
residen Republik Indonesia, Susilo Bambang 
Yudhoyono, menyaksikan penandatanganan 
Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) pada 

13 April, di Istana Presiden, Jakarta, Indonesia. Pakta 
ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua 
LKS-Tripartit Nasional, Myra H. Hanartani, Deputi 
LKS-Tripartit Nasional dari unsur Pemerintah, Sofjan Wanandi, Deputi dari pengusaha, dan Thamrin Mosii, 
Deputi dari serikat pekerja.  

Edisi Dua Bahasa Juni 2011

Penandatanganan Pakta Lapangan Kerja Indonesia:

Indonesia Negara Pertama di Dunia Adopsi

P

Pakta Lapangan Kerja Global ILO

Pakta Lapangan Kerja Indonesia 
merupakan penerapan dari Pakta 

Lapangan Kerja Global ILO di tingkat negara...
Pemerintah, termasuk saya sendiri, para gubernur, 
bupati dan walikota, harus memainkan peran 
aktif dalam memastikan keefektivan LKS-Tripartit 
Nasional dalam menyikapi dan mengatasi masalah 
terkait ketenagakerjaan.

Susilo B. Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
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“PLKI menegaskan pentingnya 
dialog sosial guna memastikan 
pertumbuhan ekonomi. Kita 
menghadapi masalah sosial dan 
publik yang sama, karenanya 
mari berdialog demi kepentingan 
bersama.” 

“Kami sepenuhnya mendukung PLKI 
sebagai sarana meningkatkan kondisi 
kerja. Kami, berharap para pengusaha 
akan selalu melibatkan serikat pekerja 
dan mendiskusikan apa yang perlu 
dilakukan dalam menghadapi kesulitan-
kesulitan ini bersama-sama.” 

 Kerja Global

dari KAMI
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perhatian dan upaya para aktor tripartit terhadap inklusivitas 
pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan pembangunan sumber 
daya manusia. Model pelaksanaan dari Pakta ini akan banyak 
mendorong prakarsa-prakarsa di tingkat lokal.

Senada, Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, 
mengatakan bahwa PLKI menandai bentuk kerjasama yang 
lebih mendalam antara konstituen tripartit Indonesia dan ILO. 
“PLKI akan membangun arah bagi Program Pekerjaan yang 
Layak untuk Indonesia yang mencakup pembangunan negara 
hingga 2015,” kata dia. 

Djimanto 
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo)

Rekson Silaban
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia

akta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) merupakan 
adaptasi nasional dari Pakta Lapangan Kerja Global. 
Pakta Global ini menerima dukungan internasional 

yang kuat, terutama dari kepala-kepala negara G20, Sidang 
Umum PBB, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), 
ASEAN, serta banyak organisasi internasional dan lembaga 
regional lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara 
anggota G20. Pakta ini terdiri dari kebijakan terpadu di 
empat bidang: 

 Mempercepat penciptaan kerja, pemulihan kerja dan 
mempertahankan usaha.

Membangun sistem perlindungan sosial dan melindungi 
masyarakat.

Memperkuat pengakuan terhadap standar-standar 
ketenagakerjaan internasional. 

Dialog sosial: perundingan bersama, penentuan 
prioritas, penetapan aksi.

Kebijakan-kebijakan di keempat bidang ini saling 
berinteraksi dan mengarah pada pembentukan globalisasi 
yang adil dan berkelanjutan.

Pakta pun menyerukan pemerintah, pekerja dan 
pengusaha dari masing-masing negara untuk bersama-
sama mengembangkan rencana aksi yang mendalam 
yang dapat menjangkau tujuan-tujuan yang lebih luas dari 
penciptaan  lapangan kerja dan perlindungan masyarakat 
dengan tujuan jangka panjang meningkatkan prinsip-prinsip 
mendasar dari kerangka kerja masyarakat global. Dengan 
mengadopsi Pakta ini, para konstituen ILO berkomitmen 
untuk menciptakan dunia yang berbeda dan lebih baik di 
mana kemajuan globalisasi dan ekonomi saling terpadu dan 
terkait dengan keberlanjutan, keadilan sosial dan hak asasi 
manusia. 

P
ejak Februari tahun lalu para konstituen kami 
di Indonesia – Pemerintah, serikat pekerja dan 
Apindo mewakili para pengusaha – memulai 

proses pengadaptasian Pakta Lapangan Kerja Global ke 
dalam konteks Indonesia. Pakta ini merancang perangkat 
kebijakan yang seimbang dan realistis untuk mengatasi 
dampak krisis dan mempercepat pemulihan dalam masalah 
ketenagakerjaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Pemerintah 2010 – 2014 dan dengan 
dukungan dari para mitra sosial, Pakta Lapangan Kerja 
Indonesia menandai tonggak pencapaian secara nasional dan 
internasional. 

Di Indonesia, ini merupakan prioritas-prioritas bersama 
mengenai apa yang dibutuhkan dalam memajukan agenda 
pekerjaan yang layak di Indonesia:

Penciptaan lapangan kerja; 
Hubungan industrial;
Perlindungan sosial; dan 
Produktivitas kerja.

Kami kini mendukung para konstituen dalam hal pelaksanaan 
dan penerapannya, dengan melibatkan bantuan dari ILO dan 
organisasi-organisasi internasional lainnya.

Secara internasional, Indonesia mencanangkan contoh bagi 
negara-negara lain mengenai bagaimana Pemerintah, serikat 
pekerja dan organisasi pengusaha dapat bekerja bersama 
dengan menyepakati prioritas-prioritas bersama dan menjalin 
kerjasama demi mewujudkan pekerjaan yang layak. Prosesnya 
sendiri sangatlah berharga, menepatkan dialog sosial dan 
kepemilikan nasional ke dalam praktik. ILO bangga dapat 
mendukung proses tersebut dan akan terus memberikan 
dukungan dalam pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia 
melalui penyusunan Program Nasional Pekerjaan yang Layak 
untuk Indonesia.  

S
Pakta Lapangan
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PLKI dirancang untuk membawa 
manfaat pertumbuhan ekonomi bagi 
setiap warga negara melalui penciptaan 
lapangan kerja yang layak dan produktif. 
Pakta ini mendorong perekonomian 
Indonesia agar secara regional lebih 
kompetitif sekaligus mendukung tujuan 
kebijakan nasional. PLKI pun mewakili 
prioritas Pemerintah Indonesia, pekerja 
dan pengusaha serta mencerminkan 
komitmen tripartit untuk melakukan 
aksi bersama guna memastikan 
perekonomian Indonesia lebih kaya 
lapangan kerja, meningkatkan daya 
saing ekonomi, meningkatkan hubungan 
industrial dan melindungi pekerja yang 
rentan.  

Indonesia termasuk di antara negara-
negara percontohan pertama yang 
menetapkan proses dialog dan adaptasi 
nasional dari Pakta Lapangan Kerja 
Global yang diadopsi di Konferensi 
Perburuhan Internasional pada 2009, 
yang mencapai puncaknya pada 
penandatanganan Pakta Lapangan Kerja 
nasional. Pakta Lapangan Kerja Global 
ILO (Global Jobs Pact/GJP) menawarkan 
seperangkat kebijakan yang seimbang 
dan realistis yang dapat diadopsi di 
tingkat negara untuk memperkokoh 
upaya-upaya yang sudah berjalan di 
tingkat nasional guna menanggulangi 
krisis serta mencapai keberlanjutan 
ekonomi, sosial dan lingkungan.

“Pakta Lapangan Kerja Indonesia 
merupakan penerapan dari Pakta 
Lapangan Kerja Global ILO di tingkat 
negara. Saya sudah bertemu dengan 
Direktur Jenderal ILO [Juan Somavia] dan kami mendiskusikan 
tentang krisis keuangan serta dampak sosial dan ekonominya 
terhadap dunia. Beliau memuji kebijakan dan pengelolaan 
yang diambil Indonesia dalam mengatasi dampak sosial dan 
ekonomi krisis tersebut,” ujar Presiden Yudhoyono seperti 
dikutip dari Bisnis.com.

Presiden pun menekankan pentingnya peran yang dimainkan 
LKS-Tripartit Nasional dalam menangani dan mengatasi 
masalah terkait ketenagakerjaan. “Pemerintah, termasuk saya 

sendiri, para gubernur, bupati dan 
walikota, harus memainkan peran 
aktif dalam memastikan keefektivan 
LKS-Tripartit Nasional dalam 
menyikapi dan mengatasi masalah 
terkait ketenagakerjaan.”

Sementara itu, Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Indonesia, 
Muhaimin Iskandar, menyatakan 
bahwa PLKI merupakan 
deklarasi tripartit yang bertujuan 
menciptakan lapangan kerja dan 
meningkatkan perlindungan sosial 
sebagai elemen utama dalam 
kebijakan ketenagakerjaan dan 
sosial dalam menanggulangi 
krisis keuangan. “Melalui PLKI, 
semua pihak yang terkait dengan 
permasalahan ketenagakerjaan 
akan memiliki visi dan misi yang 
sama, terfokus pada keempat 
prioritas Pakta: penciptaan 
lapangan kerja; memperkuat 
hubungan industrial; meningkatkan 
kulitas dan cakupan perlindungan 
sosial; dan meningkatkan 
produktivitas kerja.” 

Menyadari keterkaitan yang erat 
dengan berbagai permasalahan 
di tingkat nasional, perwakilan 
tripartit Indonesia – Pemerintah, 
pekerja dan pengusaha – 
secara resmi memutuskan 
untuk mengadaptasi GJP guna 
membantu penanggulangan 
dampak sosial dan ketenagakerjaan 
dari krisis ekonomi terhadap para 
pekerja dan dunia usaha Indonesia. 

PLKI disusun melalui serangkaian kajian dan konsultasi di 
antara para mitra tripartit. Komite Pelaksana tripartit dengan 
dukungan dari Kantor Wakil Presiden pun dibentuk guna 
memberikan masukan-masukan strategis dalam proses 
penyusunan PLKI. 

Pakta ini pun akan  menjadi dasar bagi kegiatan tripartit untuk 
periode 2011 dan 2014, menyoroti empat bidang prioritas 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional dan prioritas para mitra sosial. PLKI juga terfokus pada 

“Pemerintah Indonesia sepenuhnya 
mendukung PLKI sehingga kita dapat 
memanfaatkan berbagai pengalaman 
dari negara-negara lain dalam 
menanggulangi berbagai tantangan 
di pasar kerja kita. Diharapkan 
pertumbuhan ekonomi akan 
memberikan manfaat bagi masyarakat 
Indonesia melalui penciptaan pekerjaan 
yang layak dan produktif.”

Apa kata Mereka tentang PLKI ?
Dr. Bambang Widianto
Wakil Bidang Kesejahteraan Sosial dari 
Kantor Wakil Presiden

ILO memberikan selamat kepada para 
konstituen tripartit Indonesia atas 

komitmen kuat yang diperlihatkan melalui 
penyusunan Pakta Lapangan Kerja Indonesia. 
Hal ini merupakan sebuah contoh keberhasilan 
dari dialog sosial berdasarkan kepercayaan dan 
komitmen bersama. Hal ini pun merupakan 
langkah solid dalam menciptakan masa depan 
yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia
Sachiko Yamamoto,
Direktur Regional ILO untuk Asia Pasifi k

berita utama
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Sebuah piagam komitmen juga ditandatangani 
untuk menunjukkan dukungan para konstituen dalam 
mempromosikan penciptaan dan pelaksanaan green jobsdi 
Indonesia. Bersamaan dengan penandatanganan piagam ini, 
juga diluncurkan proyek di Indonesia yang akan dilaksanakan 
hingga 2012. Melalui proyek ini diharapkan dapat membantu 

program dan 
inisiatif nasional 
yang terkait 
dengan perubahan 
iklim, lingkungan  
hidup dan 
pemulihan dari 
krisis ekonomi. 

“Green Jobs 
menjadi unsur 
penting dari 
perspektif 
Indonesia. 
Oleh karena 
itu, kita perlu 

mengarusutamakan perekonomian hijau di semua sektor 
ekonomi terkait. Kita perlu mengembangkan lebih jauh 
cara dan sarana untuk melaksanakan program-program 
ekonomi hijau mulai dari tingkat individu, swasta, masyarakat 
maupun pemerintah,” kata Laksmi Dhewanthi, Asisten Deputi 
Urusan Ekonomi, Kementerian Lingkungan Hidup, dalam 
presentasinya pada konferensi ini. 

Muce Mochtar, Manajer Proyek Green Jobs di Indonesia, 
mengatakan langkah selanjutnya setelah konferensi 
nasional ini adalah melaksanakan proyek percontohan 
di sektor ekonomi tertentu serta mengadakan pelatihan 
bagi para konstituen. “Untuk Indonesia, konstituen ILO 
sepakat untuk memilih sektor pariwisasta dan bekerja sama 
dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelum 
mengadakan pelatihan tentang green jobs, ILO akan 
melakukan penilaian tentang kebutuhan pelatihan agar dapat 
mengidentifi kasi kebutuhan  konstituen dalam meningkatkan 
kapasitas,” katanya. 

Mewujudkan Green Jobs
demi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Perubahan iklim memang menjadi persoalan 
penting di Indonesia. Seperti halnya di banyak 

negara lain di Asia Pasifi k, Indonesia telah 
berkomitmen untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca atau intensitas karbon per unit 

PDB pada 2020. Indonesia berkomitmen untuk 
mengurangi emisi rumah kaca hingga 26 

persen, dan 41 persen pada 2020 dari Business 
As Usual-nya di tahun 2005

ketenagakerjaan

reen Jobs in Asia merupakan proyek yang bertujuan 
untuk memperdalam pemahaman dan komitmen para 
konstituen ILO dalam mempromosikan pekerjaan 

hijau atau green jobs yang sensitif gender serta adil bagi 
pekerja dan pengusaha menuju pembangunan yang rendah 
karbon, berdaya tahan iklim, dan ramah lingkungan di 
Indonesia. Kini proyek 
ini tengah dilaksanakan 
di lima negara Asia, 
termasuk Indonesia. 

Dalam proyek 
Green Jobs di Asia, 
beberapa program 
akan dilaksanakan 
seperti penelitian 
secara nasional, 
menggelar konferensi 
nasional, membuat 
proyek percontohan, 
serta peningkatan 
kapasitas konstituen 
ILO dan pemangku 
kepentingan terkait. 
Konferensi Green Jobs 
tingkat nasional selain 
untuk menyediakan 
informasi dan peluang 
green jobs kepada 
semua pemangku kepentingan terkait di Indonesia, juga 
untuk berdiskusi tentang pentingnya peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang topik ini. 

ILO dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenarkertrans) telah menggelar Konferensi Nasional 
Green Jobs pada 16-17 Desember 2010 di Jakarta. Konferensi 
ini bertujuan untuk berbagi ide dan pengalaman tentang 
bagaimana Indonesia dapat mengatasi dua tantangan 
utama di era modern ini, yaitu menciptakan lapangan kerja 
dan pekerjaan yang layak bagi jutaan pekerja baru serta 
menciptakan pekerjaan rendah karbon untuk mengatasi 
masalah perubahan iklim. Konferensi ini juga menjadi dasar 
dalam mengambil langkah-langkah nyata bagi pemerintah 
Indonesia dan mitra sosial dalam mewujudkan green jobs di 
Indonesia.

G

Peluncuran Proyek Green Jobs di Asia digelar pada Desember 2010 di Jakarta
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Perusahaan-perusahaan percontohan ini adalah bagian dari 
11 UKM yang berpartisipasi dalam Proyek SCORE ILO yang 
didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi 
(SECO). Diluncurkan Juli 2010, Program SCORE ILO dirancang 
untuk membantu UKM di Indonesia meningkatkan mutu dan 
produktivitas, meningkatkan kondisi kerja, mengurangi jejak 
kaki lingkungan (environmental footprints) serta memperkuat 
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

Mereka berpartisipasi dalam serangkaian pelatihan kerjasama 
perusahaan yang diadakan bersama oleh program SCORE 
dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan 
Ketenagakerjaan, Kemenakertrans, dari bulan Oktober hingga 
Desember 2010. 

Pelatihan-pelatihan ini, yang terdiri dari dua lokakarya 
komprehensif selama dua hari, digelar pada Oktober 2010 
dan dilanjutkan dengan tiga kunjungan lokasi ke masing-
masing perusahaan pada November dan Desember 2010. 
Tema pelatihan terfokus pada modul pertama dari lima modul 
program SCORE yang meliputi isu kerjasama di tempat kerja, 
manajemen kualitas, produktivitas dan produksi yang lebih 
bersih, manajemen sumber daya manusia dan kesehatan serta 
keselamatan kerja.  

4

Meningkatkan
di Indonesia

Produktivitas UKM

UKM percontohan ini telah merasakan 
peningkatan produktivitas, kondisi 

kerja yang lebih baik, dan membaiknya 
komunikasi antara manajemen dan pekerja. 
Perusahaan-perusahaan pun memperlihatkan 
penurunan jumlah pengerjaan ulang dan 
pengembalian produk

Januar Rustandie
Manajer Proyek SCORE Indonesia

ketenagakerjaan

enghasil alat-alat medis dan perlengkapan rumah 
sakit, PT Tesena Inovindo, telah berhasil meningkatkan 
kinerjanya selama lima bulan terakhir setelah 

menerapkan program ILO mengenai Keberlanjutan melalui 
Usaha yang Kompetitif dan Bertanggungjawab (SCORE). 
Kemajuan ini dicapai melalui rehabilitasi tempat kerja dengan 
membentuk tim guna mengubah unit produksi agar mampu 
mengurangi dan mengontrol keseimbangan antar lini. 

PT Tesena memproduksi alat-alat medis, perlengkapan 
rumah sakit dan timbangan serta mempekerjakan sekitar 100 
pekerja tetap di Ciracas, Jawa Timur. Perusahaan ini pun telah 
berhasil memperoleh sertifi kat ISO 9001 dan ISO 13485 
serta sertifi kat Standar Naisonal Indonesia (SNI) untuk 
produk-produknya. 

“Di samping memperkuat kehadiran kami di pasar lokal, 
kami juga telah berhasil mengekspor produk-produk 
kami ke Siria, Uni Arab Emirat, Yaman, Malaysia, Sri 
Lanka, Bangladesh, Aljazair dan Nigeria,” kata Riadhie, 
Manajer Proyek Tesena saat melakukan presentasi 
dalam lokakarya penilaian dampak SCORE yang 
diselenggarakan oleh Program SCORE ILO dengan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 11 
Januari lalu. 

Lokakarya ini menandai puncak dari serangkaian 
pelatihan usaha mengenai Kerjasama di Tempat Kerja 
yang diadakan di lima usaha kecil menengah (UKM) 
percontohan. Lokakarya ini bertujuan untuk mengkaji 
kemajuan pelaksanaan kerjasama di tempat kerja dalam 
perusahaan-perusahaan percontohan serta memberikan 
kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut 
untuk berbagi praktik-praktik terbaik, pelajaran yang 
diperoleh, dan tantangan dalam pengembangan kerjasama di 
tempat kerja yang lebih efektif di masa mendatang. 

Disasarkan bagi UKM dengan 50 – 200 pekerja dari berbagai 
sektor, lima usaha percontohan tersebut meliputi PT Tjokro 
Bersaudara, PT Trijaya Teknik, PT Lestari Dini Tunggul, PT 
Inprintama Asri and PT Tesena Inovindo. 

Perusahaan-perusahaan peserta lainnya pun telah 
memperlihatkan kemajuan seperti yang diperlihatkan PT 
Lestari Dini Tunggul, sebuah produsen alat-alat medis 
dan industri yang memasok peralatan medis dan industri 
untuk rumah sakit di seluruh Indonesia. Perusahaan ini 
mempekerjakan 125 pekerja dengan 44 kantor cabang di kota-
kota besar dan ibukota provinsi. 

Setelah menerapkan budaya bersih dan membentuk dua tim 
yang bekerja di bagian produksi, akuntansi dan sumberdaya 
manusia, perusahaan ini telah berhasil secara signifi kan 
meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. “Kebersihan 
belum menjadi budaya di negeri ini dan kerjasama tim masih 
jarang dilaksanakan di industri rumahan dan UKM,” kata Laras, 
CEO PT Lestari, seraya menambahkan bahwa perusahaannya 
diharapkan dapat meningkatkan omset menjadi Rp 15 milyar 
tahun ini, dibandingkan Rp 3 milyar yang tercatat tahun 2010. 

P

Perbaikan kondisi kerja di PT Tesena Inovindo
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daftar isi...

LO bekerja sama dengan Mahkamah Agung 
(MA) Republik Indonesia untuk memperkuat 
kapasitas hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

(PHI) dalam mengakses, menafsirkan dan menerapkan 
hukum ketenagakerjaan internasional dan nasional 
dalam menyelesaikan perselisihan industri di 
Indonesia. Program yang ditangani bersama Biro 
Hukum Teknis dan Keadilan, Balai Latihan Yudisial 
MA ini bertujuan untuk mengembangkan program 
pelatihan berbasis kompetensi bagi hakim-hakim 
baru. Berbagai modul pelatihan pun akan dimasukkan 
dan diarusutamakan ke dalam program pelatihan MA 
bagi para hakim PHI.

Dalam lokakarya dua hari pada Februari lalu, 
bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenakertrans,) MA, PHI, Balai Latihan MA, serikat 
pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 
kebutuhan pelatihan untuk para hakim PHI dan kerangka kerja 
program pelatihan, dibahas.

Selama diskusi teknis, para hakim mengakui perlunya 
pengalihan fokus program pelatihan dari sistem pembelajaran 
berbasis informasi melalui ceramah menjadi program yang 
difokuskan pada pengembangan keterampilan melalui 
pendekatan pembelajaran yang praktis dan berdasarkan 
pengalaman. Disepakati juga, hukum internasional dan 
komparatif adalah sumber penting bagi para hakim, 
khususnya hakim baru yang perlu dilengkapi dengan 
keterampilan untuk melakukan penelitian hukum. Dari sini 
diharapkan akan dipahami kapan dan bagaimana hukum 
internasional untuk melengkapi hukum dan yurisprudensi 
nasional akan digunakan. 

Para hakim juga sangat khawatir dengan semakin rumitnya 
perselisihan tenaga kerja, khususnya kasus yang melibatkan 
pekerja informal dengan perusahaan, pekerja kontrak 
dengan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kewajiban hukum– misalnya dalam hal membayar 
upah minimum untuk pekerja. Mereka juga menekankan 
pentingnya mengajarkan etika hukum kepada para hakim, 
mengembangkan sistem yang lebih canggih untuk berbagi 
pengetahuan, belajar secara berkelanjutan, mendukung 
transparansi yang lebih baik serta meningkatkan akses 
masyarakat ke informasi. 

Untuk mendukung upaya ini, MA akan mengeluarkan 
Keputusan MA untuk membentuk kelompok kerja di bidang 
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia PHI 
untuk memperkuat pengelolaan PHI dan mempromosikan 
pengambilan keputusan yang lebih konsisten. Kelompok kerja 
ini selanjutnya akan bekerja sama  dengan ILO. 

Sementara Kemenakertrans menyampaikan usulan 
amandemen UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Memperkuat Kapasitas
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

I

Perselisihan Hubungan Industrial. Para pemangku 
kepentingan tripartit dan hakim PHI pun membahas usulan 
amandemen ini, khususnya strategi untuk membuat PHI agar 
lebih dapat diakses para pemangku kepentingan termasuk 
mencari pola untuk mengatasi kekurangan sumber daya 
manusia.  
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Selama lokakarya ini, program LAB/
ADMIN ILO menyediakan informasi 
komparatif berdasarkan standar ILO 
dan praktik internasional. Dua orang 
pelatih internasional: René Roberts dan 
Alagandram Shivananthiram, sengaja 
didatangkan. Setelah lokakarya di Bogor 
ini, serangkaian kegiatan dilakukan pada 
April dan Mei 2011 untuk melatih para 
pengawas ketenagakerjaan di seluruh 
Indonesia.

eski peran penting pengawasan ketenagakerjaan 
dalam mempromosikan target Pekerjaan 
Layak ILO semakin diakui secara luas, namun 

masih banyak pengawas ketenagakerjaan yang kurang 
memahaminya, bahkan tidak mampu memberi dampak yang 
signifi kan bagi dunia kerja. Selain itu, ratifi kasi Konvensi 
ILO No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan oleh 
Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam 
pelaksanaannya. Tantangan itu antara lain kurangnya 
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
mengawasi ketenagakerjaan, kurangnya tenaga pengawas 
ketenagakerjaan yang berkompeten, kurangnya prasarana 
dan sarana, perubahan dunia kerja dengan pola kerja baru 
seperti outsourcing, subkontrak, termasuk perlindungan 
bagi pekerja rentan di sektor perekonomian informal,  dan 
sebagainya.

Untuk menjawab tantangan itu, ILO Jakarta bekerja 
sama dengan Program Administrasi dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan (LAB/ADMIN) ILO membantu Direktorat 
Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mengembangkan 
sistem administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang 
efektif di Indonesia. Dalam hal ini, Kemenakertrans perlu 
mengembangkan beberapa bentuk organisasi, pengelolaan 
dan intervensi baru dalam sistem administrasi dan 
pengawasan ketenagakerjaan.

Sebagai bagian dari bantuan yang diberikan, lokakarya awal 
diadakan di Bogor 17-19 Januari 2011. Lokakarya yang 
dibuka oleh I Gusti Made Arka, Direktur Jenderal Pembinaan 
dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemenakertrans, dan 
Giuseppe Casale, Direktur LAB/ADMIN ini bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan dan kapasitas 40 orang (30 
laki-laki dan 10 perempuan) dari 10 provinsi di Indonesia. 

“Pengawasan ketenagakerjaan yang efi sien dan efektif perlu 
didanai, dilengkapi dengan staf dan dikelola dengan baik. 
Kami mengharapkan ILO mau melanjutkan bantuannya 
kepada kami untuk mencapai tujuan ini,” kata Made Arka.

M
Building Modern 

And Effective Labour
Administration And 
Inspection System 

In Indonesia
Jakarta, 17-19 January 2011

Ministry of Manpower 
and Transmigration

Republic of Indonesia

International
Labour

Organization
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Memperkuat inspektorat ketenagakerjaan 
agar lebih modern dan efektif serta 

memastikan adanya koordinasi di tingkat 
nasional dan provinsi adalah prioritas kami. 
Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dan 
penegakan hukum

I Gusti Made Arka
Director General of Labour Inspection of the MoMT

Pengawasan Ketenagakerjaan Modern 
Mengembangkan

di Indonesia

ketenagakerjaan

Diskusi tripartit di tingkat nasional juga akan diadakan untuk 
membahas dan mengamati peran serikat pekerja, organisasi 
pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan sistem 
pengawasan ketenagakerjaan yang modern dan efektif. Di 
samping itu, ILO akan membantu pengembangan jaringan 
informasi untuk melaporkan koordinasi dari daerah ke pusat. 

Administrasi dan
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prospek ekonomi di tahun-tahun mendatang pun terbilang 
cerah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah 
Indonesia dapat menangkap peluang ini dan mendorong 
keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan 
lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan,” ujar Peter van 
Rooij, Direktur ILO di Indonesia. 

Laporan ini menganalisa penyebab dari defi siensi dalam 
penciptaan lapangan kerja yang produktif. Menurut laporan 
ini, Indonesia telah kehilangan daya saing dalam manufaktur 
padat karya dan pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan 
telah diambilalih oleh sektor jasa yang membutuhkan 
keterampilan yang relatif tinggi. Kesenjangan upah antara 
lulusan universitas dengan lulusan pendidikan  menengah atau 
dasar semakin melebar, mencerminkan adanya ketimpangan 
antara kebutuhan dan ketersediaan keterampilan. 

“Indonesia dikaruniai potensi ekonomi yang besar,” ujar sang 
pengarang laporan ini yang tetap merasa optimis, namun 
dengan tegas menyerukan perlunya “seperangkat kebijakan 
yang akan dapat mendorong masyarakat menggali potensi 
yang ada dan menciptakan lapangan kerja yang produktif”. 
Laporan menekankan bahwa lembaga pasar tenaga kerja 
yang lemah (misalnya ketidakpastian pendapatan, dialog 
sosial dan perundingan bersama yang terbatas), koordinasi 
pengembangan dan sertifi kasi keterampilan yang tidak efektif, 
peraturan usaha yang memberatkan serta jaminan sosial 
yang tidak berkembang merupakan bidang-bidang yang 
membutuhkan perhatian para pembuat kebijakan. 

Perekonomian Indonesia telah bergeser 
ke sektor jasa, namun pengembangan 

pendidikan dan keterampilan tidak sejalan 
dengan perubahan mendasar dalam permintaan 
keterampilan yang diperlukan

Kazutoshi Chatani
Staf Teknis ILO Jakarta

etter Work Indonesia merekrut tujuh orang staf 
nasional pada Desember 2010, termasuk empat orang 
penasihat perusahaan, seorang staf pengelola data, 

dua orang asisten keuangan dan administrasi. Sebelumnya 
juga direkrut seorang manajer program Better Work Indonesia, 
yang mulai menjalankan tugasnya Februari 2011.  Tim baru 
ini telah bekerja sama dengan pakar hukum ILO dan program 
global Better Work untuk mengkaji undang-undang dan 
peraturan tenaga kerja di Indonesia serta mulai mengadaptasi 
Perangkat Penilaian Tingkat Kepatuhan Better Work dalam 
konteks Indonesia. 

Untuk meningkatkan keterampilan para penasihat perusahaan 
dalam menjalankan tugasnya, Tareq Abu Qaoud, Staf Teknis 
untuk Pengembangan Pelatihan dan Kapasitas dari Better 
Work Jordan, pun bertandang ke Indonesia. Ia melakukan 
pelatihan dua minggu tentang teknik penilaian Better Work, 
termasuk penilaian percontohan selama dua hari di dua 
perusahaan di kawasan Jabodetabek.  Tuomo Poutiainen, 
Manajer Program Better Factories Kamboja juga mengunjungi 
Better Work Indonesia untuk memberikan bantuan teknis 
dalam mempersiapkan Better Work Indonesia. Di Indonesia 
dia bertemu dengan beberapa perwakilan para pemangku 
kepentingan untuk membahas dukungan mereka terhadap 
program ini. Selain itu ia juga bertemu Inspektorat Tenaga 
Kerja Kemenakertrans untuk menjelasan tentang program 
serta perkembangan terbaru Better Work.  

Pada 31 Januari 2011, Better Work Indonesia bersama Biro 
Kegiatan Pekerja ILO (ILO-ACTRAV) dan International Textile 
Garment Leather Workers Federation (ITGLWF), mengadakan 
rapat di kantor ILO Jakarta. Ketiga lembaga ini bertemu 
beberapa federasi serikat pekerja di sektor garmen untuk 
memberi informasi terbaru tentang perkembangan Better 
Work Indonesia serta mengidentifi kasi perlunya peningkatkan 
kapasitas serikat pekerja. 

B

Info 
TerbaruIndonesia

Lokakarya ini berinteraktif di mana para peserta peran aktif 
dalam mengidentifi kasi hambatan-hambatan utama dan 
penyebab berbagai hambatan ini. 

Hasil rangkaian lokakarya ini akan menjadi bahan diskusi 
mengenai prioritas-prioritas dalam pembuatan kebijakan, 
yang bertujuan mempromosikan penciptaan lapangan kerja 
yang produktif dan berkelanjutan baik di tingkat provinsi dan 
kabupaten.

Rangkaian lokakarya ini diselenggarakan atas permintaan 
pemerintah daerah ketiga provinsi tersebut. Mereka meminta 
bantuan teknis ILO untuk mengidentifi kasi hambatan-hambatan 
dalam pertumbuhan inklusif di  ketiga provinsi tersebut, 
Menanggapi permintaan tersebut, ILO untuk meluaskan Proyek 
Mempromosikan Pertumbuhan Lapangan Kerja Seluasnya 
(Promoting Inclusive Job-Rich Growth Project) yang berlokasi 
di Jenewa untuk mencakup ketiga provinsi tersebut. Didanai 
Badan Kerjasama Internasional Swedia (Swedish International 
Cooperation Agency/SIDA), proyek diselenggarakan bersama 
antara ILO dan Bappeda Kupang. Surabaya dan Maluku. 

Cuplikan

newsletter april 2011 bahasa.indd   9 5/21/2011   2:57:52 PM

LO dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur 
dan Maluku menyelenggarakan lokakarya pelatihan 

mengenai analisa diagnostik ketenagakerjaan. Lokakarya 
pertama diselenggarakan di Kupang,  NTT, pada 18 – 20 
Januari, dilanjutkan dengan lokakarya Surabaya, Jawa Timur, 
dari 4 – 5 April. Lokakarya terakhir digelar di Ambon, Maluku, 
dari 11 – 13 April. 

Rangkaian lokakarya ini bertujuan mengidentifi kasi tantangan 
dan peluang utama dalam meningkatkan ketenagakerjaan 
yang produktif serta membangun kapasitas dalam analisa 
diagnostik ketenagakerjaan di antara para pembuat kebijakan, 
mitra sosial dan akademisi sebagai bagian dari peningkatan 
pertumbuhan lapangan kerja di ketiga provinsi tersebut. 

Rangkaian Lokakarya

I
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Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjamin 
Pertumbuhan yang Kaya Lapangan Kerja 
dan Inklusif 

endati dampak negatif krisis keuangan global 
dirasakan hampir di seluruh wilayah, Indonesia 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang 

positif baik pada 2009 maupun pada 2010. Pertumbuhan 
perekonomian Indonesia pertahunnya diperkirakan lebih 
dari 6 persen di masa mendatang. 
Pertumbuhan yang cepat ini tidak 
menjadi jawaban bagi berbagai 
tantangan pasar tenaga kerja yang 
ada, demikian laporan terbaru dari 
Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO) untuk Indonesia. 

Diluncurkan pada 14 April, laporan, 
Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 
di Indonesia 2010: Mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi menjadi 
penciptaan lapangan kerja, 
menegaskan bahwa pasar tenaga 
kerja Indonesia memiliki potensi-
potensi yang belum tergali untuk 
menghasilkan lapangan kerja yang 
produktif. Tingkat pengangguran 
telah menurun; namun, indikator-
indikator pasar tenaga kerja lainnya 
memperlihatkan gambaran lain dari kinerja pasar tenaga 
kerja Indonesia. Kualitas lapangan kerja yang tersedia masih 
tertinggal dari pertumbuhan jumlah lapangan kerja. 

Meski terjadi perluasan ekonomi dan kerja, kondisi lapangan 
kerja informal, yang kerapkali dikenal sebagai pekerjaan 

dengan produktivitas dan pendapatan 
yang rendah serta kegiatan kerja 
yang tidak aman, belum mengalami 
perubahan. Kesempatan kerja bagi 
kaum muda (usia 15-24) pun masih 
belum berkembang sejak awal 1990-

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 2010:

K

Diagnostik Ketenagakerjaan di Tiga Provinsi

ketenagakerjaan

an. Dalam arti, pasar tenaga kerja Indonesia tidak pernah 
sepenuhnya pulih dari dampak krisis keuangan Asia 1997/98. 

“Dalam banyak hal, Indonesia lebih mampu mengatasi krisis 
keuangan global dibandingkan banyak negara lainnya dan 

Pengidentifi kasian hambatan-hambatan 
utama dalam pertumbuhan yang kaya 

pekerjaan dapat membantu Pemerintah 
Daerah Kupang, Surabaya dan Maluku dalam 
menyusun kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan 
yang dapat secara efektif menanggulangi 
permasalahan ini di tingkat provinsi

Per Ronnas
Spesialis Ketenagakerjaan dan Pembangunan ILO Jenewa
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rovinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT) yang memiliki 
potensi pertambangan 

mangan banyak dilirik investor. 
Namun sejauh ini baru sedikit 
yang berhasil memperoleh izin 
pertambangan dari pemda 
setempat. Aktivitas pertambangan 
saat ini banyak dilakukan 
oleh masyarakat dengan cara 
mengumpulkan biji mangan dari 
sejumlah lokasi pertambangan 
sementara, dan mengangkutnya 
ke perusahaan-perusahaan yang 
ada di sekitar lokasi pengumpulan. 
Pada dasarnya tidak ada 
hubungan kerja antara pembeli 
dengan para pengumpul mangan 
sehingga mereka tidak dilindungi 
Undang-Undang Ketenagakerjaan 
terkait keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3).

Padahal, akibat menghirup 
mangan, para penambang 
informal ini berisiko terkena penyakit bronkitis, pneumonia, 
dan melemahnya fungsi jantung. Mangan juga dapat 
menyerang urat saraf dan sistem reproduksi. Bila terlalu 
lama terekspos debu mangan, para penambang itu dapat 
mengidap gangguan otak dan paru-paru. Bahkan dampaknya 
terhadap anak-anak jauh lebih besar dari orang dewasa. 

Oleh karena itu, ILO melalui Program Pendidikan dan Pelatihan 
Keterampilan bagi Kaum Muda (Education and Skills Training 
for Youth Employment/EAST), serta Program Internasional 
Penghapusan Pekerjaan untuk Anak (IPEC) dan SECTOR di 
Jenewa, melakukan pengkajian tentang risiko yang dihadapi 
keluarga para penambang ini. Berdasarkan kajian tersebut, ILO 
mempersiapkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk DPRD 
NTT—yang kini juga tengah merancang kerangka hukum untuk 
pertambangan di provinsi ini. 

Rekomendasi itu difokuskan pada 
empat poin utama, yakni:

Mengatasi K3 Penambang Informal di Nusa Tengara Timur

P
1.  Bantuan bagi para penambang 

dengan mengubah prosedur 
kerja agar dapat (a) memperbaiki 
keselamatan dan kesehatannya; 
dan (b) memberi perlindungan 
terhadap lingkungan. 

2.  Bantuan untuk memformulasikan 
aktivitas pertambangan, melalui 
pembentukan koperasi dan 
peningkatan status hukum 
penambang.

3.  Bantuan bagi penambang dan 
masyarakat penambang untuk 
memperoleh pekerjaan lain yang 
lebih tepat melalui program 
pengurangan kemiskinan 
(termasuk program transfer tunai 
bersyarat dan program Anggur 
Merah).

Walaupun solusi jangka panjang untuk melindungi keluarga 
yang terlibat dalam aktivitas penambangan informal telah 
berada pada kerangka hukum baru (termasuk pelaksanaannya 
di masa mendatang), namun informasi tentang K3 perlu 
segera diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, ILO-
EAST mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah 
(Pemda) NTT untuk bersama-sama meluncurkan kampanye 
peningkatan kesadaran masyarakat. Pamfl et dan terbitan 
informatif tentang dampak mangan telah disusun dan akan 
digunakan oleh petugas dari Pemda dan mitra sosial untuk 
menyosialisasikan informasi tentang risiko-risiko yang terkait 
dengan penambangan mangan dan cara melindungi mereka 
dari bahaya ini. 

4.  Fokus khusus untuk mempertahankan pendidikan anak-
anak dan menjauhkan mereka dari lokasi pertambangan 
karena dapat terkena bahaya penambangan mangan.

perlindungan sosial

Organisasi
Perburuhan
Internasional
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Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja ini, kebutuhan 
akan “budaya keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2015” 
yang mengutamakan manajemen risiko menjadi tema utama 
dalam seminar K3 nasional yang diselenggarakan bersama 
oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dewan K3 
Nasional (DK3N) dan ILO pada Rabu 
– Kamis, 27 – 28 April 2001 di Hotel 
Bumikarsa, Kompleks Bidakara, Jakarta. 
Diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, 
seminar ini diselenggarakan berkaitan 
dengan peringatan Hari K3 se-Dunia 
yang jatuh pada setiap tanggal 28 April.

“Penting bagi para pengusaha dan 
pekerja untuk menciptakan budaya 
K3. Untuk mencapai budaya K3 
ini diperlukan lebih dari sekedar 
melengkapi dokumen, menjalankan 
prosedur dan melakukan pengawasan. 
Harus juga dilakukan proses 
peningkatan kesadaran K3 yang terus-
menerus agar dapat mengubah struktur 
organisasi atau perusahaan, serta 
mengubah pola pikir perorangan melalui 
perubahan manajemen,” ujar Muji 
Handoyo, Pejabat Sementara Direktur 
Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, 
Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, yang membacakan pidato 
Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi.

Seminar ini akan menghadirkan perwakilan-perwakilan dunia 
usaha dari  berbagai bidang pekerjaan seperti, di antaranya, 
bidang kimia, migas, industri baja, konstruksi, pertanian, 
transportasi, manufaktur, kesehatan, telekomunikasi dan nuklir. 
Karenanya, seminar ini bertujuan mendorong semua tempat 
kerja dari berbagai sektor dan bidang pekerjaan melakukan 
identifi kasi, evaluasi, pengawasan dan pencegahan potensi 
risiko K3 yang tidak hanya menguntungkan pekerja namun 
juga perusahaan. 

Seminar ini pun bertujuan menjadi forum diskusi berbagi 
pengalaman dan informasi terkait dengan upaya pencegahan 
risiko serta upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko 

yang efektif dan efesien. Dengan demikian, diharapkan 
seminar dapat memperkuat terbentuknya budaya K3 
melalui pelaksanaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang 
pada gilirannya akan mengurangi kecelakaan kerja serta 
meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. 

eselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya menjadi kepentingan pekerja namun juga menjadi 
kepentingan dunia usaha. Secara global, ILO memperkirakan sekitar 337 juta kecelakaan kerja 
terjadi tiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara 

itu data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7 persen pekerja 
Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional mencapai Rp 50 triliun.

Hari Keselamatan dan Kesehatan se-Dunia:

Mencegah Kecelakaan Kerja

K
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melalui Pelaksanaan Manajemen Risiko K3 

perlindungan sosial

Hingga saat ini, dari 208.529 jumlah perusahaan di Indonesia, 
hanya 0,6 persen atau 1.310 perusahaan yang bersertifi kasi 
SMK3.

Sejalan dengan peringatan hari K3 se-Dunia, di tingkat 
global, ILO meluncurkan laporan terbaru bertajuk 
“Sistem Manajemen K3: Perangkat untuk Perbaikan yang 
Berkelanjutan” (OSH Management System: A tool for 
Continual Improvement”) pada 28 April 2011. Laporan ini 
menggarisbawahi pendekatan bertahap dalam menerapkan 
Sistem Manajemen K3 dan memberikan panduan bagaimana 
pendekatan ini dapat secara lebih konkret dilaksanakan di 
tingkat nasional dan perusahaan. Laporan juga menyoroti 
bagaimana menerapkan Sistem Manajemen K3 di sektor-
sektor yang berisiko tinggi. 
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ada awalnya tidak banyak yang mengira Endang Sri 
Wahyuni, 43 tahun, dari PPSW Pasoendan—LSM yang 
menangani masalah pemberdayaan perempuan—

akan dinominasikan sebagai salah satu pelatih terbaik dalam 
program Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (Start and 
Improve Your Business/SIYB) ILO. Betapa tidak, perempuan 
yang akrab disapa Yayuk itu, sangat pendiam bahkan enggan 
mengucapkan sepatah kata pun selama pelatihan pertama 
yang diikutinya pada 2007. Namun kini dia sangat ekspresif 
dan komunikatif. 

“Pada awalnya, ia banyak diam selama pelatihan. Sikap 
diamnya itu tentunya menimbulkan pertanyaan tentang 
kompetensinya sebagai seorang pelatih. Tidak saja dari saya 
tapi juga dari pelatih kepala,” kata Irham Saifuddin, staf ILO 
yang menangani persoalan-persoalan terkait TKI, yang juga 
menjadi fasilitator pelatihan. 

Dilihat dari kiprahnya, Yayuk memang berpengalaman dalam 
pemberdayaan perempuan. Inilah yang membuat para pelatih 
utama maupun fasilitator seperti Irham ingin mengetahui apa 
yang terjadi pada Yayuk. “Kami berbicara secara terbuka dan 
membahas apa yang membuat dirinya merasa tidak nyaman 
selama pelatihan. Rupanya Yayuk tidak terbiasa dengan hal-
hal yang terkait dengan kewirausahaan. Ia juga merasa tidak 
mampu bersaing dengan peserta lain yang sebagian besar 
berasal dari lembaga nasional berskala besar,” terang Irham.

Untuk membantu Yayuk meningkatkan rasa percaya dirinya, 
fasilitator kemudian memberi kesempatan kepadanya untuk 
mengamati sesi-sesi pelatihan lain dan mengadakan sesi 
langsung (one-on-one session) pada latihan praktik. “Kami juga 
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Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

i pengujung 2010, Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengadopsi 
dan melembagakan program pengembangan 

kewirausahaan ILO, yaitu Memulai dan Meningkatkan Usaha 
Anda (Start and Improve Your Business/SIYB) sebagai modul 
yang digunakan dalam program pelatihan kewirausahaan. 
Keputusan Kemenakertrans untuk mengadopsi SIYB menandai 
upaya pertama Kemenakertrans untuk melembagakan SIYB 
sebagai standar model pelatihan kewirausahaan di tingkat 
nasional. 

Adopsi Program Pengembangan 
Kewirusahaan ILO 

D

kapasitas pemerintah, terutama personel pelatihan dari 
kedua balai ini. “Diharapkan mereka dapat lebih efektif 
mempromosikan dan melaksanakan program-program 
kewirausahaan, khususnya di tingkat masyarakat bagi para 
pekerja migran,” katanya. 

Direktur ILO di Indonesia, Peter van Rooij, menyatakan ILO 
berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pemerintah 
Indonesia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara 
nasional. “Dengan mengadopsi dan mengintegrasikan 
modul-modul kewirausahaan SIYB yang telah disusun dan 
diuji secara internasional, sebagai standar pelatihan untuk 
program kewirausahaan nasional dan diintegrasikan di dalam 

memberi nasihat teknis sebelum sesi pertama tentang cara 
memfasilitasi pelatihan bagi wirausahawan,” tambah Irham.

Setelah diskusi ini, Yayuk mulai berubah. Ia mampu 
melaksanakan tugasnya secara memuaskan saat dipilih untuk 
memfasilitasi beberapa kelas. Dia bahkan dinominasikan 
sebagai pelatih terbaik karena caranya yang interaktif dan 
partisipatif dalam menyampaikan materi pelatihan. 

Yayuk terus melangkah maju. Hingga saat ini, Yayuk telah 
mengadakan lima pelatihan kewirausahaan (ToE) secara 
mandiri tanpa bantuan keuangan dari ILO. Ia juga telah 
berhasil mengembangkan program SIYB dan menerima 
sponsor dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sukabumi, Pemda 
Jawa Barat serta lembaga donor internasional seperti 
Ford Foundation. Yayuk pun berpartisipasi dalam program 
Pelatihan untuk Pelatih Utama, yang diadakan ILO Jakarta, 
2010 lalu.  Kini dia sedang menunggu sertifi kasi pelatih 
utama dan diangkat sebagai pelatih untuk pelatihan SIYB. 

Tak hanya itu. Yayuk juga membuka usaha sendiri. 
Pada 2009, ia mewujudkan ide bisnis selama pelatihan 
menjadi sebuah kenyataan, yakni membuka “Pondok 
Mie Batok”, sebuah warung mi di  Sukabumi, Jawa Barat. 
“Saya menciptakan mi yang ramah lingkungan, tanpa 
menggunakan bahan kimia atau pengawet,” katanya, 
seraya menambahkan bahwa inovasinya telah diakui dan 
dicatat oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.

 – Kisah YayukMenapak Sukses dari NolP
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Melalui usahanya ini, ia memperoleh penghasilan sebesar 
Rp 30-40 juta per bulan sehingga mampu mempekerjakan 
tujuh orang pekerja. Pekerjanya adalah mantan pekerja 
migrant atau istri pekerja migran. Ia juga telah membuka satu 
cabang di Bekasi. “SIYB mudah diterapkan, sangat sederhana 
dan inspiratif. Walaupun Anda tidak punya pengalaman 
bisnis sama sekali, SIYB dapat membantu mewujudkan 

hak dalam bekerja

Penelitian ini mengungkapkan, sebagian besar pekerja migran 
yang bekerja di luar negeri karena terbelit masalah hutang 
keluarga.  Di samping 
itu, mereka terpaksa 
harus menanggung 
sendiri biaya rekrutmen 
dan perjalanan ke 
luar negeri.  Mereka 
biasanya tidak 
memperoleh kredit 
dari sumber formal 
karena umumnya tidak 
punya jaminan yang 
dibutuhkan untuk 
memperoleh kredit.  Akibatnya, para pekerja migran terpaksa 
berhutang dari para lintah darat atau lembaga rekrutmen 
dengan bunga yang tinggi.

Dengan mengkaji sejumlah cara untuk menyediakan dana 
dengan tingkat bunga rendah untuk pekerja migran, 
penelitian ini merekomendasikan adanya bantuan keuangan 
melalui koperasi dan skema dana jaminan; peningkatan 
pemahaman tentang keuangan; dan memberikan informasi 
tentang biaya serta mekanisme transfer atas remitan 
yang ada. Dengan berbagai upaya ini diharapkan dapat 
memperkuat keterkaitan remitan dengan pembangunan.  

Penelitian ini juga menunjukkan besarnya biaya penempatan 
sangat menentukan pilihan negara tujuan para pekerja migran.  
Sebagian besar pekerja migran memilih bekerja ke Malaysia 
dan Arab Saudi karena selain biaya penempatannya lebih 
rendah, kriteria aksesnya pun lebih mudah.  Namun juga 
ditemukan fakta, para pekerja migran hanya memperoleh 
penghasilan rendah di negara-negara ini, dan menghadapi 
tindak kekerasan maupun eksploitasi yang cukup tinggi. 

Penelitian ini juga mendapati bahwa para pekerja migran 
dan keluarganya menghadapi masalah dalam mengakses 
layanan transfer remitan yang murah dan terpercaya akibat 
keterbatasan mereka di negara tujuan, serta kurangnya 
kompetisi dan transparansi di antara penyedia layanan transfer 
remitan di negara pengirim maupun penerima.  

Di samping itu, penelitian ini juga menunjukkan banyak 
pekerja migran dan keluarganya cenderung menggunakan 
remitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan 
pengeluaran rutin keluarga. Hanya sedikit remitan yang 
digunakan untuk investasi jangka panjang produktif.

 Studi ILO terbaru tentang 
Meningkatkan Remitan 

Kasus Indonesia

program di balai-balai latihan Kemenakertrans, Pemerintah 
Indonesia telah mengambil langkah penting dalam 
mendorong perkembangan dunia usaha dan ketenagakerjaan 
di Indonesia,” katanya. 

Di daerah-daerah yang tidak tercakup kegiatan balai pelatihan 
pemerintah ini, ILO membantu peningkatan kapasitas dan 
kegiatan berbasis masyarakat terkait perlindungan pekerja 
migran dan pemberdayaan ekonomi oleh pemda, organisasi 
pekerja migran dan LSM perempuan.  Dengan anggaran 
sendiri, organisasi-organisasi ini melaksanakan pelatihan 
kewirausahaan berbasis masyarakat bagi para pekerja 
migrant dan keluarganya. Pelatihan itu dikombinasikan 
dengan pengembangan keterampilan, pelatihan manajemen 
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enelitian terbaru ILO “Meningkatkan 
Remitan Pekerja Migran untuk 
Pembangunan dan Mengurangi 

Kemiskinan: Kasus Indonesia” selain 
menemukan akar masalah keuangan 
yang dihadapi para pekerja migran, juga 
merekomendasikan kebijakan dan program yang 
dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan 
efektif terhadap para pekerja migran serta 
memberdayakan mereka dan keluarganya secara 
fi nansial di daerah asal.

P

SIYB sangat efektif untuk memahami 
perkembangan usaha, baik oleh 

calon pengusaha maupun mereka yang 
ingin memperluas usaha kecil. Kami telah 
mengombinasikan modul ini dengan keahlian 
dalam pelatihan pengembangan keterampilan, 
seperti proses pertanian dan kelautan, agar 
dapat memberi dampak yang lebih kuat di 
masyarakat

Herry Subiyakto
Kepala BBPPK

dan anggaran lembaga. Sejak pelatihan ToT ini, BBPPK 
telah menggelar dua sesi pelatihan untuk 40 calon pelatih 
dari kalangan pegawai pemerintah yang berasal dari lima 
kabupaten pengirim TKI di Jawa Barat. 

BBPPK yang bekerja sama dengan ILO mengadakan 
pelatihan SIYB di daerah asal pekerja migran melalui sejumlah 
proyek percontohan lokal. Dengan demikian, upaya untuk 
memberdayakan pekerja migran serta keluarganya secara 
ekonomi serta meningkatkan keterampilan kewirausahaan 
dapat diwujudkan.  Kegiatan ini akan dilaksanakan secara 
bersama oleh BBPPK, pemda dan organisasi pekerja migran 
setempat, dan akan diluncurkan pertama kalinya di Jember 
dan Banyuwangi. Sementara, BBPP dan BBPLK telah 
mengadakan pelatihan bagi para personel pelatihannya pada 
21 Februari hingga 3 Maret lalu.  

Yunani Roaidah, Direktur Produktivitas Direktorat Jenderal 
Pelatihan dan Produktivitas, menyatakan bahwa pelatihan 
untuk para pelatih ini berperan penting dalam memperkuat 

Kemenakertrans kini memprakarsai penyusunan modul SIYB 
melalui balai pelatihannya, seperti Balai Besar Pengembangan 
dan Perluasan Kerja (BBPPK), Direktorat Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja, serta dua balai latihan nasional 
di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan dan Produktivitas, yaitu Balai Besar Peningkatan 
Produktivitas (BBPP) dan Balai Besar Pengembangan Latihan 
Ketransmigrasian (BBPLK).  

Pelembagaan ini merupakan hasil kerja sama antara 
Kemenakertrans dan ILO melalui Proyek Memerangi Kerja 
Paksa dan Perdagangan terhadap Pekerja Migran. Proyek 
yang didanai pemerintah Norwegia ini bertujuan untuk 
memperkuat perlindungan bagi pekerja migrant dari 
perdagangan trafi king dan kerja paksa serta memberdayakan 
mereka secara fi nansial agar dapat menyediakan sumber 
penghasilan lain selain dari migrasi dan kondisi kerja di luar 
negeri yang berbahaya. Proyek ini juga diharapkan mampu 
meningkatkan kapasitas mitra pemerintah pusat dan daerah 
secara berkelanjutan, termasuk pemangku kepentingan non 
pemerintah agar dapat mencapai tujuan ini.  

Untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan 
pelatihan kewirausahaan bermutu tinggi, Proyek ini juga 
membantu penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih (ToT) 
bagi personel balai latihan seperti BBPPK, BBPP dan BBPLK 
yang telah mengintegrasikan pelatihan SIYB dalam program 

hak dalam bekerja hak dalam bekerja

keuangan dan pengembangan fasilitas kredit mikro. Beberapa 
organisasi melakukannya secara profesional, bahkan mampu 
menyediakan pelatihan dan layanan dengan membangun Jasa 
Layanan Pengembangan Usaha.

Di Indonesia, di mana 70 persen penduduknya bekerja di 
sektor pertanian dan ekonomi informal, perkembangan 
kewirausahaan dan keterampilan hidup yang dikombinasikan 
dengan fasilitas kredit mikro mampu menjadi jawaban atas 
tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi 
yang stagnan di daerah pedesaan. Pengadopsian dan 
pengintegrasian modul pelatihan kewirausahaan SIYB ILO di 
balai-balai latihan Kemenakertrans menjadi kemajuan besar 
dalam mengatasi tantangan ini secara efektif. 

cita-cita Anda. Saya adalah buktinya, dan saya tidak pernah 
membayangkan saya bisa menjadi seorang pengusaha, 
apalagi konsultan bisnis,” imbuhnya. 

Belum lama ini Yayuk diangkat sebagai direktur PPSW 
Pasoendan. Yang sangat menarik, program pertama ia lakukan 
adalah membentuk sebuah divisi khusus sebagai Layanan 
Jasa Pengembangan Usaha (BDSP). “Dengan membentuk 
BDSP, kami dapat meningkatkan layanan hingga menjangkau 
masyarakat marginal. Kami juga berkesempatan menjual 
layanan kewirausahaan secara komersial ke badan-badan 
usaha yang ada. Hal ini tentunya memberi penghasilan untuk 

organisasi,” kata Yayuk.  

Pelatihan SIYB yang diikuti Yayuk diselenggarakan 
ILO melalui Proyek Memerangi Kerja Paksa dan 

Perdagangan terhadap Pekerja Migran Indonesia. 
Proyek yang didanai pemerintah Norwegia ini 

bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi 
para TKI terhadap perdagangan dan praktik 

kerja paksa serta memberdayakan mereka secara 
fi nansial agar dapat menyediakan pekerjaan 

alternatif selain migrasi dan bentuk pekerjaan 
di luar negeri yang berbahaya. Proyek ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
mitra pemerintah pusat maupun daerah, serta 

pemangku kepentingan non-pemerintah, secara 
berkelanjutan

Lokakarya pelatihan SIYB yang digelar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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ku hanya lulusan SD karena 
keluargaku tidak mampu 
membiayai sekolah di SMP.  Setelah 

menyelesaikan kursus ini, aku ingin jadi 
desainer,” kata Pemi (16), salah seorang 
murid  pelatihan jahit yang diselenggarakan 
di International Garment Training Centre 
(IGTC), Bogor, Jawa Barat, dari 1 Februari 
hingga 11 Maret 2011.  Pelatihan ini diadakan 
ILO melalui Program Internasional untuk 
Penghapusan Pekerjaan untuk Anak (IPEC) 
bekerja sama dengan IGTC selama enam 
minggu. Pelatihan ditargetkan untuk 30 
mantan pekerja anak dan anak-anak rentan. 

Pelatihan ini bertujuan menyediakan teknik-
teknik dasar menjahit bagi murid yang ingin 
berkecimpung di industri garmen berbasis 
ekspor. Garmen adalah industri terbesar 
kedua di Indonesia yang mempekerjakan 
lebih dari 1,5 juta orang.  

Pelatihan ini adalah salah satu pelatihan 
kerja dan keterampilan hidup yang diadakan 
ILO-IPEC bekerja sama dengan lembaga 
pelaksana. Di samping itu, ILO-IPEC bekerja 
sama dengan Kemenakertrans menyediakan 
pelatihan kejuruan bagi mantan pekerja anak melalui Balai 
Latihan Kerja (BLK). ILO-IPEC membantu Kemenakertrans 
menerapkan kurikulum dan modul pelatihan keterampilan 
sesuai kebutuhan mantan pekerja anak dan melatih pelatih 
BLK agar mampu menyelenggarakan pelatihan secara efektif.        

Pelatihan kerja ini dilengkapi pendidikan keterampilan dengan 
menerapkan Perangkat Pelatihan tentang Pemberdayaan 
untuk Anak-anak, Remaja dan Keluarga: Hak, Tanggung 
Jawab dan Perwakilan (Trainer’s Kit on Empowerment for 
Children, Youth and Families: Rights, Responsibilities and 
Representation), yang biasa disingkat 3-R Kit (lihat “Biarkan 
Anak Bermimpi: Memberdayakan Pekerja Anak melalui 
Pendidikan Keterampilan”).  Peserta pelatihan ini tidak saja 
membutuhkan keterampilan teknis, tapi juga pengetahuan 
komprehensif tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai 
anak agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 
kehidupan mereka.  

“Salah satu tantangan terbesar kami adalah memberi motivasi 
kepada anak dan menyakinkan mereka tentang efektivitas 
pelatihan ini.  Mereka sudah lama meninggalkan bangku 
sekolah dan untuk kembali belajar, dibutuhkan waktu untuk 
beradaptasi.  Ini tidak mudah,” kata Arum Ratnawati, Kepala 
Penasihat Teknis ILO-IPEC di Jakarta.  Anak-anak akan mudah 
bosan untuk melanjutkan pelatihan ini jika tidak ada komitmen 
kuat dari staf dan pekerja sosial yang selalu memberi mereka 
motivasi  untuk terus mengikuti pelatihan ini.  

Tantangan lain, lanjutnya, adalah terbatasnya program 
latihan kerja, fasilitas dan waktu, sehingga sulit menyediakan 
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ranky Sahilatua, penyanyi 
terkemuka, merupakan salah 
seorang Duta Buruh Migran 

Indonesia, bersama dengan Rieke 
Dyah Pitaloka dan Nini Carlina, 
seorang aktris dan penyanyi. Franky 
ditunjuk menjadi Duta berdasarkan 
kiprahnya selama ini dalam membela 
kepentingan serta hak pekerja, 
khususnya pekerja migran, serta 
berdasarkan keinginan langsung 
para pekerja migran yang merasa 
terwakili dengan karya-karyanya.

Ia aktif mengampanyekan hak-hak pekerja migran, memberikan 
informasi dan pemahaman seluas mungkin mengenai 
permasalahan terkait pekerja migran Indonesia kepada seluruh 
lapisan masyarakat, khususnya para calon pekerja migran 
mengenai proses migrasi yang aman. Ia pun mewakili para 
pekerja migran menyuarakan aspirasi mencakup masalah 
perlindungan pekerja migran sejak dari tahap rekrutmen hingga 
kembali.

Pada 20 April, Franky dipanggil sang Pencipta, dan 
meninggalkan semangat dan antusiasme yang besar dalam 
perlindungan pekerja migran Indonesia. ILO, sebagai mitra 
dalam perlindungan pekerja migran, menyampaikan rasa duka 
cita mendalam kepada keluarga dan kerabat Franky, serta 
kepada masyarakat pekerja migran yang telah kehilangan 
seorang duta yang karismatik dan berdedikasi tinggi.

Semoga amal ibadahnya diterima yang Maha Kuasa. Selamat 
jalan Bang Franky. 

Dalam Kenangan

F

nak-anak marginal dan kurang beruntung secara 
sosial, termasuk pekerja anak, kerap menghadapi 
masalah hidup akibat kemiskinan, minimnya akses 

pendidikan, eksploitasi ekonomi, serta sejumlah masalah lain. 
Mereka acapkali direndahkan dan tidak memiliki akses atas 
informasi sehingga rentan terhadap eksploitasi dan berisiko 
tinggi. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak punya kesempatan 
seperti anak-anak lain yang dapat melakukan apa saja yang 
mereka inginkan.  

Salah satu cara untuk memperbaiki kondisi itu adalah 
menyediakan pendidikan keterampilan, agar mereka 
dapat meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian hak-
hak mereka akan diakui, hingga pada gilirannya mampu 
meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. 
Pendidikan keterampilan adalah pendidikan yang terdiri dari 
keterampilan pribadi dan sosial. Pendidikan ini biasanya 
diadakan sebagai program pelengkap untuk menjembatani 
kursus pendidikan, program perbaikan dan 
latihan kerja.

ILO-IPEC telah menyediakan pelatihan 
pendidikan keterampilan bagi para pelatih 
yang sebagian besar adalah staf lembaga 
mitra. Dengan menggunakan metodologi 
pelatihan partisipatif, pelatihan ini 
menggunakan Perangkat Pelatihan 
tentang Pemberdayaan untuk Anak-anak, 
Remaja dan Keluarga: Hak-hak, Tanggung 
Jawab dan Perwakilan (Trainer’s Kit on 
Empowerment for Children, Youth and 
Families: Rights, Responsibilities and 
Representation) atau disingkat 3-R Kit. 

“Media ini dikembangkan ILO dan 
digunakan sebagai materi utama pelatihan 
pendidikan keterampilan. Ini adalah media 
pelatihan interaktif yang dapat digunakan 
untuk berbagai kelompok sasaran 
mulai anak-anak, kaum muda, keluarga, 
termasuk mereka yang rentan terhadap 
eksploitasi sosial, ekonomi, seksual dan 
pekerja anak,” tambah Dede. 

3-R Kit terdiri dari 10 modul, mulai dari 
informasi dan aktivitas tentang kesadaran dan identitas diri, 
hak asasi manusia, penyelesaian masalah, keterampilan sosial, 
hubungan remaja, kesehatan, dan pengambilan keputusan 
sebagai seorang pekerja. Berbeda dari media pelatihan 
yang lain, 3-R Kit memungkinkan pelatih memilih subjek dan 
aktivitas sesuai karakteristik kelompok sasaran. Pelatih juga 
dapat memodifi kasi materi pelatihan agar sesuai dengan 
kebutuhan peserta karena latihan media ini dirancang untuk 
tiga kelompok usia: anak-anak usia 10-14 tahun, remaja 15-24 
tahun, dan dewasa 25 tahun ke atas. 

 Untuk pekerja anak dan anak-anak rentan, ILO-IPEC 
menyediakan pelatihan untuk para pelatih dengan empat 
modul utama: Kesadaran dan Identitas Diri; Hak-hak 

dalam Kehidupan, Kesetaraan dalam 
Kehidupan dan Keluarga; serta Pekerjaan 
dan Sumber Daya dalam Keluarga.  Modul-
modul ini memungkinkan anak-anak 
untuk mengembangkan rasa percaya diri, 
memahami dan menyampaikan hak-haknya, 
mempelajari nilai gender dan peran terkait 
kesetaraan, dan yang terpenting, mengakui 
adanya pembagian kerja, tanggung jawab, 
dan sumber daya dalam keluarga, termasuk 
apa yang boleh dan tidak boleh mereka 
lakukan.  

Dalam 3R-Kit, fasilitator berperan penting 
mendorong peserta untuk berbagi pikiran 
dan ide, manyampaikan apa yang telah 
mereka pelajari serta cara menerapkannya 
dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karena 
pendekatan partisipatif bukan menjadi proses 
pembelajaran utama dalam pendidikan 
formal, maka penerapan pendidikan 
keterampilan di sekolah membutuhkan 
pelatihan tentang pembelajaran partisipatif 
untuk guru sekolah. 

Walaupun menghadapi sejumlah tantangan, namun capaian 
pendidikan keterampilan ini memperlihatkan perbedaan 
nyata dalam cara pikir dan perilaku anak-anak.  Pendidikan 
keterampilan membantu anak-anak menyadari kemampuan 
mereka untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan 
dengan menyatakan apa yang mereka inginkan dan perlukan, 
serta mengambil keputusan yang tepat.  “Semua anak 
punya hak untuk bermimpi, dan pendidikan keterampilan 
berperan penting dalam memberdayakan anak-anak dalam 
mewujudkan impian mereka,” imbuh Dede. 

Memberdayakan Pekerja Anak melalui Pendidikan Keterampilan 

A

pelatihan bermutu bagi mantan pekerja anak yang lain.  
“Di samping itu, tidak mudah meyakinkan orangtua dan 
pengusaha agar mau memberi kesempatan kepada anak-anak 
untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Kendala utamanya 
adalah bila kesempatan kerja tidak diberikan untuk semua 
peserta, walaupun mereka telah menyelesaikan keseluruhan 
pelatihan dengan hasil yang baik,” katanya.

Walaupun menghadapi tantangan, Pemi dan kelompok 
pelatihannya yakin latihan kerja dan pendidikan keterampilan 
ini akan memberi mereka kesempatan yang lebih besar 
dalam kehidupan. Mereka yakin pendidikan ini bisa menjadi 
kunci untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan 
agar dapat menikmati pekerjaan layak serta membangun 
kembali keyakinan diri untuk meraih impian.  Optimisme itu 
pun tercermin dari tulisan di belakang kaus seragam mereka: 
“Remaja Bijak, Rajin Belajar”.   

Pelatihan Keterampilan bagi Mantan Pekerja Anak: 

Remaja Bijak,   Rajin Belajar 

A“

Pentingnya pelatihan keterampilan ini juga 
dinyatakan dalam Konvensi ILO No. 182 tentang 

Larangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak yang telah 
diratifi kasi Indonesia. Pelatihan kejuruan untuk 

mantan pekerja anak dan anak-anak rentan 
menjadi bagian penting untuk mengintegrasikan 

mereka kembali ke masyarakat secara efektif, 
dengan membekali mereka pendidikan dan 

keterampilan kerja.  

Bagi ILO-IPEC, menyediakan pendidikan 
keterampilan untuk pekerja anak dan 

anak-anak rentan merupakan keharusan. 
Pekerja anak perlu memiliki kemampuan 
untuk mengidentifi kasi diri, membangun rasa 
percaya diri, memahami hak dan kewajiban, 
serta menyampaikan apa yang mau atau tidak 
mau mereka lakukan untuk melindungi diri dari 
eksploitasi ekonomi, khususnya bentuk-bentuk 
terburuk pekerjaan untuk anak

Dede Shinta Sudono
Spesialis Pendidikan ILO-IPEC

Praktik Terbaik: 
Pelatihan Otomotif untuk 
Anak Jalanan

LO-IPEC bekerja sama dengan Yayasan Pelita 
Ilmu (YPI), menggelar pelatihan 82 jam tentang 
cara memperbaiki dan merawat motor untuk 38 

mantan anak jalanan usia 15 hingga 17 tahun, di Jakarta.  
Pelatihan ini terdiri dari kursus dasar dan lanjutan, 
termasuk pelatihan teknis otomotif juga pelatihan tentang 
pengelolaan usaha kecil dan pendidikan keterampilan.  

Setelah pelatihan ini, sembilan orang anak melanjutkan 
pendidikan dengan mengikuti program magang selama 
1,5 bulan.  Hasilnya, enam anak berhasil mendirikan 
kelompok usaha bersama yang diberi nama Bengkel YPI 
Jaya Motor, di bawah pengawasan YPI.  Keberhasilan 
pendirian Bengkel YPI Jaya Motor itu tentunya merupakan 
buah dari komitmen para instruktur, pengajar, dan anak-
anak sendiri.  Hanya satu anak yang gagal menyelesaikan 
program ini.

Dari pelatihan ini dapat disimpulkan, anak-anak ini pada 
dasarnya memiliki motivasi tinggi dan kapasitas untuk 
memahami instruksi. Ke depan perlu mengembangkan 
kewirausahaan dengan meningkatkan pikiran kreatif, 
kesabaran, kepemimpinan dan mutu. Pengawas dan 
instruktur juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik 
tentang karakteristik anak jalanan.

“Tidak mudah menjaga motivasi anak-anak untuk 
mengikuti pelatihan ini secara keseluruhan.  Anak-anak 
yang mengikuti kelompok usaha bersama kadang-kadang 
merasa ingin menyerah karena kurangnya pelanggan. 
Pelatihan di masa mendatang perlu mempertimbangkan 
pemanfaatan potensi yang dimiliki mantan pekerja anak 
dalam mengembangkan keterampilan mereka sebagai 
pekerja profesional,” kata Dede Shinta Sudono, Spesialis 

Pendidikan ILO-IPEC 

I

Biarkan Anak  Bermimpi
pekerja anak pekerja anak

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian menganjurkan adanya 
pemotongan biaya transfer remitan melalui deregulasi pasar 
layanan transfer remitan serta membuat mekanisme yang 
efektif, online,  dan sebagainya guna memberikan informasi 
tentang biaya layanan transfer.  Penelitian ini juga menekankan 
pentingnya memperkuat kapasitas koperasi untuk memberi 
pinjaman kepada pekerja migran dalam menutup biaya 
penempatan sebelum keberangkatan, serta menetapkan skema 
dana jaminan.

Dimensi migrasi yang penting adalah pengalihan keterampilan 
dari negara berketerampilan tinggi ke negara berketerampilan 
lebih rendah. Menyalurkan keterampilan baru dan ide 
kewirausahaan ke produksi ekonomi di negara pengirim akan 
berdampak sangat besar. Hal ini juga bisa menjadi cara yang 
tepat untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terbelakang. 
Di samping itu, mempromosikan keahlian keuangan dan 
memperkuat kemampuan koperasi simpan pinjam yang 
beroperasi di tingkat lokal sangat efektif untuk memastikan 
akses ke sumber keuangan untuk tujuan wirausaha dan 
produksi.

Remitan pekerja migran direkomendasikan ditransfer langsung 
ke keluarganya di daerah asal di mana pekerjaan dan peluang 
memperoleh penghasilan masih sangat minim.  

Krisis keuangan global belum lama ini menunjukkan pentingnya 
remitan pekerja migran bagi kesejahteraan dan stabilitas 
ekonomi nasional di negara pengirim tenaga kerja seperti 
Indonesia.   Selama krisis keuangan global terjadi, tingkat 
remitan tetap stabil—bahkan di saat terjadi kemunduran 
ekonomi dan tingkat investasi asing turun drastis. 

Studi ILO terbaru...
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Mengkaji Hubungan

ubungan antara investasi dan 
pekerjaan di Indonesia tengah dikaji 
Proyek Pemantauan Sistem Neraca 

Sosial Ekonomi ILO atau Proyek SAMASAMA. 
Bekerja sama dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas), 
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih baik tentang 
implikasi berbagai bentuk investasi yang ada 
terhadap ketenagakerjaan. Hasil temuan 
ini diharapkan dapat memberi gambaran 
bagaimana Indonesia bisa membangun 
jalur pertumbuhan yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan di masa mendatang.

Kendati pertumbuhan ekonomi saat ini di bidang manufaktur 
cukup tinggi jumlah pekerjaan yang dihasilkan belum cukup 
memadai. Sebagai contoh, tingkat pertumbuhan sektor 
tekstil rata-rata mencapai 7 persen per tahun, tapi pada saat 
yang sama jumlah pekerjaan di sektor ini terus mengalami 
penurunan. Penelitian akan mempertimbangkan persoalan 
ini dengan mengamati dua hal penting. Pertama, mengkaji 
kecenderungan di masa lalu dengan mempelajari investasi 
termasuk ke tahap apa bentuk-bentuk investasi tertentu dapat 
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan 
ketenagakerjaan. 

Kedua, melihat ke depan: kebijakan atau kombinasi kebijakan 
apa (termasuk pilihan teknologi) yang mampu mendorong 
penciptaan lapangan pekerjaan (bagi kelompok-kelompok 
pekerja, misalnya pekerja non terampil, terampil, kaum 
muda) sehingga mampu mendorong pertumbuhan dengan 
mempromosikan berbagai bentuk investasi.

Media utama dari penelitian ini adalah Model Sistem Neraca 
Sosial Ekonomi Dinamis (SNSE), yang dikembangkan bersama 
oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan 
Proyek Investasi Padat Karya ILO. Di akhir penelitian ini, ILO 
dan Bappenas diharapkan mampu menemukan berbagai 
dimensi ketenagakerjaan dari suatu investasi dan bisa 
memberi rekomendasi tentang berbagai strategi untuk 
meningkatkan hasil ketenagakerjaan dari sektor ekonomi, 
khususnya bagi kaum muda. 

“Tujuan proyek ini adalah meningkatkan efektivitas kebijakan 
yang terkait dengan investasi, publik maupun swasta, yang 
mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan 
lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” kata Christoph 
Ernst, Ekonom Senior ILO. Melalui pemahaman yang lebih 
baik, tambahnya, maka pembuat kebijakan diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang 
dihasilkan, khususnya bagi kaum muda. 

H
Investasi dan Pengangguran di Indonesia

Kementerian 
Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

Organisasi
Perburuhan
Internasional

Tinjauan Negara Untuk Pakta
Lapangan Kerja Global

Indonesia

Organisasi
Perburuhan
Internasional

Jakarta

Organisasi
Perburuhan
Internasional

Publikasi
Laporan Kebutuhan 
Pelatihan bagi Hakim-
hakim Pengadilan 
Hubungan Industrial

ISBN 978-92-2-024775-4

(Dua bahasa)

Tinjauan Negara untuk 
Pakta Lapangan Kerja 
Global Indonesia

ISBN 978-92-2-824212-6

(Dua bahasa)

Manual: Rencana 
Keberlangsungan Usaha

ISBN 978-92-2-824613-1

(Hanya tersedia dalam 
Bahasa Indonesia)

Panduan Konseptual 
dan Metodologi untuk 
Analisa Diagnostik

paper

(Hanya tersedia dalam 
Bahasa Indonesia)

Peraturan Perundang-
Undangan tentang 
Pengawasan 
Ketenagakerjaan di 
Indonesia

(Dua bahasa)

Dinamika Pekerjaan, 
Pasar Tenaga Kerja 
serta Perekonomian di 
Nusa Tenggara Timur

paper

(Hanya tersedia dalam 
Bahasa Indonesia)

ketenagakerjaan
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eningkatnya liberalisasi perdagangan dan rencana 
pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN akan 
menciptakan 

peluang sekaligus tantangan 
bagi dunia usaha di 
Indonesia. Walaupun aktivitas 
ekspor-impor barang dan 
jasa mengalami penurunan di 
tahun 2009 (ekspor menurun 
11,4 persen, sedangkan 
impor menurun 19,5 persen 
dari tahun sebelum) namun 
perdagangan internasional 
telah kembali meningkat 
secara stabil sejak tahun 2010. 

Kecenderungan ini tentunya 
berdampak terhadap 
ketenagakerjaan dan kondisi 
kerja di Indonesia. Banyak 
pekerjaan formal akan 
tercipta di sektor ekspor, 
sedangkan beberapa jenis 
pekerjaan lain yang tidak 
kompetitif mungkin akan 
hilang. Oleh karena itu, 
kesadaran dan pemahaman 
tentang dampak-dampak 
liberalisasi sangat diperlukan. 

Sebagai bagian dari upaya 
membantu untuk mengatasi 
dampak perdagangan 
terhadap ketenagakerjaan, 
ILO bekerja sama dengan 
Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Pusat Pelatihan 
Internasional ILO yang berbasis di Turin, Italia, mengadakan 
pelatihan teknis untuk menilai dampak perdagangan terhadap 
ketenagakerjaan 7-11 Februari di Hotel Sultan, Jakarta. 
Lokakarya ini diselenggarakan ILO melalui Proyek mengenai 

Dampak Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE), yang 
didanai Uni Eropa.

Lokakarya menyediakan 
pelatihan tentang penerapan 
Sistem Neraca Sosial Ekonomi 
(SNSE) dan Analisa Angka 
Pengganda sebagai instrumen 
untuk menyimulasikan potensi 
dampak perdagangan 
terhadap perekonomian di 
Indonesia. Instrumen-instrumen 
ini dapat membantu para 
pembuat kebijakan agar lebih 
memahami hubungan yang 
saling terkait antar berbagai 
sektor dan lembaga-lembaga 
di Indonesia. Instrumen ini juga 
memungkinkan para pembuat 
kebijakan untuk memahami 
perkembangan ekonomi dan 
hubungan kerja dengan aktivitas 
perdagangan internasional. 

“Di samping mengembangkan 
keterampilan bagi sektor-
sektor ekspor yang tengah 
berkembang saat ini, kita juga 
perlu memastikan adanya 
kebijakan tenaga kerja dan sosial 
yang mampu melindungi mereka 
yang dirugikan oleh liberalisasi 
perdagangan. Instrumen SNSE 
dapat membantu penilaian 
dan pengembangan kebijakan 

di masa mendatang agar dapat lebih 
memahami bagaimana sektor-sektor ekonomi ini saling 
berinteraksi satu sama lain. Cara ini diharapkan mampu 
memperluas pekerjaan, sekaligus mengurangi dampak negatif 
dari liberalisasi perdagangan,” ujar Peter van Rooij, Direktur 
ILO di Indonesia dalam kata sambutannya. 

Maruli Tambunan, Sekretaris Ditjen Binapenta Kemenakertrans, 
dan Djunari Inggit Waskito, Direktur Kerjasama Perdagangan 
Multilateral Kementerian Perdagangan, berpendapat bahwa 
pelatihan SNSE dan Analisa Angka Pengganda sangat penting 
bagi departemen mereka. Keduanya juga menilai SNSE dapat 
membantu departemen dalam melakukan penilaian secara 
efektif tentang dampak perdagangan eksternal terhadap 
ketenagakerjaan.

Sebanyak 17 orang peserta dari Kemenakertrans, Kementerian 
Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), dan Biro Pusat Statistik, serta perwakilan dari 
serikat pekerja dan pengusaha menghadiri pelatihan ini. Di 
sini disimulasikan fakta bahwa pelatihan ini sangat penting 
dan bermanfaat bagi aktivitas mereka. Sebagai tindak lanjut, 
sebuah pelatihan lanjutan selama lima minggu juga telah 
diselenggarakan mulai 25 Februari hingga 25 Maret. 

Liberalisasi Perdagangan terhadap Ketenagakaerjaan

M

Mengkaji Dampak

Proyek ETE akan dijalankan selama tiga tahun 
hingga 2012. Proyek ini bertujuan untuk 

mengembangkan metode pengetahuan global 
yang mampu membantu merumuskan kebijakan 
perdagangan dan pasar tenaga kerja yang sesuai 
di tingkat nasional. Proyek ini juga dimaksudkan 

untuk meningkatkan kapasitas pembuat 
kebijakan, peneliti serta mitra nasional di negara-

negara percontohan guna menilai dampak 
perubahan dalam kebijakan perdagangan mereka 
terhadap ketenagakerjaan, sebagai upaya untuk 
mengurangi dampak negatif serta memperluas 

lapangan kerja.

ketenagakerjaan
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LO melalui Proyek Memerangi Kerja Paksa dan 
Perdagangan terhadap Pekerja Migran, yang didanai 
Pemerintah Norwegia, meluncurkan kampanye di media 

sosial terkait perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di 
Indonesia. Laman Facebook berjudul “Pekerjaan yang Layak 
untuk Pekerja Rumah Tangga” merupakan media pertama yang 
menangani persoalan ini atas nama PBB. Kampanye ini sengaja 
digaungkan saat sejumlah negara sedang mempersiapkan 
diri untuk melakukan pemungutan suara terkait konvensi dan 
rekomendasi ketenagakerjaan internasional yang mengatur 
tentang perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja untuk PRT 
di seluruh dunia. 

Konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional 
tentang PRT ini akan dibahas dan diharapkan dapat diadopsi 
dalam Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa pada 
Juni 2011 mendatang. Di Indonesia, isu ini sangat penting 
mengingat persepsi tentang PRT masih sangat bertentangan 
dengan standar kerja yang mempertimbangkan persyaratan 

I minimal untuk semua pekerja.

“Masih ada salah pengertian 
tentang dampak standar pekerjaan 
yang layak untuk PRT di Indonesia 
ini bagi PRT sendiri dan bagi para 
majikan. Karenanya, inilah saat yang 
tepat bagi kami untuk memberikan 
informasi yang akurat dan 
terpercaya yang mudah diakses oleh 
PRT dan majikan mereka,” kata Lotte Kejser, Kepala Penasihat 
Teknis Proyek Pekerja Migran.  

Sebagai bagian dari strategi, berkampanye di Facebook akan 
menjamin akses yang luas atas informasi penting tentang 
pekerjaan yang layak. Apalagi terdapat lebih dari 500 juta 
pengguna Facebook di seluruh dunia dan 14,6 juta pengguna 
di Indonesia.  Jumlah pengguna Facebook di Indonesia adalah 
terbesar keempat di dunia. 

Isu Pekerja Rumah Tangga Meramaikan Media Sosial
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Kunci Pemulihan di Indonesia 
embaga Internasional untuk Studi Ketenagakerjaan 
(International Institute for Labour Studies/IILS) 
meluncurkan serangkaian hasil studi tentang 

pertumbuhan ekuitas, termasuk kajian tentang Indonesia. 
Penelitian ini memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari 
konsensus saat ini, yakni pertumbuhan ekonomi dapat dicapai 
dengan adanya peningkatan ekuitas. Penelitian ini juga 
menunjukkan bila kebijakan dapat dirancang dengan baik maka 
bisa saling melengkapi satu sama lain. Kasus ini diteliti selama 
krisis keuangan dan ekonomi terjadi di Indonesia belum lama 
ini. Penelitian berjudul “Indonesia: Meningkatkan Permintaan 
Domestik di saat Krisis” menunjukkan bagaimana kebijakan 
ketenagakerjaan dan sosial yang dirancang dengan baik dapat 
membantu Indonesia untuk segera pulih dari krisis. 

Ketimbang melakukan devaluasi kompetitif, pemotongan 
upah dan deregulasi keuangan– sebagaimana dasar kebijakan 
konvensional–Indonesia lebih memilih untuk meningkatkan 
permintaan domestik dan pengelolaan keuangan secara 
berbeda. “Indonesia mampu bertahan dengan baik bila 
dibandingkan negara-negara tetangga,” kata Steven Tobin, 
Ekonom Senior IILS. “Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi yakni 
4 persen selama terjadi krisis, dan angka itu terus meningkat 
dengan cepat. Dan, yang terpenting, tingkat pengangguran 
justru turun selama krisis terjadi,” imbuhnya.

Keberhasilan ini disebabkan Indonesia memiliki fondasi 
keuangan dan makro ekonomi yang kuat, sebagai bagian 
dari dampak reformasi selama satu dekade terakhir. Strategi 
untuk memperkuat permintaan domestik, misalnya, dicapai 
melalui pemotongan pajak penghasilan perorangan, terutama 
bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Pemerintah 
juga menyediakan bantuan anggaran tambahan untuk 
program-program perlindungan sosial yang ada–banyak di 
antaranya dikembangkan untuk merespons krisis Asia, seperti 

Kebijakan Ketenagakerjaan dan Sosial yang Terancang Baik

L perpanjangan program bantuan 
langsung tunai (BLT) tanpa syarat. 

Untuk melengkapi berbagai langkah 
itu, pemerintah juga memastikan bahwa 
iklim usaha tetap kuat sehingga siap 
menghadapi permintaan yang semakin 
meningkat. Respons Indonesia ini secara 
efektif mampu saling mendukung satu 
sama lain. “Kebijakan ketenagakerjaan, 
sosial dan makro ekonomi di Indonesia 
yang dirancang dengan baik, berhasil 
saling memperkuat satu sama lain,” kata 
Steven Tobin.  

Berdasarkan model ekonomi (sistem neraca sosial ekonomi 
dinamis) yang dikembangkan bersama antara Kementerian 
Koordinator bidang Perekonomian dan Program Investasi 
Padat Karya ILO, pemotongan pajak perorangan dan investasi 
di bidang infrastruktur memiliki dampak yang kuat terhadap 
pertumbuhan—dengan dampak ketenagakerjaan yang 
signifi kan (khususnya untuk kegiatan pertanian). Faktanya, 
antara Februari 2009 hingga Agustus 2010, ekonomi Indonesia 
berhasil menciptakan 3,7 juta lapangan pekerjaan—dan sekitar 
1,2 juta di antaranya merupakan hasil upaya stimulus. 

INDONESIA

REINFOREINFOREINFORRRCING CINGCING
DOMESTIC DEMAND 
IN TIMES OF CRISIS

STUDIES ON
GROWTH WITH EQUITY

ketenagakerjaan

Penelitian tentang Indonesia ini menjadi salah 
satu penelitian pertama yang mengkaji peran 
kebijakan dalam meningkatkan ekuitas guna 

mempromosikan kesejahteraan dan mengurangi 
risiko krisis di masa mendatang. Negara-negara 

lain yang saat ini tengah diteliti antara lain 
adalah Brasil, Jerman, Spanyol dan Tunisia
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Menjangkau masyarakat yang paling miskin, 
termasuk pekerja miskin, tetap menjadi tantangan 
besar bagi sebagian besar lembaga keuangan 
mikro di Indonesia, baik BPR 
maupun koperasi. Pekerja 
miskin umumnya tidak memiliki 
akses ke lembaga keuangan 
tradisional. Biasanya,  jumlah 
dana yang ingin mereka pinjam 
terlalu kecil sehingga bank 
enggan memberikan pinjaman. 
Di samping itu, kelompok ini 
cenderung tidak mempunyai 
jaminan yang dapat digunakan 
untuk mendukung pinjaman 
sehingga apabila mereka tidak 
mampu membayar pinjaman, 
bank tidak bisa menutup 
kerugiannya. Kerap muncul 
pertanyaan apakah keuangan 

mikro dapat mengentas masyarakat miskin keluar dari 
kemiskinan. Beberapa pertanyaan tak terjawab lainnya 
adalah apakah keuangan mikro dapat membantu 

menciptakan lapangan pekerjaan, 
mengelola dan mengurangi risiko, 
melindungi masyarakat miskin dan 
membimbing mereka keluar dari 
sektor informal.

Hingga saat ini, keberhasilan 
lembaga keuangan mikro hanya 
diukur berdasarkan kinerja 
keuangannya. Bukan dari kinerja 
sosial atau kontribusi mereka 
terhadap pengembangan sosial 
masyarakat. Karena dampak 
sosial dari lembaga keuangan 
mikro belum pernah diukur, Bank 
Indonesia (BI) pun melakukan 
studi penilaian dengan bantuan 

teknis ILO melalui Program Keuangan Sosial. Studi di Indonesia 
ini meniru penelitian Keuangan Mikro untuk Pekerjaan Layak 
(Microfi nance for Decent Work/MF4DW) ILO, yang pernah 
dilaksanakan di 10 negara. 

BI mengadakan lokakarya pendahuluan pada 23 Februari di 
Jakarta, yang dihadiri perwakilan dari 11 BPR potensial untuk 
menyampaikan dan membahas studi penilaian dampak yang 
akan dihadapi. Dalam lokakarya ini, Valerie Breda, Ahli Keuangan 
Mikro dari Kantor Regional ILO untuk kawasan Asia Pasifi k, 
memaparkan penelitian MF4DW dan berbagi pengalaman 
dengan para peserta tentang hasil yang dicapai, pelajaran yang 
diperoleh serta tantangan yang dihadapi. 

Dalam kesempatan ini, kalangan BPR menyatakan minatnya 
untuk berpartisipasi dalam studi penilaian dampak yang akan 
diadakan di Indonesia termasuk menyampaikan masalah 
pekerjaan layak yang dihadapi para kliennya. Studi penilaian 
dampak ini akan dimulai 1 Juli selama dua tahun hingga tahun 
2013. Pengumpulan data akan dilakukan dari tanggal 1 Juli 
hingga akhir 2012, sementara analsia data akan dilakukan hingga 
1 Juli 2013. 

“ILO mengucapkan selamat kepada BI karena telah 
memprakarsai penilaian dampak keuangan mikro yang inovatif 
ini. Kami sangat menghargai komitmen BI karena penelitian 
ini juga didanai BI,” kata Tendy Gunawan, Staf ILO untuk 
Pengembangan Usaha ILO di Indonesia. Ia menambahkan, 
beberapa bulan mendatang sejumlah BPR akan dipilih dan mulai 
dipersiapkan survei mendasar (pengambilan contoh, penyusunan 
kuesioner). 

Inovasi Keuangan Mikro di Indonesia

Apakah MF4DW?
Bagaimana lembaga keuangan mikro dapat membantu 
memperbaiki kondisi kerja; bagaimana keuangan 
mikro dapat membantu menciptakan lapangan 
pekerjaan; bagaimana mereka dapat membantu 
mengurangi perburuhan anak; apakah keuangan mikro 
berkepentingan dalam mengatasi persoalan ini serta 
defi sit pekerjaan layak; apakah hal ini dapat dilakukan 
dengan efektif biaya, baik untuk kepentingan lembaga 
maupun kliennya? 

Itulah sejumlah persoalan yang kini tengah ditangani 
ILO melalui program penelitian Keuangan Mikro untuk 
Pekerjaan Layak (MF4DW). Program ini dilaksanakan 
bekerja sama dengan 16 lembaga keuangan mikro di 
seluruh dunia, yang sedang mempromosikan standar 
pekerjaan yang layak. Negara-negara yang berpartisipasi 
antara lain Kamboja, India, Vietnam, Nigeria, Pakistan, 
Uganda, Yordania, Peru, Filipina, dan Mali. Penelitian 
ini dilaksanakan selama dua sampai tiga tahun. Dalam 
jangka waktu tersebut, dampak inovasi yang dilakukan 
lembaga keuangan mikro terhadap klien mereka akan 
diukur. