
BAGI jutaan pekerja
migran di seluruh dunia, tanggal
18 Desember, bukan sekadar
tanggal biasa. Pada tanggal itu
Hari Pekerja Migran Sedunia,
diperingati. Tanggal itu selalu
diperingati karena saat itu juga
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) menetapkan Konvensi
Internasional tentang Hak bagi
Semua Pekerja Migran dan
Keluarganya (International
Convention on the Rights of
All Migrant Workers and Their
Families). PBB berkesimpulan,
peranan pekerja migran dalam
pembangunan negara-negara
di mana mereka bekerja—
seperti halnya bagi
perekonomian negara
asalnya—harus diakui secara
internasional.

18 Desember 2007, ratusan
pekerja migran Indonesia
tampak berdesakan memasuki
Gedung Usmar Ismail,
Kuningan, Jakarta. Setelah
sebelumnya sempat melakukan
aksi di Bunderan HI, mereka
lantas bergabung dengan
Tjetje Al-Ansjori (Direktur
Jenderal Penempatan Dalam
Negeri, Departemen Tenaga
Kerja), M. Jumhur Hidayat
(Kepala BNP2TKI), pada
undangan dari pemerintah,
asosiasi pengusaha, serikat
buruh, para duta negara
sahabat serta berbagai
organisasi lainnya. Mereka
merayakan Hari Pekerja Migran
Sedunia yang digelar ILO melalui
Proyek Pekerja Migran dan
Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI).

Alan Boulton, Direktur ILO
untuk Indonesia, mengatakan,
Hari Pekerja Migran
Internasional 2007 menandai
upaya bersama untuk
menyokong hak asasi manusia
dan perlindungan
ketenagakerjaan bagi pekerja
migran. “Ini adalah momentum
bersama untuk menghapus
eksploitasi pekerja migran,”
imbuh Boulton.

Acara ini juga ditandai dengan penetapan artis Rieke Dyah
Pitaloka sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia yang baru—
bergabung dengan duta yang sudah ada, Franky Sahilatua
dan Nini Carlina. “Rieke ditetapkan karena keterlibatannya
yang besar dalam membela dan melindungi hak-hak pekerja,
terutama pekerja migran,” tutur M. Miftah Farid, Ketua Serikat
Buruh Migran, mejelaskan.
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Rieke Dyah Pitaloka (tengah) dan Franky Sahilatua (kanan), Duta Buruh Migran Indonesia, mempromosikan
hak-hak pekerja migran dari proses rekrutmen hingga kembali saat perayaan Hari Migran Interasional 2007.
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MELINDUNGI

Ketiga duta tersebut selanjutnya akan saling bergandengan
tangan mewakili dan mendukung hak-hak para pekerja
migran, sejak rekrutmen hingga tahap pemulangan ke Tanah
Air. Para duta juga akan bekerja memastikan implementasi
pelayanan yang layak bagi calon pekerja migran, baik biaya,
kontrak ketenagakerjaan dan perlindungan.

Dalam pidatonya, Rieke membacakan pernyataan berjudul
“Kekerasan yang Tak Bersuara”. Dia menggugat perlakuan yang
tak adil serta kurangnya perlindungan bagi pekerja migran
asal Indonesia, yang sering disebut sebagai pahlawan devisa
negara itu. Para pekerja migran Indonesia merupakan
penyumbang terbesar kedua bagi devisa Indonesia, yakni
sekitar US$ 2,4 miliar per tahun.

“Adalah hak bagi setiap warga negera untuk dilindungi.
Salah satu bentuk nyata perlindungan adalah dengan
menyediakan fasilitas serta pelatihan yang layak untuk
meningkatkan keterampilan para pekerja migran potensial.
Pemerintah harus mengendalikan, memantau, dan memberikan
sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan
kepada para pekerja migran. Melindungi berarti menghormati
hak-hak pekerja migran dari sebelum keberangkatan hingga
tahap pemulangan,” tegas Rieke.



MIGRANT WORKERS

Dipandu Rieke yang baru saja dikukuhkan, peringatan Hari
Pekerja Migran Sedunia itu juga melibatkan kesaksian para
mantan pekerja migran serta keluarganya tentang perjuangan
dan pengorbanan mereka. “Ibu saya hilang sejak saya berusia
enam tahun. Dia pergi bekerja sebagai buruh migran ke Arab
Saudi. Sejak saat itu saya tak pernah mendengar kabarnya lagi.
Dapatkah saya dipersatukan kembali dengan ibu saya?” tukas
Daniari, 16 tahun, dengan nada putus asa.

Yunita 18 tahun, punya kisah berbeda. Dia baru berumur 14
tahun tatkala bekerja, baik sebagai pembantu rumah tangga
maupun di sebuah pabrik di Malaysia. Setelah kehilangan
jarinya akibat sebuah kecelakaan kerja, dia kembali ke rumah
tanpa bekal sepeser pun. “Saya tak pernah menerima bentuk
pertolongan apa pun dari pemerintah atau bantuan dari

asuransi. Hak-hak saya sebagai pekerja migran tak pernah
dihormati,” ujarnya.

Ajang ini juga menampilkan pementasan teater tradisional
yang diperagakan oleh mantan buruh migran dari Lombok
Timur. Mereka menyuguhkan adegan betapa beratnya menjadi
buruh migran melalui drama tradisional Rudat. Di Lombok Timur
permainan ini diperagakan lintas desa sehingga efektif untuk
menyampaikan pesan dari para buruh migran untuk menggugah
kesadaran akan kebutuhan migrasi yang aman dan pengakuan
atas hak-hak buruh migran.

Nestapa buruh migran pun didokumentasikan melalui
pamaren foto yang memotret kehidupan sehari-hari serta
perjuangan para buruh migran, seperti profil para buruh migran
yang masih hilang di negeri seberang. Kerajinan tangan dan
produk lokal yang dibuat para buruh migran yang kembali ke
Tanah Air juga dipamerkan. Peringatan ini ditutup dengan
nyanyian Franky Sahilatua yang hangat.

“Peringatan ini tak hanya penting untuk meningkatkan
kesadaran, namun juga untuk menciptakan aliansi antara media,
publik, para pekerja migran, serta para politisi. Saya yakin aliansi
ini sangat penting untuk menyukseskan sistem perpindahan
pekerja Indonesia yang bermartabat,” pungkas Lotte Kejser,
Kepala Penasihat Teknis Proyek Pekerja Migran ILO.

Program yang tak kalah penting adalah
program tahap kedua Pekerja Anak IPEC, yang
pelaksanaannya didasarkan pada
keberhasilan tahap pertama dalam
mendukung Rencana Aksi Nasional tentang
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak. Kegiatan yang didanai oleh
pemerintah Belanda dan Amerika Serikat ini
setidaknya makin mempertegas pilar
penting program ILO di Indonesia.

Di Timor Leste, program ILO pun
diperluas melalui pelaksanaan proyek-
proyek tentang Ketenagakerjaan Muda
(didanai Australia), Kesempatan Kerja Mandiri
bagi Wirausahawati (dengan UNDP) dan
Informasi Pasar Kerja (didanai Irlandia).  

dari KamiKamiKamiKamiKami
SEJUMLAH kemajuan

terhadap dunia kerja di Indonesia
belakangan ini layak untuk diapresiasi.
Pemerintah Indonesia, misalnya, baru
saja meratifikasi Konvensi 185 yang
menangani masalah yang berkaitan
dengan identitas para pekerja di laut.
Ratifikasi konvensi ini setidaknya akan
membantu memastikan akses
keberkelanjutan bagi pekerja asal
Indonesia  atas peluang kerja dalam
sektor perkapalan internasional.

Tahun ini juga merupakan momen 10
tahun Indonesia meratifikasi Konvensi
87 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan atas Hak untuk
Berorganisasi. Ratifikasi atas konvensi
inilah yang mengantarkan Indonesia
pada perumusan ulang hukum
ketenagakerjaan Indonesia—termasuk
memperbarui hak-hak para pekerja
serta keterwakilan yang lebih baik atas
kepentingan kaum pekerja. Kini, ILO
tengah merencanakan
menyelenggarakan kegiatan lanjutan
atas ratifikasi Konvesi 87, termasuk
mengukur penerapannya di Indonesia.

Perkembangan penting lain adalah
meningkatnya perhatian terhadap
masalah lapangan kerja dan kebijakan
ketenagakerjaan di Indonesia. Baik
melalui program-program untuk
meningkatkan investasi usaha,
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Mantan pekerja migrant dari Lombok Timur
memainkan drama tradisional, Rudat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan Direktur ILO Alan Boulton (kiri) sebelum
pembukaan forum mengenai mediator perselisihan kerja.

membangun
keterampilan
kewirausahaan,
peningkatan
pendidikan
serta pelatihan
atau
memperluas
peluang bagi
pekerja migran.
Titik tekan para
pemangku
kebijakan
adalah
memastikan
banyak warga
Indonesia
memiliki kesempatan untuk memperoleh
pekerjaan yang layak dan produktif.

Tugas ILO di bidang tersebut pun
diperluas—sebagai konsekuensi atas dua
proyek yang saat ini sedang dimulai.
Proyek pertama adalah Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan (Education and
Skills Training, EAST) yang juga
menyediakan dukungan nyata  kepada
enam provinsi di Indonesia untuk
mencegah dan menghilangkan
perburuhan anak. Program kedua adalah
mendukung kaum muda Indonesia untuk
memperoleh pekerjaan, termasuk
kemungkinan untuk memulai usaha
sendiri.



Sektor Swasta, Sumber
Lapangan Kerja

Eksekutif ILO:

SEKTOR swasta sangat berperan penting
dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja. Itulah yang
ditekankan Direktur Eksekutif ILO Sektor
Ketenagakerjaan, José Manuel Salazar-Xirinachs,
saat memberikan sambutan pada Kongres
Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
ke-8—yang dibuka Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, Rabu, 26 Maret lalu.

“Perusahaan-perusahaan yang terus
berkembang merupakan sumber utama dari
pertumbuhan dan pekerjaan yang layak. Namun
untuk dapat beroperasi dan berkembang,
perusahaan-perusahaan tersebut memerlukan
lingkungan yang kondusif dan harus dipandu
dengan prinsip-prinsip yang bersifat spesifik
agar dapat bertahan. Perusahaan, serikat pekerja
dan pemerintah memunyai peran dan tanggung
jawab masing-masing dalam mempromosikan
dunia usaha,” urai Salazar-Xirinachs.

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan tidak harus selalu
sejalan. Yang mengaitkan pertumbuhan dan pengurangan
kemiskinan, lanjut dia, adalah pekerjaan yang produktif.
“Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan terjadi melalui
pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja,” ujar dia.

Untuk membahas lebih lanjut kebijakan ketenagakerjaan,
Salazar-Xirinachs juga bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi
negara, termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf
Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono,
serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno. Ia
pun duduk bersama dengan perwakilan pengusaha dan
serikat pekerja, yakni Sofjan Wanandi (Presiden Apindo),
Thamrin Mosii (Ketua KSPI) dan Rekson Silaban (Ketua KSBSI).

“Indonesia, seperti juga banyak negara lainnya di dunia,
menghadapi sejumlah tantangan ketenagakerjaan, termasuk
tingginya pengangguran terbuka dan setengah terbuka,
khususnya bagi kaum muda, serta tingginya tingkat
kemiskinan. ILO berupaya menjalin kerja sama dengan para
mitra sosialnya dalam menjawab tantangan-tantangan
tersebut,” kata Salazar-Xirinachs, mengomentari kondisi
ketenagakerjaan di Indonesia.

