Ketenagakerjaan dan
Kewirausahaan Kaum Muda
Sejak 2010, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) berupaya
memberdayakan kaum muda (15-29 tahun) dari keluarga termarjinalkan melalui
salah satu pilar utamanya, yaitu program Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
Kaum Muda atau Youth Employment and Entrepreneurship (YEE).
Secara garis besar, program ini dirancang untuk membantu agar kaum muda,
khususnya kaum muda perempuan di Indonesia, bisa mendapatkan pekerjaan
dan penghasilan, baik melalui pekerjaan formal maupun kewirausahaan.

Location:
Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jabodetabek, Lampung, Jayapura, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Capaian Program 2021
Pendekatan Program
Mempersiapkan keterampilan untuk memasuki pasar kerja
(Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknis) yang didasari pada
kebutuhan pasar kerja.

55%

Beauty for Better Life
Tata Rias untuk Tingkatkan
Ekonomi Kaum Muda
Perempuan.
Green Skill
Kesempatan Kerja Setara
Melalui Pertanian Ramah
Lingkungan.

Work in Tech Indonesia
Beasiswa di Bidang IT Support
untuk Kaum Muda Berdaya.

4.002

GIRL 2.0
Tingkatkan UMKM Kaum
Muda melalui Pendekatan
Gender.
SAFE Seas
Lindungi Awak Kapal
Perikanan dari
Eksploitasi Kerja.

Wired 4 Work!
Kerja Layak bagi Kaum Muda
melalui Teknologi Digital.

Wired 4 Work! 2.0
Kesempatan Kerja dan
Wirausaha Hijau di Tengah
Pandemik COVID-19.

Bridges to the Future:
ASEAN Youth Employment
Pelatihan Inklusif untuk Kurangi
Pengangguran Muda
Keterampilan Kerja.

Benedictus Sadewo (Wahyu)

Programme Manager - Youth Employment and Entrepreneurship
benedictus.sadewo@plan-international.org

Masajeng Rahmiasri (Ajeng)

Programme Communications Specialist
masajeng.rahmiasri@plan-international.org

55%

kaum muda (55 persen
perempuan) menjalani program
magang, pelatihan kerja, atau
melanjutkan pendidikan.

Perempuan

49.629

55%

kaum muda (55 persen
perempuan) menjadi percaya diri
dengan kemampuan mereka untuk
mendapatkan pekerjaan atau
memulai wirausaha.

Perempuan

ICT for Young Women
Kaum muda perempuan
berdaya melalui pelatihan TIK.

contact

kaum muda (55 persen
perempuan) mendapatkan
pelatihan dan mulai bekerja atau
berwirausaha.

Perempuan

Penciptaan lapangan kerja/wirausaha (pengembangan usaha mikro)
yang mencakup akses ke layanan keuangan mikro serta akses
terhadap pasar.

Program YEE Sepanjang 2021

14.178

157

43

perusahaan swasta
meningkatkan komitmen
untuk memberikan
pelatihan kerja berbasis
pasar dan kesempatan
magang.

perusahaan, institusi
pelatihan, dan inkubator
bisnis
mengimplementasikan
pendekatan sensitif gender
dalam mendukung
ketenagakerjaan dan
kewirausahaan kaum muda..

Kemitraan Strategis
APINDO, Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi RI.
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yee pathway
yee pathway
Sistem Pelacakan Individu

Kesiapan Kerja atau Berwirausaha
Pengenalan & Kepercayaan Diri
Kurikulum yang Melayani
Kebutuhan Kaum
Muda Marginal

Komunikasi & Public Speaking
Kepemimpinan & Resiliensi

Studi Pasar
Kerja atau
Rantai Pasok
yang Sensitif
GESI

Literasi Digital & Keterampilan Bahasa yang Relevan
Pengenalan Pasar

Rekrutmen dan Seleksi
Kelompok Target

Kesadaran Gender & Literasi Finansial
Keterampilan Mencari Pekerjaan atau Ide Usaha

