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Fact Sheet – Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial

Upah Minimum

Tingkat Pengangguran Di Daerah
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Propinsi

Sumber : BPS, 2017.

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di propinsi Kalimantan
Timur sebesar 8,55%. Di posisi kedua, Jawa Barat dengan
pengangguran sebesar 8,49%.

Pekerja Di Sektor E-Commerce
Gaji Minimum Pekerja E-Commerce

Sumber : Kemenaker RI, berbagai sumber, 2017.

Target Tingkat Pengangguran Nasional 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka 2009-2017

Sumber : katadata, 2017.
Sumber : Bappenas, 2017.

Pemerintah melalui Kepala Bappenas menargetkan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) pada 2018 dapat turun hingga 5,4%.
Tahun 2016, tingkat pengangguran mencapai angka 5,61%, dan
ditargetkan akan turun menjadi 5,6% pada 2017. Target tersebut
dapat dicapai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berada pada
kisaran 5,4% s/d 6,1% dengan angkatan kerja baru kurang dari 2
juta pada 2018. Selain itu, target kesempatan kerja baru yang
tercipta juga mencapai 2,3 s/d ,5 juta lapangan kerja pada 2018.

Bekerja di E-Commerce telah menjadi pilihan pencari kerja, khususnya
dari bidang IT. Gaji yang ditawarkan cukup menjanjikan. Mulai paling
rendah Rp 7 juta untuk posisi Sales Executive s/d Rp 50 juta untuk
posisi Head of Operation dan Head of Merchandising. Angka itu adalah
nilai nominal per bulan, untuk angka maksimal bisa mencapai Rp 70
juta. Perkembangan teknologi digital Indonesia cukup pesat. Setiap
tahun, selalu ada startup digital baru yang bermunculan terutama ecommerce. Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat,
industri digital ini menjadi salah satu penopang ekonomi di Indonesia.
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