Salah satu tantangan terberat, menurut dia, adalah
mendahulukan intervensi kebijakan dan mencapai reformasi
kebijakan. “Dalam hal ini, strategi ketenagakerjaan nasional
dan forum ketenagakerjaan dapat membantu menentukan
prioritas, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan
ketenagakerjaan. Agenda Pekerjaan yang Layak ILO serta
Agenda Ketenagakerjaan Global setidaknya dapat memberikan
dasar bagi pembangunan strategi dan pelaksanaan forum
tersebut,” kata dia menambahkan. 
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José Manuel Salazar-Xirinachs, Eksekutif Direktur ILO untuk Sektor Ketenagakerjaan, (kiri) berjabat
tangan dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), sementra Sofjan Wanandi,
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) (tengah), melihat saat pembukaan Kongres Nasional
Apindo ke-8.



UNTUK meningkatkan
peraturan perundang-
undangan beserta praktiknya—
termasuk memberikan
rekomendasi—melalui program
pekerja migran, ILO melakukan
kajian komprehensif tentang
perundangan, kebijakan dan
praktik terkait pekerja migran
Indonesia.

Diselenggarakan Juli-
Agustus 2007, kajian ini
bertujuan mengulas segala
aspek hukum serta peraturan
yang berkaitan dengan
penempatan kerja dan
perlindungan bagi para pekerja
migran; mengidentifikasi
kebijakan dan hukum migrasi
yang masih tumpang-tindih;
serta memberikan sejumlah
rekomendasi, revisi kebijakan,
penegakan hukum serta
pemantauan mekanisme untuk
diimplementasikan lembaga
pemerintah dan pemangku
kebijakan terkait.

Kajian ini disajikan bagi para
pihak terkait pada acara
konsultasi nasional, 19
Desember 2007, yang
diorganisasi ILO. Dengan

melibatkan para pemangku
kepentingan diharapkan konsultasi
ini dapat mendorong diskusi untuk
pengembangan kebijakan lebih
lanjut. Konsultasi terdiri dari
beberapa kegiatan, di antaranya
diskusi panel, kajian hasil temuan,
perangkat-perangkat yang kongkret,
rencana aksi serta peraturan baru
yang perlu ditindaklanjuti guna
memperbaiki pelaksanaan
perundangan yang ada.

 Anggota diskusi panel terdiri dari
perwakilan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Departemen Luar Negeri, serta
Kantor Keimigrasian. Diskusi

interaktif ini pun disiarkan langsung oleh radio SmartFM di
sepuluh kota.

Kebijakan PEKERJAILO MENGKAJI
MIGRAN Indonesia

Eksploitasi dan
pelanggaran hak
asasi manusia
yang kerap
dialami pekerja
migran
Indonesia
acapkali terjadi
di dalam negeri
akibat lemahnya
sistem migrasi.

PEKERJA MIGRAN
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Diskusi panel, dimoderatori Riwanto Tirtosudarmo dari LIPI, membahas temuan-temuan dari
studi ILO untuk meningkatkan sistem migrasi kerja.
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Temuan penting atas sistem penempatan kerja di Indonesia:

Sistem penempatan kerja di Indonesia terlalu birokratis,
kompleks, dengan terlalu banyak departemen yang terlibat
di dalamnya.
Berbiaya tinggi.
Terlalu bergantung pada agensi swasta.
Di tingkat lokal sangat bergantung kepada calo yang tak
punya tanggung jawab penuh terhadap pekerja migran.
Jumlah, pilihan dan persaingan antar agensi dibatasi oleh
besarnya deposit yang dikeluarkan agensi.
Asuransi memang diwajibkan, namun pilihannya sangat
terbatas pada perusahaan calon penyedia jasa asuransi
yang terpilih.
Tidak berperannya serikat pekerja dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM).

Temuan-temuan tersebut mengantarkan pada sejumlah
rekomendasi penting, yakni:

Harus ada penyederhanaan sistem penempatan kerja di
Indonesia.
Pemberian layanan yang lebih terjangkau dengan
mengurangi ketergantungan pada calo.
Calon pekerja memunyai akses terhadap informasi yang
terpercaya dan independen.
Peranan komponen lain di luar sistem (serikat pekerja, LSM)
dalam memantau proses migrasi harus lebih ditingkatkan.
Harus ada mekanisme penyampaian keluhan yang dikelola
secara independen.
Para pemangku kepentingan harus memiliki peranan dalam
proses pembuatan kebijakan.
Menandatangani dan mengimplementasikan Konvensi
Internasional tentang Pekerja Migran.  
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Sebagai tindak lanjut pelatihan ini, ILO diminta untuk
memfasilitasi sesi perencanaan tingkat lanjut bagi pegawai
BNP2TKI.  Sesi perencanaan lanjutan yang diselenggarakan
selama tiga hari tersebut memaparkan kendala-kendala dalam
sistem migrasi Indonesia dan hikmah yang bisa dipelajari dari
kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesi ini pun membahas mandat
BNP2TKI dan penyusunan tujuan dan rencana kerja yang
sejalan dengan obyektif BNP2TKI. ILO akan terus menjalin
kerjasama erat dengan BNP2TKI untuk mewujudkan hasil-hasil
dari sesi perencanaan ini. 

Warta ILO Jakarta
Menara Thamrin Building, Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia
Telp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766
Email: jakarta@ilo.org, Website: www.ilo.org/jakarta

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa
yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO
Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali
dalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini
yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan
pandangan dari ILO.
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Kapasitas
Untuk memperkuat kapasitas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), sepanjang 2007, ILO—melalui Program Pekerja Migran—yang bekerja sama
dengan lembaga ini menggelar tiga pelatihan bagi pelatih.

MENYASAR staf BNP2TKI, pelatihan ini mengurai
masalah penempatan kerja,  perlindungan bagi para pekerja
migran Indonesia, promosi atas pekerjaan yang layak bagi
pekerja migran Indonesia, serta menyusun kesepakatan dua
pihak seperti keterampilan berunding. Bahan ajar
dikembangkan sesuai peranan dan tanggung jawab BNP2TKI.

BNP2TKI didirikan pada 2006 sebagai bagian dari reformasi
sistem migrasi tenaga kerja di Indonesia. Dpimpin M. Jumhur
Hidayat, badan ini bertanggung jawab atas penempatan kerja
dan pemberian perlindungan bagi para pekerja migran
Indonesia. BNP2TKI berisikan sejumlah orang dari berbagai
kementerian dengan tugas yang beragam dalam sektor pekerja
migran.

Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Proyek Pekerja Migran
ILO, menjelaskan, pelatihan ini diharapkan mampu
mengembangkan kapasitas serta melahirkan para pelatih yang
terampil. “Pelatihan partisipatif ini memadukan pendekatan
teori maupun praktik, yang terdiri atas latihan, diskusi
kelompok, serta bermain peran. Diharapkan, para peserta
dapat menyampaikan hasil pelatihan ke dalam lembaganya
sendiri  maupun kepada pihak-pihak yang terkait sebagai
sarana untuk memperluas jangkauan,” imbuhnya

Pelatihan yang diikuti 30 peserta aktif ini diakui sangat
menunjang pekerjaan di lapangan. Salah seorang peserta
menegaskan bahwa pelatihan ini makin memperluas
pengetahuan tentang isu teknis dan meningkatkan
kemampuan negosiasi. “Pengetahuan dan keterampilan yang
saya pelajari sangat relevan karena mediasi merupakan bagian
dari pekerjaan saya,” tambahnya.

Dua pekerja migran Indonesia berlatih merawat bayi di pusat pelatihan sambil menunggu
diberangkatkan.

©ILO/Migrant Workers Project



Pekerja AnakPekerja AnakPekerja AnakPekerja AnakPekerja Anak

Saat ini ILO
tengah
melaksanakan
tahap kedua
proyek
dukungannya
terhadap
Rencana Aksi
Nasional (RAN)
Indonesia
tentang
Penghapusan
Bentuk-bentuk
Pekerjaan
Terburuk untuk
Anak melalui
Program
Internasional
Penghapusan
Pekerjaan untuk
Anak (ILO-IPEC)
di Indonesia.

Ikhtiar MengentasIkhtiar MengentasIkhtiar MengentasIkhtiar MengentasIkhtiar Mengentas

Arum Ratnawati, Kepala Penasihat
Teknis Nasional Program Pekerja Anak
ILO, mengatakan, proyek
mengombinasikan penciptaan
lingkungan kebijakan dan peraturan
yang mendukung dengan aksi langsung
melalui pendekatan komunitas. “Strategi
terpadu ini terbukti efektif,”  jelas Arum.

Komponen baru dan signifikan di
bawah proyek ini adalah program
bantuan tunai bersyarat pemerintah dan
kemitraan dengan sektor swasta melalui
inisiatif Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan. Perusahaan pun berupaya
menjalin kerja sama dengan Indonesia
Business Links—sebuah inisiatif
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang
melibatkan perusahaan multinasional
dan nasional yang mengaitkan program
sosial perusahaan dengan pekerja anak.
Untuk mendukung upaya ini, kajian
tentang praktik-praktik tanggung jawab
sosial perusahaan, termasuk

peningkatan kapasitas para manajer yang membawahi
program mengenai pekerja anak, akan dilaksanakan.

Sebagai bentuk koordinasi dan kemitraan dengan mitra-
mitra tripartit dan lainnya, lanjut Arum, berbagai kegiatan
proyek akan diselenggarakan di lima provinsi: Sumatera Utara,
Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Wilayah-
wilayah ini memiliki populasi usia sekolah 13-15 tahun
sebanyak 5.852.800, mewakili 44% dari keseluruhan populasi
usia sekolah 13-15 tahun di Indonesia. Kelompok sasarannya
mencakup anak-anak yang menggeluti atau berisiko terhadap
pekerjaaan eksploitatif seperti pekerja anak rumah tangga,
pekerja anak perkebunan, anak-anak yang diperdagangkan
untuk eksploitasi seksual komersil, anak-anak jalanan yang
berisiko terlibat dalam peredaran narkoba atau menjadi
korban perdagangan.

“Penarikan dan pencegahan akan tercapai melalui layanan
pendidikan yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan
pengalaman sebelumnya dalam menanggulangi masalah
pekerja anak di Indonesia. Metodenya kami menggunakan
intervensi yang memadukan pendidikan formal,  non-formal
dan pelatihan keterampilan untuk memenuhi beragam
kebutuhan dari kelompok sasaran tersebut,”  kata Arum
menambahkan.

Selain itu, layanan non-pendidikan yang bersifat khusus
juga akan diberikan, terutama  menyangkut yang kondisi kerja
anak-anak di bawah standar usia kerja di perkebunan dan
pekerjaan rumah tangga. Tujuan dari berbagai layanan ini
adalah mendukung peningkatan mata pencaharian keluarga
dan memberikan konseling bagi anak-anak apabila
diperlukan.

PEKERJA ANAK

 PROYEK empat tahun
yang dimulai akhir 2007 hingga
2011 ini bertujuan mengurangi
jumlah pekerja anak yang
terlibat dalam bentuk-bentuk
pekerjaan yang bersifat
eksploitatif di Indonesia melalui
empat tujuan, yakni:

Pendidikan bagi anak-anak
yang ditarik dari pekerjaan
eksploitatif atau dicegah
untuk memasuki pekerjaan
tersebut.

Peningkatan dan perbaikan
pelaksanaan program,
kebijakan dan kerangka
perundangan untuk pekerja
anak.

Peningkatan kapasitas para
pihak terkait pelaksanaan
aksi menghapuskan pekerja
anak.

Peningkatan kesadaran
tentang bentuk-bentuk
pekerjaan terburuh untuk
anak dan pentingnya
pendidikan bagi semua
anak.

Bentuk Terburuk
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Sekilas sektor-sektor sasaran
Pekerja anak rumah tangga

Studi pertama mengenai pekerja anak yang dilakukan ILO-IPEC dan Universitas Indonesia pada 2002-
2003 memperlihatkan, jumlah anak-anak dalam sektor ini ternyata jauh lebih besar dari perkiraan.
Diperkirakan terdapat sekitar 700.000 anak-anak di bawah usia 18 tahun bekerja sebagai pekerja rumah
tangga, dengan lebih dari 90% di antaranya adalah anak perempuan. Anak perempuan yang datang dari
daerah pedesaan, umumnya memasuki dunia kerja rumah tangga dalam usia 12-15 tahun. Masalahnya,
di banyak wilayah yang memiliki tingkat rekrutmen tinggi, pendidikan sangat terbatas bahkan tidak ada
sama sekali.