Pendampingan
(termasuk Gender Monitoring)

Membangun portofolio,
magang, dan
pengembangan
produk usaha

Pelatihan Teknis
Berdasarkan
Kebutuhan Pasar

Dukungan
Finansial

Asistensi
pendirian usaha

Asistensi
pencarian pekerjaan

Business Meetup
& Pengembangan
Jejaring Usaha

Job Matching &
Pengembangan
Jejaring Pekerjaan,
termasuk Gig Economy

Tindak lanjut
(6 bulan)

Kesempatan Kedua
(jika diperlukan)

Jaringan Alumni

Pendekatan Program

•

•
•

Inovasi Digital melalui MMIS – Membership Management Information
System akan menjadi strategi Inovasi TIK dengan meningkatkan
keahlian dengan pendekatan digital melalui Kitakerja.id sebagai platform
e-learning komprehensif, dan pelacakan kemajuan digital Mentorship
untuk partisipan kaum muda. Platform ini juga akan memfasilitasi
integrasi dan kolaborasi dengan platform lain yang mendukung
perjalanan kaum muda untuk memperoleh pekerjaan dan
kewirausahaan.
Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Kewirausahaan Hijau akan menjadi
salah satu elemen penting program untuk memastikan pendekatannya
selaras dan mendukung upaya pengembangan berkelanjutan yang
mengurangi dampak lingkungan untuk masa depan.
Pendekatan Partisipatoris dalam melaksanakan program
ketenagakerjaan dan kewirausahaan melalui Youth Advisory Panel
(YAP) dan berfokus dalam meningkatkan keterlibatan kaum muda akan
terus diterapkan sebagai praktik terbaik perusahaan.

Benedictus Sadewo (Wahyu)

contact

Programme Manager - Youth Employment and Entrepreneurship
benedictus.sadewo@plan-international.org

Masajeng Rahmiasri (Ajeng)

Programme Communications Specialist
masajeng.rahmiasri@plan-international.org

•
•

Pengarusutamaan GESI melalui Gender Transformative Marker serta
intervensi di tingkat rumah tangga melalui intervensi langsung atau
mendukung kaum muda sebagai agen perubahan.
Kemitraan Strategis yang Kuat dengan Pemangku Kebijakan Publik dan
Swasta di tingkat nasional dan lokal akan dijalin untuk mendukung
ekosistem perkembangan ekonomi yang inklusif bagi kaum muda,
khususnya perempuan muda serta kaum muda dengan disabilitas.
Hubungan erat dengan badan pemerintah strategis akan diperlukan
untuk memastikan dukungan kebijakan yang memadai, keberlanjutan
jangka panjang, dan keselarasan dengan rencana strategis nasional.
Kemitraan dengan CSO dan organisasi yang dipimpin kaum muda juga
akan dipertahankan untuk mendukung keberlanjutan di tingkat
komunitas. Sektor swasta akan memainkan peran penting dalam
kegiatan program. Sektor tersebut tidak hanya dapat terlibat sebagai
mitra pelaksanaan pelatihan teknis, tetapi dapat menjadi pasar untuk
calon tenaga kerja dari program ketenagakerjaan dan produk usaha dari
program kewirausahaan.
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w4w!

Kerja layak
bagi kaum muda
melalui
teknologi digital
Wired 4 Work!

Periode:

2018-2021
Wired 4 Work! (W4W!) adalah program yang berfokus pada pelatihan keterampilan teknis
atau kejuruan bagi kaum muda, demi meningkatkan jangkauan, wawasan, dan aksesibilitas
kaum muda terhadap pekerjaan yang layak, dengan fokus pada pendekatan digital. Program
ini bekerja sama dengan perusahaan konsultansi internasional, Accenture Global, dan
dilaksanakan secara bersamaan di Indonesia dan di Filipina.

