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● Program Kartu Prakerja dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan pelatihan, dimana  84 persen 
Penerima Kartu Prakerja mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya1. Mayoritas 
penerima manfaat yang bekerja juga berasal dari sektor informal. 
 

● Penerima Kartu Prakerja melaporkan pengalaman positif dan bermanfaat setelah mengikuti pelatihan 
Kartu Prakerja. Hal ini ditunjukkan, misalnya, dalam bentuk peningkatan kompetensi kerja yang dirasakan, 
tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya pelatihan, dan penciptaan kebiasaan baru. 

 
● Penerima Kartu Prakerja mampu mempertahankan atau meningkatkan status kebekerjaan meskipun 

resesi sedang berlangsung akibat pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 35 persen 
Penerima KP yang menganggur pada saat mendaftar, saat ini sudah memiliki pekerjaan, baik menjadi 
buruh/karyawan/karyawan lepas (18 persen) maupun wirausaha (17 persen)2. 

 
 
 
A. Pendahuluan 

 
Dengan populasi sebesar 270 juta orang dan 60 persen diantaranya adalah penduduk muda, Indonesia akan 
menghadapi bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2030, dimana jumlah 
penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif. Namun bonus demografi ini 
akan tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan bahkan akan dapat menjadi bencana apabila penduduk 
usia produktif tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Pengangguran usia muda (15-24 tahun) menjadi 
permasalahan besar di Indonesia karena tingkat pengangguran muda adalah yang tertinggi dibandingkan 
kelompok umur lain (BPS, 2020). Studi World Bank (2019) menunjukkan lebih dari 20 persen pemuda tidak dalam 
pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan. Selain itu, mayoritas pengangguran di Indonesia berasal dari 
kelompok berpendidikan tinggi dibanding kelompok pendidikan lainnya (BPS, 20203). Tingkat pengangguran 
yang tinggi dan lowongan yang tidak terisi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dan 
keahlian yang dimiliki oleh angkatan kerja (ILO, 2014). 
 
Saat ini, pasar tenaga kerja Indonesia juga menghadapi dua masalah utama yaitu lapangan kerja yang terbatas 
dan tingkat produktivitas Angkatan kerja Indonesia yang rendah.  Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ILO 
(2019), produktivitas tenaga kerja per tahun Indonesia berada di urutan kelima di kawasan Asia Tenggara, 
tertinggal dari Thailand dan Malaysia di urutan keempat dan ketiga. Tren penurunan laju pertumbuhan 
produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun terakhir, serta tingginya upah minimum di beberapa sektor seperti 
manufaktur membuat daya saing Indonesia menjadi kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan iklim 
berusaha di negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia (Allen, 2016). Kondisi tersebut menyiratkan 
dibutuhkan peningkatan jumlah wirausaha dan pekerja terampil siap kerja di Indonesia.  
 
Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia diperparah oleh besarnya proporsi sektor informal di dalam 
perekonomian. Proporsi pekerja informal di Indonesia adalah 56,5 persen dari total angkatan kerja pada bulan 

 
1 Survei Evaluasi I Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (2020). 
2 Survei Evaluasi II dan III Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (2020). 
3 Pengangguran berpendidikan tinggi merujuk kepada pengangguran yang menyandang gelar diploma ke atas. 
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Februari 2020. Kondisi ini kerap diasosiasikan dengan rendahnya tingkat penguasaan keterampilan dan latar 
belakang pendidikan, serta rendahnya tingkat produktivitas relatif terhadap pekerja formal. Bargain and Kwenda 
(2014) menunjukkan bahwa informalitas memperlebar selisih upah antar tenaga kerja. Studi tersebut menemukan 
bahwa pekerja informal menerima pendapatan lebih rendah dibandingkan pekerja formal karena perbedaan 
penguasaan keterampilan dan lama tempuh pendidikan. 
 
Untuk mengatasi permasalahan akan rendahnya daya saing dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, 
Pemerintah Indonesia berinisiatif meluncurkan Program Kartu Prakerja (PKP) pada April 2020. Sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 76/2020, Kartu Prakerja (KP) dirancang untuk  mengembangkan kompetensi angkatan 
kerja, meningkatkan produktivitas dan mendorong daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan 
kewirausahaan lewat peningkatan keterampilan (skilling, reskilling, dan upskilling)4.  
 
