukan
secara bertanggung jawab dan sadar atas resiko setiap akan
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melakukan sesuatu. Pada intinya, mandiri merupakan sikap
tidak mudah meminta belas kasihan orang lain.
•

Integritas
Integritas berarti terwujudnya perkembangan diri pribadi
secara utuh, tanpa satu pun aspek atau dimensi yang terabaikan.
Dengan kata lain, adanya perhatian yang seimbang, tepat dan
proporsional terhadap semua dimensi diri.

•

Disiplin
Disiplin berarti patuh untuk menghormati dan melaksanakan
suatu sistem yang berlaku, dimana mengharuskan orang untuk
tunduk kepada suatu keputusan, perintah dan peraturan. Juga
bisa diartikan, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Ada beberapa
karakter yang dapat dibentuk melalui kedisplinan: seperti lebih
bertanggung jawab, lebih tegar dalam menghadapi segala
situasi kondisi, lebih menghargai orang lain dan waktu, tidak
mudah berputus asa (menyerah) serta melatih kejujuran.

Negara Kuat di Tangan Generasi Berkarakter
Baik
Generasi muda adalah pemilik hari ini dan calon penguasa masa
depan. Tugas utamanya memanfaatkan sebanyak-banyak peluang
belajar serta mengeksplor kesempatan agar siap menerima tongkat
estafet pembangunan peradaban di masa akan datang.
Membekali diri dengan berbagai keahlian, baik soft skills maupun
hard skills, merupakan kebutuhan krusial. Sebagian diantara
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mereka cukup beruntung karena memperoleh fasilitas pendukung
secara mudah dari keluarga dan lingkungan. Namun sebagian
lagi mungkin termasuk kurang beruntung. Hal ini dapat terjadi,
tidak terlahir dari keluarga yang cukup mapan untuk memberikan
pendidikan formal terbaik, serta terlanjur terbiasa hidup di tengahtengah masyarakat yang pesimis serta tidak punya kesadaran
mengasah karakter secara baik.
“Beri aku sepuluh pemuda maka akan ku guncangkan dunia.”
Kata-kata itu pernah diucapkan Bapak Pendiri Bangsa, Presiden
Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang menegaskan
betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan
negara. Karena baik buruknya suatu bangsa tercermin dari kualitas
pemudanya. Itulah mengapa generasi muda harus mempunyai
karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya,
memiliki kepribadian baik, punya semangat nasionalisme tinggi,
berjiwa saing secara sehat, serta mampu memahami pengetahuan
dan teknologi untuk bersaing secara global.
Berkaitan dengan upaya pembentukkan karakter pemuda,
pembinaannya tak bisa lepas dari upaya menumbuhkan pula
kemampuan keilmuan serta kecakapan mengolah jiwa spiritual.
Dalam ilmu psikologi, diketahui setidaknya 3 macam kecerdasan
manusia yang harus dikuasai secara seimbang, yaitu Intelligence
Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) serta Spiritual Quotient (SQ).
Penjabarannya dapat diberikan sekilas sebagai berikut:
•

Intelligence Quotient (IQ)
Selama bertahun-tahun, IQ diyakini menjadi sebuah ukuran
standar kecerdasan. Banyak orang tua menginginkan anaknya
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tergolong sebagai manusia super pintar dengan IQ tinggi,
sehingga pendidikan pun diarahkan terutama pada pelajaranpelajaran formal di sekolah.
Pada awalnya IQ dipandang sebagai penentu keberhasilan
seseorang. Namun dalam perjalanan selanjutnya orang
mengamati, dan pengalaman memperlihatkan, tidak sedikit
orang dengan IQ tinggi serta sukses dalam studi, tetapi justru
kurang berhasil dalam karier dan pekerjaan. Dari realitas itu
lalu ada yang menyimpulkan, IQ penting untuk mendapatkan
pekerjaan, tetapi kemudian menjadi kurang penting untuk
kesuksesan karir.
•

Emotional Quotient (EQ)
Kecerdasan emosional merupakan serangkaian kemampuan
mengontrol dan menggunakan emosi, serta mengendalikan
diri, semangat, motivasi, empati, kecakapan sosial, kerja sama
dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam sebuah
bukunya, ‘Emotional Intelligence’, Daniel Goleman menyatakan
bahwa kontribusi IQ bagi keberhasilan seseorang hanya sekitar
20%. Dan sisanya yang 80% ditentukan oleh sederetan faktor
yang disebutnya sebagai kecerdasan emosional. Goleman
mempopulerkan pendapat para pakar teori kecerdasan bahwa
ada aspek lain dalam diri manusia yang berinteraksi secara aktif
dengan aspek kecerdasan IQ dalam menentukan efektivitas
penggunaan IQ tersebut. Jika seseorang tidak mampu
mengelola aspek rasa dengan baik, maka ia tidak akan mampu
untuk menggunakan aspek IQ secara efektif.
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Istilah IQ dalam pengelompokan kecerdasan manusia pertama
kali diperkenalkan oleh Alferd Binet, ahli psikologi dari Perancis pada
awal abad ke-20. Kemudian Lewis Ternman dari Universitas Stanford
berusaha membakukan tes IQ yang dikembangkan oleh Binet dengan
mengembangkan norma populasi, sehingga selanjutnya tes IQ tersebut
dikenal sebagai tes Stanford-Binet. Kecerdasan ini adalah kemampuan
potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan
alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal
dan logika seseorang. Menurut Stephen R. Covey, IQ adalah kecerdasan
manusia yang berhubungan dengan mentalitas, yaitu kecerdasan untuk
menganalisis, berpikir, menentukan kausalitas, berpikir abstrak, bahasa,
visualisasi dan memahami sesuatu.
EQ adalah istilah yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman.
Berdasarkan hasil penelitian para neurolog dan psikolog, Goleman (1995)
berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi pikiran, yaitu
pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan oleh
kemampuan intelektual atau yang popular dengan sebutan Intelligence
Quotient (IQ), sedangkan pikiran emosional digerakkan oleh emosi.
SQ digagas pertama kali oleh Danar Zohar dari Harvard University
dan Ian Marshall. Merupakan kecerdasan untuk menghadapi persoalan
makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan
hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan
untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih
bermakna.
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•

