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Temuan Utama: 

● Program Kartu Prakerja (PKP) mampu menjangkau kelompok marjinal. Terdapat 2 persen Penerima Kartu 
Prakerja (KP) yang merupakan penduduk yang tinggal di daerah tertinggal, 20 persen berpendidikan rendah, 
2 persen lanjut usia, 5 persen penyandang disabilitas, dan 2 persen purna pekerja migran Indonesia. 
 

● Penerima Kartu Prakerja (KP) mengaku mendapatkan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi, 
produktivitas, dan daya saing. Lebih dari 92 persen dari masing-masing kelompok marjinal mengaku 
mengalami peningkatan keterampilan kerja baik skilling, reskilling maupun upskilling setelah mengikuti 
pelatihan PKP. Seluruh kelompok marjinal juga menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan 
produktivitas dan daya saing.  

 
● PKP menopang konsumsi dan memantik kewirausahaan kelompok marjinal. Insentif PKP digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan oleh 94 persen penyandang disabilitas, 95 persen Penerima KP dengan 
pendidikan rendah, 96 persen Penerima KP lansia, 93 persen Penerima KP di daerah tertinggal dan 95 persen 
purna pekerja migran. Selain itu, lebih dari 66 persen kelompok marjinal menyatakan mereka menggunakan 
insentif PKP untuk modal usaha.  

 

A. Pendahuluan 

Penerima Kartu Prakerja (KP) berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Program Kartu Prakerja (PKP) mampu 
menyalurkan bantuan beasiswa pelatihan kepada 5.509.055 Penerima KP yang tersebar di 514 kabupaten/kota. 
Cakupan program yang luas ini tidak terlepas dari inovasi PKP, antara lain: Pertama, penggunaan cloud technology 
dan pelaksanaan program end-to-end digital. Kedua, kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta yang 
terbuka dan bersaing, termasuk dengan pihak platform digital, lembaga pelatihan, maupun lembaga 
keuangan/fintech. Ketiga, orientasi program terhadap konsumen dengan memberikan kebebasan dalam memilih 
dan menerapkan customer-first mindset.  
 
Sebagai program perlindungan sosial pertama yang sepenuhnya diimplementasikan secara digital (end-to-end 
digital), PKP memperoleh sambutan besar, yang dapat dilihat dari jumlah pendaftar maupun penerima dalam kurun 
waktu 9 bulan. Diluncurkan pada bulan April 2020, angka pendaftar PKP mencapai 44 juta orang pada akhir bulan 
Desember 2020. Keterbukaan PKP terhadap seluruh angkatan kerja dan penggunaan teknologi digital yang intensif 
mendorong inklusivitas, yang merupakan prasyarat penting dalam kesuksesan pembangunan ekonomi dalam 
jangka panjang.  
 
Inklusivitas adalah usaha untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat dan memberikan perlakuan yang adil dan 
setara. Untuk mewujudkan inklusivitas, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan yang memberikan kesempatan 
yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat rentan marjinalisasi. Kelompok marjinal dapat ditinjau 
dengan melihat akses individu, kelompok, atau masyarakat terhadap sumber daya baik kesehatan, pendidikan, 
ekonomi, politik yang mempengaruhi partisipasi kelompok tersebut di dalam masyarakat (Schiffer dan Schatz, 2008, 
Alakhunova et al., 2015). Pembangunan fisik atau program pembangunan masyarakat yang tidak seimbang memiliki 
peluang untuk memunculkan kelompok marjinal (Alfitri, 2004). Padahal, marjinalisasi terhadap pihak tertentu harus 
dihindari karena dapat berdampak negatif terhadap kesempatan mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. 
 
Studi ini meninjau jangkauan PKP terhadap lima kelompok marjinal yaitu: penduduk di daerah tertinggal, 
berpendidikan rendah, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan purna pekerja migran Indonesia. Data utama yang 
digunakan dalam studi ini diperoleh dari hasil Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja I dan III 
yang dijawab oleh masing-masing 4,7 juta dan 3,3 juta responden di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Studi ini 
juga menggunakan data administratif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dan Sakernas. 



 

2 

B. Sumber Kerentanan Kelompok Marjinal 

Beberapa studi menunjukkan kelompok marjinal 
rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kelompok 
tersebut diantaranya; (i) penduduk lanjut usia, (ii) 
penyandang disabilitas, (iii) berpendidikan rendah, (iv) 
di daerah tertinggal, dan (v) purna pekerja migran 
Indonesia.  

Penduduk lanjut usia rentan jatuh ke bawah garis 
kemiskinan karena mereka berangsur menghadapi 
penurunan kemampuan fisik dan kemandirian. 
Mereka mengalami penurunan pendapatan, risiko 
morbiditas dan mortalitas, akses yang lebih rendah 
terhadap pelayanan, terpinggirkan secara sosial, 
kehilangan kemandirian di tengah masyarakat, dan 
kerentanan fisik (Schroder-Butterfill & Marianti, 2006). 

 
Kelompok marjinal, seperti penyandang disabilitas 
juga memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, tingkat 
pendidikan terendah, pendapatan rata-rata terendah, 
dan pengeluaran pribadi tertinggi dibandingkan 
semua kelompok populasi. Guncangan terhadap 
keadaan keuangan penyandang disabilitas dapat 
mengancam akses mereka terhadap perumahan, 
nutrisi, perawatan medis, dan sumber daya lain yang 
dapat mengakibatkan kerentanan dan kemiskinan 
(Batavia et. al, 2001).   

 
Tingginya proporsi orang berpendidikan rendah 
menjadi salah satu faktor penyebab besarnya 
ketimpangan ekonomi. Pendidikan yang rendah 
dapat mempengaruhi kompetensi kognitif individu, 
perkiraan pemberi kerja tentang kemampuan mereka 
untuk dilatih, menurunkan kemungkinan berhasil di 
pasar tenaga kerja dan mendapatkan pendapatan 
yang layak.  (Gesthuizen & Scheepers, 2010).  

 
Kerentanan yang dialami oleh kelompok di daerah 
tertinggal disebabkan oleh aksesibilitas yang rendah. 
Sumber kerentanan lain adalah bencana alam, 
pertumbuhan populasi yang melebihi pertumbuhan 
produksi makanan, menurunnya kohesi sosial, 
sengketa tanah, konflik terkait sumber daya alam, dan 
krisis ekonomi lokal (Schwarz et. al, 2011). 

 
Sumber kerentanan pekerja migran Indonesia adalah 
paparan terhadap eksploitasi, risiko kematian di luar 
negeri, dokumentasi hukum yang kurang memadai, 
kurang mendapatkan dukungan keluarga dan 

 
1 Diolah dari data BPS (2020), “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 
Februari 2020” 

komunitas, pengetahuan bahasa yang terbatas, serta 
diskriminasi (Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, 2017). Terdapat 
empat faktor kerentanan pekerja migran di 
lingkungan kerja yaitu konteks negara, jaringan yang 
terbatas, diskriminasi dalam hubungan kerja, serta 
atribut dan akulturasi individu (Hakak & Aris, 2013).  

C. Skema Kartu Prakerja 

Penerima KP menerima beasiswa 1 juta rupiah untuk 
digunakan membeli pelatihan online yang tersedia 
dalam ekosistem PKP. Setelah menyelesaikan 
pelatihan pertama, Penerima KP akan menerima 
insentif biaya mencari kerja senilai total 2,4 juta rupiah 
selama empat bulan yang setara dengan 21 persen 
dari rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) 
Nasional1. Selain itu, Penerima KP berpotensi 
mendapat 150 ribu rupiah setelah menyelesaikan 
Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja dalam waktu 30 hari, 90 hari, dan 180 hari 
setelah Penerima KP menerima insentif pertama atau 
pada waktu lain yang ditentukan. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama yang digunakan dalam ringkasan 
kebijakan ini berasal dari Survei Evaluasi I dan III yang 
dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja. Survei Evaluasi I dan III masing-masing 
dijawab oleh 4,7 juta dan 3,3 juta Penerima Kartu 
Prakerja di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 
Ringkasan kebijakan ini juga menggunakan data 
administrasi Program Kartu Prakerja dan Survei 
Angkatan Nasional (Sakernas). 

E. Distribusi Penerima Kartu Prakerja 

Sebaran Penerima KP relatif sama dengan sebaran 
peserta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 
Agustus 2020, baik dari sisi jenis kelamin dan usia. 
Pertama, mayoritas Penerima KP adalah laki-laki 
sebesar 54 persen. Jika dibandingkan dengan data 
Sakernas, mayoritas Penerima KP merupakan laki-laki 
yang mencapai 58 persen. Kedua, 63 persen Penerima 
KP berusia antara 25 hingga 55 tahun, mirip dengan 
hasil Sakernas di mana kelompok yang sama 
mencapai 68 persen. Gambar 1 menunjukkan 
distribusi usia pada data Sakernas Agustus 2020 yang 
mirip dengan distribusi usia Penerima KP tahun 2020. 
Proporsi terbesar angkatan kerja berada pada 
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kelompok usia 25-35 tahun, sama seperti yang 
ditemukan pada data Penerima KP tahun 2020.  
 
Gambar 1: Perbandingan Kelompok Umur Sakernas 
dan Data Administratif Manajemen Pelaksana 
Program Kartu Prakerja 

 
Sumber: Data Administratif Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) , Sakernas (2020) 

F. Temuan 

F.1. Ketepatan Target Program 

PKP menjangkau kelompok marjinal. Sebanyak 2 
persen Penerima KP tinggal di daerah tertinggal dan 
48 persen diantaranya adalah perempuan. Selain itu, 
terdapat 20 persen Penerima KP berpendidikan 
rendah2, 2 persen lanjut usia3, 5 persen penyandang 
disabilitas4, dan 2 persen purna pekerja migran 
Indonesia5. 
 
Rata-rata pendapatan Penerima KP jauh di bawah 
Upah Minimum Regional (UMR) Nasional 2020. Rata-
rata pendapatan seluruh kelompok marjinal lebih 
rendah dibandingkan rata-rata pendapatan Penerima 
KP, kecuali purna pekerja migran Indonesia (Tabel 1). 
Hal ini menunjukkan bahwa kelompok marjinal 
memiliki kesejahteraan yang lebih buruk 
dibandingkan Penerima KP.  
 
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa proporsi 
pengangguran kelompok marjinal lebih tinggi 
dibandingkan proporsi pengangguran Penerima KP 
pada Februari 2020, kecuali pada kelompok purna 

 
2 Penerima KP yang tidak lulus SD, lulus SD atau lulus SMP 
3 Penerima KP yang berusia 60 tahun ke atas 

4 Item pertanyaan tentang disabilitas muncul saat Survei Evaluasi 
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja I sudah berjalan 
sehingga hanya dijawab oleh 3.2 juta Penerima KP. Angka 5 persen 
adalah proporsi dari yang menjawab “Ya” pada pertanyaan tersebut. 
5 Item pertanyaan tentang purna pekerja migran muncul di Survei 
Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja III dan 

pekerja migran. Penurunan proporsi pengangguran 
pada saat ini6 dibanding bulan Februari terjadi pada 
Penerima KP dan kelompok marjinal, kecuali purna 
pekerja migran. Kelompok berpendidikan rendah 
mengalami penurunan angka pengangguran terbesar 
dari Februari 2020 hingga saat ini, yaitu 4 persen. 
Menurunnya angka pengangguran pada Penerima KP 
dan hampir seluruh kelompok marjinal menunjukkan 
bahwa status kebekerjaan membaik namun tidak 
untuk purna pekerja migran. 

 
Tabel 1: Proporsi Pengangguran dan Rata-rata 
Pendapatan Penerima KP yang Bekerja 

Kelompok 
 Menganggur (%) Rata-rata 

pendapatan 
(Rupiah) Feb-20 Saat Ini 

Penerima KP 47 45 1.415.490 

Lansia 50 47 1.094.227 

Penyandang 
disabilitas 

49 45 1.115.258 

Berpendidikan rendah 48 44 1.143.926 

Daerah tertinggal 50 48 903.492 

Purna pekerja migran 45 47 1.588.647 
Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 

 
Ketika terjadi penurunan ekonomi nasional, 
kelompok marjinal dapat jatuh miskin bukan hanya 
diakibatkan karena keadaan mereka yang kurang 
menguntungkan tetapi juga karena status pekerjaan 
mereka sebagai pekerja atau pengusaha di sektor 
informal yang umumnya lebih parah terdampak saat 
krisis ekonomi. Menurut laporan ILO (2010), 
masyarakat di perekonomian informal cenderung 
berada di luar cakupan perlindungan jaminan sosial 
atau skema jaminan sosial berbasis iuran formal, 
seperti BPJS Ketenagakerjaan. Mayoritas Penerima 
KP bekerja di sektor informal yang tidak memiliki 
kontrak tertulis (78 persen) dan kemungkinan tidak 
terdaftar di BPJS. Mayoritas kelompok marjinal 
bekerja di sektor informal, terutama kelompok lansia 
(90 persen) dan kelompok berpendidikan rendah (89 
persen) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

dijawab oleh 3,378.984 responden. Angka 2 persen adalah proporsi 
dari yang menjawab “Ya” pada pertanyaan tentang purna pekerja 
migran, yaitu: Apakah Anda pernah bekerja di luar negeri menjadi TKI 
(tenaga kerja Indonesia? 
6 Pada Survei Evaluasi I (SE I), terdapat dua pertanyaan tentang status 
kesejahteraan yaitu pada Februari 2020 dan Saat Ini (saat menjawab 
SE I).  
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Penerima KP memerlukan kesempatan memperbaiki 
kapasitas diri. Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 
84 persen Penerima KP belum pernah mengikuti 
pelatihan. Kelompok lanjut usia dan berpendidikan 
rendah merupakan kelompok dengan proporsi 
terbesar yang belum pernah mengikuti pelatihan, 
yaitu masing-masing mencapai 90 persen dan 88 
persen. Beberapa studi menunjukkan salah satu 
penyebab fenomena tersebut adalah keraguan 
pemberi kerja terhadap kemampuan pekerja mereka 
untuk dilatih (Gesthuizen & Scheepers, 2010). 

 
Tabel 2: Proporsi Pekerja atau Pengusaha Informal dan 
Belum Pernah Mengikuti Pelatihan 

Kelompok Informal 
(%) 

Belum Pernah 
Ikut Pelatihan (%) 

Penerima KP 78 84 

Lansia 90 90 

Penyandang disabilitas 71 73 

Berpendidikan rendah 89 88 

Daerah tertinggal 80 84 

Purna pekerja migran 73 77 

Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 

F.2. Dampak Program Kartu Prakerja bagi Kelompok 
Marjinal 

Setelah menyelesaikan pelatihan, Penerima KP 
menyatakan bahwa keterampilan mereka meningkat. 
Tabel 3 menunjukkan secara detail bahwa lebih dari 94 
persen kelompok marjinal menyatakan memperoleh 
pembekalan kompetensi (skilling). Lebih dari 92 
persen menyatakan memperoleh kompetensi baru 
untuk bidang keahlian yang berbeda (reskilling) dan 
peningkatan kompetensi pada bidang keahlian yang 
sama (upskilling)7. Hasil ini didukung oleh hasil survei 
Sakernas di bulan Agustus 2020 yang menunjukkan 
hasil serupa dimana 89 persen Penerima KP 
menyatakan pelatihan PKP meningkatkan 
keterampilan mereka.  
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Di dalam Survei Evaluasi, MPPKP bertanya pada Penerima KP 
mengenai dampak pelatihan dengan jawaban “Ya” dan “Tidak”  
terhadap: 

a. Pelatihan mengajarkan skill baru yang tidak saya miliki 
sebelumnya (skilling) 

Tabel 3: Dampak Pelatihan terhadap Penerima KP 
(Skilling, Reskilling, Upskilling) 
Kelompok Skilling 

(%) 
Reskilling 

(%) 
Upskilling 

(%) 

Penerima KP 97 95 94 

Lanjut usia 97 93 92 

Penyandang disabilitas 94 94 93 

Berpendidikan rendah 97 94 93 

Daerah tertinggal 96 95 94 

Purna Pekerja MIgran 97 94 92 

Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 

 
Penerima KP dan kelompok marjinal menyatakan 
bahwa pelatihan PKP meningkatkan kompetensi, 
produktivitas, dan daya saing. Peningkatan 
kompetensi paling besar dialami oleh Penerima KP 
dan purna pekerja migran sebesar 98 persen. 
Peningkatan produktivitas paling besar dirasakan oleh 
penyandang disabilitas dan penduduk di daerah 
tertinggal, sebesar 94 persen. Selain itu, jumlah 
terbesar kelompok marjinal yang menyatakan bahwa 
pelatihan meningkatkan daya saing adalah kelompok 
lansia dan daerah tertinggal (Tabel 4). 
 
Tabel 4: Dampak Pelatihan terhadap Penerima KP 
(Kompetensi, Produktivitas, dan Daya Saing) 

Kelompok 
Peningkatan (%) 

Kompetensi Produktivitas Daya Saing 

Penerima KP 98 93 89 

Lansia 96 93 90 

Penyandang 
disabilitas 

97 94 87 

Berpendidikan 
rendah 

97 93 88 

Daerah Tertinggal 97 94 90 
Purna Pekerja 
Migran 

98 90 86 

Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pelatihan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan 
pekerjaan (upskilling) 

c. Pelatihan melatih keterampilan terkini/terupdate dalam 
melakukan pekerjaan (reskilling) 
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Sebanyak 90 persen Penerima KP akan melampirkan 
sertifikat pelatihan dari PKP saat melamar pekerjaan, 
pun dengan Penerima KP dalam kelompok marjinal. 
Sebanyak 83 persen lansia, 89 persen penyandang 
disabilitas, 86 persen berpendidikan rendah, 91 persen 
yang tinggal di daerah tertinggal, dan 93 persen purna 
pekerja migran akan melampirkan sertifikat untuk 
melamar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat 
pelatihan membantu memberikan sinyal positif atas 
kualitas dan kapasitas diri Penerima KP di pasar kerja.  

F.3 Dukungan Ekonomi untuk Kelompok Marjinal 

Merespon dampak pandemi Covid-19, PKP juga 
merangkap sebagai salah satu program jaring 
pengaman sosial. Tabel 5 menunjukkan bahwa 
pemanfaatan insentif PKP yang utama adalah untuk 
membeli bahan pangan (95 persen), tagihan listrik dan 
air (74 persen), modal usaha (70 persen), bensin/solar 
(64 persen), pulsa/paket internet (61 persen), dan 
transportasi (55 persen). 

 
Pola pemanfaatan insentif yang berbeda terjadi pada 
kelompok lansia, penyandang disabilitas, dan individu 
berpendidikan rendah. Pemanfaatan insentif untuk 
tabungan muncul pada kelompok lanjut usia. Pola ini 
dapat dikaitkan dengan penurunan pendapatan 
sehingga diperlukan penyesuaian untuk 
mempertahankan kualitas hidup. Pola pemanfaatan 
insentif untuk membayar utang muncul pada 
penyandang disabilitas dan individu berpendidikan 
rendah. Pola yang unik juga ditemukan pada lansia 
dan penyandang disabilitas terkait pemanfaatan 
insentif untuk sumbangan sosial/keagamaan. 
Kelompok marjinal di daerah tertinggal dan purna 
pekerja migran memiliki pola pemanfaatan insentif 
yang sama seperti pola Penerima KP. 

 
Tabel 5: Pemanfaatan Insentif Setiap Kelompok 
Marjinal 

 

Penerima KP Lansia 
Penyandang 

disabilitas 
Bahan pangan (95%) Bahan pangan 

(96%) 
Bahan pangan (94%) 

Listrik/air (74%) Listrik/air (77%) Listrik/air (77%) 

Modal usaha (70%) Modal usaha (72%) Modal usaha (73%) 

Bensin/solar (64%) Bensin/solar (54%) Bensin/solar (63%) 

Pulsa/internet (61%) Sumbangan 
sosial/keagamaan 
(54%) 

Membayar utang 
(61%) 

Transportasi (55%) Tabungan (53%) Sumbangan 
sosial/keagamaan 
(60%) 

Pendidikan rendah 
Daerah 

tertinggal 
Purna Pekerja 

Migran 
Bahan pangan (95%) Bahan pangan 

(93%) 
Bahan pangan 
(95%) 

Listrik/air (74%) Modal usaha 
(71%) 

Listrik/air (74%) 

Modal usaha (72%) Listrik/air (71%) Bensin/solar (67%) 

Bensin/solar (58%) Transportasi 
(60%) 

Modal usaha (66%) 

Membayar utang 
(57%) 

Bensin/solar 
(58%) 

Pulsa/internet 
(66%) 