Anak-anak seringkali tergiur dengan janji-janji palsu mendapatkan upah besar di kota, tanpa
penjelasan ke mana sebenarnya mereka akan dibawa, jenis pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk
jam atau kondisi kerjanya. Kerap mereka bekerja 14-18 jam per hari, tujuh hari dalam seminggu tanpa istirahat. Para majikan pun
seringkali menahan gaji sebelum mereka pulang kampung selama liburan tahunan Idul Fitri dan biasanya dibayarkan lebih rendah
dari yang dijanjikan. Banyak majikan melarang mereka meninggalkan rumah atau menerima tamu dan membiarkan terisolasi dari
dunia luar. Dalam kasus terburuk, banyak dari anak-anak tersebut mengalami penganiayaan fisik dan seksual.

Perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial
Di Indonesia, migrasi kerja legal maupun ilegal banyak terjadi, dari desa ke kota, baik secara

internal maupun internasional. Anak-anak yang berisiko tinggi kerapkali berasal dari kelompok
miskin, tidak berpendidikan, tidak memiliki keterampilan, dan terkucil dari jaringan sosio-
ekonomi. Anak-anak perempuan diperdagangkan dengan beragam tujuan, dan biasanya
untuk seks komersial di dalam negeri. Kajian  yang dilakukan ILO-IPEC pada 2003
memperkirakan sekitar 21.552 prostitusi anak berada di Pulau Jawa. Data mengenai prostitusi
anak dan orang dewasa dari Departemen Sosial memperlihatkan peningkatan 34% dalam
kurun waktu 10 tahun, dari 65.059 pada 1994 menjadi 87.536 pada 2004 untuk seluruh
Indonesia.

Pada 2001, Kantor Pemberdayaan Perempuan memperkirakan 20%-30% mereka yang berada
di dunia prostitusi di seluruh negara berumur di bawah 18 tahun. Sejumlah studi pun

mengidentifikasi wilayah yang umumnya kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera sangat berisiko tinggi. Sementara wilayah
persinggahan utama (juga kota besar) adalah Jakarta, Bali, Batam dan Sumatera Utara. Di banyak daerah pengirim akses dan
kualitas pendidikan terbilang minim.

Sektor pertanian
Diperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10-17 tahun bekerja di sektor pertanian. Tiga

provinsi dengan jumlah populasi pekerja anak di sektor pertanian terbesar adalah
Sumatera Utara (155.196 anak), Jawa Tengah (204.406) dan Jawa Timur (224.075). Bekerja di
sektor pertanian berisiko terhadap banyak bahaya, termasuk temperatur udara yang
ekstrem, pestisida, dan debu organik. Pekerjaan ini kerapkali juga membutuhkan jam kerja
yang panjang serta penggunaan mesin dan perangkat berat dan berbahaya yang
melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Perkebunan umumnya terletak di desa dan menyerap banyak tenaga kerja setempat,
termasuk pekerja anak. Rendahnya kualitas dan ketersediaan sekolah ditambah rendahnya

penghargaan terhadap pendidikan di daerah pedesaan menyebabkan tingginya tingkat pekerja anak di bidang perkebunan. Hasil
studi terbaru ILO di Jember, daerah penghasil tembakau besar di Jawa Timur, sekitar 85% pekerja anak mengenyam pendidikan
sekolah dasar dan hanya 13% saja yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama.

Anak jalanan yang berisiko diperdagangkan dan terlibat dalam peredaran narkoba

 Menurut Departemen Sosial, pada 2005, terdapat sekitar 46.800 anak jalanan di 21 provinsi.
Jumlah anak jalanan yang cukup besar berada di Jakarta dan pusat-pusat kota lainnya di mana
mereka rentan terlibat dalam perdagangan narkoba. Diperkirakan, 500.000-1.200.000 kaum
muda di bawah usia 19 tahun mempergunakan narkoba. Sementara Departemen Pendidikan
memperkirakan sekitar 20% pengguna narkoba terlibat dalam penjualan, pembuatan atau
peredaran narkoba, dan diperkirakan 100.000-240.000 terlibat dalam perdagangan narkoba.

PEKERJA ANAK
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bisa diperbuat untuk mengurangi dampak tersebut.
Diskusi ini berlanjut pada Februari 2008
dengan sesi interaktif tentang “Pencegahan
Penularan HIV melalui Kondom bagi Laki-laki
dan Perempuan” dengan narasumber dari
Komisi AIDS Provinsi DKI Jakarta dan organisasi
Perempuan Positif Indonesia.

ILO di Indonesia akan terus menyinambungkan sesi pendidikan
tentang pencegahan HIV, kepedulian, perlakuan serta dukungan
sebagai bagian dari komitmen terhadap Kaidah ILO serta Tujuan
Pembangunan Millenium Keenam, untuk pencegahan dan
menangkal persebaran AIDS. 

8

KAMPANYE Hari AIDS Internasional 2007 mengusung
tema kepemimpinan yang inovatif dan visioner dalam menanggapi
problem AIDS. Kampanye ini menyerukan pada siapa saja untuk
memperbarui komitmen baik di tingkat perseorangan, keluarga,
komunitas, nasional, maupun internasional guna mendukung
kepemimpinan yang berdayaguna pada isu AIDS.

HIV dan AIDS memang telah menjadi tantangan, tak hanya
untuk dunia luas, tapi juga bagi staf ILO dan keluarganya. Karena
itulah kantor perwakilan ILO untuk Indonesia berkomitmen
mengembangkan tempat kerja yang bebas dari stigma dan
diskriminasi serta meyakinkan bahwa para staf memiliki akses
untuk pencegahan, kepedulian, perlakuan serta dukungan.

Pada Hari AIDS Sedunia, ILO mengajak perwakilan dari
organisasi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA) serta Jaringan
AIDS  untuk berbagi pengetahuan tentang pencegahan AIDS serta
mengawali diskusi tentang stigma yang berkaitan dengan HIV dan
diskriminasi. Diskusi mengulas dampak yang terjadi serta apa yang

satu dari bagian kecil program sejenis di dunia yang secara khusus
mengidentifikasi pekerja anak sebagai permasalahan yang harus
ditanggulangi.

PKH yang dijalankan sejak Juli 2007 diawali dengan 49
kabupaten di tujuh provinsi (Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Timur, Gorontalo dan Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara
Timur), menargetkan 500.000 keluarga sangat miskin. Diharapkan
dalam kurun waktu sembilan tahun (hingga 2015), PKH dapat
menjangkau 6,5 juta keluarga sangat miskin di mana masing-
masing keluarga akan diberikan transfer tunai selama empat tahun.

Keterkaitan PKH memungkinkan memberikan layanan bagi
10.000 anak-anak di bawah usia 15 tahun. Satu tantangannya
adalah mengembalikan anak-anak yang masih bekerja ke bangku
sekolah dan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap
bersekolah.

Untuk menanggulangi hal tersebut dan tantangan lainnya, PKH
akan memberikan layanan pendidikan dan layanan penunjang
lainnya, termasuk:

Layanan tambahan (seragam, makan siang, buku, bahan sekolah
atau bentuk insentif lainnya yang memungkinkan anak untuk
tetap bersekolah) kepada keluarga sangat miskin untuk
memperbesar kesempatan mereka menyekolahkan anak.
Setelah sekolah, sanggar-sanggar kegiatan memberikan
kegiatan bagi anak-anak—sehingga membantu membatasasi
waktu untuk bekerja—dan membantu memberikan
pembelajaran tambahan melalui pembelajaran non-formal.
Dukungan pendidikan transisi yang lebih terstruktur untuk
menjembatani anak-anak yang kembali bersekolah, termasuk
pelatihan bagi para guru/pengajar guna mendapatkan
pendidikan transisi yang berkualitas.

Selain itu proyek juga memberikan berbagai pelatihan untuk
memperkokoh kapasitas staf dan manajemen PKH mengenai
masalah pekerja anak. Untuk mengkaji dampak PKH terhadap
pekerja anak, proyek akan melakukan studi tentang dampak PKH
terhadap pengurangan pekerja anak. 

KEGIATAN inovatif ini berada di bawah Tahap Kedua
Proyek Dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Indonesia
tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk
Anak guna mendukung program Bantuan Tunai Bersyarat
Pemerintah (Program Keluarga Harapan). Tujuan program ini adalah
mengurangi kemiskinan melalui berbagai sasaran spesifik, seperti:

Meningkatkan kondisi sosio-ekonomi keluarga sangat miskin.
Meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak dari keluarga
sangat miskin.
Meningkatkan kesehatan dan nutrisi dari ibu mengandung, ibu
nifas, dan anak-anak di bawah usia enam tahun dalam keluarga
sangat miskin.
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan
kesehatan, khususnya bagi keluarga sangat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan prakarsa
penting dalam menanggulangi masalah pekerja anak. Program ini
juga sejalan dengan Program Terikat Waktu untuk Penghapusan
Pekerja Anak yang bertujuan memengaruhi pemerintah untuk
mengarusutamakan masalah pekerja anak ke dalam berbagai
kebijakan dan program penting. PKH di Indonesia adalah salah

PEKERJA ANAK

Mempromosikan Pendidikan melaluiMempromosikan Pendidikan melaluiMempromosikan Pendidikan melaluiMempromosikan Pendidikan melaluiMempromosikan Pendidikan melalui
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bersama dengan Sekretariat
Negara untuk Pelatihan Kerja dan
Ketenagakerjaan, saya
memperoleh keahlian sebagai
pandai besi secara tradisional
melalui ayah saya, yang
mendapatkannya dari ayanhya.
Keahlian ini diwariskan secara
turun-termurun. Sejak bergabung
dengan pelatihan ini, saya berhasil
meningkatkan kualitas produk dan
memperluas usaha saya,” ujar dia
sambil tersenyum. Blacksmith telah
memproduksi beragam peralatan,
dari sekop, cangkul dan garpu
besi hingga golok dan badik.

Tidak hanya sekadar
memperluas usahanya, Manuel
pun seorang pelatih yang
berdedikasi. Sebagai pelatih, ia
telah menggelar sejumlah
pelatihan di sejumlah distrik
lainnya, seperti Viqueque,
Manatuto dan Lautem. “Ambisi
saya adalah memberi pelatihan di
ketiga belas distrik, berbagi

keahlian memproduksi peralatan sehingga masyarakat lainnya
juga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kondisi
hidup mereka seperti yang saya alami sekarang. Saya tidak
takut bersaing. Pasar yang menentukan, karena saya memunyai
kualitas dan hal penting lainnya,” pungkas dia.

Kerja keras Blacksmith pun terdengar oleh Presiden Timor-
Leste, Dr Jose Ramos-Horta. Kagum dengan hasil kerja mereka,
Presiden mendanai pembangunan sebuah bengkel kerja
baru—sebuah gedung yang luas untuk bengkel dan kantor.
Bengkel baru ini dapat meningkatkan hasil produksi
Blacksmith. “Kami akan mencap semua produk yang kami
hasilkan dengan merek resmi Blacksmith. Setelah berkutat
dengan urusan produksi, kami sekarang akan berkonsetrasi
pada promosi dan pemasaran,” ujar Manuel, seraya
menambahkan bahwa ia akan segera memasang papan
nama. 

Pelatihan KeterampilanPelatihan KeterampilanPelatihan KeterampilanPelatihan KeterampilanPelatihan Keterampilan
Meraih Keberhasilan lewat

TIMOR LESTE

DUA tahun lalu, Manuel Gaspar, generasi pandai besi
ketiga, di Baucau Kota, Baucau, Timor-Leste, bersama dengan
seorang hingga tiga pegawainya, hanya mampu memproduksi
tujuh buah peralatan pertanian dan pertukangan tiap
minggunya. Kini, ia mampu memproduksi sebanyak 140
peralatan tiap harinya, serta mempekerjakan 45 pegawai,
dengan 23 di antaranya merupakan pegawai tetap. Ia pun
berhasil meluaskan usahanya dan mendirikan sebuah
kelompok usaha bernama “Blacksmith.” Hingga saat ini,
Blacksmith telah memproduksi sebanyak 6.000 peralatan
dengan pendapatan keseluruhan mencapai 50.000 – 60.000
dolar Amerika.

“Sebelum mengikuti pelatihan keterampilan tahun 2006
yang diselenggarakan Program STAGE, di bawah ILO/UNDP,

Smart Workers adalah bincang-bincang
radio interaktif, kerja sama ILO dengan
radio SmartFM yang dirancang untuk
meningkatkan kesadaran mengenai hak-
hak mendasar di tempat kerja. Bagi Anda
yang tertarik mempelajari lebih lanjut
tentang isu ketenagakerjaan, simak terus
95,9 FM!

©ILO/Manuel Mesquita
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Manuel Gaspar (berdiri ketiga dari kiri) bersama rekan-rekannya
memperlihatkan peralatan pertanian dan pertukangan yang diproduksi Blacksmith.



di Sektor Otomotif dan Riteldi Sektor Otomotif dan Riteldi Sektor Otomotif dan Riteldi Sektor Otomotif dan Riteldi Sektor Otomotif dan Ritel
PROGAM

ini memberikan
kesempatan bagi
para remaja untuk
meningkatkan
keterampilan dan
kemampuan  kerja
sehingga mampu
mengantarkan
mereka pada
pekerjaan serta
penghasilan yang
layak.

PT Astra
Internasional dan
Asosiasi Pengusaha
Ritel Indonesia
memberikan
program
pemagangan bagi
175 lulusan sekolah kejuruan
dan lulusan sekolah
menengah atas. Sekitar 75
lulusan sekolah teknik
diseleksi dalam program
pemagangan selama dua
bulan di Astra Internasional, 1
Februari-31 Maret, untuk
meningkatkan keterampilan
dalam tiga bidang di sektor
otomotif: permesinan,
pengelasan dan mekanik.
Sementara, 100 lulusan lainnya
bergabung dalam program
Institut Mode Internasional
Indonesia, 25 Februari-24 April.

Kaum Muda” diselenggarakan Apindo dan ILO melalui Proyek
Pengusaha tentang Dialog Sosial dan Lapangan Kerja Kaum
Muda.

Diselenggarakan Agustus-Oktober 2007, kajian berfokus
pada peralihan dari sekolah ke dunia kerja serta menutup
jurang antara sistem pendidikan dan permintaan dalam pasar
tenaga kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan demi
menciptakan peluang kerja bagi para pemuda. Kajian yang
dilakukan di Jakarta dan sekitarnya ini juga melibatkan
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada industri
yang ditargetkan, seperti penyedia pelatihan publik maupun
swasta.

Salah satu temuan kajian ini, ternyata industri sepeda
motor tumbuh secara cepat melebihi pertumbuhan beberapa
tahun belakangan ini. Antara 2000- 2005, perakitan sepeda
motor tumbuh sekitar 38% per tahun—dibarengi jumlah
pemilik sepeda motor yang bertumbuh sekitar 15% per tahun.
Penurunan tarif pajak impor sepeda motor diidentifikasi
sangat mendorong kenaikan angka penjualan sepeda motor
di Indonesia.

Kondisi yang mirip juga terjadi pada sektor ritel. Jumlah
pengusaha dalam sektor ritel (peritel) meningkat sekitar 15%
sejak 1997-2003. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh
peraturan penanaman modal asing langsung yang lebih
longgar, meningkatnya angka urbanisasi, serta meningkatnya
pasar properti (perumahan) dan real estate. Prediksi dari para
pelaku bisnis di sektor ritel, ruang ketersediaan lantai di mal-
mal Jakarta akan bertumbuh sekitar 1.000.000 meter persegi
pada 2007 dan 2008. Ini menunjukkan dibutuhkan tambahan
100.000 tenaga pendukung penjualan, atau dengan kata lain
diperlukan satu tenaga penjualan untuk menyokong
penjualan per 10 meter persegi.  

Peluang

KETENAGAKERJAAN

 Ada banyak jalan
untuk menyediakan
peluang kerja yang
lebih baik bagi
kaum muda
Indonesia. Asosiasi
Pengusaha
Indonesia (Apindo),
contohnya, menjalin
kerja sama dengan
perusahaan
multinasional untuk
menerapkan
pelatihan dan
program magang
bagi para lulusan
sekolah kejuruan
dan lulusan sekolah
menengah atas
pada sektor ritel
dan otomotif.
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Mereka dididik menjadi tenaga pemasaran yang andal
dalam bisnis ritel.

Pada akhir program para peserta juga mendapatkan
peluang dalam proses rekrutmen kerja di grup Astra
dan perusahaan ritel yang terafiliasi dengan Apindo
serta Asosiasi Pengusaha Ritel. Selain menyesuaikan
modul pelatihan dan kurikulum yang diterapkan dalam
program pemagangan, Apindo pun mendorong Balai
Latihan Kerja (BLK) untuk menetapkan modul serta
kurikulum ini dalam program mereka.

Sektor ritel (tenaga pemasaran) dan otomotif
(pengelasan, permesinan, dan mekanika) dalam sebuah
kajian diidentifikasi sebagai sektor potensial dalam
menyediakan peluang kerja dan penyerapan jumlah
pekerja, terutama bagi pekerja muda. Kajian bersama
itu, ”Sistem Pendidikan dan Pelatihan untuk
Memperluas Kemampuan Kerja dan Produktivitas bagi

©ILO/ILO Jakarta

Para peserta program pemagangan otomatif mempelajari tentang permesinan, pengelasan
dan mekanik.

MENJANJIKAN



POTENSI kaum muda Indonesia hingga
kini tidak tergali karena mereka kekurangan akses
terhadap pekerjaan yang produktif. Akibatnya,
banyak dari mereka terjebak pada pekerjaan-
pekerjaan tak aman dan berupah rendah dalam
perekonomian informal. Kerap mereka terjerembap
dalam lingkaran kemiskinan yang susah
dipatahkan.

Untuk menanggapi tantangan ini, ILO yang
bekerja sama dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur
meluncurkan program baru “Peluang Kerja bagi
Kaum Muda” (Job Opportunities for Youth, JOY),  14
Februari lalu di Surabaya. Program ini merupakan
bagian dari upaya ILO untuk mendukung
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi
tantangan ketenagakerjaan bagi kaum muda.

Didanai Pemerintah Belanda, program akan
berjalan selama tiga tahun hingga 2010. Jawa
Timur sebagai salah satu provinsi terindustrialisasi
di Indonesia, dijadikan wilayah target. Memiliki
populasi 35 juta jiwa dan berbasis industrial kuat,
Jawa Timur menghadapi masalah ketenagakerjaan
yang sangat beragam—termasuk pengangguran
kaum muda, perpindahan tenaga kerja,
perburuhan anak serta hubungan industrial.
Tingkat pengangguran kaum muda di Kota Buaya
itu juga cukup mengkhawatirkan, 33%-40%, dengan sebagian
besar hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar.

Dalam sambutannya Peter van Rooij, Deputi Direktur ILO di
Indonesia, menjelaskan, tujuan program ini adalah untuk
memberikan kontribusi atas pengurangan kemiskinan dan
penciptaan peluang memperoleh lapangan kerja, terutama
bagi kaum muda. “Program ini berfokus pada pengembangan
dan penerapan kebijakan nasional dan prakarsa lokal yang
akan menuntun pada pertumbuhan ekonomi yang lebih
menitikberatkan pada lapangan kerja. Hal ini, pada gilirannya,
akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi kaum
muda dan menyediakan akses yang lebih baik untuk pekerjaan
layak dan peluang memperoleh penghasilan,” tutur van Rooij.

Dalam pembahasan, Malang dan Pasuruan lantas dipilih
sebagai kabupaten percontohan karena tingginya tingkat
pengangguran kaum muda di sana. Dipilihnya dua wilayah ini

Peluang Kerja yang
bagi

KETENAGAKERJAAN

juga lantaran potensi ekonominya sehingga dimungkinkan
menjadi percontohan pada skala yang lebih luas.

Di dua kabupaten tersebut, prakarsa pembangunan
ekonomi lokal (local economic development, LED) diterapkan
untuk memikat sinergi dari sektor swasta maupun sektor
publik, demi mendukung lapangan kerja bagi kaum muda.
Matthieu Cognac, Spesialis LED ILO, mengungkapkan, melalui
prakarsa LED, program ini akan sejumlah membuat perangkat
dan berbagai materi pelatihan yang dapat terjangkau, yang
disesuaikan untuk konteks lokal.

Sebagai tindak lanjutnya, sebuah tim yang terdiri dari
perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dua
kabupaten percontohan itu akan dibentuk untuk
mengembangkan dan menerapkan rencana lanjutan  yang
disesuaikan dengan kondisi lokal.  

11

Hampir dua juta pemuda Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memasuki pasar tenaga
kerja tiap tahun. Di seluruh negeri, kaum muda Indonesia enam kali cenderung tak memiliki
pekerjaan dibanding golongan dewasa—mewakili tingkat pengangguran kaum muda yang
mengkhawatirkan, 31%
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Pekerja muda di sebuah stasiun radio.

Lebih Baik
KAUM MUDA



Melalui Program Kemitraan ILO/Korea, ILO
menggelar lokakarya mengulas kondisi lapangan
kerja, upah, jaminan keselamatan kerja dan
kesehatan serta social di Indonesia, 22 Februari silam.
Perwakilan pemerintah Indonesia, pengusaha, dan
serikat pekerja termasuk Institut Perburuhan Korea
(Korea Labour Institute, KLI) menjadi peserta dalam
lokakarya tersebut.

Program Kemiraan ILO/Korea baru-baru ini
memublikasikan hasil riset 2005-2006 tentang
perubahan kondisi lapangan kerja di wilayah Asia-
Pasifik. Publikasi yang menjadi tema diskusi lokakarya
itu dipaparkan Dr. Sangheon Lee dari ILO/Travail.
Sedangkan, Sung Taek Kim, Tenaga Riset Senior dari
KLI, mengulas  tantangan lapangan kerja yang
dihadapi Korea serta implikasinya bagi Indonesia.
Temuan riset bagi Indonesia ini menunjukkan,
pengangguran, terutama di kalangan kaum muda
makin meningkat seiiring dengan peningkatan
setengah pengangguran. Tren ini juga terjadi di
lapangan kerja informal dan sektor pekerjaan lepas.

Tantangan pengurangan pengangguran kaum muda,
perluasan program jaminan sosial Indonesia serta penciptaan
pekerjaan yang produktif dalam sektor formal tak luput
didiskusikan di forum ini.

Reformasi ekonomi untuk menarik investasi dalam industri
padat karya diidentifikasi sebagai langkah penting dalam
mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Pada reformasi
kebijakan ketenagakerjaan, para peserta menekankan bahwa
jurang antara hukum perburuhan dan implementasinya
merupakan titik pangkal untuk memperbaiki kondisi lapangan
kerja di Indonesia. Sementara pertumbuhan sektor informal yang
tidak diiringi akses bagi pekerjanya untuk memperoleh jaminan
sosial, upah yang lebih tinggi, serta pekerjaan yang lebih
produktif menjadi perhatian penting mitra-mitra sosial ILO.

Pada forum tersebut ILO juga memperkenalkan program
Pekerjaan yang Lebih Baik (Better Work). Program yang berhasil

dijalankan di Kamboja dan negara-negara lain ini berhasil
memperlihatkan kemampuan untuk memperbaiki kondisi kerja
sesuai standar perburuhan internasional. Dengan pengawasan
dan pelaporan tentang kondisi kerja, peningkatan produktivitas,
serta memfasilitasi dialog antar mitra sosial program ini mampu
memberikan hasil nyata melalui tujuan pekerjaan yang lebih baik.