Spiritual Quotient (SQ)
Kecerdasan spiritual berperan sebagai landasan yang diperlukan
untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Kecerdasan ini
mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang
memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna
yang ada di balik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu.
Kecerdasan spiritual terkait erat dengan kemampuan yang
berujung pada pencerahan jiwa. Orang yang mempunyai
kecerdasan spiritual yang baik akan mampu memaknai secara
positif setiap peristiwa, masalah, bahkan penderitaan yang
dialaminya. Dengan memberikan makna yang positif itu,
maka seseorang akan mampu membangkitkan jiwanya dan
melakukan perbuatan dan tindakan yang positif.
Dalam konsep, pendidikan karakter akan mampu menjawab

tuntutan pendidikan masa depan bagi generasi muda di sebuah
bangsa.
Melalui pendidikan berfokus pada IQ, pendidikan karakter
akan memberikan stimulus besar terhadap perkembangan anak
didik. Dan akan menjadikan anak didik tidak hanya cerdas dan
pintar untuk membodohi pihak lain dan memberi dampak negatif,
melainkan juga cerdas yang terdidik dan memberi dampak positif
karena terdapat keseimbangan antara otak dan perilaku yang baik
dalam kesehariannya.
Pada sisi EQ, pendidikan karakter merupakan proses penanaman
nilai-nilai luhur. Dimana salah satunya EQ memang merupakan
kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi, sehingga akan
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tercipta peserta didik yang memiliki motivasi tinggi, bertanggung
jawab, menghargai orang lain dan dapat dijadikan pemimpin
masa depan. Di samping itu, kecerdasan emosional mengajarkan
tentang integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreatifitas, ketahanan
mental, kebijaksanaan dan penguasaan diri. Oleh karena itu EQ
mengajarkan bagaimana manusia bersikap terhadap dirinya (intra
personal) seperti percaya diri, memotivasi diri, mengatur diri dan
terhadap orang lain (interpersonal) seperti empati, kemampuan
memahami orang lain dan social skill yang memungkinkan setiap
orang dapat mengelola konflik dengan orang lain secara baik.
Sementara itu, pendidikan karakter dan SQ sangat berkaitan.
Peserta didik yang berkarakter akan dapat membentuk dirinya
secara utuh menjadi satu kepribadian yang sempurna. Selain itu
juga dapat memaknai kehidupannya, sehingga peserta didik yang
dicetak adalah peserta didik yang berkarakter dan memiliki kualitas
hidup yang tinggi.
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Untuk menghasilkan pribadi yang utuh secara intelektual,
emosional dan spiritual maka harus dilakukan penggabungan
antara IQ, EQ dan SQ secara maksimal karena ketiga kecerdasan
ini adalah perangkat yang bekerja dalam satu sistem yang saling
terkait (interconnected) dalam diri manusia.
Di tengah kecenderungan degradasi moral kaum muda
Indonesia saat ini yang lebih banyak terlena dengan gaya hidup
manja, hedonisme (berhura-hura), pergaulan bebas, penyalah
gunaan narkoba, tawuran, kurang memiki daya juang dan lupa akan
tanggung jawab sebagai calon penerus keberlangsungan bangsa,
upaya pembentukan kembali karakter baik wajib diupayakan
semua pihak. Peran keluarga, lingkungan, pihak swasta dan tentu
saja Pemerintah harus sangat serius. Utamanya dalam memotivasi
agar mereka tergerak untuk mencapai kesuksesan lahir dan batin
dalam kehidupan.
Sukses lahir dan batin para pemuda adalah keberhasilan besar
suatu bangsa.

Pentingnya Life Skills Training Bagi Generasi
Muda
Penggabungan dari soft skills dan hard skills biasa disebut sebagai
life skills, yaitu berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat
berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan. Dimana
hal ini akan memungkinkan seseorang bisa menghadapi berbagai
tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif.
Keterampilan hidup yang dimaksud adalah keterampilan total. Baik
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fisik, mental maupun spiritual, yang bermanfaat dalam mengelola
diri sendiri, untuk menghadapi lingkungan maupun demi
mengupayakan kemandirian.
Di era persaingan terbuka, kaum muda yang berjalan tanpa life
skills memadai bisa diibaratkan seperti pejuang yang masuk ke
medan perang tanpa menggenggam senjata, sekaligus tidak punya
semangat tempur serta tak memiliki motivasi untuk menang. Bisa
dibayangkan hasilnya. Dalam waktu singkat, satu demi satu akan
berguguran begitu saja dengan sia-sia. Selanjutnya, bisa jadi
keberadaan mereka yang kalah perang malah justru akan menjadi
beban tambahan bagi orang lain karena terpaksa mengurusnya.
Maka life skills harus dimiliki setiap generasi Milenial saat ini.
Dalam memperjuangkan masa depan, sekedar harapan dan
cita-cita untuk sukses menjadi harapan kosong belaka jika tanpa
upaya dalam bentuk tindakan nyata. Semua orang pada dasarnya
punya potensi besar untuk sukses. Sayangnya seringkali kegagalan
disebabkan justru karena sabotase diri sendiri, antara lain berupa
sikap mental yang senang meremehkan sesuatu, tidak disiplin,
malas menambah ilmu, suka menunda, tidak punya kesadaran
untuk memberikan pelayanan terbaik dan sebagainya. Padahal, halhal semacam itu merupakan kunci keberhasilan.
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Bagian 5

Pelaksanaan Program
Bersama
‘Muda Terampil
Berusaha’

Bagian 5

Pelaksanaan Program
Bersama
‘Muda Terampil
Berusaha’

S

ebagaimana dijelaskan sebelumnya, program Muda Terampil
Berusaha dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran kewirausahaan di kalangan pemuda Indonesia.

