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ILO: Apa dan Bagaimana
ILO Secara Umum
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO)
merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tanggung jawab
internasional khusus mengenai ketenagakerjaan kerja, serta berkantor pusat di
Jenewa. Organisasi ini memiliki 179 negara anggota dan bersifat unik di antara
badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan
pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja pada posisi yang setara dalam
menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Wakil-wakil pengusaha
dan pekerja/buruh—“mitra sosial” dalam ekonomi—mempunyai suara yang setara
dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan program ILO.

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan kesempatan bagi perempuan dan laki-
laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, dalam suasana yang
merdeka, setara, aman dan bermartabat.

ILO berusaha mencapai tujuan ini melalui empat kunci sasaran:

Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak
mendasar di tempat kerja
Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-
laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak
Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial untuk semua
Memperkuat asas tripartit dan dialog sosial

ILO di Indonesia
Sejak menjadi anggota pada tanggal 12 Juni 1950, Indonesia dan ILO telah
menjalin kerja sama erat. Menerapkan struktur tripartit yang bersifat unik, ILO
bekerja sama dengan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha di Indonesia
untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua. Program Pekerjaan
Layak di Tingkat Negara ini berpusat pada upaya mendukung Indonesia menuju
strategi pembangunan yang terpadu yang mengaitkan hak dalam bekerja dan
dialog sosial dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

ILO mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan menciptakan lapangan kerja
yang layak, melalui program dan kegiatan di tiga bidang utama.

Menghapuskan Eksploitasi di Tempat Kerja:

Kemajuan yang efektif dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak.

Meningkatkan manajemen migrasi kerja dan perlindungan yang lebih
baik bagi pekerja/buruh Indonesia, khususnya pekerja rumah tangga.

Penciptaan Lapangan Kerja untuk Mengurangi
Kemiskinan dan Pemulihan Mata Pencaharian, khususnya
bagi Kaum Muda:

Target Ketenagakerjaan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah melalui kebijakan
dan program dengan penekanan pada
pertumbuhan lapangan kerja pro-kaum miskin.

Pelaksanaan program ketenagakerjaan dan mata
pencaharian yang intensif untuk wilayah terkena
dampak krisis, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan
sejumlah wilayah Indonesia timur.

Sistem dan kebijakan pendidikan dan pelatihan
untuk membekali kaum muda dengan kemampuan
kerja dan wiraswasta.

Bidang-bidang penting lainnya bagi dukungan ILO terkait
dengan program kesetaraan jender, pengembangan
program-program HIV/AIDS di dunia kerja, serta
meningkatkan jaminan sosial melalui keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).

Pemerintah telah meratifikasi delapan belas (18) Konvensi
ILO, termasuk ke-delapan Konvensi pokok mengenai hak
asasi manusia. Indonesia telah melangkah maju dalam
reformasi perburuhan dan ketenagakerjaan yang mengacu
pada standar perburuhan.

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai ILO
secara umum dan kegiatan ILO di Indonesia, hubungi
atau kunjungi PI-ILO Jakarta atau situs ILO Jakarta di
www.ilo.org/jakarta.

Dialog Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi serta Prinsip
dan Hak Mendasar di Tempat Kerja:

Penerapan peraturan dan praktik ketenagekerjaan
yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak
mendasar di tempat kerja, termasuk dengan
memperkokoh administrasi ketenagakerjaan.

Para pengusaha dan serikat pekerja/buruh melalui
kerjasama bipartit memperoleh hasil berupa
fleksibilitas pasar kerja dan keamanan kerja.

keanggotaan
Tidak ada sistem dan biaya keanggotaan.
Bagi yang memerlukan dokumen ILO
dapat mengunjungi PI-ILO Jakarta atau
mengirimkan permintaan melalui faks, e-
mail atau telepon. Namun semua
dokumen tidak dapat dipinjamkan dan
harus dicari/dibaca melalui internet atau
di tempat.



Pangkalan Data ILO Jenewa yang terdapat di Situs ILO
dan CD-ROM:

• ILOLEX memuat Konvensi-konvensi ILO dan
rekomendasinya, informasi mengenai ratifikasi,
pendapat-pendapat dari komisi para tenaga ahli
dan komisi kebebasan berserikat, perwakilan-
perwakilan, aduan-aduan, penafsiran-
penafsiran, survai umum, dan berbagai
dokumen terkait.