Pulsa/internet (54%) Pulsa/Internet 
(55%) 

Transportasi (60%) 

Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020). Catatan: Warna abu-abu menunjukkan pemanfaatan 
insentif yang berbeda antara masing-masing kelompok marjinal 
dibandingkan terhadap Penerima KP 

 
Pemanfaatan insentif untuk pembelian bahan pangan 
selaras dengan temuan bahwa kelompok marjinal 
mengalami kerentanan yang lebih tinggi dalam 
memenuhi kebutuhan pangan.  Tabel 6 menunjukkan 
proporsi kelompok marjinal yang makan lebih sedikit 
dari biasanya karena kekurangan uang lebih tinggi 
dibandingkan Penerima KP. Secara khusus, proporsi 
kelompok marjinal yang makan lebih sedikit dari 
biasanya karena kekurangan uang paling tinggi terjadi 
pada kelompok penyandang disabilitas (90 persen). 
 
Tabel 6: Kelompok Marjinal Makan Lebih Sedikit Dari 
Biasanya Karena Kekurangan Uang Dibandingkan 
Penerima KP 

Kelompok Makan lebih sedikit (%) 

Penerima KP 81 

Daerah  tertinggal 88 

Lansia 84 

Penyandang disabilitas 90 

Pendidikan rendah 86 

Purna Pekerja Migran 84 
Sumber: Survei Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja (2020) 

 
G. Kesimpulan 

Program Kartu Prakerja (PKP) menjangkau kelompok 
marjinal. Kelompok marjinal tersebut meliputi 
penduduk di daerah tertinggal, berpendidikan rendah, 
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan purna pekerja 
migran. Ini menunjukkan bahwa selama 9 bulan 
pelaksanaan PKP, program ini dapat menjangkau 
berbagai lapisan masyarakat melalui inovasi 
pelayanan publik dan relevansinya dengan 
kebutuhan. 
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Program Kartu Prakerja memiliki peran penting dalam 
meningkatkan kompetensi kerja dari kelompok 
marjinal. Setelah mengikuti PKP, kelompok marjinal 
mengalami peningkatan keterampilan baik melalui 
skilling, reskilling, maupun upskilling. Pelatihan PKP 
juga meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan 
daya saing. Pelatihan PKP relevan dengan kebutuhan 
Penerima KP dilihat dari keinginan melampirkan 
sertifikat saat melamar kerja. 
 
Sebagai program semi-bansos, PKP menjadi jaring 
pengaman sosial bagi kelompok marjinal. Secara 
umum, Penerima KP umum dan kelompok marjinal 
menggunakan insentif dari PKP untuk membeli bahan 
pangan, listrik/air, dan modal usaha. Beberapa pola 
pemanfaatan insentif yang berbeda dari penerima KP 
pada umumnya ditemukan pada kelompok marjinal 
seperti menabung, membayar utang, dan digunakan 
untuk sumbangan sosial/keagamaan. Pemanfaatan 
insentif PKP untuk memenuhi kebutuhan pokok 
(bahan pangan, listrik/air dan modal usaha) didukung 
oleh temuan studi ini bahwa kelompok marjinal juga 
mengalami kerentanan yang lebih tinggi dari 
Penerima KP secara umum. PKP dapat beradaptasi 
secara cepat untuk mempertahankan kesejahteraan 
kelompok marjinal tanpa mengabaikan tujuan utama 
program yaitu meningkatkan kompetensi kerja. 
 
Inovasi dalam pelayanan publik dan relevansi dengan 
kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan 
inklusivitas. PKP memanfaatkan pengembangan 
teknologi jaringan internet dan komunikasi serta 
ketersediaan smart devices untuk menyediakan 
pelayanan pelatihan digital dan pengiriman bantuan 
sosial dengan cepat, berskala besar, efisien, serta 
menghilangkan hambatan bagi kelompok marjinal 
untuk berpartisipasi dalam program. PKP juga berhasil 
menciptakan ekosistem digital yang relevan untuk 
pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang 
kemudian dapat mempersiapkan pekerja Indonesia 
untuk menghadapi pasar tenaga kerja masa depan. 
Desain kebijakan yang relevan dengan kebutuhan 
masyarakat ini terbukti mampu meningkatkan 
antusiasme dan partisipasi masyarakat. 
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