Lokasi:

Jakarta, Semarang,
Lombok

capaian tahun 2021
14.361 orang muda

70 institusi

terjangkau untuk mengikuti kegiatan terkait

pemerintah, perusahaan swasta, lembaga

ketenagakerjaan, mendapatkan keterampilan

Pelatihan dan Edukasi Teknis dan Kejuruan

teknis atau kejuruan, dan/atau mendapatkan

(TVET/Technical and Vocational Education

bantuan untuk mendapatkan pekerjaan.

and Training) terlibat dalam riset pasar kerja,
pengembangan modul. Pihak-pihak terkait
juga terlibat dalam pelatihan, praktik kerja,
serta penempatan kerja kaum muda.

1.792 orang muda
telah mendapatkan kesempatan untuk bekerja
dan mengembangkan pendidikan mereka.

9 modul digital
keterampilan teknis serta 17 modul offline
berbasis kebutuhan pasar dikembangkan
bersama industri dan pemerintah. Modul
digital ini digunakan di institusi pelatihan
pemerintah

dan

berbagai wilayah Indonesia.

Sekitar 5.000
penerima manfaat
tidak langsung
di Indonesia. Penerima manfaat ini dapat
mengakses ekosistem digital, YES! (Youth
Economic Solution).

kontak

Benedictus Wahyu Sadewo

Youth Employment & Entrepreneurship Programme Manager
benedictus.sadewo@plan-international.org

perusahaan

swasta

di

w4w! 2.0

Kesempatan kerja
dan wirausaha hijau
di tengah pandemik COVID-19
Wired 4 Work! 2.0

Melanjutkan dari Wired 4 Work! (W4W!), Plan Indonesia mendukung kaum muda yang terdampak
pandemik COVID-19, terutama perempuan, di berbagai wilayah Indonesia melalui program W4W! 2.0.
Program yang berfokus pada pendekatan digital ini memiliki target capaian 5.000 orang muda (15-29 tahun),
55 persen di antaranya perempuan. Sebanyak 2.000 orang muda ditargetkan untuk mendapatkan
peningkatan kapasitas kesiapan kerja dan kewirausahaan hijau. Kemudian, 1.000 di antara partisipan W4W!
2.0 ditargetkan berhasil mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha yang berwawasan lingkungan.

Periode:

2021-2022
Lokasi:

indonesia

Guna mendukung akselerasi pelatihan dan pendidikan digital pada pandemik COVID-19, Plan Indonesia
menargetkan sebanyak 30 institusi untuk berkolaborasi dan sebanyak 400 mentor dari berbagai sektor untuk
mengadopsi penggunaan platform MMIS (kitakerja.id) untuk mendukung ketenagakerjaan dan
kewirausahaan kaum muda.

target program
Youth Connected

Youth Improved

Youth Transformed

(55 persen kaum muda perempuan)

mendapatkan pelatihan kesiapan kerja dan

Mendapatkan kesempatan bekerja dan

kewirausahaan hijau.

membuka peluang usaha.

Penggunaan
e-learning platform

30 institusi

5.000 orang muda

penerima manfaat program W4W! 2.0

2.000 orang muda

1.000 orang muda

mendapatkan pemahaman tentang soft skill
(kesiapan kerja) dan green entrepreneurship
(kewirausahaan hijau). Platform ini juga berisi
pelatihan atau modul online dari berbagai
Program Kewirausahaan dan
Ketenagakerjaan Kaum Muda lainnya.

pemerintah, perusahaan swasta, lembaga

kitakerja.id

Pelatihan dan Edukasi Teknis dan Kejuruan

400 Mentor

yang berisi modul soft skill dan pelatihan

and Training) terlibat dalam riset pasar kerja

green entrepreneur (usaha hijau) yang bisa

dan pengembangan modul. Institusi terkait

terlibat dalam mendukung kaum muda dan

diakses dari seluruh wilayah Indonesia.

juga terlibat dalam pelatihan, praktik kerja,

memberikan pengalaman bekerja atau

Platform ini juga berisi pelatihan atau modul

dan penempatan kerja kaum muda.

membuka peluang usaha.

dari online dari berbagai program YEE
lainnya.

kontak

Ahmad Nauval Firaki

Wired 4 Work! Project Manager
ahmad.firaki@plan-international.org

(TVET/Technical and Vocational Education

With support from

Pelatihan inklusif
untuk kurangi pengangguran muda
Bridges to the Future: ASEAN Youth Employment

Bridges to the Future: ASEAN Youth Employment adalah program yang ditujukan untuk membantu kaum
muda, terutama perempuan dan kaum disabilitas, mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan
yang inklusif. Khususnya, melalui proses reskilling di bidang kejuruan. Program yang melibatkan peserta dari
berbagai daerah di Indonesia ini dilaksanakan bersama ASEAN Foundation dan didukung oleh Google.org,
organisasi filantropi dari Google, dengan dukungan dana sebesar 1 juta dolar AS.

Periode:

Lokasi:

2020-2022

DKI Jakarta
dan sekitarnya

Target Program
5.200 orang muda usia
18-29 tahun (55 persen kaum
muda perempuan, 1 persen
disabilitas) menerima manfaat
dari Bridges to the Future.

Bantuan lowongan kerja dan
bermitra dengan setidaknya
30 lembaga pemerintah,
perusahaan, serta organisasi
masyarakat sipil.

3 Modul keterampilan teknis
berbasis pasar kerja
dikembangkan bersama
dengan pemerintah dan
industri.

Memberikan insight
pembelajaran digital
bagi kaum muda, untuk
mendukung pembelajaran jarak
jauh di masa pandemik
COVID-19.

Capaian Hingga 2021
651

300

kontak

651 orang muda
mengikuti pelatihan
pengembangan kapasitas
kerja.

300 orang muda
sudah mendapatkan
penempatan dari perusahaan
yang sudah bermitra dengan
Plan Indonesia.

Herbet Barimbing

Bridges to the Future Senior Project Manager
herbet.barimbing@plan-international.org

25 perusahaan

17 perusahaan

dan 2 lembaga pemerintahan
mendukung pelatihan kaum
muda.

terlibat dalam pertemuan rutin
untuk berbagi informasi terkait
kesempatan bekerja bagi kaum
muda.

Tingkatkan UMKM kaum muda
melalui pendekatan gender
Go Invest in Real Life (GIRL)

GIRL (Go Invest in Real Life) bertujuan menyediakan kesempatan pengembangan ekonomi bagi kaum muda dari keluarga marginal, khususnya
perempuan, melalui penciptaan wirausaha mikro yang berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat membantu kaum muda untuk memulai bisnis mereka dan berpartisipasi dalam ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya,
program GIRL menggunakan pendekatan gender dan pengembangan produk yang sesuai kebutuhan pasar.
Melalui GIRL, Plan Indonesia juga bertujuan meningkatkan akses wirausaha muda ke sektor swasta dan lembaga keuangan mikro, demi mendukung
bisnis kaum muda.

2018 - 2020 (fase I) 2021 - 2022 (fase II)
5 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah: Kabupaten Temanggung, Semarang, Magelang, Boyolali dan Kota Salatiga.
Periode:

Lokasi:

Target Program
225 orang muda

sekitar 110 orang muda

200 anak

20 Fasilitator

(18-29 tahun) dari keluarga
marginal mendapatkan pelatihan
dan pendampingan untuk
meningkatkan kemampuan
mereka dalam memulai bisnis.

(70 persen perempuan) dapat
mengidentifikasi dan mengatasi
kesulitan bisnis melalui program
pendampingan.

usia 12-18 tahun dari keluarga
mitra, Biscayne Hospitality,
mendapatkan beasiswa
pendidikan untuk meringankan
beban finansial keluarganya.

mendapat peningkatan kapasitas
agar dapat memfasilitasi pelatihan
bisnis bagi kaum muda.

262 orang muda

262 orang muda

(70 persen perempuan)

dari 9 desa dan komunitas belajar telah
memiliki pemahaman dan keterampilan
dalam mengembangkan
kewirausahaan.

menjalani pendampingan untuk
memulai atau mengembangkan bisnis.

25 perempuan muda
terpilih

untuk melakukan uji coba lima buah
solusi terhadap tantangan yang
dihadapi dalam menjalankan usaha.

Capaian
Hingga

2021

23 orang

5 bisnis model

fasilitator desa
perwakilan BUMDES dan tim pelaksana
program telah memiliki kapasitas yang
lebih baik dalam memfasilitasi pelatihan
kewirausahaan bagi kaum muda.

50 orang muda
telah memiliki dan menjalankan
rencana bisnis UMKM.

kontak

Ruth Subodro

GIRL 2.0 Project Coordinator
ruth.subodro@plan-international.org

5 model bisnis dikembangkan oleh
champion* perempuan.
*champion = orang muda yang diunggulkan.

Tata rias untuk tingkatkan
ekonomi kaum muda perempuan
Beauty for a Better Life
Plan Indonesia bekerja sama dengan L'Oreal Indonesia untuk membuka
kesempatan bagi kaum muda dari keluarga marginal, terutama perempuan di
Jakarta atau Semarang, agar memiliki kemampuan profesional di bidang tata rias.
Selain itu, program ini juga berupaya untuk melengkapi kaum muda penerima
manfaat dengan pengembangan soft skills kesiapan kerja. Kolaborasi pelatihan
dengan L'Oreal Indonesia ini bekerja sama dengan balai pelatihan kerja atau
dengan komunitas masyarakat.

Periode:

September 2021 - Juni 2022

Lokasi:

Jakarta dan Semarang

Capaian hingga 2021

95 orang muda

95

keterampilan di bidang tata
rias profesional.

kontak

Aulia Putri

Local Resource Initiative Project Coordinator
aulia.putri@plan-international.org

300

Target Program
300 orang muda

Kesempatan kerja setara
melalui pertanian ramah lingkungan

Periode:

2015-2018 (fase I)
2020-2021 (fase II)

Green Skill

Green Skill merupakan program yang bertujuan menyediakan pekerjaan berbasis pertanian yang ramah
lingkungan. Program ini juga ditargetkan memberikan kesempatan berdaya yang setara kepada kaum muda
perempuan di NTT.
Green Skill telah dilaksanakan sejak 2015 dan tengah memasuki fase kedua sejak 2020 (Green Skill 2.0).
Program ini bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia dan The Body Shop United Kingdom, juga Kinara
Nusantara sebagai mitra pelaksana.

Lokasi:

Timor Tengah Selatan (TTS)
dan Timor Tengah Utara (TTU),
Nusa Tenggara Timur

capaian hingga 2021
Target:

Capaian:

22

331 orang muda

330 orang muda di Timor Tengah
Selatan dan Timor Tengah Utara

telah mulai mengembangkan
usaha hortikultura, dengan
usaha yang terdaftar di desa
dan lembaga pemerintah.

Pelatihan dan pemberian pemahaman
mengenai hortikultura bagi 331 orang
muda.

mendapatkan pelatihan usaha di
bidang pertanian hortikultura berbasis
gender. Pelatihan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kesetaraan bagi

68% diantaranya
perempuan muda.

orang muda perempuan.

22 kelompok kaum
muda

41

41 kelompok kaum
muda

telah memiliki rencana bisnis
hijau.

32 orang muda perempuan

telah bergabung sebagai pengurus dan
anggota dalam organisasi di
masyarakat.

56

60
50

48

40
30
20
10

42 kelompok kaum
muda

telah terdaftar di instansi
pemerintah.

4 desa

Target:
70

42

telah mengalokasikan dana untuk
membantu usaha hortikultura kaum
muda di TTS.

50 orang muda terpilih untuk menjadi
champion, (80 persen di antaranya
perempuan) mendapatkan pelatihan
hortikultura tingkat lanjut dan
mendapatkan bantuan fasilitas pertanian
sesuai kebutuhan.

8

Capaian:

56 youth champion

Terpilihnya 56 youth champion (77
persen perempuan) dan terlaksananya
Training of Trainers bagi 31 fasilitator
anggota komite Green Skill (pemerintah,
LSM, kaum muda).

48 youth champion

Target:
5 pemangku
kepentingan lokal
bergabung dan
mendukung bisnis hijau
kaum muda,
terutama perempuan.

telah melaporkan peningkatan
pendapatan.

kontak

Alberth Amtiran

Green Skill Project Coordinator
albert.amtiran@plan-international.org

Capaian:

8 pemangku
kepentingan lokal

telah bergabung untuk mendukung bisnis
hijau kaum muda.
Pemerintah daerah melalui dinas
pertanian TTS dan TTU memberikan
bantuan dan pendampingan teknis
kepada kelompok kaum muda.

Kaum muda perempuan berdaya
melalui pelatihan TIK
ICT for Young Women

Periode:
Kelanjutan dari program flagship Plan Indonesia, ICT for Young Women bertujuan untuk memberdayakan
kaum muda perempuan di tengah pandemik COVID-19. Program yang bekerja sama dengan Tokopedia ini
membekali 90 orang muda perempuan di wilayah DKI Jakarta dengan pelatihan di bidang teknologi,
informasi, dan komunikasi (TIK), juga digital marketing. Tujuannya, agar kaum muda partisipan ICT for
Young Women siap bersaing dan dapat terserap dalam dunia kerja.

Juli - Desember 2021
Lokasi:

Jakarta

Target Program
Kaum muda perempuan (15-29 tahun)
berdaya secara finansial

90 orang muda
menyelesaikan program pelatihan

melalui ICT Employment Programme. Secara khusus, agar

atau 50 persen kaum muda (45 orang) mendapatkan

partisipan program mendapatkan pekerjaan layak di tengah

kesempatan kerja yang meningkat melalui kegiatan magang,

pandemik COVID-19.

pekerjaan berbasis proyek, atau menjadi karyawan tetap.

kontak

Aulia Putri

Local Resource Initiative Project Coordinator
aulia.putri@plan-international.org

Perlindungan
Awak Kapal Perikanan
dari Eksploitasi Kerja
Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea Project (SAFE Seas
Project) adalah program perlindungan awak kapal perikanan (AKP) dari kerja paksa dan
perdagangan orang. SAFE Seas Project dikelola oleh Plan Indonesia untuk mendukung Kantor
Urusan Perburuhan Internasional (ILAB) di Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL).

SAFE Seas
Project

Target Program
Peningkatan penegakan hukum untuk
memerangi praktik eksploitasi tenaga kerja,
termasuk kerja paksa dan perdagangan
orang di kapal penangkap ikan.

Periode:

2018 - 2022

Penurunan indikator praktik eksploitasi tenaga
kerja, termasuk kerja paksa dan perdagangan
orang di kapal penangkap ikan.

Lokasi:

Jawa Tengah:
Kota Tegal, Kabupaten Brebes,
dan Kabupaten Pemalang

strategi
Memperkuat kapasitas pemerintah, juga mendorong keterlibatan pekerja dalam upaya
penegakan hukum untuk melindungi tenaga kerja di kapal penangkap ikan.
Pendekatan untuk tujuan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pekerja perikanan, sektor
swasta, dan masyarakat sipil.

Sulawesi Utara:
Kota Bitung

capaian hingga 2021
Terbentuknya forum nasional
dan dua forum daerah

Menerima 64 pengaduan
dari 195 AKP

di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.

korban praktik eksploitasi tenaga kerja hingga
September 2021.

Mendirikan dan menjalankan Fungsi
Fishers Center di kota Tegal, Jawa Tengah
dan kota Bitung, Sulawesi Utara
sebagai pusat informasi, edukasi dan rujukan
perlindungan AKP.

Meningkatkan kesadaran tentang
perlindungan AKP kepada
1.899 pemangku kepentingan

Pelaksanaan uji coba inspeksi bersama
terkait kondisi kerja di
kapal penangkap ikan bagi AKP

Menyusun Rancangan Rencana Aksi
Nasional (RAN) Perlindungan Pelaut dan Nelayan
Tahun 2020-2024

termasuk pemerintah, sektor swasta, serikat
buruh, dan para pemanfaat lainnya.

dengan Kementerian Kelautan Perikanan,
Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Ketenagakerjaan di Bitung, Sulawesi Utara.

dan mendorong proses pengesahannya. Sampai
saat ini draf RAN telah diserahkan kepada
Kementerian Sekretariat Negara Republik
Indonesia untuk ditandatangani secara resmi
oleh Presiden.

Mengembangkan Mekanisme
Perlindungan Nelayan Berbasis Masyarakat (CBFPM)

Membentuk dan mengarahkan kelompok
kader perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP)

untuk mendukung sistem pelaporan dan rujukan terkait Kerja Paksa
dan Perdagangan Orang (FL/TIP) bagi masyarakat di Sulawesi
Utara dan Jawa Tengah

di 8 desa/kelurahan sasaran di Sulawesi Utara dan Jawa Tengah untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai
Kerja Paksa dan Perdagangan Orang (FL/TIP) di atas kapal.

Informasi Pendanaan
Pendanaan untuk proyek ini disediakan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) berdasarkan perjanjian IL-31472-17-75-K. Materi ini tidak mencerminkan pandangan
atau kebijakan USDOL, juga tidak menyebutkan nama dagang, produk komersial, atau organisasi yang menyiratkan dukungan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

kontak

Hari Sadewo

IDN SAFE Seas Project Manager

Hari.Sadewo@plan-international.org

Beasiswa di Bidang IT
Support untuk Kaum
Muda Berdaya
Work in Tech Indonesia

Periode: 2021-2023

Lokasi:

Jawa Barat dan Jawa Timur

Work in Tech Indonesia (WIT) dikembangkan sebagai
wadah bagi kaum muda Indonesia, khususnya yang
tinggal di Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk mengakses
sertifikat karier sertifikat karier IT Support Google.
Program ini diimplementasikan Plan Indonesia bersama
INCO Group dan Coursera, dengan dukungan Google.org.
Peserta program ini akan mendapatkan pelatihan untuk
meningkatkan kesiapan kerja mereka. Selain itu, peserta
akan mendapat dukungan berupa mentorship dan
program pelatihan daring untuk nantinya mendapatkan
pekerjaan di bidang IT.

Target program

10,000
3.750
peserta

10.000 orang muda
(berusia 18-29 tahun)

3.750 peserta program

terutama perempuan, mengakses pelatihan
WIT di Jawa Barat dan Jawa Timur.

mendapatkan dukungan untuk menjalani program
magang atau pelatihan kerja berbasis IT.

7.500 Partisipan

(4.500 Orang Muda Perempuan)

Sebanyak 7.500 peserta (4.500 Orang Muda Perempuan)
ditargetkan menyelesaikan program pelatihan IT secara daring dan
mendapatkan sertifikat digital yang diakui secara internasional.

contact

Benedictus Sadewo (Wahyu)

Programme Manager - Youth Employment and Entrepreneurship
benedictus.sadewo@plan-international.org