Selain berfungsi mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi COVID-19, program 
ini juga bertindak sebagai jaring pengaman sosial bagi mereka yang berada di luar jangkauan data Kementerian 
Sosial. Secara khusus, PKP berperan sebagai program bantuan sosial untuk memitigasi dampak pandemi COVID-
19 bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan pendapatan. Dalam waktu 9 bulan, 
total Penerima KP telah mencapai 5,5 juta orang, dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.  
 
PKP memperkenalkan beberapa inovasi kebijakan publik dalam sektor ketenagakerjaan. Salah satunya adalah 
PKP memberikan kebebasan kepada Penerima KP dalam memilih. Penerima KP bebas memilih Platform Digital, 
Lembaga Pelatihan, Jenis pelatihan, dan rekening penampung dana insentif. Hal ini dilakukan dengan harapan 
bahwa PKP dapat menjadi produk kebijakan pemerintah yang mampu menjawab langsung kebutuhan, 
preferensi, minat, bakat, dan peluang Penerima KP untuk meningkatkan kompetensi. Mekanisme ini diharapkan 
mampu mengurangi masalah asymmetric information5 dan biaya transaksi berupa searching cost6 dalam 
mengakses pelatihan. 
 
Inovasi PKP lainnya adalah program ini dilaksanakan dalam skala besar dan bersifat self-targeting (on-demand). 
PKP memanfaatkan kemajuan cloud technology sehingga prosesnya menjadi efisien, cepat, dan mampu 
memberikan data yang real time serta reliable untuk melayani pendaftar dan peserta dalam jumlah besar. Selain 
itu, on-demand application diimplementasikan dengan menyediakan akses langsung bagi pendaftar melalui situs 
resmi Prakerja (www.prakerja.go.id). Semua informasi mengenai proses pendaftaran hingga pencairan insentif 
tersedia di halaman web tersebut.  
 
Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, PKP diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan penyediaan 
tenaga kerja terampil yang dalam penerapannya sering kali tidak dapat diselesaikan oleh sistem pasar. 
Berdasarkan survei Bank Dunia (2018), pekerja maupun perusahaan tidak menempatkan pendidikan dan pelatihan 
sebagai prioritas terkait isu ketenagakerjaan di Indonesia (ranking 10 dan 6 dari 10). Temuan ini juga didukung oleh 
rendahnya jumlah perusahaan yang menyisihkan anggarannya untuk program pendidikan dan pelatihan yaitu 7,7 
persen (APINDO, 2019).  
 
PKP menawarkan dua bantuan utama bagi penerimanya, yaitu Beasiswa Pelatihan dan Insentif Pasca Pelatihan. 
Penerima Kartu Prakerja akan menerima beasiswa pelatihan sejumlah 1.000.000 rupiah  (70,95 dollar AS) yang 
digunakan untuk membeli pelatihan daring yang tersedia di ekosistem KP. Setelah menyelesaikan satu pelatihan, 
Penerima Kartu Prakerja akan memperoleh insentif Pasca Pelatihan sebesar 600.000 rupiah (42,57 dollar AS) per 
bulan selama empat bulan berturut-turut. Insentif Pasca Pelatihan yang diberikan lebih besar nilainya dari 
pendapatan rumah tangga di bawah garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di Indonesia dan bernilai lebih 
dari 20 persen upah minimum provinsi.

 
4 Istilah skilling mengacu kepada pembekalan kompetensi baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Reskilling mengacu kepada upaya 
memperoleh kompetensi baru untuk bidang/keahlian yang berbeda. Upskilling mengacu kepada peningkatan kompetensi pada bidang atau 
keahlian yang sama.  
5 Asymmetric information adalah istilah yang mengacu pada saat salah satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi daripada 
pihak lainnya. 
6 Searching cost mengacu kepada waktu, energi, dan uang yang dikeluarkan oleh konsumen yang meneliti produk atau layanan dalam 
pembelian. 
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B. Survei Evaluasi 
 

Untuk memotret pengalaman Penerima KP serta 
indikasi awal dampak PKP, Manajemen Program 
mendistribusikan tiga survei daring dengan fokus 
yang berbeda untuk melacak status kebekerjaan, 
kualitas pelatihan, peningkatan kesejahteraan, 
kewirausahaan, inklusivitas keuangan, dan aspek 
pembelajaran jangka panjang Penerima KP7.  
 