Selain itu, program ini adalah untuk membantu para wirausahawan
muda dalam membangun dan mempertahankan keberlanjutan
bisnis yang dirintisnya.
Pelaksanaan program ini merupakan implementasi dari niat baik
berbagai pihak yang merasa punya kepedulian dan kepentingan
untuk menjadikan kaum muda Indonesia lebih berdaya dalam
hal ekonomi, utamanya melalui jalur pembinaan kewirausahaan.
Pelaku yang terlibat langsung diantaranya adalah pihak-pihak
swasta yang masing-masing berperan sebagai inisiator, penyusun
program dan pendana, serta Pemerintah (diwakili oleh Pemerintah
Daerah) sebagai pendukung.
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Bersama Accenture, IBL mengangkat program ini sebagai
kontribusi dalam upaya penciptaan iklim bisnis masa depan
yang bersifat etis dan bertanggung jawab. Khususnya di daerah
Kabupaten Karawang.

Program
Muda Terampil
Berusaha adalah sebuah
program sosial yang dilaksanakan
oleh Indonesia Business Links (IBL) dengan
dukungan Accenture. Tujuannya untuk
meningkatkan kesadaran kewirausahaan di
kalangan pemuda Indonesia, khususnya di
daerah Karawang. Serta untuk membantu para
wirausahawan muda dalam membangun dan
mempertahankan keberlanjutan bisnis
yang dirintisnya.

Program Muda Terampil Berusaha periode tahun 2016-2017
memiliki komponen dasar kegiatan sebagai berikut:
Awareness Workshop & Selection
•

Entrepreneurship Workshop & Selection

Training
•

Soft Skills Training

•

Business Skills Training
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•

Mentoring

•

Business Support

Closing: MTB Forum

Awareness Workshop & Selection
Program diawali dengan kegiatan untuk menjaring peserta.
Dilaksanakan sebanyak empat batch, kegiatan entrepreneurship
awareness workshop Program Muda Terampil Berusaha periode
tahun 2016-2017 diikuti sebanyak 399 peserta. Dari total peserta
yang hadir, jumlah formulir pendaftaran yang dikembalikan
sebanyak 286. Hal ini menjadi indikator bahwa program tersebut
cukup banyak diminati.
Selanjutnya dari 286 calon peserta yang mengembalikan
formulir, kembali dilakukan seleksi. Kali ini berdasarkan penyerahan
simple business plan yang disyaratkan. Dari 64 business plan yang
diterima Panitia, ditetapkan sebanyak 50 yang disetujui sebagai
peserta tetap program Muda Terampil Berusaha periode 2016- 2017.

74

Seleksi
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Training
Setelah menyeleksi peserta sebanyak 50 orang, selanjutnya
program mulai bergulir dengan pemberian pembekalan, baik
berupa keterampilan untuk menghadapi problema kehidupan
sehari-hari secara efektif (soft skills) maupun pembekalan teknis
berupa pelatihan business skills.
Secara garis besar, pengelompokan materi training yang
diberikan adalah sebagai berikut:
1. Soft Skills Training (Life Skills Training, Talent Mapping, Business
Ethic)
2. Business Skills (Business Canvas Model, Business Management
Training, Business Support Training, Social Media Marketing)
3. Mentoring
4. Business Support
Setidaknya ada sepuluh bidang utama berkaitan dengan pelatihan life
skills yang sangat penting diberikan pada peserta program sebagai dasar
keterampilan hidup yang efektif, yaitu meliputi:
• Percaya diri

• Menghormati

• Manajemen konflik

• Komunikasi

• Manajemen emosi

• Kerjasama dan kerja sama tim

• Rencana karir

• Perencanaan masa depan

• Tanggung jawab
• Persiapan kerja
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1. Soft Skills Training
•

Life Skills Training

Pelatihan life skills diberikan agar peserta punya kemampuan
bersikap positif dan bisa beradaptasi dengan lingkungan secara
baik. Karena penguasaan soft skills yang digabungkan dengan
technical skills tersebut akan memungkinkan seseorang mampu
menghadapi tuntutan dan tantangan dalam keseharian secara
efektif.
Pelaksanaan training ini dibagi dalam 2 kelas, masing-masing
diadakan selama 4 minggu berturut-turut. Setiap pertemuan
diselenggarakan selama 5 jam, dengan tim pengajar dari staf
IBL yang berpengalaman yang disebut sebagai IBL Associates.
IBL Associates merupakan mitra IBL secara individu serta
mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan misi IBL.
Adapun tahapan pelaksanaan pemberian materi life skill training
adalah sebagai berikut :
•

Minggu pertama: Pendahuluan, Nilai Diri, Menumbuhkan &
Menjaga Sikap Positif, Tanggung Jawab Pribadi, Komunikasi
Yang Baik & Efektif.

•

Minggu kedua: Menetapkan Sasaran/Tujuan, Merencanakan
Masa Depan, Citra Diri & Kesan Pertama yang Positif, Menghargai
Diri Sendiri & Orang Lain, Membangun Kepercayaan Diri.

•

Minggu ketiga: Memanfaatkan Kekuatan Pertanyaan, Menyikapi
Kritik/Masukan, Mengelola Tekanan, Manajemen Konflik,
Evaluasi Kinerja.
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Life Skills
Training
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•

Minggu keempat: Menangani Komplain Pelanggan, Berpikir
Kreatif & Inovatif, Beradaptasi Terhadap Perubahan, Penutup.
•

Talent Mapping

Pemberian materi Talent Mapping atau dalam bahasa Indonesia
diartikan sebagai pemetaan terhadap kemampuan diri (bakat),
dimaksudkan agar peserta bisa mengembangkan potential
power masing-masing, serta mampu mengenali passion.
Pelaksanaannya terbagi dalam:
•

Self Assessment, meliputi materi: pemetaan bakat dan
kekuatan diri.

Talent Mapping
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•

Interpretation of Talent Mapping Result, meliputi materi:
pembacaan hasil dan interpretasi (atas self assessment
sebelumnya); definisi dan implementasi dalam keseharian;
serta eksplorasi pekerjaan dan karir.