• LABORDOC berisikan rujukan-rujukan
berbagai publikasi elektronik yang dapat
dicetak, termasuk artikel-artikel jurnal, dari
negara di seluruh dunia mengenai segala aspek
ketenagakerjaan dan kehidupan yang layak,
ketenagakerjaan yang berhubungan dengan
ekonomi, perkembangan sosial dan hak asasi
manusia.  LABORDOC memberikan informasi
yang terus diperbaharui mengenai alamat
jaringan publikasi online yang tersedia di
internet.

• LABORSTA berisikan statistik mengenai
perburuhan lebih dari 200 negara atau wilayah.

• NATLEX berisikan pangkalan data yang terus
diperbaharui menyangkut rujukan lebih dari
55.000 undang-undang tentang perburuhan,
jaminan sosial, dan hak asasi manusia, serta
lebih dari 300 teks lengkap undang-undang.

• CISDOC berisikan sekitar 55.000 kutipan
dokumen tentang keselamatan dan kesehatan
kerja; undang-undang dan peraturan-
peraturan, keamanan menggunakan bahan
kimia, lembaran data, materi-materi pelatihan,
artikel-artikel dari publikasi-publikasi berkala,
buku-buku dan konvensi-konvensi ILO.

jasa layanan
Permintaan Rujukan Informasi
PI-ILO Jakarta melayani permintaan informasi dari dalam ILO,
mitra kerja, karyawan kantor/perusahaan, pelajar/mahasiswa,
peneliti dan kalangan umum untuk keperluan penelitian melalui
pangkalan data bibliografis, pangkalan data online, sumber-
sumber informasi elektronik dan jaringan informasi ke
perpustakaan ILO Jenewa.  Hasil-hasilnya dapat dikirimkan secara
elektronik kepada pemesan.

Layanan Fotokopi
Kami dapat melayani permintaan fotokopi untuk koleksi kami
dengan biaya murah sesuai dengan biaya yang dikenakan. Untuk
fotokopi lebih dari 10 halaman dapat diambil keesokan harinya.
Untuk  publikasi-publikasi ILO berlabel harga dan masih dalam
penjualan serta laporan-laporan proyek ILO tidak dapat
digandakan seluruhnya (utuh seluruh buku).

Layanan antar Perpustakaan ILO
Bila informasi/dokumen ILO yang diperlukan tidak ditemukan di
PI, kami akan membantu untuk memperolehnya dari
Perpustakaan ILO di tempat lain, biasanya dari Jenewa dan
Bangkok. Hasilnya akan dikirimkan melalui e-mail (untuk
dokumen elektronik) atau cetakan. Bila hanya tersedia dalam
bentuk cetakan, diperlukan waktu tunggu sekitar dua minggu.
Setelah tiba, dokumen cetakan tersebut bisa dibaca dan/atau
difotokopi melalui kami.

Fasilitas Pencarian Informasi
Pusat informasi kami menyediakan dua unit komputer yang dapat
digunakan pengunjung untuk mencari informasi melalui
pangkalan data online ILO.

IPangkalan data bibliografis ILO Jakarta menggunakan CDS/ISIS
on Windows (Winisis) untuk memudahkan pencarian koleksi
kami. Sebentar lagi diharapkan akan dipadukan dengan
LABORDOC Informasi mengenai koleksi kami juga diterbitkan
secara online di situs ILO Jakarta.

Pusat Informasi Kantor Perburuhan Internasional di Jakarta
mengkhususkan pada informasi yang berkaitan dengan
program, kegiatan serta proyek ILO di Indonesia. Saat ini,
Pusat Informasi ILO Jakarta (PI-ILO Jakarta) memiliki sekitar
4.000 dokumen yang diterbitkan mulai tahun 2000
mengenai perburuhan dan ketenagakerjaan. Subyek-
subyek utama berkenaan dengan perburuhan/
ketenagakerjaan tersebut antara lain:

1. Standar Perburuhan dan Hubungan Industrial
2. Kebijakan/Perlindungan/Jaminan Sosial
3. Pembangunan Ekonomi + Pengentasan

Kemiskinan
4. Hak Asasi Manusia + Hak Pekerja/Buruh
5. Pendidikan dan Pelatihan
6. Sektor Industri dan Ekonomi Informal
7. Kewirausahaan + Usaha Kecil + Produktivitas
8. Kondisi Kerja + Kesehatan dan Keselamatan

Kerja
9. Pekerja Anak
10. Kesetaraan Jender + Perempuan
11. Pekerja Migran + Perdagangan manusia
12. HIV/AIDS + Cacat Tubuh

Terbitan tahunan ILO seperti Yearbook of Labour Statistics,
Key Indicators of the Labour Market, Global Employment
Trends, Global Report, International Labour Conference
Report dan lain-lain juga tersedia. Informasi mengenai
terbitan baru ILO dapat diakses secara cuma-cuma melalui
situs ini: http://www.ilo.org/publications. Website tersebut
diperbarui secara rutin.
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Macam-macam Koleksi
1. Monograph (buku, seri)
2. Periodik (majalah, jurnal, seri)
3. Kertas Kerja
4. Laporan dan Prosiding
5. Tabel Statistik
6. Audivisual CD dan Kaset-kaset
7. CD-ROM
8. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia

Katalog dan klasifikasi
Semua buku dan dokumen didaftar dan diklasifikasikan di dalam katalog.
Katalog elektronik menggunakan CDS/ISIS on Windows yang dapat diakses
sendiri oleh pengunjung di pusat informasi ILO. Secara teratur, daftar dari
publikasi baru akan tersedia dan diedarkan secara cuma-cuma melalui e-
mail. Daftar buku baru tersebut juga tersedia di situs ILO Jakarta: http://
www.ilo.org/jakarta.  Bila berminat menerima daftar buku baru ILO secara
teratur melalu e-mail, dapat menghubungi pustakawan kami.

Kliping surat kabar
PI-ILO Jakarta menyediakan secara elektronik layanan harian kliping surat
kabar mengenai permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan dari surat-
surat kabar lokal dan majalah-majalah mingguan dalam bahasa Indonesia
dan Inggris. Bila ingin bergabung dalam daftar penerima layanan ini, silakan
hubungi pustakawan kami melalui e-mail.

Langganan
Jurnal Ilmiah
1. International Labour Review
2. Labour Education
3. Official Bulletin
4. World of Work
5. Bulletin of Labour Statistics
6. Documents of the International

Labour Conference
7. Papers of the ILO Governing Body
8. Judgements of the Administrative

Tribunal
9. Bulletin of Indonesian Economic

Studies
10. Business News
11. Jurnal Perempuan

... jasa layanan

Promosi Publikasi ILO

• Penjualan Publikasi ILO

ILO  menerbitkan beragam jenis publikasi dengan
beragam topik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan
dan perburuhan, seperti lapangan kerja, jaminan sosial,
keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industri,
pekerja anak, undang-undang perburuhan,
perkembangan usaha, dan aspek-aspek lain dari dunia
kerja. Untuk mengetahui seluruh pilihan tersebut,
kunjungi situs publikasi ILO di http://www.ilo.org/
public/english/support/publ/intro/index.htm. Publikasi-
publikasi tersebut dapat dipesan melalui pustakawan
kami dengan kurs khusus untuk setiap judul pesanan (1
Sw.frs= Rp.1.375.-)

• Publikasi Gratis ILO Jakarta

Hampir semua publikasi ILO Jakarta tersedia online di
situs ILO Jakarta:  http://www.ilo-jakarta.or.id. Publikasi
cetakan dapat dipesan melalui pustakawan ILO Jakarta
dan diambil langsung oleh pemesan.

Pelatihan Magang dan Bantuan Teknis
Pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi para spesialis
informasi perburuhan mengenai peningkatan kapasitas dalam
mengelola pusat informasi umum/perpustakaan/pusat
informasi/pusat dokumentasi sesuai standard yang dipakai
oleh PI-ILO Jakarta. Pelatihan ini diberikan khususnya bagi
para konstituen atau mitra ILO dan pelajar ilmu pustakawan.
Permintaan pelatihan dapat dikirimkan ke PI-ILO Jakarta.

Pemberian gratis untuk Koleksi lama
Setiap dua tahun sekali dilakukan penyeleksian atas publikasi-
publikasi lama PI-ILO Jakarta berdasarkan tahun terbit.
Publikasi terbitan lama (yang dicetak lebih dari lima tahun)
akan diberikan secara gratis kepada perpustakaan-
perpustakaan dan konstituen serta mitra ILO. Bagi yang ingin
memiliki publikasi-publikasi lama tersebut dapat
menghubungi PI-ILO Jakarta.


