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Generasi Milenial Bebas
Memilih Pekerjaan
EO Karir.com Dino Martin punya jawabannya.
Jika bertanya profesi, hal itu sudah tidak relevan
untuk generasi milenial. Buat mereka bukan
cuma ker ja atau berkarier, tetapi lebih tepat ke mana
mereka mau kerja. “Jadi profesi apa pun tidak masalah,
tetapi mereka lebih melihat ke perusahaannya,”
tandas Dino.
Kaum milenial punya sensitivitas tinggi mengenai
berbagai hal. Ada idealisme yang mereka anut. Misalnya
lebih peduli terhadap lingkungan, kesetaraan gender.
Dino bercerita, ada seorang management trainee di
sebuah perusahaan multinasional yang dipastikan gajinya besar. Namun dia lebih memilih meninggalkannya
dan pindah kerja ke organisasi nonprofit. “Tidak peduli
lagi perusahaan besar atau kecil asal bisa membawa aspirasi dan inspirasi. Sebab kaum milenial memiliki kreativitas tinggi, juga ide yang sangat banyak,” paparnya.
Oleh karena itu perusahaan harus mendemonstrasikan tujuan perusahaan mereka apa. Tidak perlu lagi perusahaan menceritakan kesuksesan dalam skala
nasional atau internasional. Perihal perusahaan besar
memiliki ratusan ribu karyawan pun beberapa generasi
zaman sekarang tidak ingin tahu. Dino menyarankan,
perusahaan untuk lebih menjelaskan bagaimana
perusahaan banyak berkontribusi untuk komunitas
tertentu ataupun masyarakat luas.
Profesi bukan menjadi tujuan, sebab mereka pun
multi - tasking yang bisa cepat beradaptasi serta belajar
sendiri selagi bekerja. Contohnya di bidang seperti
komunikasi, banyak pekerjaan yang bisa mereka ambil
semisal menjadi tenaga humas, marketing, sales sampai
jurnalis atau penulis.
Dino juga menjelaskan bahwa pendapatan para
lulusan baru ini tidak main-main. Memang tergantung
universitas, semakin ternama dan favorit kampusnya,
mereka punya nilai jual yang tinggi untuk ini. Beberapa
profesi masa kini seperti programmer juga memiliki nilai
fantastis, sebab jumlah programmer yang ada tidak seimbang dengan permintaan. “Lulusan baru programmer
gajinya bisa mencapai 7 juta, apalagi dari universitas
yang sudah dikenal andal mencetak programmer ,” ujar
Dino.
Beberapa perusahaan besar juga tidak tanggungtanggung memberikan gaji fantastis bagi fresh graduate d
hingga mencapai Rp12 juta. Dino memberi contoh
kliennya yang membutuhkan management trainee.

“Orang terbaik yang terpilih karena dia akan menjadi
aset perusahaan. Sudah punya rencana jauh, dia akan
diputar di semua divisi untuk menjadi pemimpin,”
sebutnya.
Tawaran demikian memang menggiurkan bagi kaum
milenial yang masih baru di dunia kerja. Tentu itu hanya
untuk mereka yang punya kualifikasi seperti di atas.
Sebab perbandingannya dari 18.000 pelamar, yang
diterima hanya 12 orang. “Mencari karyawan sudah
harus seperti marketing yang cari pelanggan. Untuk
mencari pekerja seumur hidup,” sambung Dino.
Selain perusahaan yang mendukung idealisme
mereka, tempat nyaman dengan fasilitas lengkap juga
menjadi idaman generasi milenial. Kantor Google yang
unik menginspirasi perusahaan lain untuk membuat
kantor serupa. Karyawan betah di kantor dan dapat
mengerjakan tugas secara maksimal.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyatakan, era digital memang mengubah segalanya, termasuk para pekerja. Kecanggihan teknologi turut mengubah sistem pekerjaan. Bukan hanya gaya hidup saja,
tetapi dalam hal bekerja generasi milenial pun masuk
dalam digitalisasi. “Teknologi memberi nilai tambah,
juga meminimalisasi biaya produksi seperti tenaga,
uang yang keluar. Betapa banyak sekarang orang yang
kerja tanpa ke kantor. Bukan kerja keras, tetapi kerja
cerdas,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) itu menyebut, bukan hanya sektor
startup digital saja yang bisa seperti itu. Pegawai sektor
perbankan yang bertugas di bagian dalam seperti bagian
analis juga sudah jarang bekerja di kantor.
Generasi milenial punya cara untuk menambah
pundi-pundi mereka melalui cara kerja paruh waktu.
Salah satu platform yang menyediakan tempat untuk
para pekerja lepas ini, freelancer.com, punya data sendiri
mengenai pekerjaan para milenial.
Para pelamar hanya bisa memasukkan keahlian untuk
mendapatkan pekerjaan di freelancer.com sehingga bisa
terlihat keahlian apa saja yang dimiliki para lulusan baru
di Indonesia.
Helma Kusuma, Manajer Komunikasi freelancer.com
untuk Asia, menjelaskan keahlian desain, copy writing ,
dan penerjemah merupakan jenis keahlian yang banyak
dimiliki para generasi milenial. Helma juga menjelaskan,
teknologi mulai memainkan peranan besarnya dalam
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Apa Itu Revolusi Industri Keempat?
Revolusi industri keempat terjadi karena perkembangan inovasi pada
revolusi industri ketiga untuk merevolusi industry secara global, seperti:

