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Rencana Aksi Nasional tentang Lapangan Kerja
bagi Kaum Muda Indonesia:
 ILO

Mewujudkan Potensi Kaum Muda
Para pelajar Indonesia saat peluncuran Rencana Aksi Ketenagakerjaan
Muda Indonesia berkaitan dengan perayaan Hari Pemuda Internasional.

Rencana Aksi Nasional ini secara resmi diluncurkan
oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Hamzah
Haz, di Jakarta, disaksikan oleh Menteri Koordinator
Bidang Ekonomi saat itu, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,
Sekretaris Jendral Depnakertrans, Tjepy Aloewie, serta
Direktur ILO untuk Indonesia, Alan Boulton.
Wakil Presiden, dalam sambutannya di hadapan
lebih dari 200 undangan, termasuk sekitar 100 pemuda
dan pemudi, menyatakan,”...tatkala Indonesia menghadapi
tantangan besar sehubungan dengan pengangguran muda,
di saat yang sama para kaum muda tersebut berpotensi
besar bagi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi
apabila potensi mereka dapat dimanfaatkan secara efektif.”

P

Dia menegaskan bahwa rekomendasi yang tertuang di
dalam Rencana Aksi Nasional merupakan tujuan sekaligus
alat untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya terpadu akan
diperlukan untuk mewujudkannya. Ia pun meminta ILO terus
memberikan dukungannya, begitu pula dengan organisasi-organisasi
internasional lainnya, untuk membantu Indonesia menanggulangi
masalah ini.

engangguran muda meningkat tajam di seluruh belahan dunia
selama lebih dari satu dekade ini hingga mencapai 88 juta. Demikian
laporan ILO terbaru, yang juga menyebutkan angka tersebut
merupakan angka tertinggi selama ini. Kaum muda saat ini mewakili
Komitmen Indonesia atas aksi yang positif ini berawal dari
hampir setengah dari pengangguran di
pengajuan diri negara ini menjadi negara
dunia. Indonesia sebagai negara terpadat kepercontohan dalam Jejaring Lapangan Kerja
“Rencana Aksi Nasional hanyalah
empat dengan sekitar 220 juta penduduk,
bagi Kaum Muda (Youth Employment
potensi penuh mayoritas kaum muda belum
sebuah langkah awal. Kita harus
Network/YEN) tahun 2002. IYEN dibentuk
tergali karena mereka tidak memiliki akses
pada Hari Pemuda Internasional tahun 2003.
menguatkan tekad dalam
terhadap pekerjaan yang produktif.
Indonesia merupakan negara percontohan
pelaksanaannya serta bersedia
pertama yang merumuskan Rencana Aksi
Di tahun 2003, jumlah kaum muda
mengerahkan tenaga dan sumber
Nasional tentang Lapangan Kerja bagi Kaum
yang tidak terberdayakan (pengangguran dan
daya untuk menerjemahkan
Muda.
pengangguran terselubung) di pasar kerja

konsep-konsep ini ke dalam
dan kaum muda yang tidak tersentuh (baik
Rencana Aksi Nasional memuat
oleh pendidikan maupun angkatan kerja)
praktek nyata.”
rekomendasi-rekomendasi dari Panel Tingkat
dalam keseluruhan jumlah populasi orang
Tinggi Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum
Alan J. Boulton
muda adalah 52,7% dan 19,5 %. Angka
Muda yang terpusat pada (a) persiapan kaum
Direktur ILO Jakarta
pengangguran di kalangan laki-laki muda di
muda memasuki dunia kerja; (b) menciptakan
Indonesia sekitar 25,5% dan 31,5 % di
kesetaraan kerja bagi kaum muda laki-laki dan
kalangan perempuan muda. Secara keseluruhan, angka pengangguran
perempuan; (c) mendorong kewirausahaan; serta (d) menjamin
kaum muda meningkat hampir sebesar empat kali lipat dibandingkan
kesetaraan kesempatan. Tema mewujudkan potensi kaum muda,
dengan angka pengangguran orang dewasa.
semakin memperkuat arah dari Rencana Aksi ini. Rekomendasirekomendasi lain terfokus pada proses pelaksanaan, pemantauan dan
Untuk menanggulangi masalah pengangguran muda ini, Jejaring
evaluasi yang bertujuan memperkuat komitmen, menjamin konsistensi
Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesia Youth
dan saling keterkaitan dengan proses-proses lainnya serta memperkuat
Employment Network/IYENetwork) bersama dengan Kementrian
Jejaring Lapangan Kerja Muda Indonesia dan mitra-mitranya.
Koordinasi Bidang Ekonomi dan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Depnakertrans) meluncurkan Rencana Aksi Nasional
tentang Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (Indonesia Youth
Employment Action Plan/IYEAP) pada 12 Agustus. Peluncuran ini
berkenaan dengan perayaan Hari Pemuda Internasional.

Menurut Alan Boulton, langkah yang efektif menyangkut
ketenagakerjaan muda memerlukan kemitraan yang kuat dari berbagai
pihak, seperti pemerintah, masyarakat bisnis, organisasi pengusaha dan
pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan terutama kaum muda.

Daftar Isi
2

DARI KAMI
TIMOR LESTE

5

I

Dari Kami

ndonesia kini memiliki Presiden dan Pemerintahan baru. Terdapat
harapan besar bahwa perubahan baru ini membawa semangat dan langkah
baru dalam mengatasi berbagai tantangan berat yang di hadapi negara ini.

Timor-Leste Melangkah dengan Dialog Sosial
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Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, dan Presiden Indonesia baru, Susilo Bambang
Yudhoyono, di Istana Presiden, Jakarta, pada 2 November.

Ketenagakerjaan merupakan isu utama yang diangkat selama kampanye
pemilihan presiden. Penyediaan dan penciptaan kesempatan yang lebih besar
lagi akan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Indonesia harus menjadi
Prioritas Pertama pemerintahan baru. Hal tersebut merupakan langkah
terbaik untuk memberikan masa depan yang lebih cerah kepada jutaan
masyarakat Indonesia—melalui pekerjaan dan beragam jenis kegiatan lain yang
memberikan penghasilan dan keamanan, serta memberikan jalan keluar dari
kemiskinan.
Dengan lebih dari tiga perempat (75%) jumlah pengganguran di Indonesia
adalah kaum muda laki-laki dan perempuan berusia antara 15 dan 29 tahun,
perhatian besar perlu ditujukan kepada mereka. Amatlah penting bagi kaum
muda Indonesia mendapat kesempatan untuk menggunakan keahlian dan
keterampilan mereka di kegiatan-kegiatan produktif—dan Indonesia pun akan
menikmati manfaat besar dari kontribusi para generasi baru ini dalam
pembangunan ekonomi dan sosialnya.
Banyak warga Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Berbagai
kesewenangan dan penganiayaan yang diderita para pekerja migran ini
merupakan hal yang tidak dapat ditolerir dan kinilah saatnya untuk melakukan
sesuatu bagi mereka. Sangatlah menggembirakan saat Presiden sejak awal
pemerintahannya mengakui sumbangsih yang mereka berikan terhadap
perekonomian dan masyarakat Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa Menteri
Tenaga Kerja yang baru, Fahmi Idris, telah mengunjungi Malaysia dan
mendiskusikan masalah pekerja migran. Tindak lanjut amatlah perlu untuk
memastikan sistem dan perlindungan yang tepat bagi pekerja migran.
Menteri Tenaga Kerja yang baru akan terfokus pada agenda kerja yang ia
susun saat menjadi menteri tahun 1998-1999, ketika itu Indonesia meratifikasi
empat konvensi mendasar ILO (kebebasan berserikat, kerja paksa, pekerja anak
dan kesetaraan kesempatan kerja) dan melanjutkan modernisasi hukum
ketenagakerjaan. Pasal-pasal peraturan ketenagakerjaan saat ini terbilang lengkap
dan langkah berikutnya adalah implementasi (termasuk pembentukan dan
pelaksanaan sistem penyelesaian perselisihan industrial dan Pengadilan
Hubungan Industrial).
Perhatian penting lainnya adalah upaya berkelanjutan untuk membangun
hubungan industrial yang harmonis, sehat, adil dan dimanis berdasarkan
kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama sebagai syarat untuk
menarik investasi dan mempromosikan peluang kerja di negara ini. Tantangan ke
depan bagi menteri yang baru saja memulai program reformasi ketenagakerjaan
di Indonesia!
Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Presiden dan Pemerintah
baru. Kami berharap, program dan kegiatan ILO dapat memberikan
kontribusinya atas penyediaan peluang yang lebih baik bagi masyarakat
Indonesia dalam menikmati kesejahteraan dan hasil pembangunan negara.

Kaum Muda adalah Aset
Rencana Aksi Ketenagakerjaan Muda:

REKOMENDASI KEBIJAKAN

R

ekomendasi-rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan
empat pilar:

11.

A) Mempersiapkan Kaum Muda untuk Bekerja: menjamin kualitas
pendidikan dasar bagi laki-laki dan perempuan muda dan
mengembangkan sistem pendidikan teknis dan kejuruan berdasarkan
permintaan;

12.

B) Menciptakan Pekerjaan yang Berkualitas bagi Laki-laki dan
Perempuan Muda: berfokus pada penciptaan pekerjaan di sektor
formal, tanpa melupakan kebutuhan kaum muda miskin dan kurang
beruntung;

14.
15.

C) Mengembangkan Kewirausahaan: memberdayakan kaum muda dan
memfasilitasi mereka dalam memasuki dunia usaha, dan transformasi
bertahap perekonomian informal menuju kegiatan sektor formal
untuk menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dengan kualitas
yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan muda; dan

13.

16.
17.
18.

D) Menjamin Kesempatan yang Sama: memberikan kesempatan yang
sama bagi perempuan muda seperti bagi laki-laki muda.

19.

1.
2.
3.
4.

20.
21.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Membuat Pendidikan yang Terjangkau bagi Kaum Miskin
Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Mengembangkan Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional
Memperkuat Jejaring Pendidikan Kejuruan dan Pusat Pelatihan
Berkualitas
Menjembatani Institusi Pendidikan dan Komunitas Usaha
Meningkatkan Persiapan Mereka yang Putus Sekolah untuk
Memasuki Pasar Kerja
Menanamkan Tujuan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda dalam
Kebijakan Makro
Meninjau-ulang Peraturan Perundang-undangan mengenai Pasar
Kerja untuk Menjamin Peraturan Perundang-undangan tersebut
dapat Memfasilitasi Kesempatan yang Lebih Luas bagi Pekerja
Muda
Menjajaki Kesempatan Baru di Sektor yang Baru Berkembang
Mengembangkan Statistik dan Indikator Khusus bagi Kaum Muda

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mengarusutamakan Isu-isu Lapangan Kerja
bagi Kaum Muda ke dalam Prakarsa
Ekonomi Daerah
Menggalang Sektor Swasta Melakukan
Tindakan
Mempermudah dalam Memulai dan
Menjalankan Usaha Sendiri
Meningkatkan Keterwakilan dan Suara Pekerja Muda dan UKM
Mendukung Pembentukan Kelompok Mandiri dan Organisasi Berbasis
Keanggotaan, termasuk Koperasi, oleh Kaum Muda
Memperkuat Institusi Mikro-Finansial Sehingga Mereka Dapat
Mencerminkan Kebutuhan Kaum Muda
Meningkatkan Efektivitas Pelatihan Kewirausahaan di Sekolah
Menengah Kejuruan
Mendirikan Badan Peninjauan Ulang Independen terhadap Program
Pelatihan Kewirausahaan untuk Kaum Muda di Luar Sekolah
Mengembangkan Kampanye Kesadaran Publik Multimedia dalam
Mempromosikan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda
Menggerakkan Dukungan dari Sektor Swasta bagi Pengusaha Muda
Mengembangkan “Program Bantuan Hubungan” antara Perusahaan
Besar dan Perusahaan Kecil
Mematahkan Stereotip Jender dalam Kurikula dan Segregasi Jender
dalam Pendidikan
Melaksanakan Kampanye Peningkatan Kesadaran yang Kuat untuk
Mengubah Persepsi Peran Jender Tradisional dan Pembagian Tanggung
Jawab antara Perempuan dan Laki-laki
Memberikan Perlindungan yang Lebih Baik bagi Perempuan Pekerja
Migran
Kebutuhan Akan Komitmen dari Pemerintah dan Mitra Kerja Utama
Lain
Menjamin Konsistensi dengan Proses Lain
Memperkuat Jejaring IYENetwork
Mengembangkan Strategi Pra Pelaksanaan Rencana Aksi dan Sistem
Monitoring dan Evaluasi yang Mendorong Pembelajaran Bersama

Respon ILO:

Pencapaian Hingga Saat Ini

I

YENetwork, saat merumuskan Rencana Aksi Nasional, juga
menjalin kerjasama dengan ILO melalui Proyek mengenai Lapangan
Kerja bagi Kaum Muda di Indonesia: Kebijakan dan Aksi. Proyek ini
tecakup di dalam program dukungan regional yang lebih luas,
termasuk dukungan teknis di Vietnam dan Sri Lanka.

pelatihan untuk memperkenalkan bahan-bahan ini kepada para guru/
pelatih yang akan menyebarluaskannya melalui kurikulum sekolah
kejuruan menengah. Departemen Pendidikan Nasional pun
mengumumkan keinginannya untuk menyelaraskan bahan-bahan ini
ke dalam kurikulum sekolah tahun 2004-2005.

Program Memulai Bisnis Sendiri (Start Your Business/SYB) ILO
dan sejumlah bahan diadaptasi untuk digunakan di sekolah-sekolah
kejuruan menengah serta ditranslasikan ke dalam Bahasa Indonesia.
Bulan Desember 2003, sekitar 14 pelatih utama SYB mendapat

Menyikapi temuan-temuan dari survei transisi dari sekolah
menuju dunia kerja yang dilakukan ILO awal tahun 2003, panduan
karier seukuran kantong berjudul Panduan bagi Pencari Kerja Muda,
serta panduan pelengkap bagi orangtua, guru dan orang dewasa
lainnya telah dikembangkan. Panduan-panduan ini akan dirancang
semurah mungkin sehingga terjangkau setiap orang muda Indonesia
yang memahami cara terbaik mencocokkan keterampilan mereka
dengan peluang yang tersedia.
Untuk memastikan keprihatinan dan minat kaum muda terserap
di dalam Rencana Aksi Nasional, serangkaian konsultasi pemuda
untuk pemuda digelar di tiga wilayah pada Oktober dan November
2003—hasil konsultasi ini telah dikompilasi sebagai bahan referensi.
Selanjutnya, sejumlah program yang ditujukan bagi kaum muda
ditelaah dan program yang dinilai sebagai program terbaik diterbitkan
sebagai bagian dari kegiatan berbagi informasi Jejaring.

•••
Margaret Reade Rounds, Manajer Program Ketenagakerjaan Muda, memberi selamat pada
Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto, Direktur Pendidikan Kejuruan Menengah, Departemen
Pendidikan Nasional, saat peluncuran materi Memulai Usaha Sendiri pada 25 Oktober.
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... Respon ILO:

Pencapaian Hingga Saat Ini

Publikasi
Economic Security for a Better World*

P
Untuk tahun 2004 hingga 2006, Proyek akan mendukung
IYENetwork dengan:

O Mengembangkan kerangka kerja kelembagaan dan kapasitas
IYENetwork serta pemahaman dan komitmen para mitra untuk
memainkan peranan kunci dalam meyoroti dimensi pemuda dalam
ketenagakerjaan dan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi orang
muda di masa transisi dari sekolah ke dunia kerja;

O Menjalankan sejumlah rekomendasi di dalam Rencana Aksi Nasional,
khususnya rekomendasi yang mendukung para mitra di tingkat
provinsi dan kabupaten yang tercermin melalui komitmen mereka
dalam hal kebijakan, strategi dan anggaran;

O Memastikan pengarusutamaan jender bukanlah sekadar retorika
belaka dengan mengembangkan alat dan memberikan contoh
bagaimana masalah yang berkaitan dengan jender dapat secara
konsisten dan berkelanjutan diterapkan ke dalam rencana, strategi
dan kegiatan lapangan; serta

O Memberikan, melalui program percontohan seperti SYB ILO,
pembangunan ekonomi lokal dan kemitraan publik-swasta, serta
pengembangan keterampilan, sebagai beragam alternatif
ketenagakerjaan bagi orang muda.
Dalam pertemuan Tim Koordinasi IYENetwork yang
diselenggarakan di Jakarta di bulan Oktober, tim eksekutif menegaskan
kembali bahwa rencana telah disusun, kini saatnya untuk
BERTINDAK!

Berita Foto
 ILO

ublikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai
pola-pola kepastian ekonomi yang muncul di seluruh bagian
dunia. Publikasi ini menegaskan bahwa
kepastian ekonomi di dalam masyarakat
melahirkan kesejahteraan individual,
kebahagiaan dan toleransi, sekaligus juga
menguntungkan pertumbuhan dan
pembangunan. Namun, laporan ini
mengingatkan bahwa kepastian ekonomi
masih di luar jangkauan mayoritas pekerja
di dunia, di mana sekitar tiga perempatnya
berada dalam lingkungan tanpa kepastian
ekonomi yang mendorong apa yang
disebut sebagai “dunia yang penuh
dengan kecemasan dan kemarahan”.
Laporan ini menandai upaya pertama mengukur kepastian
ekonomi global sesuai dengan keinginan warga biasa dan
berdasarkan survei rumah tangga dan tempat kerja yang detil—
mencakup lebih dari 48.000 pekerja dan 10.000 tempat kerja di
dunia.

* hanya tersedia dalam Bahasa Inggris

Hidup Bersama HIV dan AIDS: Informasi
bagi Karyawan di Semua Badan PBB
beserta Keluarganya

B

uklet ini memberikan informasi
dan petunjuk bagi karyawan PBB dan
keluarganya di Indonesia. Penting terdapat
pemahaman yang baik tentang wabah
HIV/AIDS dan upaya untuk menjawab
beragam persoalan mengenai HIV/AIDS di
tempat kerja di dalam lingkungan kerja
PBB. Buklet ini memberikan informasi
dasar tentang HIV dan AIDS—dan
bagaimana kita dapat melindungi diri,
keluarga dan rekan kita dari infeksi. Buklet
ini pun menjelaskan bahwa kita dapat
memberikan dukungan terhadap mereka yang hidup dengan HIV
dan AIDS—memperlakukan mereka dengan hormat dan
bermartabat, serta memastikan tidak terjadinya stigma dan
diskriminasi terhadap mereka di tempat kerja. Publikasi ini telah
dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi atau datangi Pusat Informasi ILO Jakarta di
(021) 391 3112 ext. 111.

 ILO

Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja baru Fahmi Idris pada Rabu, 24 November. Diskusi
meliputi program-program terdahulu Menteri Fahmi tahun 1998-1999
dan keterlibatannya dengan ILO ketika itu, serta program dan kegiatan
terbaru dari ILO di Indonesia. Fokus dari diskusi adalah permasalahan
hubungan industrial, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan hubungan
bipartit dan penyelesaian perselisihan.
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Pelatihan tentang konstruksi jalan berbasis padat karya
di Kabupaten Bobonaro, Timor Leste

 ILO/Nabi Khan

Timor Leste
Melangkah dengan

Dialog Sosial

ketenagakerjaan––yang merupakan semangat murni
dari tripartisme dan dialog sosial.

T

imor-Leste mendeklarasikan kemerdekaannya pada 20
Mei 2002 dan bergabung dengan ILO pada 19 Agustus 2003.
Meski terbilang dini bagi negara baru ini, pondasi yang kokoh
telah ditanamkan dengan penerimaan prinsip dan praktek
tripartisme dalam pembuatan kebijakan sosial dan ekonomi.
Pendekatan ini artinya kebijakan dan peraturan penting
dirumuskan berdasarkan proses konsultatif dan dialog yang
melibatkan pemerintah, pengusaha dan pekerja. Sehubungan
dengan hal ini, tiga badan tripartit yang baru didirikan dan
dipercaya mengemban tugas penting menangani masalah
sosial dan ketenagakerjaan, yaitu Dewan Perburuhan
Nasional, Dewan Hubungan Industrial serta Dewan Upah
Minimum.
Guna mendukung pengembangan dan pelaksanaan
sistem baru ini, ILO menjalankan Proyek tentang
Memperkokoh dan Meningkatkan Hubungan Industrial di
Timor-Leste (SIMPLAR). Proyek ini ditujukan untuk
memperkokoh kapasitas dari ketiga dewan tersebut,
sekretariat dewan, dan para konstituen tripartit. Didanai
Departemen Perburuhan Amerika Serikat, Proyek mulai
beroperasi pada April 2002 dan dijadwalkan berakhir di awal
tahun 2006.
Fokus utama dari Proyek adalah membantu
perancangan peraturan baru, menyusun panduan dan
petunjuk berkenaan dengan pelaksanaan peraturan
ketenagakerjaan, serta pelatihan dan pembangunan kapasitas
para peserta di dalam sistem. Proyek pun bertujuan
mengembangkan kapasitas dari Sekretaris Negara untuk
Perburuhan dan Solidaritas sehubungan dengan pelaksanaan
hukum dan berbagai masalah lainnya seperti penyelesaian
perselisihan, inspeksi dan penegakkan peraturan.
Selanjutnya, salah satu fokus penting dari intervensi ILO
adalah mempromosikan kerjasama dan konsultasi erat di
antara para mitra tripartit dalam pembuatan kebijakan,
penerapan etika ketenagakerjaan serta memberikan panduan
bagi pengembangan program Sekretaris Negara, termasuk
proyek bantuan teknis yang dilakukan ILO dengan dukungan
dari donor.
Sebagai contoh adalah Panitia Pengarah Nasional dari
program bersama Komisi Eropa, UNDP dan ILO tentang
pelatihan keterampilan dan promosi ketenagakerjaan yang
bersifat tripartit plus. Program sejenis, Panitia Pengarah
Tripartit menangani dan membawahi pelaksanaan Dana
Pelatihan Kerja dan Kejuruan yang dibentuk dengan bantuan
ILO berdasarkan dana dari berbagai donor.
Sementara proses dialog sosial dan pembentukan
lembaga yang efektif tidak dapat dicapai dalam sekejap,
Timor-Leste telah mengambil langkah untuk memastikan
pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja menjalin
kerjasama untuk menanggulangi masalah sosial dan

Di Timor Leste, Misi PBB mengurangi
peneranannya dan akan ditarik mundur pada Mei
2005, menyusul semakin meningkatnya kapasitas
badan-badan pemerintah dalam menangani berbagai
permasalahan negara. Namun, sokongan terhadap
pembangunan masih dibutuhkan dan ILO berupaya terus
mendukung Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan
Solidaritas. Seperti juga Indonesia, menanggulangi
pengangguran menjadi agenda utama di negara ini.

Berita Proyek:

Awal Misi untuk Proyek STAGE

M

isi awal ILO untuk
Proyek STAGE di bawah
Komisi Eropa-UNDP-ILO
mengunjungi Timor-Leste
pada 21-25 November. Misi
ini terdiri dari Deputi Direktur
ILO Jakarta, Spesialis Teknis
dari Kantor Sub-Regional ILO
di Manila dan Kepala
Penasihat Teknis Proyek, Jose
Assalino, yang tiba di Dili
untuk menjalankan tugasnya. Jose Assalino, Chief Technical Adviser of the
STAGE Project
Misi ini, antara lain,
berpartisipasi dalam pertemuan pertama Panitia Pengarah
Program Proyek pada 24 November.

 ILO/Nabi Khan

Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas, Arsenio P. Bano, sedang membagikan
sertifikat kepada perserta Pelatihan Tripartit Nasional tentang Arbitrasi dan Konsiliasi.

Sensus Penduduk Timor-Leste
Hasil dari sensus penduduk pertama negara ini (dimulai tanggal 11
Juli 2004) diumumkan oleh pemerintah setempat pada September 2004.
United Nations Population Fund (UNFPA) memberikan bantuan teknis
untuk pelaksanaan sensus ini. Temuan-temuan utamanya adalah:

•

Populasi saat ini sekitar 924.642 dibandingkan dengan 787.338
tahun 2001—penambahan keseluruhan sekitar 17,4%;

•

Jumlah laki-laki dan perempuan adalah 467.757 dan 456.885,
atau dengan perbandingan 50,6 : 49,4%. Rasio ini tidak berubah
selama dua periode survei;

•

Populasi Dili, ibu kota, sekitar 167.777 dibandingkan dengan
120.474 tahun 2001—terjadi peningkatan 39,3%, lebih dari dua
kali lipat dari keseluruhan persentase penambahan populasi keseluruhan
negara; dan

•

Jumlah keseluruhan rumah tangga tercatat pada survei 2004 adalah

194.943 dibandingkan dengan 167.435 tahun 2001—penambahan
16,4%.
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Ketenagakerjaan
Agenda
Ketenagakerjaan
Global

P

rinsip utama dari Agenda Ketenagakerjaan Global (Global
Employment Agenda) merupakan bagian dari upaya ILO
mempromosikan pekerjaan yang layak. Tujuan utama Agenda ini
adalah menempatkan ketenagakerjaan sebagai inti dari semua
kebijakan ekonomi dan sosial.

ILO mengembangkan Agenda Ketenagakerjaan Global menyikapi
kesimpulan dari Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Sosial (World
Summit for Social Development) tahun 1995 dan Sesi Khusus ke-24
Sidang Khusus Majelis Umum PBB tahun 2000. Elemen-elemen
strategi yang memuat Agenda ini pertama kali diperdebatkan pada
Forum Ketenagakerjaan Global (Global Employment Forum) tahun
2001, dihadiri para pembuat kebijakan, perwakilan pekerja dan
pengusaha, sektor swasta serta LSM dan akademisi.
Prinsip-prinsip yang menggarisbawahi Agenda berlandaskan
pada “tujuh pilar”, yaitu:
1. Pekerjaan yang Layak sebagai faktor produktif.
2. Kerangka makroenomi yang pro-ketenagakerjaan.
3. Kewirausahaan dan investasi swasta.
4. Meningkatkan produktivitas dan kesempatan bagi pekerja miskin.
5. Menghapuskan diskriminasi di pasar kerja.
6. Pertumbuhan lingkungan dan sosial yang berkesinambungan.
7. Kemampuan untuk bekerja dan beradaptasi.
Sejumlah prinsip-prinsip ini kemudian dipertajam lagi menjadi
10 elemen pokok yang meliputi masalah ekonomi lingkungan (prinsip
1-4) dan pasar kerja (prinsip 5-10):

1.
Mempromosikan perdagangan dan investasi untuk
ketenagakerjaan dan akses pasar kerja yang produktif di
negara-negara berkembang.
2.
Mempromosikan perubahan teknologi guna
mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja
yang lebih besar serta meningkatkan standar kehidupan.
3.
Mempromosikan pembangunan yang
berkesinambungan untuk mata pencaharian yang
berkelanjutan.
4.
Kebijakan makro-ekonomi untuk pertumbuhan dan
ketenagakerjaan: perlunya integrasi kebijakan.

5. Pekerjaan yang layak melalui kewirausahaan.
6. Kemampuan untuk bekerja dengan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan.
7. Kebijakan pasar kerja yang aktif untuk ketenagakerjaan, keamanan,
kesetaraan dan pengurangan kemiskinan.
8. Perlindungan sosial sebagai faktor produktif.
9. Keselamatan dan kesehatan kerja: sinergi antara keamanan dan
produktivitas.
10. Ketenagakerjaan yang produktif untuk penanggulangan kemiskinan dan
pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, Agenda perlu dilihat sebagai undangan
terhadap pemerintah, mitra sosial, sistem multilateral badan-badan PBB,
institusi Bretton Woods dan bank pembangunan regional untuk menelaah,
memikirkan dan menyesuaikan kembali kebijakan ekonomi dan sosial.
Penggalangan kerjasama dan
kemitraan di tingkat global dan
regional dipandang sebagai bentuk
langkah nyata, umpamanya Jejaring
Ketenagakerjaan Muda global
(kemitraan antara PBB, Bank Dunia
dan ILO). Contoh di tingkat nasional
misalnya Jejaring Lapangan Kerja
bagi Kaum Muda Indonesia yang
didirikan untuk menjawab tantangan
yang dihadapi kaum muda laki-laki
dan perempuan dalam hal
ketenagakerjaan.

Meningkatkan Keterampilan dan Daya Saing Pekerja
melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi

I

ndonesia saat ini sedang menghadapi masalah genting dalam
pengembangan sumber daya manusia. Pekerja Indonesia masih
memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan
dengan para pekerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Mereka pun
tidak memiliki kemampuan bersaing dengan pekerja-pekerja dari
negara berkembang lainnya.
Karenanya, merupakan hal yang penting untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan pekerja, serta memaksimalkan
peranan dan manfaat dari pelatihan bagi pekerja. Guna membangun
dasar pelatihan yang kokoh, ILO, bersama Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Depnaketrans), menggelar Pelatihan Peningkatan
Kesadaran Nasional bagi para kepala sub-divisi dan pelatih dari
delapan Centres of Excellence Depnakertrans pada 26-28 Juli.

Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan bagi Pelatih
tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Puncak, Jawa Barat,
dari 29 Juli hingga 6 Agustus. Panduan Pelatihan tentang PBK yang
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disusun proyek digunakan selama pelatihan.
“Meningkatkan tingkat keterampilan pekerja
Indonesia akan berperan dalam peningkatan
produktivitas, daya saing dan pertumbuhan
ekonomi, yang pada gilirannya akan menciptakan
kesempatan kerja baru,” ujar Alan Boulton, Direktur
ILO Jakarta. Ia pun menekankan bahwa pekerja
merupakan aset paling berharga bagi perusahaan.
“Dengan keterampilan yang memadai, mereka dapat mewujudkan potensi
mereka secara maksimal dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar
kepada perusahaan,” lanjut dia.
Berbeda dengan pelatihan kerja sebelumnya, PBK menggunakan
pendekatan latihan yang bersifat inovatif dan mendalam. Pelatihan ini
selaras dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar. PBK pun
menekankan pada hal-hal praktis yang dapat dilakukan para peserta untuk
meningkatkan kinerja mereka.

Pelatihan ini menerapkan pendekatan pembelajaran
partisipatif yang secara aktif melibatkan peserta dalam proses
pelatihan. Lebih lanjut, pelatihan mencakup isu-isu seperti
kebijakan pelatihan, pengembangan standar kompetensi,
penyusunan materi pembelajaran dan alat bantu pembelajaran,
pengembangan kurikulum berbasis kompetensi serta metode
pelatihan.

Dukungan terhadap

Aktivitas Pengusaha
di Indonesia

PBK menggunakan pendekatan latihan yang
bersifat inovatif dan mendalam. Pelatihan ini
selaras dengan kemajuan teknologi dan
kebutuhan pasar. PBK pun menekankan pada
hal-hal praktis yang dapat dilakukan para
peserta untuk meningkatkan kinerja mereka.

M

enindaklanjuti kunjungan Sanchir Tugschimeg, Spesialis
Pengusaha dari Kantor Sub-Regional ILO di Manila, ke Jakarta di
awal September, ILO dan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) sepakat untuk menyusun rencana kerja mengenai
dukungan yang dapat diberikan ILO atas berbagai kegiatan
pengusaha untuk periode 2004-2005.

Dalam sambutan pembukaannya, Kirnadi, Direktur Jendral
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri,
menyebutkan bahwa PBK memiliki nilai strategis dalam hal
pengembangan sumber daya manusia dan dampaknya terhadap
tempat kerja. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, para
pelatih akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan program
pelatihan sejenis di pusat pelatihan kerja di wilayah mereka.
Sedangkan dari sisi dunia kerja, kebutuhan akan pekerja yang
terampil dan kompeten di berbagai bidang dapat terpenuhi, yang
pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan produktivitas
perusahaan.