“Lokakarya ini bisa menjadi langkah awal dialog antara mitra
sosial dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan
rancangan yang lebih efisien bagi sistem perlindungan sosial,
termasuk tantangan kondisi lapangan kerja yang dihadapi
Indonesia saat ini,” ujar Kee Beom Kim, ekonom ILO Jakarta.

Sebagai lanjutannya, sebuah pertemuan tripartit akan
diselenggarakan April ini dengan tujuan untuk membangun
pemahaman tentang isu prioritas yang telah diidentifikasi para
mitra sosial agar bisa membangun kebijakan yang lebih baik
dalam lapangan kerja.  

Kondisi Lapangan Kerja
MENGUKUR

KETENAGAKERJAAN

MENINGKATKAN  Kemampuan Kerja
melalui Penguatan BLK

 di  di  di  di  di INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA
©ILO/ILO Jakarta
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ILO di Indonesia dan Pusat Pelatihan Internasional ILO
(ILO’s International Training Centre Turin/ILO-ITC), bekerjasama
dengan Departemen Tenaga Kerja dan (Depnakertrans),
menggelar Lokakarya tentang Memperkokoh Pendidikan Kerja
dan Balai Latihan Kerja serta Menerapkan Pelatihan berbasis
Kompetensi di Bandung, Jawa Barat, pada 25 – 27 March.
Lokakarya ini didanai bersama oleh Depnakertrans, ILO-ITC,
dan Proyek-proyek ILO yang didanai Pemerintah Belanda:
Pendidkan dan Pelatihan Keterampilan (EAST) dan Peluang
Kerja bagi Kaum Muda (JOY).

Lokakarya ini diikuti 20 manajer dari BLK-BLK terpilih
termasuk Papua dan Aceh serta pejabat terkait dari
Depnakertrans. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
tantangan dan menyusun strategi serta rekomendasi dalam
menguatkan kembali BLK.

Dalam sambutannya, Tauvik Muhamad, Staf ILO,
menandaskan bahwa BLK memainkan peran penting dalam
meningkatkan kemampuan kerja masyarakat, termasuk para
pencari kerja dan kaum muda. “Karenanya penting untuk
memperkuat kapasitas para manajer dan instruktur BLK
sehingga mereka dapat mengelola BLK dengan lebih baik dan

Kondisi pekerja Indonesia di perusahaan manufaktur.

©ILO/A. Mirza



ILO-ASEAN
Mempromosikan PEKERJAAN YANG LAYAK

KETENAGAKERJAAN

©ILO/T. Muhamad
menerapkan pelatihan berbasis kompetensi dalam kurikulum
pelatihan. Keterampilan merupakan faktor utama dalam
memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan
produktivitas,” ujar dia.

“Meningkatkan keterampilan manajerial para kepala BLK
dan kualiats para instruktur dalam menjalankan pelatihan
berbasis kompetensi merupakan aspek terpenting dalam
menguatkan BLK. Hal ini pun sejalan dengan Kebijakan Tiga
dalam Satu Depnakertrans (pelatihan, sertifikasi, dan
penempatan) yang berupaya menanggulangi pengangguran,”
demikian disimpulkan Masri Hasyar, Direktur Jenderal untuk
Pengembangan Keterampilan dan Produktivitas,
Depnakertrans.

Rencana aksi bersama disusun pada akhir lokakarya,
menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan rencana utama
pelatihan terkait manajemen yang menyasarkan para manajer
dan instruktur BLK. Rencana aksi ini juga menyoroti
pembentukan kelompok kerja bersama antara Depnekertrans–
ILO dengan departemen-departemen terkait lainnya, termasuk
sektor swasta, untuk merevisi peraturan yang ada guna
menignkatkan efektivitas dan efisiensi BLK. Recanan aksi ini
juga membahas persiapan pelatihan jarak jauh dan proposal
untuk menggalang dana mengenai pengembangan
keterampilan.

KEMENTERIAN Sumber Daya Manusia Malaysia,
dengan dukungan ILO, menggelar lokakarya pada 28 – 31
Oktober 2007 di Putrajayam, Malaysia. Lokakarya ini melibatkan
para perwakilan dari lembaga statistik nasional serta
departemen tenaga kerja dan perencanaan negara-negara
ASEAN untuk berbagi informasi. Salah satu rekomendasi
lokakarya ini adalah perlunya menjalin kerjasama regional
tentang informasi pasar kerja demi pengumpulan, harmonisasi
dan pernyebarluasan statistika ketenagakerjaan negara. Ini
diperlukan dalam meraih Tujuan Pembangunan Milenium,
pekerjaan yang layak, serta tujuan Komunitas ASEAN.
Rekomendasi ini kemudian disampaikan dalam Pertemuan
Kepala Badan Statistika ASEAN kedelapan di Phnom Penh,
Kamboja, pada 17 – 18 Desember 2007.

Pada 19 – 20 November 2007, ILO juga mendukung
Lokakarya ASEAN+3 di Jakarta, Indonesia, mengulas
Kewirausahaan bagi Kaum Muda. Lokakarya ini dihadiri para
perwakilan bersama dari Departemen Tenaga kerja negara-
negara ASEAN serta Cina, perwakilan dari Ketua dan Wakil
Ketua Rapat Pejabat Senior ASEAN tentang Kaum Muda (SOMY)
serta tentang Pendidikan (SOM-ED). Juga dihadiri perwakilan
organisasi pengusaha dan pekerja. Kegiatan ini
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Berlandaskan Kesepakatan Kerja Sama ILO-ASEAN yang ditandatangani antara Direktur
Jenderal ILO Juan Somavia dan Sekretaris Jenderal ASEAN One Keng Yong pada Maret 2007, ILO
pada akhir 2007 mendukung Sekretariat ASEAN dalam menggelar sejumlah lokakarya tentang
statistika ketenagakerjaan, ketenagakerjaan muda, serta HIV/AIDS di tempat kerja.

menggarisbawahi upaya pendirian Jejaring Pengetahuan
Kewirausahaan Kaum Muda serta menyusun Kerangka Kerja
Strategis ASEAN+3.

Pada 13 – 14 Desember 2007, ILO lebih jauh mendukung
pertemuan Departemen Tenaga Kerja ASEAN tentang
Pencegahan dan Pengendalian HIV di Tempat Kerja, bertempat
di Jakarta, Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut
dari pertemuan sebelumnya yang telah mengidentifikasi
kerjasama ILO/ASEAN dalam bidang HIV/AIDS di tempat kerja.
Pertemuan kali ini mencatat perlunya sebuah model kebijakan
HIV/AIDS di tempat kerja untuk ASEAN dan melakukan diskusi
awal untuk konferensi regional tentang HIV/AIDS di ASEAN
pada 2008.

Kantor ILO di Jakarta, sebagai kantor penghubung
Sekretariat ASEAN, pada 2008 melanjutkan kerjasama dengan
ASEAN. Kerja sama ini termasuk menindaklanjuti bidang-
bidang yang tersebut di atas, termasuk bidang migrasi kerja,
hubungan industrial dan lainnya, dengan tujuan membangun
kemitraan strategis untuk mempromosikan pekerjaan yang
layak di wilayah ASEAN.  

Sesi diskusi digelar selama lokakarya untuk memperkuat kapasitas pusat pelatihan.

Sebagai tindaklanjut segera dari rencana aksi tersebut, 15
kepala BLK akan berpartisipasi dalam pelatihan dua minggu di
bulan Juli di Turin, Itali. Sekitar 20 instruktur terpilih akan
menghadiri kursus pelatihan berbasis kompetensi di Indonesia
yang diselenggarakan dalam tahun ini 



Membangun Kemandirian
Komunitas Adat Papua

HARUS ada langkah
progresif untuk mendobrak
ketertinggalan di Tanah Papua.

Meskipun sumber daya
alam Papua sangat melimpah,
namun berdasarkan standar
nasional, penduduk di Bumi
Cendrawasih tetap tercatat
sebagai penduduk termiskin di
negeri ini. Pengangguran,
rendahnya keterampilan,
tingginya tingkat buta huruf
serta peluang yang tak dapat
dijangkau masih terjadi pada
hampir semua komunitas adat
di Papua. Malah masih ada
yang menilai, prospek
pemecahan masalah yang
berkesinambungan bagi
pembangunan di Papua cuma
sekadar ilusi.

Untuk melawan
keterbelakangan ini,
pemberdayaan penduduk asli Papua memang tak dapat
dihindarkan lagi. ILO melalui Program Pemberdayaan
Penduduk Asli Papua (Papua Indigenous People Empowerment,
PIPE) mencoba mengembangkan kemandirian yang lebih besar
di Papua, baik secara perorangan maupun kolektif. Program ini
bertujuan mengatasi kemiskinan, mendukung kesetaraan
gender, memperkuat perdamaian serta mekanisme
pembangunan di dalam komunitas dalam menjalin kemitraan
dengan pemerintah.

Dominggo Nayahangan, Kepala Penasihat Teknis Program
PIPE, menjelaskan, memandu penduduk asli Papua untuk
memperkokoh kemandiriannya merupakan langkah awal yang
nyata. Tapi, untuk menjalankan program ini ternyata tidaklah
mudah. Tantangannya adalah bagaimana memangkas
pendekatan pembangunan dari atas ke bawah yang selama ini
justru menciptakan budaya ketergantungan. Nah, program
PIPE mencoba mengatasi tantangan tersebut dengan
mendukung pembangunan partisipatif yang digerakkan oleh
komunitas (community-driven participatory development, CDPD).

“Di bawah CDPD, penduduk asli dibantu mengembangkan
keterampilan sehingga mereka turut bertanggung jawab
dalam proses pembangunan dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia di sekitarnya. Hal ini termasuk
pendampingan dari pemerintah dan penyedia layanan lainnya.
Setiap pendampingan merupakan bagian dari proses, di mana
satu kegiatan akan melahirkan kegiatan lainnya,” tutur
Dominggo.

Dengan kewirausahaan dan pembangunan ekonomi lokal
sebagai titik masuk, program PIPE ini secara otomatis akan
membantu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) dan program pembangunan desa strategis.
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Memperkokoh komunitasMemperkokoh komunitasMemperkokoh komunitasMemperkokoh komunitasMemperkokoh komunitas
berbasis adatberbasis adatberbasis adatberbasis adatberbasis adat

Walaupun memiliki potensi dalam
pembangunan, organisasi berbasis adat (hukum
dalam masyarakat yang tak tertulis dan sudah
menjadi kebiasaan) yang selama ini menjadi
fondasi kemandirian kolektif penduduk asli
Papua telah dilemahkan secara sistematis dan
ditinggalkan dari waktu ke waktu. Karenanya,
program PIPE bekerja dengan mitra komunitas
untuk mempertahankan dan memperkuat
organisasi komunitas berbasis adat dalam
kerangka kerja hukum Otonomi Khusus Papua
(Otsus), yang mengakui peranan komunitas adat
dalam proses pembangunan lokal.

Masih menurut Dominggo, untuk
mempercepat pemulihan komunitas berbasis
adat, desa percontohan diberi kesempatan untuk
melayani. Mereka dijadikan  mitra yang
menerapkan program PIPE. “Saat menerapkan
program ini, mereka dibimbing melalui pelatihan
keterampilan. Pelan namun pasti, pemulihan dan
pengakuan mereka sebagai mitra pembangunan
yang berkelanjutan akhirnya tercapai,” imbuhnya.



Tak hanya itu,
upaya penciptaan
pengarusutamaan
isu gender dalam
proses
pembangunan
juga dilakukan
melalui kegiatan
yang melahirkan
penciptaan
lapangan kerja dan
perolehan
pendapatan..
Hasilnya, 273
perempuan terlibat
dalam kegiatan
untuk mengurangi
kemiskinan. Semua
kelompok

perempuan muncul dalam aktivitas ini. Menariknya, mereka
mengambil kepemimpinan dalam mendukung kewirausahaan
melalui kegiatan pelatihan bagi pelatih Jender dan
Kewirausahaan Bersama (GET Ahead) serta wirausahawan
potensial.