Kecerdasan artifisial
Internet
Mobil kemudi otomatis
Nanoteknologi
Energi terbarukan
Komputer kuantum
Bioteknologi

merombak industri dan menciptakan berbagai
kesempatan bagus secara online bagi banyak bisnis
dan freelancer di seluruh dunia, termasuk di
Indonesia.
Ekonomi digital dapat menyediakan sebuah
cara bagi orang-orang untuk mendapatkan
penghasilan, bahkan jika mereka mungkin
bukan bagian (di luar) dari market tenaga kerja
tradisional, misalnya ibu rumah tangga,
mahasiswa, dan orang-orang penyandang
disabilitas. Manfaat utama dari ekonomi
digital adalah ekonomi ini memungkinkan
dan mendorong kerja remote di mana gender,
lokasi, dan usia tidak lagi menjadi ukuran atau
kualifikasi yang penting seperti kebanyakan
yangterjadidiekonominondigital.Halinitentu
saja membuka sebuah dunia penuh kesempatan bagi lebih banyak orang.
“Pertimbangan generasi muda untuk
mencari pekerjaan bukan lagi pekerjaan
yang sesuai latar belakang pendidikan,
tetapi pekerjaan yang sesuai dengan
passion mereka. Kami punya banyak
contoh pengguna dari Indonesia yang
latar belakang pendidikannya misalnya
insinyur pertanian, tapi kemudian
memilih banyak proyek freelance di
PERTUMBUHAN
platform kami di bidang teknologi
komputer, bidang yang berbeda
INDUSTRI
dengan latar belakang pendidikannya,” urai Helma.
YANG TUMBUH
Dia menambahkan, passion haPESAT DI
rus sejalan dengan belajar lebih karena zaman sekarang sudah banyak
2017
modul berbagai bidang atau
kursus-kursus online di internet.
Setelah sudah agak mahir, mereka
bisa mendapatkan penghasilan
E-COMMERCE
dari situ secara online .
Hal lain yang menjadi pertimMANUFAKTUR
bangan anak muda dalam mencari
pekerjaan selain yang sesuai deLOGISTIK & PERGUDANGAN
ngan passion mungkin adalah yang
OTOMOTIF
tidak menyita waktu terlalu banyak.
Kerja remote dari mana saja seperti
INFRASTRUKTUR
para freelancer dianggap oleh mereka lebih produktif dari kerja kantoran yang perjalanan dari dan menuju kantor mereka membutuhkan
waktu berjam-jam disebabkan kemacetan yang luar biasa, terutama di kotakota besar di Indonesia.
l ananda nararya

Berdasarkan hal tersebut diatas, pasar yang berkembang akan
menyesuaikan permintaan kebutuhan tenaga kerja. Bahkan robot
cerdas akan mengambil alih sebagian pekerjaan manusia

PROFESI PALING DICARI
1. Analis Data
2. Digital Marketing
3. Desain Produk
4. Copywriter advertising
5. Humas
6. Web Developers

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
MENURUT PROVINSI, 2015-2017
2015
Februari
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Sumatera Selatan
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat

7.73
6.39
5.99
6.72
5.03
9.05
8.36
8.40
5.31
4.07
4.31
8.58
4.98
7.17
5.79
8.69
5.81
6.72
5.56
4.61

2016

Agustus
9.93
6.71
6.89
7.83
6.07
6.20
7.23
8.72
4.99
4.07
4.47
9.55
5.69
7.50
5.68
9.03
5.95
9.93
6.05
8.08