Terdapat empat bidang dukungan utama ILO kepada
APINDO, yakni:

5 Meningkatkan kapasitas APINDO untuk mewakili dan
mengadvokasi kebutuhan anggota-anggotanya serta meningkatkan
kapasitas sekretariat untuk menopang fungsi-fungsi ini;

5 Meningkatkan kapasitas untuk mempengaruhi reformasi hukum
dan mengembangkan pelaksanaan pelayanan hubungan industrial
yang tepat;

5 Memperluas keterwakilan dengan menjawab kebutuhan
pengembangan perusahaan anggota atau calon anggota, termasuk
kebutuhan khusus dari pengusaha perempuan; dan

5 Meningkatkan kapasitas untuk mempromosikan Global Compact

 ILO/Tri Andhi

dan inisiatif yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap, pengetahuan mengenai PBK dapat
disebarluskan ke seluruh penjuru negeri. “Depnakertrans pun
akan meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan pelatihan kerja. Juga memastikan para peserta
memperoleh sertifikat kompetensi sehingga mereka segera
mendapatkan pekerjaan selepas pelatihan,” Togar menambahkan.
Pelatihan dan manajemen kerja di Indonesia saat ini sedang
menjalani reformasi untuk menjawab tantangan otonomi daerah
yang mulai diterapkan sejak tahun 2001. Bagian dari usaha
reformasi adalah pembentukan centers of excellence dalam
pelatihan kerja yang diadakan Depnakertrans.
Yang menggembirakan, hanya tiga minggu setelah Pelatihan
bagi Pelatih, BLK Lembang menyelenggarakan Peningkatan
Kesadaran tentang PBK untuk semua staf mereka. Diharapkan,
kegiatan dan pelatihan serupa akan dilaksanakan oleh BLK-BLK
lainnya di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

Ini kali pertama pelatihan sejenis ini dilakukan. Setelah
pelatihan, para karyawan/wati diharapkan memiliki kapasitas
untuk merancang dan mengembangkan program-program baru
untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota APINDO.
Selanjutnya, sebagai bagian dari pembangunan kapasitas
sekretariat, ILO Jakarta pun menjalankan program magang bagi
pegawai sekretariat nasional.
Sejak Mei tahun ini, tiga pegawai APINDO melakukan
magang di kantor ILO Jakarta. Selain mempelajari mandat dan
fungsi ILO sebagai organisasi internasional yang bersifat tripartit,
mereka pun mempelajari dan turut menyumbangkan pemikiran
atas berbagai kegiatan dan program ILO seperti hubungan
industrial, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan muda,
serta tanggung jawab sosial perusahaan melalui promosi prinsipprinsip Global Compact.
Sejalan dengan kebijakannya mendukung agenda
pembangunan nasional untuk menanggulangi kemiskinan melalui
penciptaan lapangan kerja, APINDO akan melakukan advokasi
untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kemajuan usaha
kecil dan menengah (UKM). Dengan dukungan dari ILO,
APINDO akan melakukan penilaian terhadap lingkungan
kebijakan dan peraturan di sejumlah wilayah kebijakan yang
mempengaruhi UKM di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.
Hasil penilaian itu akan digunakan untuk melakukan kampanye
guna memastikan pihak-pihak terkait menerapkan rekomendasi
kebijakan tersebut: menjalin hubungan antara UKM dan
perusahaan besar.

Ketenagakerjaan

Sementara itu, Togarisman Napitulu, Direktur Pelatihan
Kerja, dalam sambutan penutupannya menegaskan, seusai
pelatihan Depnakertrans akan mengambil sejumlah tindakan
segera, terutama menyangkut penyempurnaan dan
penyosialisasian peraturan pemerintah tentang pelatihan kerja. Ia
pun menekankan arti penting pelatihan ini sebagai pelatihan
formal pertama mengenai PBK yang ditujukan bagi pejabat dan
pelatih dari Centres of Excellence Depnakertrans.

Sejumlah kegiatan untuk menjalankan rencana kerja telah
dilakukan. Kegiatan ini termasuk pelaksanaan Pelatihan tentang
Desain, Pemantauan dan Evaluasi bagi karyawan sekretariat
nasional APINDO dan sejumlah cabang di Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur serta Kalimantan Timur.

7

Promosi
dan Transfer…

Kondisi Kerja yang Lebih baik untuk

Ekonomi Informal

Ketenagakerjaan

E

konomi informal di Indonesia menyediakan tempat tinggal,
makanan, pendidikan dan rasa harga diri bagi banyak pekerja muda dan
lanjut usia yang sulit menemukan pekerjaan untuk mendapatkan
penghasilan. ILO bersama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
memahami dan menyikapi kebutuhan pekerja dan usaha di ekonomi
informal di negara ini.
Pada 2003, ILO menelaah secara mendalam materi tentang ekonomi
informal, yang juga meliputi wawancara mendalam dengan para mitra kunci
dan institusi terkait, yang menghasilkan makalah mendalam tentang
tantangan-tantangan yang dihadapi di tingkat nasional, respon di tingkat
kebijakan serta program yang membahas rendahnya tingkat pekerjaan yang
layak di ekonomi informal di negara ini.
Pada saat yang sama, sebuah studi tentang kebijakan dan aksi di
sejumlah kota terpilih (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar,
Balikpapan, Medan, Bogor, Kendari dan Blitar) dilakukan untuk memberikan
pemahaman yang lebih baik mengenai situasi di tingkat sub-nasional.
Observasi dan penelitian mendalam selanjutnya tentang situasi di jalan
dan pedagang pasar di Kota Tangerang memberikan informasi tambahan
mengenai tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh para pedagang sendiri,
tapi juga pejabat pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan konsumen
dan menyediakan jalur penyediaan barang yang efisien dan efektif.

Oktavianto Pasaribu,
Programme Officer

P

ada Rabu, 20 Oktober 2004, di hari
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
yang baru disumpah, Kantor ILO Jakarta
menerima kabar baik. Programme Officer
yang juga menangani masalah jender,
Oktavianto Pasaribu, dipromosikan
sebagai Programme Officer (Analis
Program) di bagian Pengembangan
Program Regional di Kantor Regional
untuk Asia dan Pasifik di Bangkok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ILO saat ini bekerja sama dengan
Kota Tangerang dan PD Pasar Djaya dalam mengembangkan materi alat
bantu yang akan membantu pejabat pemerintah kota memperbaiki kondisi
kerja di pasar sehingga para pedagang, pelanggan mereka serta manajemen
pasar dapat melakukan bisnis di lingkungan yang sehat dan produktif.
Tahap pertama pengembangan kini sedang dilakukan dengan
instrumen pertama yang dikembangkan berdasarkan konsultasi antara ILO,
tim konsultan nasional dan pejabat kunci Kota Tangerang dan PD Pasar
Djaya. Paket ini akan mencakup:

Oktav telah bekerja di ILO Jakarta
sejak Juni 1997. Ia menangani masalah
yang berkaitan dengan Hak-hak di
Tempat Kerja. Pada 1998, ia memfasilitasi
pelaksanaan Misi Kontak Langsung
(Direct Contacts Mission) ILO, menyusul
ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang
Kebebasan Berserikat oleh Indonesia. Ia
pun berperan aktif dalam kampanye
nasional mempromosikan prinsip-prinsip
dan hak-hak mendasar di tempat kerja di
Indonesia yang dimulai pada saat itu dan
berakhir tahun 1999. Kampanye ini
membuahkan diratifikasinya tiga konvensi
pokok ILO.

9 Buku Panduan tentang Pengaturan dan Perbaikan Kondisi Kerja bagi
Para Pedagang Informal di Pasar-Pasar Tradisional di Tangerang.
9 Daftar Pengecekan untuk Perbaikan Kondisi Kerja Para Pedagang
Informal di Pasar-Pasar Tradisional di Tangerang dan Keuntungan bagi
Pemerintah Kota, Manajemen Pasar, Pedagang dan Pembeli.
Kami akan terus menginformasikan kemajuan kegiatan ini melalui warta ini dan
untuk informasi lebih lanjut hubungi Kantor ILO Jakarta.

 ILO/Inne Indiravitri

Pasar Tradisional di Tangerang, Indonesia

8

8

Ia pun turut serta dalam penyusunan
program Pekerjaan yang Layak ILO di
tingkat negara untuk Indonesia, termasuk
bidang hubungan industrial, pekerja anak,
promosi kesetaraan jender serta aktivitas
pengusaha. Sejak tahun 2002, ia juga
bertanggungjawab menangani masalah
jender.
Ketika ditanya mengenai tugas
barunya di Bangkok, Oktav
mengatakan,“Ini merupakan tantangan
baru. Saya menyambut baik kesempatan
baik ini untuk dapat berperan aktif dalam
program-program ILO yang lebih luas lagi
di tingkat regional.”
Atas nama seluruh staf ILO Jakarta,
kami mengucapkan selamat dan sukses
selalu untuk jabatan dan penugasan yang
baru!

Pekerja
Anak

pekerjaan untuk anak. Kedua komite baru
ini melengkapi komite-komite serupa di
Sumatra Utara dan Jawa Timur. Langkahlangkah lanjutan pun telah dilaksanakan
untuk mendorong hal yang sama di
provinsi-provinsi lain.

Kemajuan terbaru lainnya mencakup:

 Peraturan provinsi terbaru tentang bentukbentuk terburuk pekerjaan untuk anak telah
dirumuskan di Sumatra Utara;

 Pemerintah Jawa Timur baru-baru ini
menerapkan program untuk memberikan
pelatihan mata pencaharian kepada mantan
pekerja anak dan keluarga mereka; dan

 ILO

Menanggulangi Bentukbentuk Terburuk Pekerjaan
untuk Anak

Kemajuan dan
Aksi Baru!
Memantau Rencana Aksi Nasional

R

encana Aksi Nasional Indonesia tentang Penghapusan Bentuk-bentuk
Terburuk Pekerjaan untuk Anak menekankan kebutuhan untuk memperbaiki
pengumpulan data mengenai pekerja anak dan membangun sebuah sistem
untuk memantau pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN).

 Kantor ILO Jakarta menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten di
Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan kebijakan untuk menjadikan kabupaten
ini sebagai Zona Bebas Pekerja Anak.

Program-program Aksi Baru yang Akan
Dilaksanakan
Panitia Pengarah Nasional, yang terdiri dari perwakilan badan
pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, LSM dan lainnya, belum lama ini
mengeluarkan rencana tentang beragam Program Aksi baru di bawah
dukungan Proyek ILO-IPEC. Program-program ini akan dilaksanakan
bersama para mitra di Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur,
Jawa Barat dan Jakarta.
Sasaran utamanya adalah untuk memindahkan anak-anak dari
bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak serta mencegah anak-anak
yang rentan menjadi pekerja anak memasuki jenis pekerjaan tersebut.
Program pun akan membantu mengembangkan kapasitas para mitra,
termasuk anggota komite bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak di
tingkat provinsi dan kabupaten. Sejumlah contoh program yang baru saja
dilaksanakan adalah:

 Program yang bertujuan mencegah anak putus sekolah dan menjadi
pekerja anak;
Untuk itu, sebuah Lokakarya Nasional
 Rencana untuk mendirikan SMP Terbuka
diadakan di Ciloto, Jawa Barat, pada 27-30
“Proyek ILO-IPEC sedang berupaya
bagi anak-anak yang dengan berbagai alasan
September. Lokakarya dihadiri anggotatidak dapat mengikuti SMP formal;
mengembangkan model-model
anggota Komite Aksi Nasional (KAN) dan
 Program yang memberikan keterampilan
perwakilan dari 13 provinsi.
program intervensi dan “praktekmembaca dasar dan pendidikan non-formal
Peserta lokakarya membahas bidangpraktek terbaik” yang dapat
untuk pekerja anak;
bidang kegiatan utama yang tertera di dalam
 Program yang bertujuan meningkatkan
dicontoh
dimanapun
oleh
RAN, indikator keberhasilan, kondisi terkini
dan kesehatan kerja di bengkelpemerintah dan mitra-mitra lainnya keselamatan
dan kemajuan dalam pelaksanaan RAN.
bengkel sepatu kecil;
Pembicara dari Biro Pusat Statistik dan
dalam upaya menciptakan masa
Program yang bertujuan memberikan
Departemen Pendidikan Nasional
kesempatan ekonomi yang lebih besar kepada
depan tanpa pekerja anak”
memaparkan metode pengumpulan data
masyarakat yang rentan terhadap
mereka berkenaan dengan pekerja anak dan
perdagangan anak;
tingkat putus sekolah serta tren terkini.
 Program untuk mengembangkan dukungan kepada pemberi layanan
Saat lokakarya, dilaporkan bahwa KAN berencana menerbitkan laporan
bagi para korban perdagangan anak; serta
tahunan untuk diserahkan kepada Presiden. Laporan tersebut mencakup data
 Program untuk mendukung penguatan Komite Provinsi terbaru tentang
kemajuan pelaksanaan RAN. Inisiatif penting ini pun akan memberi fokus dalam
pekerja anak.
upaya mempromosikan RAN serta mendukung upaya berkesinambungan untuk
memperkuat aktivitas di tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk itu, sebagai badan
Menurut Patrick Quinn, Kepala Penasihat Teknis Proyek, programpelaksana, dibentuklah kelompok kerja KAN.
program ini dan lainnya di bawah dukungan Proyek Pendukung ILOIPEC bagi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk
Pekerjaan untuk Anak akan dipantau secara sungguh-sungguh. “Proyek
Kemajuan di Provinsi
ILO-IPEC sedang berupaya mengembangkan model-model program
intervensi dan “praktek-praktek terbaik” yang dapat dicontoh dimanapun
Baru-baru ini, Komite Aksi Provinsi tentang Bentuk-bentuk Terburuk
oleh pemerintah dan mitra-mitra lainnya dalam upaya menciptakan masa
Pekerjaan untuk Anak didirikan di Kalimantan Timur dan Jawa Barat.
depan tanpa pekerja anak,” ia melanjutkan.
Komite akan memainkan peranan aktif dalam mengembangkan Rencana
Aksi Provinsi yang bertujuan menanggulangi bentuk-bentuk terburuk
© M. Asrian Mirza
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Kutai Kartanegara:

Zona Bebas Pekerja Anak Pertama

K

abupaten Kutai Kartanegara, terletak di Kalimantan Timur,
Indonesia, menyanangkan diri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak
(ZBPA) pada 2002. Pencanangan ini merupakan sebuah langkah
penting dalam menghapus pekerja anak di Indonesia. Hal ini pun
memperlihatkan bentuk kerjasama baru antara pemerintah pusat dan
daerah dengan ILO-IPEC (Organisasi Perburuhan InternasionalProgram Internasional Penghapusan Pekerja Anak).

...tidak akan ada lagi pekerja anak di
bawah usia 15 tahun pada akhir lima
tahun pertama (tahun 2007).
Selanjutnya, pada akhir lima tahun
kedua (tahun 2012), anak-anak di
bawah usia 18 tahun akan sepenuhnya
memperoleh wajib-belajar pendidikan
dasar 12 tahun.
Konsep ZBPA merupakan bagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan
untuk anak, menyusul ratifikasi Konvensi ILO No. 138 (tentang usia
minimum) dan No. 182 (tentang bentuk-bentuk terburuknya).
Sebelumnya, Pemerintah telah mengembangkan Rencana Aksi
Nasional (RAN) mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak dalam kurun waktu 20 tahun.

© Pemda Kutai Kartanegara

Deklarasi seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia dan
di dunia. Sebagai ZBPA, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
menyanangkan bahwa tidak akan ada lagi pekerja anak di bawah usia
15 tahun pada akhir lima tahun pertama (tahun 2007). Selanjutnya,
pada akhir lima tahun kedua (tahun 2012), anak-anak di bawah usia
18 tahun akan sepenuhnya memperoleh wajib-belajar pendidikan
dasar 12 tahun. Komitmen ini dituangkan dalam Peraturan Daerah
(Perda) No. 9/2004.