•

Etika Bisnis

Materi etika bisnis juga termasuk salah satu yang dibekalkan
kepada peserta. Dimana melalui pelatihan ini diharapkan
peserta akan dapat memahami pentingnya pelaksanaan bisnis
yang beretika dan bertanggung jawab sejak awal. Karena
sebagai negara berkembang, isu tersebut masih menjadi hal
yang perlu terus diupayakan terbangun di Indonesia.

Business Ethic
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Pelatihan jenis ini ternyata menjadi salah satu favorit peserta,
mengingat banyaknya manfaat yang langsung bisa dirasakan
setelah menjalani pembekalan melalui kegiatan tersebut.

“Program ini seru banget! Dari materi hingga trainernya,
benar-benar memberi pengetahuan yang sangat detail.
Kami dilatih bekerja sama, saling percaya satu sama lain
dan mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan
tepat. Materi yang paling menarik menurut saya adalah
yang mengenai tanggung jawab. Karena
dalam materi itu kami diberi ilmu tentang
bagaimana harus bertanggung jawab
atas keputusan apa yang sudah dipilih,
konsisten dengan apa yang dituju dan tidak
lari dari tanggung jawab.”

(Sarah Nurhasanah, peserta program Muda
Terampil Berusaha)
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“Hal menarik dari pelatihan ini adalah metode
pembelajarannya yang belum pernah saya temukan di
tempat lain, yaitu melalui games dan diskusi. Pelajaran
paling berkesan ialah cara mengelola
emosi, karena sekarang saya jadi bisa
tahu bagaimana cara menyikapi para
pelanggan yang kadang membuat
emosi.”

(Alan, peserta program Muda Terampil
Berusaha)

“Thanks to program ini! Kami diajarkan
bagaimana agar bisa punya karakter
yang baik melalui materi-materi
pelajaran yang sangat bagus. Tidak
hanya diajari cara berbisnis, tapi juga
bagaimana cara mengelola diri dengan
baik.”

(Melati, peserta program Muda
Terampil Berusaha)
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2. Business Skills Training
Setelah menyelesaikan sesi pelatihan yang lebih menekankan
pada peningkatan kemampuan personal serta inter personal,
selanjutnya para peserta dibekali dengan keterampilan berbisnis.
Melalui

materi

ini,

diharapkan

peserta

semakin

siap

membangun, menjalankan rencana, dan mempertahankan serta
mengembangkan bisnis masing-masing.
Pelatihan business skills terbagi dalam beberapa bagian:
•

Business Canvas Model

Business Canvas Model pada dasarnya merupakan alat untuk
membantu melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang
sedang atau akan dijalani. Dengan tool ini, seakan bisa dipantau

Business
Canvas Model
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kondisi bisnis secara global, namun tetap lengkap dan berisi
detail elemen-elemen kunci apa saja yang terkait di dalamnya.
Dengan demikian, akan terlihat gambaran utuh yang akan
sangat membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
seputar bisnis tersebut. Melalui evaluasi satu demi satu elemenelemen kunci dimaksud, jadi lebih mudah dianalisa apa yang
kurang tepat dan langkah apa yang sebaiknya diambil.
Business Canvas Model digambarkan melalui 9 blok bangunan
dasar yang menunjukkan secara logis bagaimana perusahaan
menghasilkan uang. Blok tersebut mencakup 4 bidang usaha
utama, yaitu pelanggan, pasokan, infrastruktur dan kelayakan
finansial.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan melibatkan 15 orang staf
Accenture sebagai volunteer pemandu.

Business Canvas Model
Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation
menciptakan sebuah framework yang sederhana dan mudah dimengerti
untuk menggambarkan rupa bisnis. Ada 9 kotak yang merepresentasikan
elemen-elemen kunci yang secara umum akan ada pada semua model
bisnis.
Kesembilan hal tersebut adalah:
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1.

Customer segments

6. Key resource

2.

Value proposition

7. Key activities

3.

Channel

8. Key partners

4.

Customer relationship

9. Cost

5.

Revenue stream

•

Business Management Training

Pelatihan manajemen bisnis diberikan untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha.
Dari pelatihan ini, diharapkan peserta dapat membuat rencana
bisnis sederhana, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan
keuangan, rencana strategi serta rencana pemasaran.

Materi pembelajaran meliputi hal-hal sebagai berikut:
•

Manajemen Keuangan:
Yaitu tentang bagaimana membuat pembukuan dan
mengatur cash flow.

•

Promosi dan Pemasaran:
Yaitu perihal bagaimana mempromosikan usaha atau
produk secara efektif.

Business
Management
Training
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•

Perencanaan Bisnis:
Yaitu mengajarkan bagaimana membuat sebuah rencana
usaha sederhana, rencana keuangan dan sekaligus
menganalisa jalannya usaha.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
interaktif, termasuk diskusi kelompok, permainan-permainan
hingga simulasi.

Pada sesi simulasi, peserta
dibagi dalam beberapa
kelompok. Kelompok tersebut
masing-masing diibaratkan
sebagai sebuah perusahaan
yang memproduksi amplop.
Suatu ketika, ada klien yang
memerlukan amplop. Maka
setiap perusahaan harus
mengajukan penawaran untuk memproduksi amplop tersebut
dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam jangka waktu
tertentu. Setelah kontrak ditandatangani, perusahaan kemudian
mulai memproduksi serta harus siap mengirimkan dalam satu jam,
sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
Melalui simulasi ini, para peserta diharapkan mampu membuat
perkiraan perihal kapasitas produksi, perhitungan modal kerja,
besarnya keuntungan yang akan didapat serta berapa banyak tenaga
kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan.
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•

Business Support Training

Kegiatan Business Support Training dilaksanakan meliputi
pelatihan:
•

Content Marketing (Materi Pemasaran)
Bertujuan untuk memberikan pengetahuan perihal halhal dasar yang wajib diketahui dalam membuat pesanpesan promosi yang menarik bagi konsumen terutama
dengan memanfaatkan web dan media sosial.

•

How to Target Your Customer (Cara Mendapatkan
Pelanggan)
Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pengetahuan
untuk memahami seluk beluk perihal target penjualan
serta bagaimana menciptakan jaringan pelanggan
yang lebih baik. Peserta diberikan kesempatan untuk
melakukan simulasi dengan mempraktekkan langsung
langkah-langkah dalam menentukan target usaha,
membentuk segmentasi pasar serta menjual produk
atau jasa. Setiap grup mendapat pendampingan dari
staff Accenture sebagai pelatih.

•

Hour of Code
Secara garis besar, yang dimaksud sebagai Hour of Code
adalah satu jam kegiatan perkenalan mengenai ilmu
komputer. Kegiatan ini didesain untuk membuktikan
bahwa siapa pun bisa mempelajari dasar-dasar
operasional komputer dengan mudah. Kegiatan ini
sudah mendunia dan telah diikuti oleh puluhan juta
pelajar dari seluruh penjuru dunia.
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Pada program Muda Terampil Berusaha, pemberian
materi Hour of Code dimaksudkan agar peserta bisa
meningkatkan kemampuan logika, pemecahan masalah
serta menambah kreativitas.
Kegiatan ini dipandu oleh staf Accenture yang melakukan
pendampingan selama mencoba tutorial yang tersedia.
Tutorial tersebut dapat dicoba di link berikut http:/code.
org.
•

Product Photography Tutorial (Tutorial Fotografi Produk)
Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pengetahuan
tentang bagaimana cara mengambil gambar produk
menggunakan kamera telepon genggam dan membuat
studio mini dengan memanfaatkan karton. Selain itu,
dibahas tentang fitur-fitur pada telepon genggam yang

Business
Support
Training
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bisa dimanfaatkan secara maksimal, seperti mengatur
pencahayaan dan hal-hal lain yang diperlukan. Peserta
juga mendapat pendampingan untuk mempraktekkan
tehnik mengambil gambar yang baik menggunakan
kamera telepon genggam.
•

Social Media Marketing

Pelatihan

Social Media Marketing

berisi

arahan

untuk

pemanfaatan media sosial bagi kepentingan pemasaran.
Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada para

Social Media
Marketing
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peserta perihal tata cara penggunaan media sosial yang
efektif bagi kepentingan pemasaran produk mereka. Peserta
diajak mempelajari sekaligus mempraktekkan bagaimana
cara melakukan penjualan online (misalnya melalui Facebook,
Tokopedia dan sebagainya) serta berpromosi secara tepat
sasaran.
3. Mentoring
Kegiatan mentoring pada program ini berlangsung beberapa
kali selama bulan Desember 2016 hingga Januari 2017. Bentuknya
berupa pendampingan secara one-on-one kepada peserta melalui
temu muka serta konsultasi berjalan (diluar jadwal pertemuan
rutin).
Ada beberapa orang mentor yang ditugaskan, dimana para
mentor ini merupakan IBL Associates yang terdiri dari para
profesional dan pelaku bisnis di Kabupaten Karawang yang
memiliki pengalaman nyata dalam bidang bisnis, manajemen
serta akses pasar. Sebagian juga merupakan penerima program IBL
sebelumnya.
Diantara para mentor yang terlibat dalam program ini adalah:
Yanto Sidik, Suryana, Ade Sofyan, Noor Intan, Ai Mulyanti, Avril
Lavanda dan Wisnu Nugraha. Kepada para peserta program, mentor
akan memberikan nasihat, panduan dan informasi tentang praktik
bisnis yang benar termasuk dorongan dan motivasi untuk kemajuan
peserta.
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Ade Sofyan
Mentor Program Muda Terampil Berusaha
“Yang kami lakukan sebagai mentor kepada calon-calon
wirausahawan baru adalah, pertama memberikan motivasi.
Karena bagi mereka yang baru mulai maupun sedang
berkembang, terkadang motivasi agak kurang. Langkah
pertama adalah bagaimana merubah mindset, dari yang
awalnya tidak pecaya diri dan tidak berani supaya bisa
dibangkitkan. Salah satu caranya, kita bebaskan dulu mereka
melakukan apapun yang diinginkan. Lalu ketika terjadi
benturan, mereka bisa belajar membuat keputusan, mana
langkah yang lebih baik.
Yang kedua, permasalahan yang sangat klise sekali adalah
soal akses terhadap permodalan. Kebanyakan mereka tidak
paham dengan jalur dunia perbankan. Kita perlu bantu mereka.
Caranya bagaimana? Pertama, kita harus berikan informasi
bagaimana caranya agar bisa secara komplit memenuhi syarat
dan legalitas. Kedua, harus kita bantu
supaya mereka bisa membuat laporan
keuangan yang baik, rugi labanya harus
ada dan neracanya harus muncul. Karena
ketika berhubungan dengan perbankan
pasti diminta. Hal-hal seperti itu yang
terkadang belum bisa mereka lakukan.”
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Ai Mulyanti
Mentor Program Muda Terampil Berusaha
“Pengalaman yang ingin saya bagi pada para binaan ini
mungkin lebih dititik beratkan pada bidang marketing. Karena
menurut saya, marketing adalah nyawa dari sebuah bisnis.
Mereka harus memiliki brand dan kemasan yang menarik. Lalu
menginformasikan produk-produk tersebut secara berkala
pada konsumen. Salah satunya bisa melalui brosur atau
medsos.
Contoh kecil, kalau misalnya sebelumnya di medsos mereka
mempromosikan produk tetapi tehnik pengambilan fotonya
kurang benar sehingga produk tidak kelihatan menarik atau
kurang membuat orang penasaran, maka setelah ikut pelatihan
ini mereka diberitahu bagaimana cara
mengambil gambar yang lebih baik dan
sebagainya.
Selain pertemuan dengan para mentee
pada jadwal rutin, saya juga sesekali
mengunjungi outlet-outlet mereka. Untuk
memberi motivasi serta menunjukkan
kepedulian.“
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4. Business Support
•

Pameran Produk Peserta

Pembekalan tentu tak cukup sekedar menyampaikan ilmu,
melainkan harus disertai bimbingan praktek. Maka memberi

Pameran
Produk
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kesempatan kepada peserta untuk terjun langsung mengikuti
pameran dan memasarkan produk jadi kesempatan yang tak
dapat disia-siakan.
•

Workshop Products Licensing

Workshop untuk membahas peraturan legal tentang perijinan
produk diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak
terkait. Diantaranya adalah pejabat dari Dinas Koperasi dan
UMKM, serta staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Selain itu juga dihadirkan praktisi bisnis untuk berbagi
pengalaman beserta tips and tricks dalam mengelola perijinan
produk.
Tujuan diselenggarakannya workshop:

Product
Licensing
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-- Agar peserta dapat memahami tentang prinsip dan
perijinan hak paten di Kabupaten Karawang;
-- Agar peserta memahami perihal masalah perijinan sebuah
produk;
-- Agar peserta mengerti perihal hak paten pada produk
makanan dan minuman;
-- Agar peserta paham bagaimana cara menanggulangi
ketika bertemu kendala dalam pengelolaan perizinan
usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karawang;
-- Agar peserta memahami peraturan Pemerintah Daerah
Kabupaten

Karawang

sehubungan

pemberdayaan

wirausahawan muda.
•

Workshop Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM bisa dibilang merupakan salah satu bentuk organisasi
sosial yang menjadi cikal bakal terbentuknya koperasi. Melalui
pertemuan ini, diharapkan para peserta bisa mendapatkan
wawasan perihal wadah apa yang paling tepat untuk
melanjutkan kegiatan setelah program berakhir.
Melewati diskusi, akhirnya disepakati untuk membentuk
koperasi. Pada kesempatan ini juga telah ditetapkan sebuah tim
yang akan mempersiapkan pembentukkannya.
•

Pengemasan Produk

Salah satu kendala yang banyak dihadapi peserta Program MTB
dalam memasarkan produknya adalah karena kemasannya
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Workshop
Kelompok
Swadaya
Masyarakat
kurang menarik. Hal ini sering luput dari awareness peserta.
Umumnya mereka tidak sadar atau kurang memahami bahwa
kemasan yang baik dan menarik akan mendatangkan nilai lebih
pada produk yang dijual. Saat ini produk-produk olahan yang
dihasilkan pelaku usaha kecil menengah masih banyak yang
belum memperhatikan kemasan produknya.
Akibatnya, sejumlah produk yang sebenarnya memiliki nilai
jual tinggi/bermutu menjadi tidak laku dipasaran. Kendala
lainnya adalah peserta tidak mengetahui harus kemana jika
ingin membuat kemasan yang menarik dan menjual dan tidak
adanya unit usaha yang melayani pembelian kemasan dalam
partai kecil.
Melalui workshop “Pengemasan Produk” (dengan menghadirkan nara sumber dari perusahaan nasional besar), peserta diajak
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Packaging

untuk memahami fungsi dari kemasan, memahami perihal
kemasan yang baik dan aman, jenis-jenis material kemasan
yang sesuai dengan produk dan nilai ekonomis dan sebagainya.
Pada akhir kegiatan, para peserta dibagi dalam beberapa
kelompok dan diajak untuk bersimulasi membuat kemasan dari
bahan-bahan yang disediakan.
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Penutupan Program
Penutupan program MTB periode tahun 2016-2017 ditandai
dengan pelaksanaan workshop bertema “Peran Multi-Pihak dalam
Pemberdayaan Wirausahawan Muda Karawang” yang bertujuan
membangkitkan kepedulian dan karya nyata dari pihak-pihak
terkait dalam upaya pemberdayaan wirausaha muda. Sekaligus
mengidentifikasi peran multi pihak dan kolaborasi yang dapat
dilakukan dalam rangka pemberdayaan entrepreneurs muda
Karawang. Selain itu, workshop juga menjadi forum pembelajaran
dan pemberian motivasi bagi program serupa selanjutnya.

Penutupan
Program
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Acara ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
praktik

bisnis

yang

bertanggungjawab

dan

berkelanjutan

(responsible dan sustainable) oleh perusahaan. Praktik bisnis yang
baik perlu disebarluaskan untuk memberi dorongan bagi para
pelaku bisnis lainnya dalam melakukan usaha secara bertanggung
jawab.
Pada kegiatan tersebut, Mohamad Fahmi, Direktur Eksekutif
Indonesia Business Links menjelaskan bahwa jika hanya bersandar
pada lapangan kerja yang tersedia, maka isu pengangguran akan
terus ada. Oleh karena itu harus diciptakan orang-orang yang bisa
membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan juga orang lain.
Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial
Bappenas, Maliki, juga menekankan perlunya peningkatan daya
saing kaum muda di tingkat nasional. Tidak hanya mengembangkan
usaha di tingkat daerah saja, tetapi juga di kancah global, yang
menurutnya hal tersebut dimungkinkan dengan penggunaan
media sosial. Program yang sama diharapkan dapat direplikasi
pula di tempat lain sehingga bisa berdampak menurunkan angka
pengangguran.
Sementara itu potensi anak muda di Kabupaten Kawarang
menurut Asisten Pemerintah Daerah Setda Kabupaten Karawang,
Samsuri, memang tidak mungkin dikembangkan dari segi
government atau Pemerintah saja. Peran swasta menjadi sangat
diharapkan untuk meningkatkan ketrampilan agar anak muda
mampu berwirausaha. Sehingga nantinya anak-anak muda di
daerah Kabupaten Karawang tidak lagi hanya terfokus pada
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat formal seperti jadi Pegawai
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Negeri atau buruh di perusahaan-perusahaan swasta, tetapi dapat
menjadi wirausahawan pula.
Acara ini juga diisi dengan dialog interaktif yang menghadirkan
pejabat Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, perwakilan
pengusaha muda Karawang, Program Manager IBL untuk program
Muda Terampil Berusaha dan perwakilan penerima manfaat
program. Dialog tersebut menyimpulkan bahwa terlaksananya
Program MTB menjadi salah satu strategi dalam memberdayakan
anak muda, dan membantu untuk meningkatkan lapangan
pekerjaan, khususnya di daerah Karawang.
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T

antangan selanjutnya setelah upaya pemberdayaan melalui
rangkaian program pelatihan selesai, adalah menjaga
konsistensi mood positif para alumni peserta. Sekalipun

nampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya memelihara semangat
agar senantiasa membara tentunya tidak selalu mudah. Dalam
perjalanan ke depan, bukan tak mungkin para calon wirausahawan
sukses akan bertemu aneka benturan yang bakal menguras pikiran,
tenaga dan semangat.
Karena bukankah semakin tinggi pohon akan semakin kuat
diterpa oleh angin yang besar pula?
Baik IBL maupun Accenture telah memperhitungkan segala
kemungkinan. Demi berlanjutnya keberhasilan program, langkah
yang disiapkan adalah mengupayakan terbentuknya wadah
sebagai forum gotong royong antar alumni peserta. Tujuannya
untuk saling menguatkan serta berbagi input yang berguna bagi
pengembangan usaha masing-masing.
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Sesuai hasil diskusi pada sesi workshop Kelompok Swadaya
Masyarakat sebelumnya, maka bentuk perkumpulan yang dipilih
adalah koperasi.
Di Indonesia, bentuk badan hukum koperasi dianggap
memiliki banyak manfaat bagi anggotanya (yang bisa terdiri dari
orang maupun badan hukum), dimana berlandaskan pada asas
kekeluargaan dan juga demokrasi bidang ekonomi.
Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang,
bukan perkumpulan modal. Sehingga laba bukanlah merupakan
ukuran utama kesejahteraan anggotanya. Manfaat yang diterima
anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian,
harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini
dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masingmasing anggota.
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Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3,
tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi
dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat di bidang ekonomi
dan manfaat di bidang sosial. Diantaranya adalah sebagai berikut:
•

Meningkatkan penghasilan anggota.
Dengan menjadi anggota koperasi, penghasilan masyarakat
dapat meningkat. Karena anggota koperasi bisa mendapatkan
manfaat ekonomi melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan.
Misalnya pada koperasi produksi, dimana anggotanya diajarkan
cara memiliki usaha, kedepannya mereka dapat memasok hasil
produksi ke koperasi tersebut pula. Dengan membuat usaha
sendiri, setiap anggota bisa meningkatkan penghasilan. Selain
itu, sisa hasil usaha yang didapatkan oleh koperasi juga akan
dikembalikan kepada anggotanya sesuai dengan jasa dan juga
aktivitasnya.

•

Menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah.
Bisa mendapatkan barang dan jasa dengan harga lebih murah
merupakan keuntungan besar bagi anggota Koperasi, terutama
bagi anggota yang punya kemampuan ekonomi lebih lemah.

•

Menumbuhkan motif berusaha yang berperi kemanusiaan.
Kegiatan yang diadakan oleh koperasi bukan semata-mata
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usaha yang dijalankan untuk meraih keuntungan. Karena selain
mendidik dan menumbuhkan semangat berwirausaha di hati
para anggotanya, koperasi juga punya tujuan untuk melayani
secara baik keperluan anggotanya agar dapat tercukupi.
•

Menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
Koperasi mengajarkan kepada anggotanya untuk selalu bersikap
jujur dalam melakukan usaha. Tidak hanya itu, koperasi juga
mengedepankan sifat keterbukaan. Setiap anggota memiliki
kewajiban dalam mengelola koperasi dengan baik serta
secara transparan menyampaikan laporan, terutama laporan
keuangan. Setiap anggota juga punya hak dalam mengurus
koperasi serta berhak mengetahui laporan keuangan di dalam
koperasi tersebut.

•

Memperoleh pinjaman dana.
Bagi anggota yang memiliki kesulitan dalam hal keuangan,
koperasi bisa menyediakan pinjaman modal dengan mudah
tanpa disertai syarat yang berbelit-belit.

•

Menanamkan disiplin dan tanggung jawab.
Dengan adanya kewajiban dan hak yang diberikan kepada
masing-masing anggota, maka setiap anggota akan berlaku
disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi
tugas dan kewajibannya.

•

Mewujudkan kehidupan masyarakat damai dan tentram.
Koperasi dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang
damai dan jauh dari keributan. Hal ini dikarenakan azas koperasi
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itu sendiri yang berlandaskan kekeluargaan. Bergabung dalam
koperasi, berarti anggota akan merasakan situasi kekeluargaan
sehingga cenderung terhindar dari keributan.
Mengingat program Muda Terampil Berusaha yang sepenuhnya
bergantung pada partisipasi donor, maka kedepannya melalui
pembentukan wadah koperasi diharapkan peserta yang telah
selesai mengikuti training dapat tetap saling membantu dan
berkomunikasi satu sama lain.
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Nur Halimah
Peserta Program Muda Terampil Berusaha
Pengusaha Kue
“Nama saya Nur Halimah. Tapi biasa
dipanggil Hilwa, karena saya punya produk
dengan merek ‘Hilwa’, yaitu brownis Hilwa.
Jadi orang lebih mengenal saya dengan
sebutan itu. Saya sudah berkeluarga, sudah
memiliki 1 anak laki-laki yang masih kecil.
Setelah ikut kegiatan Muda Terampil Berusaha, banyak manfaat
yang saya rasakan. Seperti lebih percaya diri, lebih semangat
dalam berbisnis dan jaringan menjadi lebih luas. Customer juga
lebih percaya bahwa saya adalah seorang entrepreneur yang baik.
Pelatihan life skills yang diberikan oleh para mentor membuat saya
makin yakin dan percaya diri bahwa saya bisa menjadi wirausahawan
sukses.
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Perbedaan antara dulu dan sekarang, omzet saya menjadi lebih
banyak saat ini. Dari yang biasanya seminggu hanya ada 4 pesanan
brownis, kalau sekarang jauh lebih banyak, sehari bisa sampai 20
brownis. Sebabnya karena sekarang saya sudah punya lebih banyak
teman, lebih banyak jaringan. Sekarang sudah lebih banyak yang
tahu kalau saya berjualan brownis. Sementara kalau dulu, hanya
beberapa teman-teman saja yang tahu.
Sebelumnya pendapatan saya hanya sekitar 2,5 juta rupiah
sebulan. Kalau sekarang bisa mencapai 6 juta rupiah sebulan.
Dengan bisnis yang dijalani ini, saya bisa membantu perekonomian
dan mencukupi kebutuhan keluarga.”

Isna Afridha
Peserta Program Muda Terampil Berusaha
Pengusaha Jilbab
“Nama saya Isna Afridha, usia 24
tahun.

Banyak

manfaat

yang

saya

dapatkan dari pelatihan Muda Terampil
Berusaha ini, terutama dari pelatihan soft
skills. Sekarang ini saya jadi bisa lebih percaya diri mengembangkan
usaha. Karena awalnya saya kurang pede dengan produk sendiri.
Jilbab yang saya jual kata orang modelnya terlalu simple, seperti
jilbab ibu-ibu.
Tapi kemudian dari situ saya semakin mempelajari bagaimana
cara memasarkan produk secara lebih luas, bukan cuma di
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lingkungan sendiri namun mulai merambah ke media sosial juga.
Dan akhirnya sekarang pelanggan saya bukan cuma ibu-ibu dan
anak-anak pesantren saja, melainkan juga sudah dikenal oleh anakanak kampus.
Menurut saya, program ini baik sekali. Membuat saya jadi
dapat mengelola bisnis dengan cara yang lebih baik. Semula,
pengelolaannya masih acak-acakan. Setelah mengikuti program
Muda Terampil Berusaha jadi lebih terorganisir, mulai dari
perencanaan, pemasaran, sistem manajemen, akuntansi, semua
alhamdulillah bisa saya terapkan berdasarkan materi-materi yang
diberikan. Karena sebelum mengikuti program ini usaha saya masih
belum tertata.
Sekarang usaha saya mulai berkembang. Kuantitas produksi
yang tadinya masih sedikit, alhamdulillah sudah bertambah.
Pegawai saya juga otomatis bertambah, dari yang semula cuma ada
5 pegawai sekarang memiliki 10 pegawai.
Alhamdulillah, sekarang omzet usaha saya sekitar 30-50 juta
perbulan.”
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Ali Fadli
Peserta Program Muda Terampil Berusaha
Pengusaha Bumbu Dapur
“Nama saya Ali Fadli, biasa dipanggil
Didi. Sehari-hari saya berdagang di Pasar
Perumnas Baru Teluk Jambe, Karawang.
Alasan

saya

mengikuti

program

Muda Terampil Berusaha ini karena ingin
bertemu teman-teman yang senasib, yang sama-sama memulai
bisnisnya dari nol, benar-benar belum tahu bagaimana mengelola
bisnis. Selain itu saya juga ingin mengembangkan jaringan, ingin
punya teman-teman baru.
Setelah mengikuti program ini, saya merasakan manfaat
besar. Diantaranya jadi mampu mengelola manajemen keuangan
dengan rapih. Sekarang saya sudah paham bagaimana melakukan
manajemen penghasilan. Alhamdulillah, uang bisa diatur untuk
bantu orangtua merenovasi rumah dan bantu adik yang ingin buka
usaha sendiri. Yang paling membikin saya senang dan terharu,
sekarang saya juga bisa mengatur uang untuk biaya kuliah saya dan
adik saya.
Mengatur keuangan, yang diajarkan kurang lebih kiatnya
begini: kalau dalam sebulan itu ada empat minggu, maka pada
minggu pertama keuntungan saya gunakan untuk belanja dulu.
Lalu keuntungan minggu kedua dan ketiga biasanya dipakai untuk
kebutuhan sehari-hari. Barulah keuntungan minggu keempat saya
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tabung untuk biaya pendidikan saya dan adik. Dalam sebulan,
paling tidak saya harus bisa menabung 1 juta rupiah.
Saya mewakili teman-teman lainnya, mengucapkan banyak
terimakasih pada Indonesia Business Links dan Accenture yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Juga pada Pemda Kabupaten
Karawang sebagai pemberi support. Semoga kedepannya lebih
banyak muncul wirausaha muda di Karawang yang kompetitif dan
kreatif.”
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Fenomena sulitnya pekerjaan bagi pemuda nampak dari semakin tingginya
angka pemuda pencari kerja. Krisis pekerjaan yang berkepanjangan juga
menimbulkan kecenderungan pemuda saat ini untuk tidak dapat selektif
memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Banyak kaum
muda yang terpaksa memilih pekerjaan paruh waktu (tidak optimal) atau
bertahan pada pekerjaan yang ada, meskipun tidak sesuai dengan keahlian
yang dimiliki.
Berkarir dengan berwirausaha bukanlah menjadi pilihan utama, bahkan
sangat dimungkinkan bahwa berwirausaha tidak juga menjadi pilihan
alternatif bagi pemuda Indonesia. Jumlah pemuda Indonesia yang memilih
untuk berwirausaha tidak banyak, hal ini disebabkan antara lain karena
informasi tentang kewirausahaan belum tersebar merata di tengahtengah masyarakat dan hanya sedikit orangtua yang memperkenalkan,
mempromosikan dan melatih kewirausahaan kepada anak-anak mereka.
Selain itu, mereka tidak memiliki akses untuk mempelajari berbagai
keterampilan kewirausahaan yang dapat mendukung untuk berwirausaha.
Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan kemitraan antara
Pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Pengalaman
yang diperoleh di beberapa negara menunjukkan bahwa inisiatif lapangan
kerja bagi kaum muda akan lebih berhasil jika mengkombinasikan berbagai
tindakan yang terkait dengan pendidikan, pelatihan dan layanan pasar
tenaga kerja termasuk dukungan untuk memperoleh pengalaman kerja
dan pengembangan kewirausahaan.
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