Agustus

Februari

8.13
6.49
5.81
5.94
3.94
9.03
5.77
8.57
4.20
2.81
4.14
7.95
3.66
8.86
3.92
7.82
5.11
6.98
3.43
5.73

7.57
5.84
5.09
7.43
4.31
7.69
6.12
8.89
4.63
2.72
4.21
8.92
3.94
7.95
5.23
6.18
4.80
7.05
4.01
7.46

7.39
6.41
5.80
5.76
3.80
6.44
5.36
8.49
4.15
2.84
4.10
7.75
3.86
8.55
5.17
6.12
4.77
7.77
4.82
7.52

Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 2015- 2017
2015

2016

2017

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Berusaha Sendiri

21,653,271

19,529,747

20,392,400

20,015,291

21,849,573

23,147,482

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar

18,798,629

18,187,786

20,997,852

19,450,879

21,275,899

18,024,632

Status Pekerjaan Utama

Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar

Februari

Agustus

4,210,501

4,072,340

4,023,653

4,380,002

4,446,024

3,954,629

Buruh/Karyawan/Pegawai

46,617,534

44,434,390

46,301,470

45,827,785

47,420,633

48,047,068

Pekerja Bebas di Pertanian

5,076,013

5,086,153

5,240,458

5,499,898

5,360,306

5,848,256

Pekerja Bebas di Non Pertanian

6,803,128

7,449,080

7,002,288

6,965,506

6,021,760

7,158,103

17,687,745

16,059,703

16,689,576

16,272,612

18,164,654

14,842,253

120,846,821

114,819,199

120,647,697

118,411,973

124,538,849

121,022,423

Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
Total

APA KEMAMPUAN YANG
HARUS DIMILIKI UNTUK
TAHUN 2020?

Orientasi

Berpikir kritis

PNS Masih Jadi Profesi Idaman
Hal sama diutarakan Anindya Riantri Maisun, 22.
Menurutnya, profesi yang sedang menjadi incaran generasi
milenial tidak jauh dari media sosial. Bahkan menjadi
youtubers dan selebgran menjadi impian beberapa anak masa
kini.
“Selain menghasilkan uang dari endorsee , banyak juga
yang jadi video creator di YouTube, semacam vlogger atau jadi
beauty enthusiast dan lifestyle influencer ,” kata Anindya.
Sebab menurut gadis berhijab ini, generasi milenial lebih
suka dengan pekerjaan yang tidak kaku. Mengandalkan
platform yang bagi mereka berhubungan antara mereka
dengan orang banyak. Modal kreatif mereka bisa jadi lebih
inisiatif untuk menghasilkan hal-hal baru. “Aku lihat banyak
milennials yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari
kreativitas mereka yang well-combined , juga dengan media
sosial mereka sebagai platform mereka,” katanya.
Aktif di media sosial tidak membuat Anindya ingin serius
menjadikan sebagai pekerjaan. Sebab, seperti cita-cita masa
kecilnya ingin menjadi diplomat, maka Jurusan Hubungan
Internasional pun dipilihnya. Menurut mahasiswi Institut
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) itu, impiannya selama ini
pun masih berhubungan dengan kegemaran kaum milenial
yang senang jalan-jalan. “Kalau jadi diplomat bisa datang ke
negara satu ke negara lainnya, bisa berbagi pengalaman juga
di Instagram dan Youtube,” ucapnya santai.
Generasi milenial satu ini pun tidak terbawa arus. Dia
fokus hanya pada passion -nya selama ini. Suryati Ade Rita
Purba, mahasiswa tingkat akhir Mikrobiologi Pertanian
Universitas Gadjah Mada (UGM), serius menjadi peneliti
karena di situlah dia menemukan kepuasan. Baginya, kerja di
laboratorium menjadi peneliti menemukan hal baru
sehingga terus belajar bagaimana mendapat hal baru. Jika
berhasil menemukan tujuan dari penelitian, puas dan
bangga dirasakannya. “Apalagi kalau memang meneliti bisa
menghidupi kita dobel rasa puas dan bangganya,” tuturnya.
Dia pun bangga dengan aktivitas kaum milenial, tren
sedang menunjukkan mereka menjadi wirausahawan atau
startup , baik digital maupun tidak. “Mereka sudah memiliki
cara berpikir kritis, mau berusaha juga siap menerima risiko,
siap jatuh siap bangkit kembali,” ungkapnya.
l ananda nararya

Negosiasi
Kemampuan
menyelesaikan
masalah yang
kompleks

Kecerdasan
emosional

Manajemen
kepemimpinan
Lincah dalam
berkoordinasi

INDUSTRI YANG BANYAK
MEMBUKA LOWONGAN

INFOGRAFIS: KORAN SINDO/WIN CAHYONO

DIPANDANGINYA beberapa orang berseragam coklat yang
tengah lalu lalang di Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Senyum
terlukis di wajahnya membayangkan kelak suatu hari nanti
dirinya yang mengenakan seragam coklat tersebut.
Cristian Fernandes, 22, yang sebentar lagi akan lulus dari
Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia itu merenung.
Meskipun masuk kategori generasi milenial, tapi impiannya
sama seperti orang dahulu menjadi pegawai negeri sipil
(PNS).
“Bukan berarti ketinggalan zaman dong, cita-cita saya
jadi PNS di DKI Jakarta atau setingkat kementrian. Ingin
melayani masyarakat, sebagai generasi milenial, saya ingin
menjadi generasi perubahan dalam mewujudkan cita-cita
reformasi birokrasi di Indonesia,” ucapnya bangga.
Selain itu, mahasiswa yang akrab disapa Nandes ini, pun
berharap ilmu yang selama ini didapatkan bisa diaplikasikan
bahkan dikembangkan. “Semua untuk Indonesia deh. Biar
negara ini jauh lebih baik. Kan memang generasi saya calon
pemimpin bangsa,” ungkapnya.
Meskipun impiannya terkesan old school , tetapi Nandes
pun tidak menutup mata akan profesi rekan seusianya.
Menurutnya, dari media sosial saja kini seseorang bisa
berkarier. Misalnya, Youtube sebagai sarana generasi
milenial dalam menyalurkan kreativitasnya di bidang
filmmaker yang isinya bisa mengandung banyak informasi
mengenai tempat liburan menarik, makanan-makanan unik,
menampilkan bakat di bidang suara, dan masih banyak lagi.
“Jadi, kami para milenial tidak hanya mengandalkan kerja
di kantor saja untuk memperoleh penghasilan,” kata
Nandes.
Dia menambahkan, profesi yang digemari kelompok
milenial saat ini, yakni membuka wirausaha di bidang
makanan. Hal ini didasari pada fakta di Jakarta sendiri,
khususnya banyak sekali kedai makanan atau minuman
yang dimiliki anak muda. Beberapa temannya pun serius
menjadi pebisnis kuliner kekinian, yaitu mengandalkan
media sosial sebagai sarana promosi.
“Jika memang itu menjadi passion -nya, kenapa tidak
mungkin untuk serius digeluti. Mau buka kafe atau jadi
youtubers , para generasi milenial punya kemampuan untuk
itu,” tutur Nandes.

Membuat
keputusan

Kreatifitas

1.Perdagangan umum
2.Keuangan/Bank
3.Otomotif
4.Farmasi
5.Komputer/TI
6.Makanan dan Minuman
7.Properti
8.Asuransi
9. Ritel
10. Produk konsumen
11. E-Commerce
12. Perawatan Kesehatan
13. Konstruksi
14. Media

2017

Februari

Fleksibilitas
kognitif

DOK.KORAN SINDO

Generasi milenial punya karakteristik khusus dalam mencari pekerjaan.
Percaya atau tidak, perusahaan besar kini tidak banyak lagi yang mereka
lirik. Lantas apa saja yang diinginkan anak masa kini untuk berkarier?

Keahlian yang Dibutuhkan
untuk Menghadapi
Kemajuan Teknologi di 2020

Agustus
6.57
5.60
5.58
6.22
4.39
7.16
7.14
8.22
4.57
3.02
4.00
9.28
3.32
6.91
5.54
7.18
5.61
9.29
5.33
6.49

Memilih
Profesi
yang Berikan
Kepastian

ADA saja alasan bagi seseorang dalam memilih sebuah
profesi. Dari sekian banyak alasan, tampaknya kepastian
masa depan menjadi hal utama dalam menentukan pilihan.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Budha Negara (STABN) Sriwijaya, Edi Ramawijaya Putra, mengaku memilih menjadi
dosen sebagai profesinya. Menurut Edi, selain mengajar atau
transfer ilmu, dosen juga memiliki kesempatan untuk
melakukan riset. “Sekaligus pengabdian kepada masyarakat
sebagai implementasi Tridarma Perguruan Tinggi,” kata dia saat
dihubungi.
Dia menambahkan, meski payung hukum yang sama, yaitu PP No
44 tentang Guru dan Dosen, namun di perguruan tinggi, dosen dapat
melakukan pengembangan diri melalui publikasi ilmiah, menulis
buku, dan membimbing mahasiswa. Kesempatan itu tentunya tidak
bisa diperoleh pada banyak profesi
Juga bisa berinteraksi dalam forum-forum ilmiah. Baik
konferensi maupun seminar dengan ilmuwan dan praktisi untuk
meningkatkan kemampuan diri dan kembali ditransfer lagi kepada
mahasiswa.
“Penghasilan dosen sudah cukup dengan adanya sertifikasi.
Dosen bisa hidup layak meski tidak kaya. Saya tetap memilih menjadi
dosen,” ucap warga Tangerang ini.
Wulan, 30, merupakan warga Depok dan mengaku baru beberapa
bulan lalu resign dari tempat kerjanya yang bergerak di bidang
komunikasi. Dirinya memutuskan pindah ke perusahaan
komunikasi lainnya karena ingin mencari sesuatu yang lebih.
“Tentunya harus pindah ke tempat yang lebih baik dong,”tutur dia
Sumber:
saat ditemui di sela-sela acara yang diadakan perusahaannya di
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
Jakarta.
kellyservices.co.id, dan berbagai sumber
Dia mengaku tidak memiliki persoalan dengan perusahaan
lamanya. Hanya, dirinya ingin bisa berkembang lagi, agar semakin
kompetitif di masa depan. Baginya, hal itu penting agar dirinya
PROFESI FAVORIT
memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi pada profesi yang diTAHUN 2017
gelutinya.
Tentunya hal itu hanya didapatkan ketika pindah kerja di tempat
Marketing Manager Rp35.000.000-Rp50.000.000
lain. Pasalnya, di tempat lama dirinya merasa sudah cukup banyak
Sales Manager Rp15.000.000-Rp20.000.000
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Tentunya juga
Sekretaris Rp10.000.000-Rp12.000.000
mendapatkan teman-teman yang baik dan memberikan dukungan
pada saat Wulan mendapatkan tugas dari kantor.
Manager UI/UX Rp30.000.000-Rp50.000.000
Tetapi bagaimana dengan PNS atau yang sekarang dikenal sebagai
Programer Rp8.000.000-Rp20.000.000
aparatur sipil negara (ASN)? Salah seorang staf di Mahkamah Agung,
Manager Proyek Rp45.000.000-Rp85.000.000
Hari Saputra, 29, mengaku alasan utama dirinya memilih menjadi
Head of Digital Marketing Rp25.000.000-Rp55.000.000
PNS adalah adanya jaminan hari tua. “ASN memiliki pensiun. Itu
penting untuk menjamin hari tua saya,” ucap dia.
Supervisi Akuntan Rp10.000.000-Rp15.000.000
Sejak kecil, Hari memang sudah mengimpikan
5 INDUSTRI DENGAN menjadi ASN. Kebetulan ayahnya juga bekerja di salah
satu dinas di Pemprov DKI. Setelah pensiun, ayahnya
GAJI TERTINGGI
masih mendapatkan uang bulanan dari pemerintah.
Kendati nilainya tidak terlalu besar. Tapi menuOLI & GAS
FINANSIAL DAN PERBANKAN
rutnya, cukup untuk biaya hidup selama sebulan.
TEKNOLOGI TINGGI
INFRASTRUKTUR
Hal itulah yang menurutnya sulit diperoleh dari
BARANG KONSUMEN YANG BERGERAK CEPAT perusahaan swasta. Kalaupun saat ini ada sejumlah
perusahaan yang memiliki program itu, tetapi
kualitasnya diyakini masih kalah dengan
yang diberikan pemerintah kepada
pensiunan ASN.
Selain itu, menurut Hari, menjadi
ASN merupakan sebuah kehormatan. Pasalnya, bisa ikut membantu
pemerintah menjalankan berbagai
program pembangunan yang telah
Expected
GDP
Expected
Expected
inflation
Target
Pertumbuhan
Target
Lapangan
Target Inflasi
ditentukan.
Tentunya masing-masing
GDP 2017
Pekerjaan 2017
growth
in 2017
unemployment
in2017
2017
kementerian memiliki tugas yang berberate in 2017
da. Tetapi ujungnya sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
l hermansah

5.3%

5.6%

3.02%