Pekerja Anak

ZBPA sendiri merupakan suatu strategi baru yang komprehensif
dalam menghapuskan pekerja anak secara bertahap dalam kurun
waktu tertentu di Indonesia. Mengingat wilayah geografis yang luas,
jumlah penduduk yang besar, serta tingkat sosial ekonomi yang saling
berbeda, sulit bagi pemerintah menerapkan upaya penghapusan
secara nasional.
Karenanya, upaya penghapusan pekerja anak pada saat ini
dipusatkan pada wilayah geografis yang lebih kecil dengan program
kegiatan yang terkait dengan program-program pembangunan lainnya,
antara lain program penanggulangan kemiskinan, wajib belajar dan
pengembangan sumber daya manusia.
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten
terkaya dengan sumber minyak dan gas alam terbesar di Indonesia.
Kutai Kartanegarapun dipilih menjadi kabupaten percontohan ZBPA
Dengan “Gerbang Dayaku” sebagai paradigma pembangunan daerah,
Kutai Kartanegara memiliki tiga prioritas: Pengembangan Infrastruktur,
Ekonomi Kerakyatan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM). Implementasi pengembangan SDM, misalnya, dengan
menyanangkan pendidikan dasar 12 tahun dan wajib belajar 9 tahun.
Menurut Biro Pusat Statistik Kutai Kartanegara, terdapat sekitar
7.500 pekerja anak berusia 10-18 tahun. Jumlah tersebut mencapai 17
persen dari jumlah anak secara keseluruhan di kabupaten ini. Mereka
umumnya bekerja di sektor-sektor pertanian, pertambangan,
perikanan, perkayuan, konstruksi, perdagangan dan jasa. Mayoritas
dari mereka putus sekolah dengan tingkat pendidikan terbatas pada
sekolah dasar atau menengah pertama.
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Sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan program
percontohan ZBPA di kabupaten ini, ILO melakukan kajian cepat di
bulan April 2002. Hasil dari kajian cepat tersebut telah
dipresentasikan di hadapan para mitra di awal tahun 2003, yang
mendasari penyusunan Rencana Strategis Zona Bebas Pekerja Anak
(2003-2007). Di bawah Program Pekerjaan yang Layak periode 20042005, ILO telah mengidentifikasikan sejumlah program dukungan
teknis untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis yang
mencakup:

1 Sosialisasi program ZBPA kepada pemerintah, organisasi pengusaha
dan serikat pekerja, LSM serta kepada media lokal, provinsi dan
nasional;

1 Pengembangan program pelaksanaan, termasuk penyusunan
pemantauan pangkalan data tentang pekerja anak;

1 Penyusunan materi advokasi dan sosialisasi; serta
1 Memfasilitasi koordinasi antara badan-badan pemerintah yang
relevan.

Hak dalam Bekerja
POLRI Susun Panduan untuk Menangani Unjuk Rasa

dan Penutupan Perusahaan

D

 ILO

i bawah kerjasama teknis dengan
Proyek Deklarasi ILO tentang Pelatihan
untuk Polisi, Polisi Republik Indonesia
(Polri) sedang menyusun “Panduan
Tindakan Polri tentang Penegakkan Hukum
dan Ketertiban dalam Perselisihan
Hubungan Industrial”, yang akan disahkan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia di
awal tahun 2005.
Menurut Christianus Panjaitan,
Koordinator Nasional Proyek Pelatihan
untuk Polisi, tujuan utama dari Panduan ini
adalah meningkatkan kapasitas Polri dalam
menjalankan peran yang tepat saat
menangani situasi perselisihan industrial
yang meliputi mogok kerja, unjuk rasa,
demonstrasi dan penutupan perusahaan.
“Panduan seperti ini amatlah esensial dalam
upaya menciptakan hubungan industrial
yang harmonis dan produktif di Indonesia,”
ia menambahkan.
Panduan ini disusun melalui
serangkaian proses konsultasi dengan
perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Depnakertrans), serikat
pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk
memastikan Panduan ini dapat diterapkan secara efektif. Sejumlah
pertemuan konsultatif dengan para konstituen tripartit, dipimpin
Kepala Pengembangan Personel Polri, Brigadir Jendral Polisi
Sutjiptadi, dilaksanakan tanggal 29 September dan 4 November.
Pertemuan-pertemuan ini selanjutnya diikuti dengan sejumlah
pertemuan konsultatif dengan kelompok
yang sama untuk menyempurnakan
Panduan tersebut.
“...tujuan utama

Christianus Panjaitan, Koordinator Nasional untuk Proyek Pelatihan Polisi, didampingi Carmelo
Noriel, Kepala Penasihat Teknis Proyek Hubungan Industrial, menjelaskan mengenai program
Proyek kepada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jendral
Polisi Adang Daradjatun selama pertemuan di Mabes Polri di Jakarta. Wakapolri didampingi
Wakil Ketua Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektur Jendral Polisi Winarto; Kepala
Pengembangan Personel, Brigadir Jendral Polisi Sutjiptadi; serta Direktur Pengembangan
Pelatihan, Brigadir Jendral Polisi Bambang Pranoto.

dari Panduan ini
adalah meningkatkan kapasitas Polri
dalam menjalankan peran yang
tepat saat menangani situasi
perselisihan industrial yang meliputi
mogok kerja, unjuk rasa,
demonstrasi dan penutupan
perusahaan.”

Ketentuan-ketentuan di dalam
Panduan menegaskan bahwa, inter alia,
peranan polisi dalam situasi perselisihan
industrial harus dibatasi pada
penegakkan hukum dan ketertiban di
dalam situasi di mana terjadi ancaman
atas keamanan dan ketertiban umum,
dan tidak turut campur saat situasi
sebaliknya terjadi. Dalam melaksanakan
perannya tersebut, polisi diharapkan
menjamin pelaksanaan hak pekerja dan
pengusaha untuk berunjukrasa dan menutup perusahaan secara
damai.

Panduan juga
menyebutkan bahwa polisi
harus berkoordinasi dengan
kantor-kantor tenaga kerja, serta
serikat pekerja dan APINDO
dalam upaya menjaga ketertiban
umum dan perdamaian di

dalam hubungan industrial. Hal-hal
lain di dalam Panduan termasuk
ketentuan mengenai detil polisi, aksi
polisi dan penggunaan peralatan serta
senjata api dalam penanganan massa.

Rancangan Panduan
disosialisasikan kepada personel polisi
di tingkat kota, kabupaten dan provinsi
melalui Pelatihan Sosialisasi tentang
Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar
di Tempat Kerja dan Peranan Polisi
dalam Perselisihan Industrial di enam
provinsi yang berada di bawah cakupan Proyek. Rangkaian 12
pelatihan ini, dimulai tanggal 22 November di Medan, Sumatra
Utara, akan terus dilakukan oleh Pelatihan Utama Polisi yang dilatih
oleh Proyek.

Setelah menyelesaikan Pelatihan Konsolidasi pada 11-13
Oktober, para Pelatih Utama ini siap melakukan pelatihan sosialisasi
terhadap rekan-rekan kepolisian mereka di lapangan. Perwakilan dari
konstituen tripartit pun akan terlibat sebagai peserta guna menjalin
kontak dan koordinasi antara polisi dan konstituen tripartit di tingkat
wilayah.
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ekerja sama dengan International Criminal Investigative
Training Assistance Program (ICITAP) dari Departemen Kehakiman
AS, Proyek menyusun VCD pelatihan tentang Penanganan Mogok dan
Demonstrasi Pekerja. VCD ini berfungsi sebagai alat pelatihan dengan
dua topik berbeda, yaitu “Penanganan Mogok dan Demonstrasi
Kerja” dan “Perencanaan Kegiatan”.

oleh ICITAP melalui proyek kerjasama dengan Polri. Proses
produksi VCD ini dilakukan ICITAP berdasarkan rancangan
skenario yang disusun oleh Proyek, dan saat ini sedang dalam
proses penyempurnaan akhir sebelum produksi, perbanyakkan
dan penyebarluasan.

“Proyek Pelatihan untuk Polisi akan menggunakan VCD ini
dalam program pelatihan sosialisasi, sedangkan ICITAP akan
menggunakannya dalam berbagai program pelatihan mengenai
beragam fungsi polisi lainnya. Video yang informatif ini akan
digunakan polisi dalam program pelatihan internal di kantor-kantor
regional mereka di seluruh Indonesia,” Christianus Panjaitan,
Koordinator Nasional Proyek, menjelaskan.
Video ini menggambarkan bagaimana sebuah unit kepolisian
mempersiapkan diri menangani mogok kerja yang memanas menjadi
aksi unjuk rasa yang melibatkan pemukulan pekerja oleh seorang
petugas kepolisian, yang pada akhirnya menerima sanksi dari
tindakannya itu. Video ini menguraikan berbagai prinsip dasar bagi
petugas kepolisian dalam menangani mogok dan unjuk rasa pekerja,
serta dalam melakukan pra- dan pasca-persiapan pengiriman petugas.
Video ini merupakan bagian dari keseluruhan 48 VCD
pelatihan mengenai berbagai fungsi dari polisi yang dikembangkan

© ILO/Tri Andhi S.

Hak dalam Bekerja

B

Bahan Pelatihan: VCD Pelatihan Polisi

Seorang Polisi dalam suasana aksi mogok pekerja.

Panduan Tindakan Polisi:

GARIS BESAR
G Tindakan Polri dalam menghadapi pemogokan,
penutupan perusahaan dan perselisihan hubungan
industrial secara umum dibatasi pada penjagaan
keamanan dan ketertiban umum. Tindakan tersebut hanya
dapat dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap
keamanan dan ketertiban umum yang sebanding dengan
ancaman tersebut.
G Petugas Polri tidak dapat campur tangan dalam
perselisihan hubungan industrial yang tidak berakibat
terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum.
G Kantor Depnakertrans atau Dinasker serta perwakilan
pekerja dan pengusaha terkait harus segera memberitahu
petugas Polri apabila terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa.
G Kesatuan Polri dapat ditempatkan pada wilayah
pemogokan atau penutupan perusahaan… dengan tujuan
memberikan perlindungan dan pelayanan dalam menjaga
keamanan dan ketertiban umum serta memastikan
pelaksanaan hak pekerja dan pengusaha untuk
berunjukrasa dan menutup perusahaan secara damai.
G Apabila unjuk rasa sudah berkembang menjadi
kerusuhan massa yang berakibat pelanggaran hukum,
petugas Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang
bersifat tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan dan
tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
G Petugas Polri yang melampaui wewenangnya dalam
menggunakan upaya paksa, peralatan dan senjata api
dapat dikenakan sanksi disiplin maupun pidana sesuai
dengan tingkat pelanggarannya.
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Pelatihan Calon Pemimpin Serikat Pekerja:

“Membawa Perubahan terhadap Kegiatan
Serikat Pekerja”

Azhar Habib, di lain pihak, secara aktif
mengorganisir aktivitas pekerja di tingkat
federasi. “Karena isinya yang sangat
komprehensif, bahan-bahan dari pelatihan
ETUL terus digunakan untuk pelatihan anggotaanggota saya,” kata Azhar. Ia pun mengaku
lebih memahami dan bahkan mampu
menganalisis permasalahan yang berkaitan
dengan ketenagakerjaan. Di tingkat
perusahaan, ia bahkan mendorong serikat pekerjanya untuk
menerapkan “fungsi pengawasan” atas kebijakan perusahaan.

I

LO di bawah Proyek Deklarasi tentang Hubungan Industrial di
Indonesia mengadakan Pelatihan Calon Pemimpin Serikat Pekerja
(Emerging Trade Union Leaders (ETUL) Course) dari Maret hingga
Desember 2002 di Jakarta. Sekitar 25 aktivis pekerja muda serta
berpotensi mempelajari administrasi serikat pekerja, perundingan
bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan ketenagakerjaan
dan hubungan industrial, standar ketenagakerjaan internasional,
ekonomi perburuhan dan jaminan sosial. Setelah dua tahun,
bagaimana kabar mereka?

“Saya dapat meluaskan jejaring dengan para aktivis pekerja
lainnya, serta mendapatkan pengalaman dari bergaul dengan berbagai
serikat pekerja,” ujar Azhar dalam kuesioner. “Saat pelatihan ETUL,
kami belajar bagaimana membaca situasi perburuhan dan bagaimana
mengatasinya,” lanjut dia menekankan manfaat tak langsung yang ia
rasakan.

Roni Febrianto, Sekretaris FSPMI (Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia), dan Azhar Habib, Deputi
Sekretaris Jendral FSPMI, adalah dua orang alumni
pelatihan ini.
Roni menyatakan, pelatihan ini meningkatkan
kemampuannya sebagai aktivis pekerja, terutama
pemahamannya mengenai Undang-Undang (UU) yang
terkait dengan ketenagakerjaan serta kesepakatan kerja bersama. “Saya
kini lebih memahami bagaimana melakukan perundingan bersama
yang harmonis dan membangun hubungan pekerja-manajemen yang
baik. Pelatihan pun telah membantu saya meningkatkan posisi tawar
serikat pekerja sehingga lebih dihargai keberadaannya dalam
menentukan arah kebijakan perusahaan,” jawab Roni dalam kuesioner
yang dikirimkan ILO mengenai dampak dari pelatihan ini.

Pertemuan Editor:

Mempromosikan Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan
Ekonomi

 ILO

Ia menambahkan bahwa ia pun kini lebih memahami peraturan
pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dan
perburuhan. “Dengan mengikuti pelatihan, saya kini lebih memahami
permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan. Dengan memahami
kelemahan dari UU Ketenagakerjaan, perbaikan-perbaikan dapat
didiskusikan dan dirundingkan di tingkat perusahaan ketika menyusun
perundingan kerja bersama.”

Roni dan Azhar mengakui mereka banyak menikmati manfaat
dan keuntungan dari pelatihan ini. Karenanya, mereka berharap
Proyek dapat membuka lebih banyak kesempatan lagi kepada para
pemimpin serikat pekerja muda dan berpotensi melalui pelatihan
ETUL berikutnya. Sedangkan untuk para alumni, ETUL dapat
dilanjutkan dengan menyediakan pelatihan yang bersifat lebih spesifik
dan mendalam sebagai upaya meningkatkan kapasitas aktivis pekerja.

Fikri Jufri, Editor Senior Mingguan TEMPO (kedua dari kiri) mengangkat permasalahan ketenagakerjaan
yang dihadapi Indonesia di hadapan peserta lainnya dan ILO: Margaret Reade Rounds (Manajer Program
Ketenagakerjaan Muda) (paling kiri), Kevin Cassidy (Manajer Komunikasi Program Deklarasi) (tengah) serta
Patrick Quinn (Kepala Penasihat Teknis ILO-IPEC) (paling kanan).

S

ebelum pelaksanaan pelatihan media, ILO menggelar Pertemuan Para Editor pada 25 Agustus di Jakarta untuk mendiskusikan tema penting dan
menantang: “Agenda untuk Pemerintah Baru: Mempromosikan Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi”. Pertemuan ini bertujuan untuk
menciptakan visi kerja yang lebih dinamis bagi Indonesia saat ini.

Pertemuan ini dihadiri sekitar 11 pemimpin redaksi dan redaktur senior dari berbagai media terkemuka di Indonesia, seperti Harian Kompas,
Bisnis Indonesia, Kelompok Koran Daerah (cetak); RCTI dan TVRI (TV); Sonora, Smart FM, Trijaya dan VHR (radio); serta LBKN Antara (kantor
berita). Sebagai tamu khusus adalah Fikri Jufri, Redaktur Senior Majalah TEMPO dan salah seorang Dewan Direktur The Jakarta Post.
Permasalahan yang diangkat adalah tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya dukungan pemerintah terhadap
usaha kecil dan menengah (UKM), tidak konsistennya peraturan dan ekonomi informal. “Permasalahan utama lainnya adalah mayoritas sumber daya
manusia Indonesia masih memiliki kompetensi dan daya saing yang rendah. Hal ini disebabkan ketidak-konsistenan sistem pasar kerja Indonesia,” ujar
Achmad Djauhar, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia.
Sementara itu, Suryopratomo, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung dan
mengembangkan UKM. “Pemerintah cenderung mendukung perusahaan-perusahaan besar, melupakan UKM dapat menjadi solusi dari masalah
ketenagakerjaan saat ini,” dia menambahkan.

Atmadji Sumarkidjo, Wakil Direktur Pemberitaan RCTI, menegaskan bahwa masalah utama yang dihadapi media nasional adalah bagaimana
menjadikan isu ketenagakerjaan dan perburuhan sebagai prioritas. “Yang terpenting buat kami, dari perspektif media, adalah bagaimana melihat
permasalahan yang sebenarnya, bukan sekadar di permukaan seperti unjuk rasa pekerja atau penutupan perusahaan. Yang juga penting adalah bagaimana
membuat masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan menarik dan “seksi” bagi para penonton yang cenderung memilih tontonan gampang.”
Karenanya, Fikri Jufri mendesak ILO untuk lebih aktif melakukan kampanye tentang beragam permasalahan yang berkaitan dengan perburuhan
dan ketenagakerjaan. “Tujuannya adalah mendesak pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah yang baik, serta bagaimana ILO dapat
mendorong pemerintah baru menempatkan ketenagakerjaan sebagai prioritas,” kata Fikri.
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Pelatihan Media ILO

Hak dalam Bekerja

“Pelaporan Dinamis tentang Dunia Kerja”

“Cerita yang terkait dengan seks selalu menarik,” ujar Dipa
Mulya dari Radio Female (salah satu radio swasta di Indonesia) tatkala
menjelaskan mengapa kelompoknya memilih mengembangkan cerita
tentang anak-anak yang diperdagangkan pada Pelatihan Media ILO dua
hari di Jakarta. Bertajuk “Pelatihan Dinamis tentang Dunia Kerja”,
pelatihan digelar tanggal 26-27 Agustus.

masalah-masalah sosial dan ekonomi kunci di Indonesia. Ia mengulas
tujuh permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti
korupsi, kolusi dan nepotisme, pengangguran, pemerintahan yang
bersih, keadilan sosial dan keamanan.

Dipa merupakan salah seorang dari 35 wartawan cetak, radio
dan TV yang mengikuti pelatihan ILO ini. Untuk memaksimalkan
jangkauan pelatihan, empat jurnalis dari koran lokal besar di
Samarinda, Medan, Batam dan Surabaya turut diundang. Pelatihan ini
dipandu para pelatih senior dari ILO, European Broadcast Union,
BBC World Service-versi Bahasa Indonesia dan pakar media
internasional.
Pelatihan dibuka oleh Suryopratomo, Pemimpin Redaksi Harian
Kompas, Atmadji Sumarkidjo, Wakil Direktur Pemberitaan Rajawali
Citra Televisi Indonesia (RCTI), dan Carmelo Noriel, Kepala Penasihat
Teknis Proyek Deklarasi ILO tentang Hubungan Industrial di Indonesia.
Harian Kompas merupakan surat kabar terbesar di negara ini; sementara
RCTI adalah salah satu stasiun televisi swasta Indonesia terkemuka.

Suryopratomo menguraikan isu media dan masalah
pengangguran. Ia menekankan peran media untuk mengingatkan yang
mapan dan menghibur yang papa. Ia pun menegaskan bahwa
Indonesia saat ini menghadapi apa yang disebut dengan 3 L + 1 I,
yakni: Ketenagakerjaan (Labour), Hukum (Legal), Otonomi (Local) dan
Infrakstruktur (Infrastructure). Sementara itu, Atmadji memaparkan

 ILO

 ILO

“Lebih dari itu, kisah ini bercerita tentang anak-anak sebagai
generasi masa depan. Sebagai cerita dengan sisi kemanusiaan, kisah ini
dapat sangat menyentuh,” ia berusaha meyakinkan para redaktur berita
yang dimainkan para pelatih dan sejumlah peserta terpilih.

Diskusi kelompok dengan pelatihan perorangan.

“Pelatihan ini merupakan pengalaman baru
bagi saya. Saya banyak belajar mengenai isuisu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan
dan teknik-teknik jurnalistik lainnya.
Pelatihan seperti ini harus sering diadakan,”
ujar Putut Ariyo Tejo, Asisten Koordinator
Peliputan dari Batam Post
Secara keseluruhan, pelatihan diarahkan pada pelatihan praktis,
melalui lokakarya dan pengembangan cerita, untuk membantu media
Indonesia memperluas wawasan mengenai isu dan permasalahan yang
terkait dengan dunia kerja. Sesi-sesi pelatihan mengutamakan kerja
kelompok dengan pelatihan langsung yang terpusat pada empat isu
utama: (1) Memahami masalah ketenagakerjaan; (2) Mengembangkan
program dan peliputan; (3) Membuat dan menyusun peliputan; dan
(4) Pelaksanaan dan pemasaran program.
Mayoritas kelompok menaruh minat besar pada pengembangan
dan penyusunan liputan mengenai peranan polisi dalam hubungan
industrial, perdangangan anak untuk dilacurkan, anak-anak yang
terlibat dalam penjualan, pembuatan dan pengedaran narkoba, serta
pekerja kontrak.

Dari kiri ke kanan: Ahmadji Sumarkidjo (Wakil Direktur Pemberitaan RCTI); Carmelo Noriel
(Kepala Penasihat Teknis Proyek Deklarasi ILO tentang Hubungan Industrial di Indonesia); dan
Suryopratomo (Pemimpin Redaksi Harian Kompas).

Pemimpin Redaksi: Alan Boulton
Wakil Pemimpin Redaksi: Peter Rademaker
Editor Eksekutif: Gita Lingga
Koordinator Editorial : Gita Lingga
Alih Bahasa: Gita Lingga
Sirkulasi: Budi Setiawati
Kontributor: Alan Boulton, Asenaca Colawai, Carmelo Noriel/Lusiani
Julia, Christianus Panjaitan, Dewayani Savitri/Kyung Eun Lee, Djoa
Sioe Lan, Gita Lingga, Margaret Reade Rounds, Oktavianto Pasaribu,
Patrick Quinn, Peter Rademaker, Tauvik Muhamad and T.I.M.
Nurunnabi Khan
Desain & Produsi: Ikreasi
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Diakhir pelatihan, sebagian besar peserta menyatakan
memperoleh manfaat dari pelatihan ini. “Pelatihan ini merupakan
pengalaman baru bagi saya. Saya banyak belajar mengenai isu-isu yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan dan teknik-teknik jurnalistik lainnya.
Pelatihan seperti ini harus sering diadakan,” ujar Putut Ariyo Tejo,
Asisten Koordinator Peliputan dari Batam Post.
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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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Proyek Pekerja Rumah Tangga:

Kisah Ida: Realitas Pekerja Rumah Tangga Migran *
I
da (bukan nama sebenarnya), berusia 27 tahun, belum menikah,
dan hanya lulusan SD. Ia merupakan bungsu dari tiga bersaudara.
Keluarganya tidak memiliki lahan, sawah ataupun empang yang dapat
digunakan untuk mencukupi hidup. Ida tinggal di sebuah desa di
Banten. Akibat kemiskinan, banyak pemuda di desanya menjadi
pekerja migran di luar negeri. Mereka pergi ke Korea, Arab Saudi, dan
sejumlah negara-negara Timur Tengah lainnya, hanya segelintir pergi
ke Malaysia.

Ida tinggal bersama majikannya di apartemen mereka. Ia bekerja
sendiri, dan acap kali bekerja hampir 24 jam tanpa istirahat. Ia pun
tidak menikmati hari libur. Dua bulan bekerja, penyiksaan,
penganiayaan dan tindakan kekerasan dimulai—dipukuli, diseterika,
disiram air panas, disetrum, ditendang dan dianiaya secara verbal. Ia
pun dibiarkan kelaparan, sehingga seringkali harus mencuri makanan
di dapur yang selalu terkunci. Tak hanya itu, ia dilarang
berkomunikasi dengan orang lain. Majikannya beralasan, kesemua itu
karena pekerjaan Ida di dapur kurang memuaskan.

Hak dalam Bekerja

Ida pertama kali bekerja ke luar negeri tahun 1993. Dari teman
dan sepupunya, ia mendapat informasi tentang kondisi kerja dan “gaji
besar” di Arab Saudi (teman dan sepupunya tidak pernah ke luar
negeri). Ida pun tertarik dan melihatnya sebagai kesempatan untuk
melepaskan diri dari pengangguran, memperoleh uang dan
menggunakannya untuk membantu kondisi ekonomi keluarga. Ida
mendiskusikan rencananya ini dengan sang abang dan meminta restu
dari orangtuanya—mereka pun merestui.

juga menandatangani kontrak kerja. Lagi-lagi, Ida tidak memperhatikan
isi kontrak tersebut karena menganggapnya sekadar sebagai
persyaratan administratif. Baginya, yang terpenting adalah dapat
bekerja, mendapatkan uang dan mengirimkannya ke keluarganya di
kampung.

Ia memohon sang majikan agar tidak memukulinya lagi, berjanji
akan melakukan tugasnya dengan baik. Tapi, kondisi tidak berubah.
Penganiayaan dan kekerasan berlanjut, dan ia pun tidak memperoleh
Ketika ia mencoba menjadi pekerja migran, di tahun 1993, ia
gaji seperti yang dijanjikan.
belum memunyai Kartu Tanda
Sebelumnya ia dijanjikan akan dibayar
Penduduk (KTP) karena baru berumur
Dua bulan bekerja, penyiksaan,
di akhir kontrak dua tahunnya. Ida
15 tahun. Bersama sang abang, ia
penganiayaan dan tindakan kekerasan
kemudian meminta penyalur kerja
mendaftarkan diri di sebuah penyalur
untuk memindahkannya ke majikan
kerja di Jakarta Pusat. Mereka
dimulai—dipukuli, diseterika, disiram air
yang lain, tapi mereka mengabaikan
membantu membuatkan dokumen
panas, disetrum, ditendang dan dianiaya
permintaannya.
untuk memalsukan umur Ida menjadi
secara verbal. Ia pun dibiarkan
32 tahun. KTP lalu dibuat di kampung
Di bulan kesebelas, Ida dituduh
kelaparan,... Tak hanya itu, ia dilarang
dengan biaya ditanggung orangtua Ida.
mencuri telepon genggam salah satu
Pembuatan paspor pun dibantu
berkomunikasi dengan orang lain.
tamu majikannya. Ia dikurung di kamar
penyalur dan ia harus membayar Rp
mandi, diborgol dan dipukuli karena
Majikannya
beralasan,
kesemua
itu
karena
600.000. Saat menunggu paspornya
tidak mengaku mencuri. Kepalanya
pekerjaan Ida di dapur kurang
selesai, ia mengikuti pelatihan yang
terluka parah sehingga mata kanannya
diberikan penyalur. Sebelum
memuaskan.
menjadi rabun. Tak tahan lagi
melakukan perjalanan pertamanya ke
menghadapi siksaan, Ida melarikan diri
Saudi Arabia, Ida menandatangi
dengan memanjat jendela kamar tamu. Malangnya, ia jatuh dari jendela
kontrak kerja yang disusun oleh penyalur. Ia sama sekali tidak
lantai empat apartemen—tidak sadarkan diri dan tulang belakangnya
membaca isinya.
patah. Ketika sadar, ia berada di rumah sakit.
Pengalaman pertamanya sebagai pekerja rumah tangga migran ke
Medina, Arab Saudi, berjalan mulus. Ia bekerja selama 9 tahun dan
setiap tiga tahun sekali diperbolehkan pulang ke Indonesia. Pada
2002, Ida pulang, beristirahat selama beberapa bulan di kampung
halamannya, dan kemudian kembali lagi ke Arab Saudi melalui
penyalur kerja yang berbeda. Ia dikirim bekerja ke Mekah.
Setibanya di Mekah, ia dijemput oleh majikannya, seorang lelaki
berusia 40 tahun beserta istri. Sang majikan menjelaskan bahwa ia
akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan dibayar bulanan. Ia

Saat dirawat di rumah sakit, majikannya datang dan
membujuknya kembali. Ida menolak, memaksa tinggal di rumah sakit
hingga cukup kuat kembali ke Indonesia. Sebelum kembali ke
Indonesia, majikannya memaksanya menandatangani sebuah surat. Ia
diberitahu bahwa isi surat itu menyebutkan biaya rumah sakit akan
dipotong dari gajinya, dan apabila menolak menandatangani, ia akan
dipulangkan ke rumah majikannya. Dalam ketakutan, Ida
menandatanganinya. Belakangan barulah ia mengetahui bahwa surat
tersebut berisi pernyataan bahwa ia sudah menerima seluruh gaji.

•••
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... Proyek Pekerja Rumah Tangga

Kisah Ida: Realita ...
Secepatnya ia dapat berjalan lagi, Ida mendatangi penyalur kerja
dan mendesak dipulangkan ke Indonesia. Mulanya sang penyalur
mengatakan Ida tidak bisa pulang, namun akhirnya mereka menyerah
dan mengirimkan Ida pulang. Ia kembali ke Indonesia bulan Oktober
2003—tangan kosong, dengan luka yang belum sembuh benar,
timpang dan mata kanan yang nyaris buta. Kendati demikian, ia masih
berharap dapat bekerja kembali di luar negeri untuk membantu
kondisi ekonomi keluarganya.
Kisah Ida merupakan realitas dari kebanyakan pekerja rumah
tangga migran di Asia. Pengalaman-pengalaman ini mengarah pada
Konsutalsi Regional pada Februari 2003 di Hongkong tentang Pekerja
Rumah Tangga. Dalam pertemuan, direkomandasikan bahwa
terdapat kebutuhan kritis untuk melindungi pekerja migran di Asia
dari ancaman perdagangan manusia dan kerja paksa karena
pengucilan, diskriminasi dan penganiayaan yang umum dialami
pekerja rumah tangga.
Hal ini pun mengarah pada pembentukan Proyek Sub-Regional
Asia Tenggara tentang Penggalangan Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga dari Perdagangan dan Kerja Paksa di Asia Tenggara. Proyek

bertujuan untuk
memperkuat
perlindungan pekerja
rumah tangga di Asia
Tenggara melalui: (1)
Penelitian,
dokumentasi dan
analisis; (2) Advokasi
dan bantuan teknis
mengenai kerangka
kebijakan dan hukum untuk melindungi pekerja migran; (3)
Memperkokoh organisasi pekerja rumah tangga; (4) Pembangunan
kapasitas para mitra; (5) Peningkatan kesadaran; dan (6) Intervensi
percontohan. Proyek meliputi negara-negara pengirim Indonesia dan
Filipina, serta negara penerima seperti Malaysia, Singapura dan
Hongkong. Dengan dukungan dari Pemerintah Inggris, Proyek dimulai
bulan Mei 2004 dan akan berakhir Maret 2006.
* Kisah ini dikutip dari “Preliminary Report of the ILO on Mapping Forced Labour and
Human Trafficking for Labour and Sexual Exploitation from, through and within
Indonesian”, 2004.

Proyek Deklarasi ILO:

Membangun Sistem Penyelesaian
Perselisihan Industrial Indonesia

Hak dalam Bekerja

U

ndang-Undang (UU)No. 2/2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Industrial akan berlaku kurang dari dua bulan ini. UU ini
memperkenalkan lima Prosedur Penyelesaian Perselisihan, yaitu
Penyelesaian Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrasi dan Pengadilan
Industrial. Sebagai bagian dari tujuan Proyek Deklarasi ILO/AS untuk
mendukung sosialisasi dan penerapan UU ketenagakerjaan di
Indonesia, termasuk UU No. 2/2004, Proyek memiliki komitmen
untuk memberikan pelatihan-pelatihan awal kepada para mediator,
konsiliator, arbiter dan hakim perburuhan yang ditunjuk oleh UU No.
2/2004.
Jumlah mediator di Indonesia saat tercatat sekitar 800 orang.
Berdasarkan UU yang baru, selain mediator, konsiliator dan arbiter
akan ditunjuk meskipun mereka bukanlah pegawai pemerintahan.
Proyek merencanakan sejumlah pelatihan dan lokakarya untuk
meningkatkan keterampilan dan keahlian, sekaligus memperkenalkan
mereka dengan berbagai alternatif mekanisme dan pendekatan
penyelesaian perselisihan.
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Sejumlah
kegiatan penting dari
Proyek di bulanbulan mendatang
antara lain adalah
ulasan perkenalan
kepada pegawai
mahkamah agung tentang ILO; standar ketenagakerjaan internasional
(SKI) dan sistem perbandingan adjudikasi perburuhan; bantuan teknis
untuk merumuskan kurikulum bagi hakim ketenagakerjaan; serta
lokalatih bagi para hakim dan calon hakim mengenai SKI dan
konsiliasi pra-adjukdikasi dengan para pakar dari ILO Turin, Pusat
Pelatihan Internasional.

Mediator, konsiliator dan arbiter diharapkan bukan sekadar
memberikan layanan penyelesaian perselisihan, namun juga
membangun hubungan dan pelatihan program untuk meminimalisir
atau mencegah konflik. Proyek berencana mengundang sejumlah
pakar dari Singapura, Australia dan Malaysia untuk menjadi
narasumber di dalam pelatihan dan lokakarya.

Meski terjadi keterlambatan dalam pemilihan dan penunjukkan
hakim dan hakim ad hoc, Proyek berperan aktif dalam persiapan
membangun sistem penyelesaian perselisihan industrial Indonesian
yang baru. Proyek memberikan bantuan teknis dan dukungan terutama
dalam bentuk presentasi, bahan-bahan pelatihan dan berbagai
publikasi yang dibagikan kepada para konstituen tripartit di lokakaryalokakarya atau seminar-seminar yang diselenggarakan oleh mereka
sendiri untuk menyosialisasikan UU No. 2/2004.

Sehubungan dengan hakim perburuhan, UU yang baru
menetapkan pengadilan perburuhan di tingkat Mahkamah Agung yang
terdiri dari hakim agung dan ad hoc, serta di tingkat kabupaten yang
terdiri dari seorang hakim dan 10 hakim ad hoc (masing-masing lima
dari pekerja dan pengusaha). Dengan sekitar 300 kabupaten di seluruh
32 provinsi, jumlah keseluruhan hakim yang akan ditunjuk di masa
mendatang akan mencapai lebih dari 3.000 orang.

Seminar-seminar itu, antara lain, adalah: Pertemuan Nasional
Asosiasi Mediator Indonesia (8-9 Agustus), Pertemuan Nasional Para
Hakim (23 September), presentasi di hadapan masyarakat bisnis
internasional dan Kamar Dagang Amerika (31 Agustus) dan Kamar
Dagang Inggris (30 September), serta kegiatan-kegiatan terpisah untuk
serikat pekerja seperti SPMI (1 Agustus), SP-RTMM Bandung (3
September) dan SP-TSK Bandung (2 Oktober).

Perlindungan Sosial
E

Dunia Bisnis Indonesia Kibarkan
Perang atas HIV/AIDS

pidemi HIV/AIDS merupakan
ancaman besar terhadap dunia kerja.
Wabah ini menggerogoti jumlah
angkatan kerja dan mengancam
kehidupan para pekerja dan keluarga
mereka. Hilangnya tenaga terdidik dan
terlatih turut mempengaruhi
produktivitas dan operasional
perusahaan di seluruh negri.

 ILO

Laporan ILO terbaru, yang
dikeluarkan di Jenewa pada awal bulan
ini, “HIV/AIDS and Work: Global
Estimates, Impact and Response”,
memperkirakan bahwa tanpa diikuti
peningkatan akses ke pengobatan, HIV/
AIDS akan menjadi penyebab terbesar
kematian di dunia kerja; 48 juta pekerja
akan meninggal pada 2010 dan 74 juta
pada 2015.
Karenanya, Kantor ILO Jakarta,
bekerja sama dengan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) dan
Aksi Stop AIDS-USAID (ASA-USAID),
menggelar Serangkaian Respon
Perusahaan atas Dampak HIV/AIDS di
Tempat Kerja bertajuk “HIV/AIDS
Merupakan Masalah Semua Orang” di
tiga provinsi: DKI Jakarta tanggal 29
Juli, Jawa Timur 30 Agustus dan Jawa Barat 1 Oktober. Ketiga provinsi
ini menjadi wilayah sasaran karena tingkat prevelansi HIV/AIDS-nya
yang tinggi.

Dari kiri ke kanan: Tauvik Muhamad (Koordinator Program Nasional untuk HIV/AIDS-ILO Jakarta), Faisal
Basri (Ekonom dari Universitas Indonesia), Sofjan Wanandi (Ketua APINDO), Hari Nugroho (Peneliti dari
Universitas Indonesia) dan Richard Howard (Spesialis Sektor Swasta dari ASA-USAID).

menyusun aksi memerangi HIV/AIDS di tempat kerja. Ia menyatakan
bahwa organisasinya siap meluncurkan proyek percontohan yang
melibatkan beberapa perusahaan untuk mengembangkan program
pencegahan di tempat kerja sebagai program percontohan yang dapat
dilaksanakan di tingkat perusahaan di seluruh Indonesia.

Serangkaian kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindaklanjut
dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 68 tentang Penanggulangan
Koordinator untuk HIV/AIDS dari ILO, Tauvik Muhamad,
dan Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja yang diadopsi pada Mei
menyambut baik komitmen tersebut.
2004. Kepmen, yang mengadopsi prinsip“Pelaksanaan tes HIV akan hanya
prinsip dari Kaidah ILO tentang HIV/AIDS
“Pelaksanaan tes HIV akan
memberatkan perusahaan karena disamping
dan Dunia Kerja, melarang pengusaha
hanya memberatkan
mahal, tes tersebut tidak menjamin para
melakukan diskriminasi terhadap pekerja
dengan HIV dan mewajibkan pengusaha
perusahaan karena disamping pekerja di perusahaan tersebut tidak akan
terinfeksi di kemudian hari. Akan jauh lebih
untuk mengambil langkah pencegahan dan
mahal, tes tersebut tidak
murah bagi perusahaan untuk melakukan
penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di
kampanye pencegahan dan penanggulangan
menjamin para pekerja di
tempat kerja melalui skema Keselamatan dan
HIV/AIDS serta melaksanakan
Kesehatan Kerja.
perusahaan tersebut tidak akan terhadap
program pendidikan dan pelatihan mengenai
Menurut Alan Boulton, Direktur ILO
terinfeksi di kemudian hari.”
sindrom ini bagi pekerja mereka,” Tauvik
Jakarta, perusahaan memainkan peranan
menambahkan.
Tauvik Muhamad
penting dalam penanggulangan HIV/AIDS
Di Indonesia, terdapat sekitar 90.000
sebagai bagian dari tanggung jawab sosial
Koordinator ILO untuk HIV/AIDS
sampai 130.000 orang yang hidup dengan
mereka. “Tempat kerja merupakan tempat
HIV/AIDS pada akhir 2003, di mana 75% adalah laki-laki dan 25%
ideal bagi pendekatan komprehensif terhadap upaya memerangi HIV/
perempuan. Akibat sejumlah faktor pendorong seperti besarnya
AIDS,” ujar dia. “Bekerja memberikan tempat—tempat kerja—di mana
angkatan kerja berpindah, meningkatnya industri seks (sekitar
pembicaraan mengenai HIV/AIDS sangatlah relevan, serta di mana
200.000 pekerja seks perempuan dengan 7-9 juta pelanggan) dan
program pencegahan dan permasalahan mengenai diskriminasi dan
sangat rendahnya tingkat pemakaian kondom, diperkirakan angka
stigmatisasi dapat diatasi,” ujar dia.
mereka yang terinfeksi akan menjadi dua kali lipat pada 2004.
Sementara itu, Sofjan Wanandi, Ketua APINDO, atas nama
Departemen Kesehatan memperkirakan antara 17 dan 20 juga orang
masyarakat bisnis Indonesia, menegaskan komitmennya untuk
Indonesia beresiko tinggi terhadap infeksi HIV.
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Penerapan
Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan
Dunia Kerja

I

Alasan mengapa tidak mempunyai peraturan/
kebijakan tertulis tentang HIV/AIDS (n=130)

LO berkolaborasi dengan Universitas Indonesia
melaksanakan survei lapangan dari April hingga Juni 2004.
Survei ini melingkupi 191 perusahaan di empat provinsi: DKI
Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Papua. Provinsiprovinsi ini menjadi wilayah sasaran karena tingkat prevelansi
HIV/AIDS-nya yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut
mengenai laporan ini, hubungi Kantor ILO Jakarta.

Sudah mempunyai regulasi/kebijaksanaan tertulis
mengenai HIV/AIDS (n=191)

Lain-lain

16,3
24,8
14,7
9,3
34,9

Melanjutkan rekrutmen terhadap calon karyawan
yang terinfeksi (n=169)
2,1
Ya

86,4
Tidak

12
88

Tidak ada kebutuhan untuk
kebijakan tersebut
Tidak ada sosialisasi dari
Pemerintah
Mempercayakan pada surat
keterangan medis
Tidak ada karyawan yang
terinfeksi HIV/AIDS

11,5
Tergantung
keadaan si
penderita

Ya
Tidak

Bebas HIV/AIDS sebagai syarat untuk rekrutmen

Bebas HIV/AIDS sebagai syarat promosi jabatan
(n=187)

Tidak

47,9%

Ya

52,1%

52,9
Ya

47,1
Tidak

Menerapkan Strategi
Pembelajaran tentang
HIV/AIDS untuk PBB:

Pelatihan Pembelajaran
untuk Fasilitator di Asia
dan Pasifik

D
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i bawah dukungan Koordinator Residen PBB, Tauvik
Muhamad (ILO Jakarta) dan Keiko Izushi (WFP Jakarta), bersama
dengan 30 peserta lainnya dari 15 negara, berpartisipasi dalam
Pelatihan Pembelajaran untuk Fasilitator PBB tentang HIV/AIDS seAsia dan Pasifik di Bangkok, Thailand, dari 19 hingga 26 Oktober
2004. Para peserta termasuk para perwakilan ILO, yaitu: Chun Bora
(ILO di Kamboja), Sylvia Fulgencio (Filipina), Saymano Sanoubane
(Laos) dan Karolin Holm (Thailand).

Selain itu, juga untuk memastikan semua peserta memiliki
pemahaman yang sama mengenai hasil dan standar berkenaan dengan
masalah HIV/AIDS di tempat kerja guna mendukung respon nasional
terhadap penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Di akhir
pelatihan, rencana masing-masing negara untuk menerapkan kegiatan
pembelajaran disusun dan akan dikonsultasikan lebih lanjut di dalam
sistem PBB di tingkat negara.

Sasaran utama dari pelatihan ini adalah untuk memastikan
bahwa tim dari semua negara memiliki fasilitator, sekaligus
narasumber, yang sepenuhnya memahami Strategi Pembelajaran PBB
tentang HIV/AIDS yang telah disepakati semua negara pendukung.

Pelatihan difasilitasi oleh Alan Silverman (UNAIDS New York),
Victor Ortega, Clemet Chankam, Philippe E. Gasques dan Steven
Jensen (UNAIDS Jenewa), Louise Robinson (WFP Roma) dan
Shibananda Purailatpam (UNDP New Delhi).

Dialog Sosial
Sekilas Beragam Kegiatan Serikat Pekerja
Serikat Pekerja dan Pekerja Anak
Serikat Pekerja dan Deklarasi ILO
Inti dari Agenda Pekerjaan yang Layak ILO adalah
mempromosikan Deklarasi ILO. Untuk serikat pekerja,
promosi ini merupakan jantung dari kegiatan serikat
pekerja. Di bawah Proyek Deklarasi ILO/AS, lokakarya serikat pekerja
tentang Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
diselenggarakan atas prakarsa serikat pekerja.
Serikat pekerja sektor perkebunan SPSI mengadakan Lokakarya
Administrasi Serikat Pekerja di Bandung tanggal 28 Agustus 2004,
dengan narasumber Proyek Deklarasi. GSPMII menyelenggarakan
lokakarya tentang Perundingan Bersama dan Negosisasi tanggal 30
Agustus, dengan narasumber Associate Expert. Bahan-bahan untuk
kedua lokakarya ini disediakan Proyek Deklarasi. ILO terus memberikan
dukungan teknis dan materi, sesuai permintaan, di tahun 2005.

Serikat Pekerja dan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
(SPK)
Menindaklanjuti kegiatan serikat pekerja dan SPK, Simposium
mengenai Globalisasi diadakan tanggal 27 Juli. Simposium ini ditujukan
untuk berbagi dengan serikat pekerja Indonesia Laporan ILO tentang
Komisi Dunia mengenai Dimensi Sosial dari Globalisasi (the ILO
Report on the World Commission on the Social Dimension of
Globalisation), sekaligus memprakarsai diskusi dengan serikat pekerja
mengenai bagaimana mereka dapat memasyarakatkan pekerjaan yang
layak di era globalisasi. Bank Dunia, Lembaga Kehakiman Global,
Universitas Indonesia dan ILO Jenewa memaparkan makalah untuk
membantu serikat pekerja memahami peranan pekerjaan yang layak
dalam menikmati keuntungan dari globalisasi.
Di dalam Simposium, para serikat pekerja sepakat bahwa terdapat
kebutuhan untuk bersatu di tingkat nasional sehingga memperkokoh
‘suara serikat pekerja’ di tingkat pembuat kebijakan nasional. Dalam hal
ini, ILO akan terus memfasilitasi, sebaik yang dapat dilakukan,
partisipasi serikat pekerja dalam kegiatan SPK pada 2005 melalui
program SPK ILO.

Serikat Pekerja dan HIV/AIDS
Lokakarya satu hari tentang HIV/AIDS digelar di
dua kota (Surabaya and Jakarta) di bulan September
menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang
digarisbawahi pada pertemuan Kelompok Konsultatif Jaringan Serikat
Pekerja Zanzibar untuk HIV/AIDS di bulan Juni dan Juli. Tujuan dari
lokakarya ini adalah: (1) memberikan informasi dan pemahaman yang
lebih baik di antara para pekerja mengenai dampak HIV/AIDS terhadap
bisnis serta (2) mengembangkan strategi program pencegahan di tempat
kerja, meningkatkan aksi memerangi penyebaran HIV/AIDS, termasuk
program percontohan di perusahaan-perusahaan. Sejumlah lokakarya
bagi serikat pekerja dijadwalkan di berbagai wilayah untuk tahun 2005
di bawah Program ILO untuk HIV/AIDS.

Tidak semua serikat pekerja aktif melakukan
advokasi penghapusan pekerjaan untuk anak.
Karenanya, Kelompok Konsultatif Serikat Pekerja
tentang IPEC dan Ketenagakerjaan Muda diadakan di bulan Juli.
Kelompok ini menyediakan forum informal bagi serikat pekerja untuk
saling berbagi informasi dan wawasan mengenai berbagai program
dan kegiatan penghapusan pekerja anak.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, sebuah aktivitas saat ini
sedang dikembangkan di bawah panduan Kepala Penasihat Teknis
IPEC untuk mengadaptasi Panduan Serikat Pekerja dan Pekerja Anak
ILO ACTRAV. Tujuannya agar serikat pekerja memanfaatkan panduan
tersebut dalam mengembangkan atau memadukan program-program
mereka sendiri, terutama program advokasi dan peningkatan
kesadaran mengenai anti pekerja anak.

Serikat Pekerja dan Jender
Jender merupakan subyek di mana ILO telah
memberikan dukungan terhadap serikat pekerja
selama kurang lebih 8-9 tahun belakangan ini. Sebuah
studi tentang Struktur Serikat Pekerja dan Kesetaraan
Jender sedang dilakukan. Studi ini akan meneliti dampak dari kegiatankegiatan ILO/Serikat Pekerja berkenaan dengan jender terhadap, antara
lain, struktur organisasi, strategi perekrutan untuk perempuan dan lakilaki, dan bagaimana serikat pekerja menyikapi permasalahan
perempuan sebagai sebuah organisasi.
Studi ini akan selesai awal Januari 2005, dan akan
ditindaklanjuti dengan sebuah seminar di bulan Februari 2005, di
mana temuan-temuan dari studi ini akan didiskusikan. Pada seminar
yang sama, serikat pekerja berkesempatan memberikan kontribusinya
dengan menyusun aktivitas-aktivitas lanjutan dari studi ini.
Audit Jender Kantor ILO Jakarta di bulan November juga
melibatkan partisipasi serikat pekerja. Tiga konfederasi serikat pekerja
nasional menegaskan bahwa jalinan kerjasama dengan ILO sehubungan
dengan jender telah berjalan baik. Namun, mengingat investasi yang telah
ditanamkan ILO dan serikat pekerja untuk masalah ini, pemberdayaan
perempuan bekerja masih menjadi hambatan yang harus dihadapi akibat
ideologi agama dan budaya mengenai peranan perempuan.

Serikat Pekerja dan Pekerja
Migran
Pendirian Kelompok Konsultatif Serikat
Pekerja mengenai Jender juga membahas masalah
pekerja rumah tangga dan migrant, serta bagaimana
serikat pekerja dapat berperan dalam mengatasi masalah ini. Masukan
dari serikat pekerja sebagai bentuk kontribusi mereka adalah: (a)
memasukkan modul pekerja rumah tangga/migran ke dalam program
pelatihan mereka; (b) advokasi dan peningkatan kesadaran di antara
para anggota dan masyarakat tentang hak-hak pekerja rumah tangga/
migran; serta (c) menggalang dan melobi perbaikan kebijakan dan
peraturan berkenaan dengan pekerja rumah tangga/migran.
Kegiatan yang sedang dilakukan adalah mengumpulkan dan
mengadaptasi panduan pelatihan khusus untuk serikat pekerja
mengenai Hak-hak Pekerja dan Peran Serikat Pekerja yang digunakan
serikat pekerja sebagai panduan dalam program pelatihan mereka.

•••
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... Sekilas B
Beeragam Kegiatan Serikat Pekerja...
Sehubungan dengan hal itu, bahan advokasi dan peningkatan
kesadaran pun saat ini sedang dalam proses penyusunan untuk
melengkapi panduan pelatihan. Kedua aktivitas ini akan dilaksanakan
di bawah Proyek Pekerja Rumah Tangga.

Serikat Pekerja, Kaum Muda dan
Lapangan Kerja
Menyusul pembentukan Jejaring Lapangan Kerja
bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesian Youth
Employment Network/IYENetwork), sejumlah serikat pekerja telah
mendirikan Biro/Program Pemuda untuk menyikapi permasalahan ini,
seperti KSPI. Serikat pekerja lainnya, seperti KSBSI, berinisiatif
menyusun Program Kaum Muda sebelum pembentukan IYENetwork.
Adanya Proyek Lapangan Kerja bagi Kaum Muda ILO (yang turut
mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional), perhatian dan
ketertarikan terhadap strategi ketenagakerjaan bagi anggota-anggota
serikat pekerja yang kehilangan pekerjaan meningkat. Sejumlah
prakarsa telah dilakukan sejumlah serikat pekerja tentang pelayanan
yang dapat diberikan kepada anggota-anggota mereka yang kehilangan
pekerjaan, seperti pembentukan koperasi bagi pekerja yang kehilangan
pekerjaan dan kegiatan menyangkut JAMSOSTEK.
Sebagai tindak lanjut, terdapat rencana untuk melakukan diskusi
dengan serikat pekerja pada akhir 2004 atau awal 2005 mengenai
masalah pekerja yang kehilangan pekerjaan di dalam konteks strategi
ketenagakerjaan dan mengenai masalah ekonomi informal.

Serikat Pekerja dan Sektor
Pertanian
Di bawah pengawasan Spesialis Pekerja dari
Kantor Sub-Regional di Manila, dua studi mengenai
sektor pertanian dijadwalkan di bulan Desember. Kedua studi ini

membahas mengenai defisit dari pekerjaan yang layak untuk pekerja
pertanian dan pedesaan. Temuan-temuan studi ini diharapkan
memberi informasi kepada ILO dan serikat pekerja mengenai program
intervensi tertentu yang dapat memberikan kontribusi kepada
pertanian, pedesaan, serta kesejahteraan pekerja di ‘tempat kerja’,
termasuk informasi bagaimana meningkatkan organisasi pekerja di

sektor ini.

Aktivitas Serikat Pekerja
Internasional di Indonesia
Baru-baru ini, sejumlah pertemuan sub-regional
serikat pekerja internasional diselanggarakan di
Indonesia. ILO diundang untuk berbicara di kedua pertemuan itu.
Pertemuan pertama adalah Lokakarya Sub-Regional IUF tentang
Perlindungan Kehamilan pada 27 September. Sekitar 40 affiliasi
mewakili enam negara di Asia Tenggara berpartisipasi di lokakarya
tersebut. Kedua adalah Kongres dan Seminar dari World Federation
of Clerical Workers (WFCW) tentang Sektor Pelayanan dan
Globalisasi, digelar pada 1 November.

Rencana untuk 2005
•

Melanjutkan dukungan atas semua kegiatan proyek dan
program Kantor ILO Jakarta, termasuk jender, HIV/AIDS, SPK,
pekerja rumah tangga, pekerja anak, Lapangan Kerja bagi
Kaum Muda, dan deklarasi.

•

Penerbitan Panduan Serikat Pekerja tentang HIV/AIDS,
Pekerja Anak dan Hak-hak Pekerja Migran.

•

Mendukung serikat pekerja di bidang-bidang strategi
ketenagakerjaan bagi anggota-anggotanya yang kehilangan
pekerjaan dan ekonomi informal.

•

Tindak lanjut terhadap kedua studi tentang pertanian.

Dari kiri ke kanan Bambang Widianto (Direktur Ketenagakerjaan Bappenas); Kirnadi (Dirjen Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Depnakertrans); Tjepy Aloewie (Sekjen Depnakertrans) dan Endang
Sulistiyaningsih (Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Internasional Depnakertrans).

pentingnya informasi pasar kerja. “Kami mengharapkan dukungan ILO
dalam mengembangkan informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar
untuk perumusan kebijakan dan fasilitasi bagi pencari kerja.”

Pertemuan Konsultatif
Tripartit ILO Jakarta

S

ekitar 13 perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
berpartisipasi dalam Pertemuan Konsultatif Tripartit yang diadakan
ILO Jakarta tanggal 12 Oktober. Pertemuan ini ditujukan untuk
menerima masukan dari para konstituen mengenai program-program
ILO, melaporkan perkembangan dan program ILO Jakarta terbaru serta
menelaah kemajuan dari Rencana Aksi Nasional mengenai Pekerjaan
yang Layak di Indonesia.
Tjepy Aloewie, Sekretaris Jendral Depnakertrans, mengatakan
bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas
dari angkatan kerja. Sejalan dengan hal ini, Depnakertrans mendirikan
Dewan Sertifikasi Profesional Nasional. Ia pun menegaskan

CUPLIKAN

Sementara itu, Bambang Widianto, Direktur Sektor
Ketenagakerjaan dari Bappenas, menjelaskan bahwa untuk mengurangi
tingkat pengangguran dari 9,5% pada 2004 hingga 5,1% pada 2009
seperti direncanakan pemerintah baru, ketenagakerjaan harus menjadi
prioritas. Karenanya, di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, ia menawarkan enam bidang yang harus mendapat perhatian
(1) Meningkatkan peran dan fungsi dari pasar kerja; (2) Meningkatkan
kualitas sumber daya manusia; (3) Mengembangkan kebijakan
ketenagakerjaan dari sisi permintaan; (4) Mengembangkan kebijakan
ketenagakerjaan dari sisi penawaran; (5) Memperbaiki kebijakan tentang
migrasi kerja; serta (6) Menyusun program dukungan pasar kerja.
Menanggapi bidang-bidang yang ditawarkan di atas, Djimanto,
Sekretaris Jendral APINDO, menekankan pentingnya strategi
penanggulangan kemiskinan sebagai payung dalam menempatkan
ketenagakerjaan sebagai inti dari kebijakan ekonomi dan sosial dan untuk
melaksanakan program pekerjaan yang layak di Indonesia.
“Penanggulangan kemiskinan harus terkait erat dengan Strategi
Pembangunan Nasional dan harus dipantau secara berkala baik di tingkat
nasional maupun regional.”
Pertemuan konsultatif ini akan dilanjutkan dengan pertemuan
bersama serikat pekerja, lokakarya tentang strategi ketenagakerjaan

serta pertemuan untuk menelaah kembali Rencana Aksi Nasional
tentang Pekerjaan yang Layak.

Jender
Pelecehan Seksual di tempat Kerja:

Perempuan Masih Sangat Rentan

P

ermasalahan pelecehan seksual di tempat kerja menjadi
perhatian sungguh-sungguh para konstituen tripartit di
Indonesia, sehubungan dengan pengesahan peraturan

ketenagakerjaan baru di bawah Program Reformasi Hukum
Ketenagakerjaan. Ketidakpastian apakah pekerja terlindungi di bawah
Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan muncul akibat sikap berdiam
diri atau keengganan melakukan pengaduan saat pelecehan seksual
terjadi di tempat kerja.
Sebagai bagian dari tujuan dan kegiatan Proyek Deklarasi ILO/
USA tentang Hubungan Industrial di Indonesia, Proyek bersama
Kantor ILO Jakarta untuk pertama kalinya menggelar Lokakarya
Tripartit Nasional tentang Pelecehan Seksual di Tempat Kerja di
Jakarta pada 24 Agustus.
Tujuan utama dari lokakarya ini adalah menelaah kesiapan dari
peraturan dan kebijakan yang ada, termasuk peraturan perusahaan dan
perjanjian bersama dalam mencegah dan mengatasi masalah
pelecehan seksual secara efektif dan mengidentifikasikan bentukbentuk pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu, untuk
menindaklanjuti langkah-langkah serta program-program untuk
memerangi masalah ini. Narasumber utama adalah Naomi Cassirer,
Spesialis Jender dari ILO-Kantor Sub-Regional di Manila.

pelanggaran hak-hak mendasar pekerja. Organisasi ini juga
menegaskan bahwa masalah ini menyangkut masalah keselamatan dan
kesehatan kerja, diskriminasi, kondisi kerja yang buruk serta bentuk
kekerasan, khususnya terhadap perempuan,” ujar Carmelo Noriel,
Kepala Penasihat Teknis Proyek Deklarasi ILO tentang Hubungan
Industrial di Indonesia.
Di dalam lokakarya, para panelis dari berbagai perusahaan
berbagi pengalaman dalam menangani dan mencegah pelecehan
seksual di tempat kerja dengan mendirikan forum bipartit untuk
menindaklanjuti pengaduan atau keluhan dari pekerja. Lokakarya ini
menyimpulkan bahwa usaha mengembangkan langkah-langkah efektif
untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual di tempat kerja
sangatlah penting mengingat pelecehan mengakibatkan tingginya
tingkat absensi, keluar masuk pegawai, jumlah tenaga kerja yang
hilang serta menimbulkan citra buruk perusahaan.
 ILO/Tri Andhi

“Berdiam diri atau tidak adanya pengaduan bukan berarti
pelecehan seksual tidak terjadi. ILO menilai pelecehan seksual sebagai

Apakah PELECEHAN SEKSUAL
DI TEMPAT KERJA?

P

elecehan seksual terdiri dari perilaku seksual yang tidak
diharapkan dan diinginkan. Baik laki-laki maupun perempuan dapat
menjadi korban, namun perempuan lebih rentan terhadap masalah
ini. Kelompok perempuan tertentu berisiko besar menjadi korban
pelecehan seksual, seperti anak perempuan dan perempuan muda,
pekerja rumah tangga, pekerja migran perempuan, perempuan yang
bekerja di lingkungan yang didominasi pekerja laki-laki, serta
perempuan yang tidak memiliki posisi tawar. Kelompok perempuan
yang berada di bawah pengawasan sekelompok laki-laki pun berisiko.
Dua bentuk pelecehan seksual di tempat kerja adalah pelecehan
‘quid pro quo’ dan penciptaan suasana kerja yang penuh intimidasi.
Pelecehan quid pro quo (yang bermakna ‘ini untuk itu’) merujuk pada
tuntutan seseorang yang memegang kekuasaan, seperti penyelia, untuk
melayani hasrat seksualnya guna mempertahankan atau mendapatkan
haknya atas kenaikan upah, promosi, kesempatan pelatihan, mutasi
atau pekerjaan itu sendiri. Hal ini mendorong pekerja untuk memilih
antara melayani hasrat seksual tersebut atau kehilangan haknya di
tempat kerja. Bentuk pelecehan ini dikenal juga sebagai ‘pemerasan
seksual’ (sexual blackmail).
Bentuk kedua pelecehan seksual dapat meracuni suasana kerja
dan membatasi kinerja pekerja. Karenanya, penciptaan suasana kerja
yang penuh intimidasi selalu tercakup di dalam definisi pelecehan
seksual dalam peraturan dan kebijakan yang menentang praktek ini di
seluruh dunia. Pelecehan terdiri dari fisik, verbal, non-verbal yang
bernuansa seksual yang menyinggung orang yang dilecehkan.

Pekerja perempuan pada suatu perusahaan rokok di Jawa Timur,Indonesia

BENTUK-BENTUK PELECEHAN SEKSUAL DI
TEMPAT KERJA YANG SERINGKALI TERJADI
YAITU:
/ Pelecehan Fisik (mencium, mengelus, menyubit atau
menyentuh yang bernuansa seksual)

/ Pelecehan Verbal (komentar yang tidak pantas mengenai
kehidupan seksual atau pribadi seseorang, percakapan
yang bernuansa seksual atau candaan yang berbau seks,
pernyataan yang tidak sedap didengar mengenai bagian
tubuh atau penampilan seseorang)

/ Pelecehan Tertulis atau Grafis (mengirimkan gambargambar porno melalui email, menempelkan posterposter porno atau mengirimkan surat cinta yang tidak
diharapkan kepada pegawai atau anak buah)

/ Pelecehan Emosional (perilaku yang mengasingkan atau
mendiskriminasikan seseorang berdasarkan jenis
kelaminnya)
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Awal yang Menjanjikan bagi

PEKERJA MIGRAN *

Oleh Alan Boulton,
Direktur ILO di Indonesia

menekuni pekerjaan “3D”—kotor, berbahaya dan sulit (dirty,
dangerous and difficult). Pekerjaan yang tidak diinginkan
pekerja lokal.

B

eragam tindakan yang diambil Presiden dan Menteri
Tenaga Kerja di awal pemerintahan mereka merupakan
pertanda baik bahwa Pemerintah akhirnya akan menyikapi
permasalahan yang dihadapi banyak pekerja migran
Indonesia.
Presiden melakukan perjalanan khusus ke Kepulauan
Riau untuk menyambut kembalinya para pekerja dari
Malaysia serta mengakui sumbangsih para
“pahlawan” ini. Menteri Tenaga Kerja
yang baru, Fahmi Idris, telah
mengunjungi Malaysia untuk
mengulas sejumlah
permasalahan pekerja
migran dengan
Pemerintah Malaysia. Untuk
itu, langkah-langkah lanjutan
harus dapat menjamin
pelaksanaan sistem dan perlindungan yang
tepat bagi pekerja migran.
Kesadaran akan berbagai
permasalahan yang dihadapi
pekerja Indonesia yang
mencari kesempatan di
negara lain telah
meningkat. Bagi sebagian
orang, bekerja di luar
negeri dianggap sebagai
suatu pengalaman berharga.
Namun, tidak bagi sejumlah pekerja migran yang menderita
kondisi kerja dan kehidupan yang buruk. Dalam kasus-kasus
yang diberitakan baru-baru ini, sejumlah pekerja menderita
penganiayaan serius di tangan majikan mereka.
Pekerja migran semakin memainkan peranan penting di
banyak negara. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 86 juta
pekerja migran di seluruh dunia, dengan 32 juta di antaranya
berada di negara-negara berkembang. Lebih dari dua juta
pekerja Asia meninggalkan rumah setiap tahunnya untuk
bekerja di dalam dan di luar negeri dengan kontrak kerja
jangka pendek.
Kini pekerja migran meliputi pekerja dengan beragam
keterampilan. Di sisi lain adalah jutaan pekerja profesional
yang berusaha mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi
dan peluang yang lebih besar di luar negeri. Namun, alur
migrasi didominasi pekerja berketerampilan rendah di sektorsektor yang ditinggalkan penduduk asli negara tersebut yang
lebih memilih pekerjaan yang lebih baik. Sebagian besar
migran dari negara-negara berkembang dikenal cenderung

Proporsi perempuan sebagai internasional migran
meningkat. Feminisasi pekerja migran, terutama dalam industri
manufaktur padat karya dan banyak industri pelayanan
lainnya, paling menonjol di Asia, di mana sejumlah besar
perempuan beremigrasi setiap tahun menjalani profesi pekerja
kasar maupun trampil—mayoritas berkecimpung di pekerjaan
rumah tangga atau hiburan dan hanya segelintir di bidang
perawatan dan pengajaran.
Lebih dari satu dekade terakhir ini, Indonesia telah
menjadi negara pemasok pekerja kasar kontrak terbesar
di dunia. Indonesia
merupakan negara eksportir
tenaga kerja terbesar kedua
setelah Filipina. Menurut
studi ILO terbaru, jumlah
pekerja migran legal sekitar
438.000 orang pada 2002.
Sementara jumlah pekerja ilegal
sulit untuk diperkirakan. Namun
diperhitungkan mencapai dua kali lipat
dari perkiraan pemerintah.
Diperkirakan pendapatan devisa
tahunan dari pekerja migran
Indonesia antara US$1,1 hingga $2,2
triliun. Remitens dari pekerja migran
di tahun 2003 saja mencapai
US$1,86 triliun, menempatkan
mereka sebagai penyumbang kedua
terbesar pendapatan devisa
Indonesia setelah minyak dan gas.
Sekitar 72% pekerja migran Indonesia adalah
perempuan. Lebih dari 90% dari mereka bekerja sebagai
pekerja rumah tangga di negara-negara seperti Malaysia,
Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Timur
Tengah. Dua negara tujuan utama adalah Malaysia (40%) dan
Saudi Arabia (37%). Dari negara-negara ini, hanya Hongkong
yang menyediakan kerangka legal untuk melindungi hak-hak
pekerja migran, seperti jam kerja, upah standar, cuti dan syarat
kerja lainnya.
Pekerja migran Indonesia karenanya memberikan
sumbangan besar kepada perekonomian dan masyarakat
Indonesia serta menjadi bagian penting dari angkatan kerja.
Migrasi ketenagakerjaan menawarkan prospek kerja bagi
banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan di rumah
dan karenanya membantu penuntasan masalah
pengangguran di Indonesia.
Tantangan bagi pemerintah adalah untuk menemukan
cara memaksimalkan kontribusi migrasi terhadap
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pertumbuhan dan pembangunan serta penyediaan
perlindungan dan dukungan yang tepat terhadap warga
Indonesia yang berniat bekerja di negara lain.
Jadi, apa yang perlu dilakukan? Memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran akan
melibatkan beragam aksi di berbagai tingkatan. Di tingkat
internasional, harus terdapat penerimaan atas standar
ketenagakerjaan pokok yang menyediakan seperangkat
peraturan ketenagakerjaan dalam ekonomi global.
Di tingkat nasional, sejumlah bidang utama yang perlu
diperbaiki adalah:
•

Ketentuan akan informasi yang akurat,
aktual dan tepat bagi calon pekerja
migran tentang biaya pengiriman, gaji
dan kondisi di negara tujuan;
Pengawasan yang efektif terhadap
para agen dan penyalur sehingga
komisi, ongkos perjalanan dan
perekrutan bersifat realistis;

•

Proses rekrutmen yang lebih singkat
dengan peluang kecil untuk
melakukan korupsi;

•

Menyikapi masalah dalam sistem
resmi untuk memperoleh pekerjaan
di luar negeri (terlalu mahal, terlalu
lama, dan sebagainya) sebagai upaya
meminimalisir migrasi kerja ilegal;

•

Menegakkan peraturan dan kebijakan untuk memerangi
perdagangan manusia; dan

•

mendorong serta memfasilitasi pengiriman remitens yang
aman.

Ada sejumlah kemajuan penting dalam peningkatan
pemberian dukungan yang diberikan bagi pekerja migran
melalui kedutaan-kedutaan Indonesia di banyak negara
penerima. Masih ada peluang untuk lebih meningkatkan
pelayanan melalui penempatan Atase Perburuhan di lebih

Agenda

Memberikan perlindungan yang lebih baik akan
melibatkan kerja sama pemerintah nasional dengan
pemerintah provinsi dan daerah. Hal penting lain adalah
peningkatan keterampilan pekerja migran sebagai upaya
meningkatkan daya saing dan posisi tawarnya. Karenanya,
wajar untuk mengalokasikan sumber daya untuk
mengembangkan salah satu industri ekspor terbesar
Indonesia—dan terutama yang membawa manfaat besar bagi
masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Kita harus berupaya keras guna
memastikan Indonesia dan
masyarakatnya merasakan manfaat
dari peluang migrasi pekerja
migran. Tindakan yang efektif dan
berkesinambungan dari pihak
pemerintah penting bagi
pembangunan, penerapan dan
pengawasan kebijakan yang akan
memaksimalkan keuntungan dan
memimalisir risiko dari migrasi
kerja.

•

1

banyak kedutaan lagi, serta mendorong kelompok pendukung
pekerja Indonesia di luar negeri.

Peluncuran Panduan Tindakan Polri tentang
Penegakkan Hukum dan Ketertiban dalam
Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, Januari
2005

2
3
4

Pelatihan Rekonsilitasi untuk Para Hakim, Jakarta
dan Yogyakarta, Januari 2005

5

Peluncuran laporan dan publikasi tentang
pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga
migran, Jakarta, awal 2005*

Pertemuan Tingkat Tinggi Hubungan Industrial,
Jakarta, Januari 2005
Lokakarya Nasional tentang Perencanaan
Strategis untuk Jejaring Advokasi Nasional
tentang Pekerja Rumah Tangga, Jakarta, awal
2005*

Penting untuk melakukan dialog
dengan , dan melibatkan, mitra kunci,
agen penyalur dan badan pengawas.
Serikat pekerja dan organisasi
kemasyarakatan dapat membantu
pekerja migran membentuk serikat dan
menyuarakan keprihatinan mereka.
Yang terpenting dari kesemuanya
adalah kebutuhan melibatkan pekerja
migran sendiri dalam upaya
memberikan perlindungan yang lebih
baik.
Perlakuan dan perlindungan
yang memadai bagi pekerja migran
berkaitan dengan kepulangan serta
pengintegrasian mereka kembali ke
masyarakat.

Kita harus berupaya keras guna memastikan Indonesia
dan masyarakatnya merasakan manfaat dari peluang migrasi
pekerja migran. Tindakan yang efektif dan berkesinambungan
dari pihak pemerintah penting bagi pembangunan, penerapan
dan pengawasan kebijakan yang akan memaksimalkan
keuntungan dan memimalisir risiko dari migrasi kerja.
* Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel berbahasa Inggris
berjudul “Promising Start for Migrant Workers”, dan telah
dipublikasikan di The Jakarta Post, hari Senin, 6 Desember 2004.

6

Lokakarya untuk Hakim Perburuhan bekerja sama
dengan Pengadilan Industrial Malaysia, Jakarta, Februari
2005*

7
8

Peluncuran Survei Perilaku terhadap Pekerja Anak,
Jakarta, Februari 2005

9

Kesetaraan Jender melalui Perundingan Bersama,
Jakarta, April 2005*

Peluncuran Laporan Komite Aksi Nasional tentang
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional, Jakarta, Maret
2005

* dalam perencanaan
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Seberapa Banyak “Pekerjaan”
yang Perempuan dan Laki-laki
Lakukan?

M

eskipun semakin banyak perempuan yang aktif bekerja
tahun-tahun belakangan ini, indikator pasar kerja umumnya masih
memperlihatkan ketimpangan terhadap perempuan. Menurut data
statistik tahun 2001, hanya 52% perempuan yang berpartisipasi
dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan 84% laki-laki. Walau
jumlah itu mengalami perubahan setiap tahun, tingkat partisipasi
laki-laki di dunia kerja masih secara konsisten melampaui
perempuan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya
modal sosial, tanggung jawab keluarga dan diskriminasi
mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan. Kendati
demikian, data memperlihatkan bahwa perempuan lebih kurang
beruntung di pasar kerja ketimbang laki-laki.
Menurut indikator pasar kerja dari Biro Pusat Statistik tahun
2003, pola pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki berbeda dalam
status kerja mereka, di mana jumlah laki-laki yang bekerja penuh
waktu (71,4%) lebih besar dibanding perempuan (49,8%). Laki-laki
pun cenderung menjadi pekerja mandiri, terutama berwirausaha
dengan bantuan keluarga atau pekerja lepasan. Kenyataan yang
memprihatinkan dalam hal ini adalah besarnya jumlah perempuan
di antara pekerja keluarga yang tidak dibayar dan perempuan yang
bekerja di ekonomi informal.
Data berdasarkan jenis kelamin dalam hal industri dan
pekerjaan di pasar kerja terkonsentrasi pada perempuan dan lakilaki di bidang pekerjaan yang saling berbeda. Laki-laki
mendominasi bidang industri yang cenderung memberikan
penghasilan lebih tinggi, seperti pertambangan, penggalian,
peralatan, konstruksi dan transportasi; sedangkan sebagian besar
perempuan berkecimpung di bidang pertanian dan perdagangan,
yang umumnya berpenghasilan rendah. Pemisahan jenis pekerjaan
membatasi perempuan pada peluang pekerjaan yang lebih sempit
ketimbang laki-laki, di mana mereka lebih berpeluang.
Keterbatasan akses terhadap perempuan
dalam hal kesempatan pendidikan dan
pelatihan
(hampir 70% pelajar di sekolah kejuruan
adalah laki-laki)
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Rendahnya perlindungan hukum dan sosial

Bukti
Ketimpangan
Jender di Tempat
Kerja

(di antara pekerja yang terlindungi skema
jaminan sosial, laki-laki melampaui
perempuan dengan dua berbanding satu)
Kurangnya perwakilan
(38% pegawai negeri adalah perempuan,
namun hanya 14% yang menduduki
jabatan tinggi*)
Ketimpangan pendapatan

Program ILO tentang Kesetaraan Jender di Tempat
Kerja

(gaji rata-rata perempuan lulusan
universitas di Indonesia lebih rendah 25%
ketimbang laki-laki berpendidikan sama*)
(*2002 Country Reports on Human Rights
Practices: Indonesia , Dept of State, U.S.A)

Hambatan-hambatan apa yang
Dihadapi Perempuan di Tempat
Kerja?

 Konvensi 100 tentang Kesamaan Pengupahan
Menuntut pemberian upah dan tunjangan yang sama untuk pekerja
perempuan maupun laki-laki dengan jenis pekerjaan yang bernilai
sama

 Konvensi 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)

H

ambatan struktural seperti praktek rekrutmen yang
diskriminatif menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi di dalam
angkatan kerja. Lowongan kerja dengan batas umur akhir 20-an dan
tiga tahun pengalaman kerja menutup pintu bagi perempuan
berpotensi yang harus merawat sendiri anak-anak mereka. Banyak
jenis pekerjaan, baik di sektor non-manual, acap kali mensyaratkan
tingkat pendidikan yang tinggi dan hanya ditujukan kepada laki-laki
saja. Juga terdapat kasus di mana perempuan hamil diberhentikan
ketika mereka sedang cuti hamil. Terkadang, penerapan kebijakan
batas pensiun yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan
menghambat perempuan meniti aspirasi profesional dan personal.
Di tempat kerja, perempuan menghadapi pertarungan keras
berkaitan dengan kondisi kerja. Di banyak kasus, perusahaan
seringkali membujuk pekerja untuk tidak mengambil cuti, meskipun
UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003 menyatakan bahwa
perusahaan harus memberikan cuti menstruasi kepada seluruh
pekerja perempuan tiap bulan. Lebih lanjut, banyak perusahaan
tidak menyediakan fasilitas penitipan anak atau ruangan khusus bagi
para ibu yang menyusui.

Banyak Perusahaan
Masih Mengabaikan
Hak Perempuan

Menuntut diberlakukannya kebijakan nasional untuk
menghapuskan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan,
pelatihan dan kondisi kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis
kelamin, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa atau sosial,
dan memasyarakatkan pemberian kesempatan dan perlakuan yang
setara

 Konvensi 156 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga
Mengenali kebutuhan untuk menciptakan pemberian kesempatan
dan perlakuan yang setara dan efektif antara pekerja laki-laki dan
perempuan dengan tanggung jawab keluarga

 Konvensi 183 tentang Perlindungan Kehamilan
Menuntut pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan
masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi pekerja dan
perempuan dan memberikan perlindungan kehamilan
Selanjutnya, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 bertujuan
memberikan perlindungan yang lebih luas dan mendalam kepada
pekerja, termasuk pekerja perempuan, yang disebutkan di dalam
pasal 5 dan 6 menyangkut ketentuan anti diskriminasi.
 Pasal 5: Setiap tenaga kerja
memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh
pekerjaan tanpa
membedakan jenis kelamin,
suku, ras, agama dan aliran
politik sesuai dengan minat
dan kemampuan tenaga
kerja yang bersangkutan.

Sebuah survei oleh Yayasan
Jurnal Perempuan (YJP), dirilis bulan
Januari, memperlihatkan bahwa
banyak perusahaan di kota-kota
besar di seluruh Indonesia
mengabaikan perempuan dan hakhak hukum mereka di tempat kerja.
Meski peraturan mewajibkan
perusahaan untuk memberikan tiga
bulan cuti kehamilan, perusahaan
sebaliknya mendorong perempuan
untuk tidak mengambil selama tiga
bulan penuh.
Dilaporkan di sejumlah
perusahaan, perempuan diminta
hanya mengambil cuti hamil
maksimal selama dua bulan, dan mendapatkan uang pengganti
untuk bulan ketiga. Survei pun memperlihatkan, di banyak kasus,
perempuan hamil diwajibkan mengambil cuti hamil selama tiga
bulan berturut-turut setelah melahirkan. Peraturan yang ada
sebenarnya memperbolehkan mengambil satu setengah bulan
sebelum dan sesudah kelahiran.
Laporan pun menyebutkan bahwa “pekerja perempuan yang
hamil harus bekerja penuh selama masa kehamilan sembilan bulan,
yang dapat membahayakan kesehatan mereka dan bayi mereka”.
Survei ini pun menunjukkan bahwa perusahaan memutuskan
kontrak pekerja tidak tetap saat mereka hamil tujuh atau delapan
bulan. Diperkirakan, ini untuk menghindari pembayaran cuti hamil.

Sumber: The Jakarta Post, 24 January 2004: “Most Employers Neglect
Women’s Rights: NGO”

Perlindungan Hukum Apa yang
Tersedia?

E

mpat Konvensi ILO menjadi inti promosi dan pencapaian
kesetaraan jender di dunia kerja. Indonesia telah meratifikasi dua
konvensi: Konvensi No. 111 dan 100 melalui UU No. 80/1957
dan UU No. 21/1999.

Tim Redaksi: Kyung Eun Lee, Gita Lingga, Dewayani Savitri, Oktavianto Pasaribu

 Pasal 6: Pengusaha wajib
memberikan hak dan
kewajiban pekerja/buruh
tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama,
warna kulit dan aliran
politik.

Program ILO tentang Kesetaraan
Jender di Tempat Kerja

S

aat ini, ILO Jakarta menjalin kerjasama erat dengan para
mitra tripartit menyangkut Kesetaraan Kesempatan Kerja. Bulan
Oktober 2003, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans) mengeluarkan keputusan (KEP-53/MEN/IV/2004)
mendirikan Gugus Tugas Kesetaraan Kesempatan Kerja untuk
berkoordinasi dengan badan-badan teknis departemen menyiapkan
program dan kegiatan mengenai pelaksanaan Kesetaraan
Kesempatan Kerja di tempat kerja. Sebagai upaya untuk
memberikan bantuan teknis, ILO telah mengembangkan Proyek
untuk Mendukung Pengembangan Kebijakan Nasional tentang
Kesetaraan Kesempatan Kerja di Indonesia. Melalui Proyek, ILO
mendukung dan memberi masukan terhadap rencana kerja dan
program mereka, memberikan bantuan teknis untuk menyusun
panduan tentang Kesetaraan Kesempatan Kerja bagi sektor swasta,
serta pelatihan bagi pejabat pemerintahan lokal. ILO pun
mengadakan berbagai pertemuan konsultatif dengan APINDO dan
serikat pekerja mengenai masalah ini.