Penerima KP menerima 50.000 rupiah (3,5 dollar AS) 
untuk setiap survei yang selesai dan survei direspons 
oleh 4,7 juta (85 persen), 3,9 juta (72 persen), dan 3,3 
juta (60 persen) responden di seluruh kota dan 
kabupaten di Indonesia. 
 
 
C. Temuan 
C.1. Profil Penerima KP 
 
Berdasarkan hasil survei evaluasi, PKP diterima oleh 
kelompok Penerima KP yang belum pernah 
menerima pelatihan sebelumnya. Tabel 1 
menunjukkan terdapat 84 persen Penerima KP belum 
pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Angka ini 
sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan 
bahwa masyarakat hanya mengandalkan pendidikan 
formal agar memiliki keterampilan dan kompetensi 
kerja. 
 
Tabel  1: Profil Penerima KP 

Profil Penerima Kartu Prakerja Persentase 

Pengangguran 82% 

Tidak pernah mengikuti pelatihan 
sebelumnya 

84% 

Pekerja dan wirausaha informal 78% 

Pendapatan di bawah rata-rata Upah 
Minimum Provinsi (UMP) 

84% 

Sumber: Data Administratif dan Survei Evaluasi I Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja (2020) 
 
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa dari total Penerima 
KP yang bekerja, 78 persennya bekerja di sektor 
informal dengan median pendapatan sebesar 
1.160.000 rupiah untuk pegawai dan median omset 
sebesar 1.000.000 rupiah untuk wirausaha. 
Sementara itu, median pendapatan penerima KP 
secara umum mencapai 1.200.000 rupiah dan median 
omset mencapai 1.000.000 rupiah. Sehingga dapat 

 
7 Sebagaimana diatur dalam Permenko 11 Tahun 2020 

disimpulkan bahwa median pendapatan dari pekerja 
informal lebih rendah dari Penerima KP secara umum.  
 
Selain itu, Median pendapatan (median omset) 
Penerima Kartu Prakerja hanya mencapai 49 persen 
(41 persen) dari rata-rata Upah Minimum Provinsi di 
tahun 2019. Setelah menyelesaikan satu pelatihan, 
Penerima KP akan memperoleh 2.400.000 rupiah 
(170.27 dollar AS) dalam rentang waktu empat bulan 
(600.000 rupiah/42.57 dollar AS per bulan). 
Kontribusi insentif per bulan dari PKP mencapai 24 
persen dari rata-rata Upah Minimum Provinsi di tahun 
2019. 
 
C.2. Pelatihan Berkualitas dan Bermanfaat 
 
Tingginya nilai rata-rata rating pelatihan PKP dari 
Penerima Kartu Prakerja merupakan salah satu 
indikator keberhasilan program dalam menyediakan 
pelatihan yang berkualitas. Berdasarkan data 
administratif Manajemen Pelaksana PKP, rata-rata 
rating pelatihan yang diberikan oleh Penerima KP 
adalah 4,9/5 (per Desember 2020). Tiga kategori 
pelatihan terfavorit adalah penjualan dan pemasaran 
(contoh: Strategi penjualan dan pemasaran digital), 
gaya hidup (contoh: membuat masker dan teknis tata 
rias), dan bahasa asing (contoh: bahasa inggris, 
bahasa mandarin). Tingginya rating pelatihan digital 
PKP tersebut mengindikasikan bahwa kepuasan 
Penerima KP terhadap pelatihan digital sebagai salah 
satu alternatif baru dalam pelatihan untuk 
meningkatkan kompetensi kerja. 
 
Penerima KP menunjukkan penilaian yang positif 
terhadap pelatihan KP. Tabel 2 menunjukkan 
terdapat 90 persen Penerima KP yang akan 
melampirkan sertifikat pelatihan ketika mendaftar 
pekerjaan dan terdapat 91 persen Penerima KP yang 
akan merekomendasikan PKP kepada orang lain. 
 
Tabel 2. Pelatihan PKP Memberikan Manfaat bagi 
Penerima KP 

Respons Persentase 

Penerima KP akan merekomendasikan 
PKP pada orang lain 

91% 

Penerima KP akan melampirkan sertifikat 
pelatihan KP untuk mendaftar pekerjaan 

90% 
 

Sumber: Survei Evaluasi I dan II Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja (2020) 
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PKP membentuk ketangguhan masyarakat di tengah 
pandemi lewat inisiasi cara belajar baru. 
Pembelajaran digital dan mandiri merupakan 
kebiasaan belajar baru yang diperlukan di era 4.0. 
Selain mempercepat adopsi hal tersebut di 
masyarakat, PKP juga membantu percepatan dalam 
aspek literasi digital dengan memandirikan 
masyarakat selama proses pendaftaran hingga 
penerimaan insentif yang seluruhnya dilakukan 
secara digital. Tabel 3 menunjukkan bahwa Penerima 
KP akan memutar ulang video/materi setelah 
menyelesaikan pelatihan (85 persen), berniat 
membeli pelatihan dengan dana pribadi (76 persen), 
menonton/mempelajari materi dengan orang 
terdekat (71 persen), mendiskusikan materi pelatihan 
dengan orang terdekat (80 persen).  
 
Tabel 3. Rencana Belajar Pasca Mengikuti Pelatihan 
Kartu Prakerja 

Aktivitas Persentase 

Memutar ulang video / materi setelah 
menyelesaikan pelatihan 

85% 
 

Berniat membeli pelatihan dengan dana 
pribadi 

76% 

Menonton / mempelajari materi dengan 
orang terdekat 

71% 

Mendiskusikan materi pelatihan dengan 
orang terdekat  

80% 

Sumber: Survei Evaluasi III Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 
 
Selain itu, Tabel 4 juga menunjukan bahwa para 
Penerima KP juga menyadari pentingnya pelatihan 
bagi pekerjaan maupun usaha mereka.  
 
Tabel 4. Pandangan terhadap Pelatihan Kerja 

Aktivitas Persentase 

Wirausaha Penerima KP merasa bahwa 
pegawai mereka membutuhkan pelatihan 

76% 

Wirausaha Penerima KP mendorong 
pegawainya untuk mengikuti / menghadiri 
pelatihan atau mendanai / memberikan 
pelatihan 

81% 

Pegawai Penerima KP merasa bahwa 
mereka membutuhkan pelatihan dari 
pemberi kerja mereka 

66% 

Sumber : Survei Evaluasi III Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 
 
Berdasarkan Survei Evaluasi, Tabel 4 menunjukkan 
bahwa Wirausaha Penerima KP merasa bahwa 

pegawai mereka membutuhkan pelatihan (76 persen) 
dan mendorong pegawainya untuk 
mengikuti/menghadiri pelatihan atau mendanai/ 
memberikan pelatihan (81 persen). Selain itu, Pegawai 
Penerima KP merasa bahwa mereka membutuhkan 
pelatihan dari pemberi kerja mereka (66 persen).  
 
Tabel 5. Dampak Pelatihan terhadap Penerima KP 
(Skilling, Reskilling, Upskilling) 

Manfaat KP Persentase 

Mengajarkan keterampilan baru (skilling) 97% 

Melatih keterampilan terkini/termutakhir 
(reskilling) 

95% 

Meningkatkan efisiensi penyelesaian 
pekerjaan (upskilling) 

94% 

Sumber: Survei Evaluasi I Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 
 
Penerima KP mengaku bahwa pelatihan yang 
diberikan oleh PKP meningkatkan kompetensi, 
produktivitas, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan 
dalam Hasil Survei Evaluasi di Tabel 5 yang 
menunjukkan bahwa Penerima KP merasakan 
dampak positif pelatihan PKP. Sebanyak 97 persen 
Penerima KP mengaku bahwa PKP mengajarkan skill 
baru (skilling) , 95 persen Penerima KP mengaku 
bahwa PKP membantu pemutakhiran keterampilan 
yang mereka miliki (reskilling), dan 94 persen 
Penerima KP mengaku bahwa PKP membantu 
mereka menyelesaikan pekerjaan secara efisien 
(upskilling).  
 
Tabel 6. Dampak Pelatihan terhadap kompetensi, 
produktivitas, dan daya saing Penerima KP 

Manfaat KP Persentase 

Meningkatkan pengetahuan,  
keterampilan, dan soft skills 

98% 

Meningkatkan produktivitas 93% 

Meningkatkan daya saing 89% 

Sumber: Survei Evaluasi III Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 
 
Lebih lanjut, Penerima KP menilai pelatihan yang 
diambil membantu mereka meningkatkan 
kompetensi kerja. Tabel 6 menunjukkan bahwa 
Penerima KP mengaku bahwa Pelatihan Prakerja 
mampu meningkatkan pengetahuan,  keterampilan, 
dan soft skills (98 persen), meningkatkan 
produktivitas (93 persen), dan meningkatkan daya 
saing mereka (89 persen).  
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C.3. Kebekerjaan 
 
Terdapat sekitar 35 persen Penerima KP beralih 
status pekerjaannya dari menganggur pada Februari 
2020 menjadi bekerja atau menjalankan bisnis pada 
saat disurvei8. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 
persen penerima manfaat yang menganggur berubah 
menjadi wirausaha sedangkan 17 persen lainnya 
mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau 
pekerja lepas. Namun, kondisi ini tidak menyiratkan 
adanya kausalitas antara KP dan status kebekerjaan 
Penerima KP. 
 
Selain itu, Survei Evaluasi juga menangkap upaya 
yang dilakukan oleh para penerima manfaat yang 
menganggur untuk mencari pekerjaan.  
 
Tabel 7. Upaya yang Dilakukan untuk Mencari 
Pekerjaan 

Aktivitas Persentase 

Mencari pekerjaan 87% 

Mempersiapkan usaha baru 55% 

Sumber: Survei Evaluasi II dan III Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja (2020) 
 
Sebanyak 87 persen penerima manfaat yang 
menganggur menyebutkan bahwa mereka secara 
aktif mencari pekerjaan baru sementara 55 persen di 
antaranya sedang mempersiapkan usaha baru pada 
saat mereka menyelesaikan survei. Sejalan dengan 
statistik ini, sekitar 70 persen Penerima KP 
menggunakan insentif pasca pelatihan sebagai 
modal kerja. Ini dapat menjadi indikasi awal 
bagaimana insentif bisa meningkatkan status 
ketenagakerjaan Penerima KP terutama yang 
berkaitan dengan kewirausahaan.  
 
D. Kesimpulan 
 
Program Kartu Prakerja (PKP) menciptakan sebuah 
ekosistem pelatihan yang lengkap dan beraneka 
ragam di Indonesia untuk menjawab tantangan pasar 
tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, PKP 
diluncurkan dengan inovasi-inovasi kebijakan, seperti 
kebebasan untuk memilih pelatihan bagi 
penerimanya, pelaksanaan secara end-to-end digital 
dan skala yang besar, serta sasarannya yang bersifat 
self-targeting.  
 

 
8 Perhitungannya adalah sebagai berikut: Jumlah responden yang 
menganggur pada Februari 2020 tetapi bekerja pada saat mereka 

Selain memberikan akses terhadap pelatihan, PKP 
telah menyalurkan bantuan kepada kelompok 
masyarakat yang rentan secara ekonomi. Hal ini 
ditunjukkan oleh persentase pekerja dan wirausaha 
informal yang menjadi Penerima KP, serta 
perbandingan median pendapatan, omset, dan 
insentif KP terhadap Upah Minimum Provinsi. 
 
Program Kartu Prakerja memberikan pengalaman 
dan membangun kesadaran para Penerima KP bahwa 
pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh, 
tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa harus bertatap 
muka langsung dengan instruktur. PKP yang 
menawarkan pelatihan dalam format digital dapat 
diterima dan dinikmati oleh penerimanya.  
 
Program Kartu Prakerja juga memicu kebiasaan 
belajar baru yang sangat dibutuhkan pada era 4.0, 
yaitu secara daring dan mandiri. Penerima KP 
mengaku akan memutar ulang video /materi setelah 
menyelesaikan pelatihan, berniat membeli pelatihan 
dengan dana pribadi, mempelajari materi dan 
mendiskusikan materi pelatihan dengan orang 
terdekat.  Dengan kata lain, PKP telah mengambil 
bagian dalam proses transformasi kebiasaan belajar 
melalui perluasan literasi digital masyarakat. 
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