Prakarsa komunitas seperti ini makin memperluas struktur
kepemimpinan tradisional dari desa ke tingkat kecamatan,
yang pada gilirannya berkontribusi positif pada perluasan
kemandirian individu dan kolektif. Melalui prakarsa ini, para
pemimpin adat komunitas memiliki peluang yang lebih besar
untuk bekerja bareng secara lebih erat, yakni dengan
memperkuat perdamaian dan mekanisme pembangunan yang
telah ada. 

ILO bersama dengan Advisory Support, Information
Services and Training Programme — Asia Pacific ILO (ASSIST –
AP) menggelar seminar satu hari mengenai infrastruktur
pedesaan berbasis pekerja lokal di Jayapura, Papua, pada 31
Januari. Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan
pendekatan infrastruktur perdesaan berbasis sumber daya
lokal dan merampungkan laporan mengenai infrastruktur
pedesaan dalam menghasilkan lapangan kerja yang lebih
besar.

Pejabat setempat yang terkait menghadiri seminar ini,
membahas serangkaian rekomendasi, termasuk pelaksanaan
Pelatihan bagi Pelatih mengenai infrastruktur berbasis sumber
daya lokal, pembangunan kapasitas pejabat pemerintah dan
kontraktor, replikasi proyek pembangunan jalan di Aceh dan
Nias serta pengembangan konsep teknis mengenai
infrastruktur pedesaan untuk penggalangan dana.

Tauvik Muhamad, Staf ILO, menyatakan bahwa untuk
mengurangi pengangguran di desa-desa, pembangunan
infrastruktur harus melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja
local di desa-desa di mana proyek berlokasi. “Kami mengamati
adanya kebutuhan untuk memadukan pendekatan
infrastruktur dengan pelaksanaan skema pemerintah saat ini,
RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung),” demikian
Tauvik seperti dikutip dari Cendrawasih Post.  

Infrastruktur Pedesaan
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
untuk Penciptaan Kerja
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Komunitas lokal membangun jalan dalam proyek infrastruktur pertanian berbasis pekerja
lokal ILO di Aceh.

©ILO/ILO Aceh Programme
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Perbaikan pendapatan melaluiPerbaikan pendapatan melaluiPerbaikan pendapatan melaluiPerbaikan pendapatan melaluiPerbaikan pendapatan melalui
pengembangan keahlianpengembangan keahlianpengembangan keahlianpengembangan keahlianpengembangan keahlian

Penduduk asli Papua sangat menyadari pentingnya
perbaikan sosio-ekonomi sebagai indikator kunci bagi
kemandirian individu maupun kolektif. Ini misalnya dapat
dilihat dari budaya yang terjalin dalam mata pencaharian
yang hampir sepenuhnya berbasis pada lahan. Oleh sebab itu
program PIPE juga memfokuskan diri pada pendampingan
komunitas mitra dengan mengembangkan keterampilan
sehingga mereka bisa menciptakan penghasilan yang lebih
besar dan menciptakan peluang lapangan kerja sendiri.

Lebih dari 2.000 anggota komunitas telah menerima
pelatihan keterampilan dan pendampingan dalam produksi
pertanian, perikanan, hortikultura, perternakan, pemrosesan
buah-buahan, termasuk pengelolaan koperasi dan
kewirausahaan. Langkah ini selain berhasil mendongkrak
pendapatan 15%-35%, juga menghasilkan peluang lapangan
kerja.  Hal penting lainnya, komunitas mitra mampu
menegakkan kemandirian kolektif dalam pengurangan
kemiskinan melalui mekanisme pendukung mata pencaharian
komunitas, seperti perawatan benih-benih pertanian
komunitas, strategi pengendalian hama serta sistem
pemasaran.

Keterlibatan kaum perempuanKeterlibatan kaum perempuanKeterlibatan kaum perempuanKeterlibatan kaum perempuanKeterlibatan kaum perempuan



 PENDEKATAN terintegrasi ini menunjukkan
penciptaan lapangan kerja akan berhasil ketika masyarakat
dapat mengembangkan keterampilan dasar, keterampilan
kewirausahaan serta akses pada permodalan di dalam
lingkungan bisnis yang didukung penyedia Jasa
Pengembangan Bisnis (JPB).

Dalam praktiknya, pendekatan terintegrasi ini diterapkan
melalui kerja sama antara proyek ILO di Aceh yang sangat
beragam, seperti: Pembangunan Ekonomi Lokal (Local
Economic Development, LED), Pengembangan Kewirausahaan
bagi Kaum Perempuan (Women’s Enterpreneurship Development,
WED), Keuangan Mikro (Microfinance, MF), serta Budaya
Kewirausahaan dan Penciptaan Usaha (Enterpreneurship Culture
and Business Creation, ECBC) bagi Lapangan Kerja untuk
Pemuda.

Sergei Muzyka, Kepala Penasihat Teknis Proyek ECBC,
mengatakan,  anggota komunitas yang terpilih dengan
keterampilan dasar mendapatkan ruang usaha yang
bersebelahan dengan rumah mereka, dari LED. “ECBC
menyediakan sebuah program pelatihan kewirausahaan, Mulai
dan Tingkatkanlah Usaha Anda (Start and Improve Your Business,
SIYB), di mana mitra keuangan mikro akan menakar mereka untuk
mendapat akses pada kredit mikro. Sementara penerima program
WED yang mengembangkan usaha perbaikan jalan berkontribusi
pada pembangunan ruang bisnis,” ujarnya menjelaskan.

Melihat pendekatan tersebut berhasil dilakukan secara
internal, Proyek ECBC juga menerapkan pendekatan yang sama
untuk organisasi mitra lain, termasuk lembaga Palang Merah.
Kerjasama ini awalnya terbangun antara Proyek ECBC dan Palang
Merah Inggris (British Red Cross, BRC). Kerjasama ini didirikan pada
dua level: Pertama, untuk membangun kemampuan
wirausahawan potensial maupun yang sudah ada, serta Kedua,
untuk membangun kapasitas fasilitator lapangan.

Pada level kewirausahawan, BRC membuka peluang kepada
anggota masyarakat dengan memberikan pengembangan
keterampilan serta modal dasar untuk memulai usaha atau

kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Sementara, ECBC
menyediakan pelatihan manajemen bisnis SIYB.

Membangun kepercayaan di tingkat lokal merupakan elemen
penting untuk menerapkan kegiatan dengan komunitas. Karenanya,
fasilitator lapangan harus memiliki kapasitas yang relatif kuat dalam
membangun komunikasi dan penguatan hubungan dengan
komunitas lokal. “Ketika BRC memulai proyek mata pencaharian,
fasilitator lapangan diminta untuk memperkirakan dan memilih
rencana bisnis yang didaftarkan oleh anggota masyarakat,” ujar Joy
Singhal, dari Divisi Mata Pencaharian BRC.

Meski demikian, tambah dia, banyak fasilitator tak memiliki
pengetahuan bisnis yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan
ini, maka proyek ECBC mengembangkan sesi pelatihan khusus
untuk membekali fasilitator lapangan sehingga mampu menakar
rencana bisnis serta memberikan saran kepada para penerima
program tentang layanan pengembangan bisnis yang tepat.

Palang Merah Australiajuga tertarik membangun skema kerja
sama serupa. Fasilitator dari Bantuan Internasional untuk Orangtua
(Help Age International), Organisasi Internasional untuk Orang Cacat
(Handicap International) serta Palang Merah Indonesia (PMI) turut
andil dalam pelatihan manajemen bisnis untuk para fasilitator.
Hingga kini, kerja sama dengan badan-badan Palang Merah ini
telah memberikan bekal kapasitas bagi 92 fasilitator dan 755
wirausahawan potensial maupun wirausahawan yang masih eksis.

Situasi pascabencana di Aceh memang memberikan peluang
bagi ILO untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga Palang
Merah. Kerja sama ini telah membawa hasil dan dampak yang lebih
luas pada komunitas karena pembangunan kapasitas lokal
seringkali lebih memiliki dampak yang lebih panjang daripada
semata-mata menyediakan bantuan keuangan.  

Mencipta Lapangan Kerja
Bangkit dari Bencana

 Pelajaran apa yang bisa dipetik dari upaya bangkit dari bencana seperti di Aceh? Satu pelajaran
yang dipetik ILO dari situasi pascabencana di Aceh adalah pendekatan yang terintegrasi
ternyata dapat merangsang penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan usaha mikro.
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SEBUAH perayaan di Gompong Baru, Sampoiniet,
Aceh, digelar 3 Desember 2007 lalu. Anak-anak tampak
menonton kawan-kawannya yang memeragakan tarian khas
Aceh di atas panggung yang didirikan di tengah lapangan
terbuka. Pria dan wanita dewasa tampak duduk terpekur, ada
yang mengobrol sambil menonton pertunjukan tersebut.
Sebuah kelompok pemuda menyuguhkan Rapa’i, tarian Aceh
yang sangat rancak dengan seruan yang berulang-ulang serta
alat tetabuhan khas Aceh. Pertunjukan ini yang pertama
digelar setelah Negeri Serambi Mekkah itu diamuk tsunami.
Hampir 500 orang dari desa sekitar bergabung dalam
perayaan itu.

Perayaan itu menandai rampungnya proyek mata
pencaharian di delapan desa di Sampoiniet, Aceh Jaya. Proyek
diterapkan oleh program Premiere Urgence yang bekerja sama
dengan ILO. Proyek ini merupakan perpaduan dari dua
program: Program Piranti Profesional (Proffesional Kit) serta
program Mulai dan Tingkatkanlah Usaha Anda (Start and
Improve Your Business, SIYB).

Program Piranti Profesional bertujuan untuk memulihkan
kondisi ekonomi penduduk yang terkena dampak tsunami—
dengan membantu menciptakan usaha mikro, menjalankan
kegiatan yang menghasilkan pendapatan serta memperbaiki
kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.
Sementara SIYB merupakan program pelatihan pengelolaan
bisnis bagi para wirausahawan mikro yang hendak memulai
atau meningkatkan bisnis mereka.

Dua pelajaran yang bisa dipetik dari suksesnya
penyelesaian proyek ini adalah pentingnya pembangunan
kepercayaan komunitas serta betapa signifikannya skema
pembangunan kapasitas bagi masyarakat lokal. Sadar atas
banyaknya proyek di Aceh yang menghadapi kendala serius—
karena hubungan yang tidak menyenangkan dengan
komunitas—proyek ini terfokus pada pembangunan

MENGGERAKKAN Lagi

hubungan dengan masyarakat lokal di Sampoiniet sebelum
menerapkan berbagai aktivitas. Tempat tinggal para pegawai
kantor dan staf yang terletak di desa itu memudahkan
masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi dengan para staf.

Dari awal dijelaskan proyek ini memang tidak dapat
memberikan bantuan bagi setiap orang di desa-desa tersebut,
melainkan harus melalui proses seleksi. “Pada mulanya
memang terdapat tantangan, terutama membuat komunitas
dapat memahami dan menerima seleksi ini. Secara terus-
menerus kami pun
berkomunikasi serta menjelaskan
mengapa proses seleksi
diperlukan,” ujar Gerfault Benoit,
Manajer Proyek Premiere Urgence.
Seleksi penerima bantuan dalam
proyek ini sangat penting, tak
hanya karena organisasi ini
memiliki sumber daya yang
terbatas, namun juga lantaran
tak setiap orang dapat
menjalankan kegiatan
kewirausahaan.

“Para penerima program
dipilih berdasarkan motivasi,
keterampilan kewirausahaan
serta pengalaman, termasuk
kerentanannya (jumlah anggota
keluarga, kapasitas finansial, dan lain-lain). Komunikasi yang
gencar serta keterbukaan dengan komunitas dilakukan
terutama melalui pertemuan mingguan antara staf Premiere
Urgence, kepala desa serta anggota masyarakat,” imbuh Benoit.

Pelajaran kedua berkaitan dengan komponen
pembangunan kapasitas dari proyek ini. Anggota komunitas
terpilih yang menerima perangkat memulai usaha—guna

memperoleh kembali mata pencaharian mereka—
ditawari berperan serta dalam pelatihan SIYB.
Pelatihan membekali para peserta akan
keterampilan praktis dan pengetahuan tentang
bagaimana menjalankan bisnis serta
mengembangkan rencana bisnis yang sederhana.

Pelatihan SIYB mencakup topik-topik tentang
manajemen keuangan sederhana, tata-buku serta
pemasaran. Pelatihan ini juga memadukan isu
gender dan lingkungan hidup dalam bahan ajar
maupun sesi pelatihan. Setidaknya 85% dari total
211 penerima program (59 perempuan dan 152 laki-
laki) dengan suka rela mendaftarkan diri dalam
pelatihan SIYB dengan tingkat kehadiran yang
relatif penuh selama lima hari pelatihan.

Sergei Muzyka, Kepala Penasihat Teknis ILO,
menandaskan,  masyarakat yang hadir dalam
pelatihan ini karena mereka memperoleh sesuatu
yang bermanfaat, bukan lantaran hendak
memperoleh modal keuangan. “Fasilitator yang
memantau perkembangan para penerima program

Kerjama sama
antara Premier
Urgence dan ILO
terpusat pada
peningkatan usaha
mikro dan kecil
untuk penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
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juga menyatakan setelah pelatihan peserta menunjukkan
kemajuan yang berarti dalam mengelola bisnis.  Hal ini
memberikan sumbangsih untuk mendongkrak keuntungan
bisnis,” ujarnya.

Pada tahap kedua kerja sama antara Premiere Urgence dan
ILO, pelatihan SIYB akan ditawarkan sebelum perangkat untuk
memulai usaha ini dibagikan kepada para penerima program
terpilih. Tahap kedua ini direncanakan mencakup sembilan
desa lain di Sampoiniet.

Dalam perayaan ini, Tgk. Muhammad, Kepala Desa
Gompong Baru, berpesan agar para peserta yang telah
menerima keuntungan dari proyek ini mendukung orang lain
dalam komunitasnya untuk mengembangkan mata
pencaharian mereka. Saat ini, terdapat 28% dari 211
pengembang bisnis baru telah merekrut setidaknya satu
pegawai dan 65% darinya telah berinvestasi untuk
mengembangkan kegiatan atau meningkatkan kondisi
kehidupan keluarganya.

Hampir semua para penerima program telah berhasil
meningkatkan penghasilannya, yang awalnya kurang dari Rp
250.000 menjadi Rp 1.400.000 per bulan. Sedikitnya 10% dari nilai
Piranti Profesional ditanamkan kembali ke dalam proyek
komunitas seperti rehabilitasi jalan dan jembatan. Penghasilan
ini juga digunakan untuk menyokong PKK, perkumpulan
perempuan dalam komunitas tersebut. Ahmed Fadel, Direktur
Premiere Urgence, menitikberatkan bahwa, “Tujuan program ini
adalah untuk memperbaiki harapan dan martabat, bukan hanya
untuk para penerima program semata, tapi juga untuk seluruh
komunitas.”

Program Piranti Profesional ini diterapkan dengan sokongan
Yayasan Perancis (Fondation de France) serta Departemen Luar
Negeri. Program SIYB diterapkan di bawan Proyek ILO untuk
Budaya Kewirausahaan dan Penciptaan Usaha bagi Lapangan
Kerja untuk Para Remaja di Aceh (Enterpreneurship Culture and
Business Creation for Youth Employment Project in Aceh), yang
didukung oleh Lembaga Pembangunan Internasional Kanada
(Canadian International Development Agency, CIDA). 

Menggerakkan lagi...

kontrak, mayoritas menyatakan mereka menyelesaikan
perselisihan melalui mekanisme bipartit.

LPPKI merupakan lembaga penelitian dan pelatihan
mengenai perburuhan dan ketenagakerjaan yang didirikan
ILO bersama ketiga konfederasi: KSBSI, KSPI dan KSPSI. Tujuan
lembaga ini adalah membantu serikat pekerja Indonesia untuk
memperkokoh kapasitas dalam melakukan penelitian dan
pelatihan mengenai agenda ketenagakerjaan utama serta
meningkatkan partisipasi dalam penyusunan kebijakan
nasional dan lokal mengenai pekerjaan yang layak dan
penanggulangan kemiskinan. Didirikan April 2007, LPPKI telah
menyelesaikan tiga proyek penelitian mengenai kebebasan
berserikat, outsourcing dan pekerja kontrak serta
ketenagakerjaan muda. Melalui lembaga ini diharapkan
konfederasi-konfederasi besar di Indonesia bisa satu suara
dalam menyikapi permasalahan perburuhan.

Pandangan Pekerja tentangPandangan Pekerja tentangPandangan Pekerja tentangPandangan Pekerja tentangPandangan Pekerja tentang

Ketenagakerjaan Muda dan Outsourcing
Ketenagakerjaan muda dan pekerja outsourcing merupakan

masalah ketenagakerjaan besar belakangan ini. Untuk
mengulasnya, ILO bersama Lembaga Penelitian dan Pendidikan
Ketenagakerjaan Indonesia (LPPKI) melakukan survei mengenai
ketenagakerjaan muda dan pekerja outsourcing, yang
mencakup Jakarta dan sekitarnya.

Dilakukan Oktober 2007, studi tentang kondisi pekerja
muda usia 18-34 tahun ini mengkaji tingkat pengetahuan dan
keterampilan pekerja muda di berbagai perusahaan dari
beragam sektor. Studi menemukan fakta bahwa para pekerja
muda ini mendapatkan pekerjaan melalui program
pemagangan atau pelatihan kerja langsung.

Temuan lainnya memperlihatkan mayoritas responden
menyadari hak-hak mereka atas pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan kerja dan kinerja. Kendati
memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan, mayoritas responden mengatakan, baik
perusahaan tempat mereka bekerja maupun serikat pekerja di
mana mereka bergabung tidak memberikan program
pengembangan staf atau pelatihan.

Selanjutnya, studi tentang kondisi pekerja outsourcing
dilakukan September 2007 dengan  melibatkan 114 pekerja
kontrak di 63 perusahaan dari berbagai sektor. Mayoritas
responden menyatakan mereka tidak mendapatkan informasi
mengenai pasal-pasal di bawah Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang mengatur outsourcing,
seperti tidak adanya masa percobaan atau kontrak kerja.
Namun, 32,46% responden mengatakan, mereka menjalani
masa percobaan satu hingga tiga bulan atau bahkan lebih.

Meski mayoritas responden menegaskan perusahaan
mereka tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun
hanya sedikit yang mengatakan menerima upah di bawah
standar upah minimum. Untuk menyelesaikan perselisihan
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Di bawah Program Pembangunan Perusahaan (Enterprise
Development Programme), ILO memperkenalkan program Mulai dan
Tingkatkanlah Bisnis Anda (Start and Improve Your Business, SIYB).
Tujuannya adalah untuk mengembangkan serta memperkuat
keterampilan kewirausahaan bagi mereka yang bermaksud terjun
ke dunia bisnis. Program ini diperkenalkan kepada lebih dari 80
negara di seluruh dunia. Di Indonesia, program SIYB
diperkenalkan ILO pada awal 2003 melalui kerja sama dengan
Departemen Pendidikan Nasional.

Program pelatihan ini menyediakan panduan bertahap
tentang organisasi bisnis yang efektif. Panduan ini dibagi dalam
delapan tahap seperti merencanakan gagasan bisnis, mengukur
pasar, mengukur pelanggan dan pesaing, mengembangkan
rencana pemasaran, mengorganisasi pekerja, memilih bentuk
usaha, memperkirakan modal awal, memperkirakan pendapatan
penjualan serta membuat rencana penjualan dan perkiraan biaya.

Adapun sejumlah aktivitas lain yang diselenggarakan di
bawah Program Pengembangan Usaha ILO antara lain:

Rangkaian pelatihan SIYB di Indonesia Bagian Timur

Merespons permintaan atas pelatihan manajemen usaha di
Indonesia Timur, ILO menyelenggarakan rangkaian seminar
sehari di Makassar, Ambon, Jayapura dan Kupang, Januari
silam. Tujuan seminar adalah untuk memperkenalkan program
SIYB dan mengakomodir mereka yang hendak bergabung
dalam program ini. Mereka inilah yang selanjutnya
dikategorikan sebagai mitra ILO. Dari sejumlah kota, total ILO
menerima 150 pendaftar dari penyedia jasa pengembangan
bisnis, baik publik maupun swasta. Mitra yang terpilih
mendapatkan beberapa penugasan sebelum memperoleh
sertifikasi program SIYB.

Pelatihan SIYB bagi calon  pelatih ahli

ILO juga menyelenggarakan pelatihan pertama untuk calon
pelatih ahli, Desember 2007 di Jakarta. Upaya ini dilakukan
untuk merespons banyaknya permintaan terhadap program
SIYB. Pelatihan yang diselenggarakan selama dua minggu ini
mencakup aspek strategi pemasaran, pengembangan bagi

pelatih, pengembangan produk, termasuk pemantauan dan
evaluasi. Pelatihan diikuti para peserta yang telah diseleksi—
delapan laki-laki dan dua perempuan—dari Bandung, Semarang,
Aceh, dan Jakarta. “Peran pelatih ahli sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan dan kualitas program ini,” jelas Rolly
Damayanti, Koordinator Program Nasional untuk Pengembangan
Usaha.

Pelatihan bagi  pelatih program Meningkatkan Usaha Anda

Bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, ILO menyelenggarakan  pelatihan untuk fasilitator
tentang Program Meningkatkan Usaha Anda, Desember 2007 di
Jakarta. Program ini diperuntukkan bagi peserta yang terbatas
guna memastikan bahwa mutu pelatihan terjaga. Setidaknya 10
laki-laki dan empat perempuan terlibat dalam pelatihan
partisipatif ini. Mereka berasal dari beragam penyedia jasa
pengembangan bisnis di Indonesia.
“Saya senang mendapat kesempatan berperan serta dalam
pelatihan ini. Tak hanya metodologinya yang bagus, pelatihan
ini juga membuat kami paham tentang sistem program SIYB yang
sangat membantu kami dalam memperoleh keberlangsungan
finansial,” ungkap Rully Kusumadi dari Klinik Konsultasi Bisnis
Sampang, Madura. 

Agar Usaha Kecil dan Mikro kian BERDAYA
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Kurangnya akses kepada pengembangan bisnis serta layanan finansial merupakan
sebagian kendala utama bagi  peningkatan daya saing usaha mikro. Untuk menangani
masalah ini, ILO memperkenalkan sebuah pendekatan yang berfokus pada pembangunan
usaha berkelanjutan serta teknik memperoleh akses yang lebih baik pada jasa keuangan.
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Hari Internasional Penyandang CacatHari Internasional Penyandang CacatHari Internasional Penyandang CacatHari Internasional Penyandang CacatHari Internasional Penyandang Cacat

Para Penyandang CacatPara Penyandang CacatPara Penyandang CacatPara Penyandang CacatPara Penyandang Cacat
Mereka Masih Hadapi Banyak
Tantangan di Dunia Kerja

SABAR Subadri, 28
tahun, terlahir tanpa tangan.
Namun, ia tidak menyerah.
Sabar seorang pelukis yang
berbakat. Dengan cekatan ia
mampu mampu sebuah sketsa,
menggunakan kakinya
mengulas kuas ke atas kanvas.
Sekitar 15 menit kemudian ia
melukis sketsa sebuah pohon.
Di saat yang sama, di atas kursi
rodanya, Benjamin Tan melukis
sebuah sketsa pemandangan
alam dengan mulutnya.
Keduanya merupakan pelukis
terkenal di bawah Asosiasi Artis

Pelukis dengan Mulut dan Kaki. Aksi itu mereka lakukan pada
peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat yang
diselenggarakan ILO bersama Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, 3 Desember 2007 silam.

Pada acara itu Sabar pun menyerahkan sebuah lukisan yang
menggambarkan dunia kerja dengan para pekerja
penyandang cacat. “Lukisan ini memperlihatkan para
penyandang cacat juga mampu bekerja. Kami memiliki
keterampilan dan bakat, tapi kami perlu kesempatan,” kata dia.
Replika lukisannya itu kemudian dicetak ulang menjadi poster
yang disebarluaskan—khususnya kepada perusahaan-
perusahaan.

Selain melukis dengan mulut dan kaki, acara bertajuk
“Menuju Pekerjaan yang Layak bagi Para Penyandang Cacat” ini
pun mendemonstrasikan keterampilan dan kemampuan para
penyandang cacat fisik dan non-fisik, misalnya, penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi bagi tuna netra serta
pergelaran seni.

ILO memperkirakan sekitar 650 juta orang—atau satu dari
setiap 10 orang di dunia—merupakan penyandang cacat,
dengan sekitar 470 juta di antaranya berada di usia kerja.
Kendati banyak dari mereka yang berhasil memiliki pekerjaan,
tapi para penyandang cacat masih menjadi  kelompok yang
rentan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

“Pekerjaan yang layak
merupakan tujuan utama ILO bagi
semua orang, termasuk
penyandang cacat. Namun harus
diakui para penyandang cacat
masih menghadapi banyak
tantangan di dunia kerja. Mereka
cenderung mengalami tingkat
pengangguran tinggi dan
berpenghasilan lebih rendah
ketimbang mereka yang tidak
cacat,” ujar Alan Boulton, Direktur
ILO untuk Indonesia.

Hari Internasional Penyandang
Cacat tahun lalu menandai
langkah baru ILO dalam
mempromosikan prinsip-prinsip
pekerjaan yang layak bagi para
penyandang cacat. Melalui
momentum ini pula ILO berupaya
menggalang dukungan baru atas
hak-hak penyandang cacat di
tempat kerja.

Usai acara, dialog interaktif
mengenai “Pekerja Penyandang Cacat Akibat Kecelakaan Kerja”
digelar dengan menghadirkan perwakilan dari Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia

HAK DALAM BEKERJA
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ILO memperkirakan sekitar 650
juta orang—atau satu dari setiap
10 orang di dunia—merupakan
penyandang cacat, dengan sekitar
470 juta di antaranya berada di
usia kerja. Kendati banyak dari
mereka yang berhasil memiliki
pekerjaan, tapi para penyandang

Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, dan I Gusti Made Arka, Direktur Jenderal tentang
Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja (ketiga dan keempat
dari kiri) bersama dengan Benjamin Tan (paling kiri) dan Sabar Subadri (kelima dari kiri) saat
peringatan Hari Penyandang Cacat Internasional.
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Laporan terbaru ILO yang diterbitkan pada Peringatan Hari
Internasional Penyandang Cacat,  “The right to decent work of
persons with disabilities” menegaskan, meski belakangan ini terjadi
kemajuan dalam meningkatkan mata pencaharian penyandang
cacat, langkah-langkah baru diperlukan untuk mendobrak
berbagai hambatan yang masih menghalangi jutaan penyandang
cacat dalam memperoleh pekerjaan dan berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Laporan terbaru ini pun menyoroti banyaknya tantangan yang
dihadapi para penyandang cacat di dunia kerja, termasuk
pekerjaan berposisi rendah dengan gaji minim; kurangnya
keterwakilan penyandang cacat di posisi yang lebih tinggi;
sulitnya akses di tempat kerja, transportasi dan perumahan; risiko
kehilangan jaminan sosial saat memulai kerja; dan prasangka dari
rekan kerja, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Lebih jauh lagi laporan ini menegaskan upaya-upaya signifikan
dan berkelanjutan berperan penting tidak hanya untuk
mempromosikan keterlibatan penyandang cacat dalam pekerjaan,
program pembangunan perdesaan dan pengurangan kemiskinan,
tapi juga dalam mencapai Sasaran Pembangunan Millenium untuk
menghapuskan kemiskinan pada 2015.

Mengutip studi yang dilakukan Bank Dunia yang
memperkirakan pengucilan sosial dari tempat kerja menelan biaya
ekonomi global antara US$ 1,37 triliun-US$ 1,94 triliun yang
diperkirakan menjadi kerugian dari GDP (pendapatan kotor) tiap
tahunnya. Sedangkan Departemen Keterampilan dan Kecakapan
Kerja ILO menegaskan, dengan menyediakan pekerjaan yang layak
bagi para penyandang cacat maka akan membawa dampak sosial
dan ekonomi.

CUPLIKAN

RIDWAN Max Sidjabat dan Dian Kuswandini dari koran
berbahasa Inggris The Jakarta Post memenangkan posisi pertama
dan ketiga dalam ajang kompetisi jurnalistik untuk peliputan isu
perburuhan kategori cetak/online yang diumumkan pada Rabu
(26/3). Acara ini diprakarsai Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
Pusat Solidaritas Buruh Internasional Amerika (ACILS) dan
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Fransisca Susanti, seorang jurnalis
lepas, memenangkan posisi ketiga melalui artikel yang
menggambarkan perjuangan pekerja migran Indonesia.

Monique Rijkers dari Radio 68H di Jakarta, Sulistiono dari
Radio Idola di Semarang, dan Andy Lala dari Radio Trijaya FM di
Jakarta memenangkan posisi pertama, kedua dan ketiga untuk
kategori radio. Sementara untuk kategori TV berdasarkan urutan
pemenang adalah Bhayu Suganda dari Astro Awani,
Widyaningsih dari SCTV, dan Nima Grafina Sirait dari DAAI TV.

ILO berpartisipasi dalam ajang kompetisi yang pertama kali
digelar ini sebagai salah satu juri, bersama dengan perwakilan
dari AJI, ACILS dan FES. Para juri menyeleksi 101 reportase dari
media cetak, online, radio dan TV. Para pemenang menerima
penghargaan dan uang tunai, dan liputan mereka dibukukan
dalam sebuah buku berjudul Buruh dalam Reportase Media, yang
diluncurkan setelah pengumuman pemenang.

“ILO menyambut baik kegiatan penting ini yang memberikan
penghargaan kepada kontribusi yang diberikan para jurnalis dan
media dalam mempromosikan berbagai permasalahan
ketenagakerjaan, serta dalam mendidik dan meningkatkan
kesadaran pekerja, pengusaha dan pemerintah, termasuk
masyarakat luas, mengenai masalah ketenagakerjaan dan
perburuhan,” ujar Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk
Proyek Pekerja Migran, atas nama ILO Indonesia, dalam
sambutannya.  

Reportase Perburuhan
Penghargaan

(Apindo), KSBSI dan pekerja penyandang cacat. Dari sesi
tersebut terungkap, sekitar 2,2 juta orang di seluruh dunia
meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja ataupun
penyakit terkait kerja. Setiap tahunnya, 270 juta orang
mengalami cedera parah dan 160 juta mengalami penyakit
jangka pendek ataupun panjang akibat kerja.  
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Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk Proyek Pekerja Migran.
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Pelatihan Pusat Layanan Departemen Luar Negeri (Deplu) di Negara-
negara Tujuan, Jakarta, 21 – 25 April

Pelatihan tentang Panduan Pengusaha untuk Tempat Kerja yang Aman
bagi Pekerja Muda dalam Pembuatan Furnitur, Jepara dan
Semarang, Jawa Tengah, 21 – 22 April

Peringatan Hari Internasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Pangandaran, Jawa Barat, 28 April*

Pelatihan untuk Pelatih tentang Mulai dan Tingkatkan Usaha Anda,
Bandung, Jawa Barat, 6 – 16 Mei

Pelatihan untuk Pelatih bagi Deplu mengenai Pekerjaan yang Layak bagi
Pekerja Migran, Jakarta, 6 – 8 Mei dan 14 – 16 Mei

Peluncuran Hasil Penelitian tentang Penerapan Keputusan Menteri No.
68/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
Tempat Kerja, Jakarta, 7 Mei*

Peluncuran Laporan Global tentang Kebebasan Berserikat,
Jakarta, 8 Mei

Hasil Kegiatan di Tempat Kerja terhadap Perubahan Perilaku,
Jakarta, 12 Mei*

Pelatihan Nasional tentang Sistem Pemantauan Pekerja Anak,
Jakarta, 12 – 15 Mei

Peluncuran Program Pekerja Anak – Tahap Dua, Jakarta, 29 Mei

Peluncuran Panduan bagi Tempat Kerja yang Mempekerjakan Pekerja
Muda, Jakarta, Mei*

Pemaparan Evalusi Rencana Aksi Nasional tentang Ketenagakerjaan
Muda, Jakarta, Mei*

Kemitraan Publik – Swasta, Jakarta, April – Mei*

Seminar ILO/Jamsostek mengenai Jaminan Sosial untuk Semua,
Jakarta, 4 Juni*

Peringatan Hari Internasional Menentang Pekerja Anak, Jakarta, 12 Juni

Forum tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional dan Kebebasan
Berserikat bagi Hakim Indonesia, Srilanka, dan Filipina,
Jakarta, 17 – 20 Juni*

Kerjasama Ketenagakerjaan Belanda/ILO/Apindo tentang Penguatan
Organisasi Pengusaha, Jakarta, 7 – 10 Juli

Forum Perburuhan tentang Kebebasan Berserikat, Jakarta, Agustus

Berita Foto
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"Tanggal 4 Februari,
Abraham Octavianus
Atururi, Gubernur Papua
Barat mengunjungi
Kantor ILO Jakarta dan
bertemu dengan Peter
van Rooij, Deputi Direktur
ILO di Indonesia.
Pertemuan tersebut
membahas mengenai
kegiatan-kegiatan proyek
ILO EAST di Papua Barat
serta kemungkinan bagi
ILO untuk meluaskan
dukungannya terhadap

provinsi tersebut seperti melalui pengembangan
sektor pariwisata.”

Memperingati Hari Perempuan Internasional, sekitar seratusan pekerja
perempuan di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dengan
dukungan ILO, menggelar unjuk rasa pada 13 Maret, menuntut kesetaraan
jender di tempat kerja dan dalam masyarakat. Banyak kaum perempuan yang
masih mengalami ketidaksetaraan perlakukan dalam bekerja, terutama
menyangkut peran reprodukti mereka.

Laporan ILO terbaru menyatakan bahwa jumlah perempuan yang memasuki
dunia kerja semakin membesar, namun dibandingkan laki-laki, mereka lebih
banyak menggeluti pekerjaan dengan produktivitas rendah, bergaji rendah dan
rentan, tanpa jaminan sosial, hak-hak dasar maupun keterwakilan di tempat
kerja. “Global Employment Trend 2008” menyatakan bahwa jumlah perempuan
yang bekerja bertambah sebesar 200 juta selama lebih satu dasawarsa
belakangan ini, mencapai 1,2 milyar pada 2007 dibandingkan dengan 1,8 milyar
laki-laki. Kendati demikian, di saat yang sama, jumlah pengangguran perempuan
pun tumbuh pesat dari 70,2 menjadi 81,6 milyar.

* dalam perencanaan
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Aliansi
Jurnalis
Independen
(AJI) Jakarta
menawarkan
standar
upah
minimum
bagi
wartawan
sebesar Rp. 4,1 juta. Ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
para wartawan dan mendukung gerakan anti amplop. Standar upah
minimum diluncurkan pada 18 Maret, dihadiri lebih dari 100 wartawan,
termasuk aktor yang juga mantan wartawan, Sujiwo Tejo.

PEREMPUAN MASIH ALAMI
Ketidaksetaraan dalam Bekerja


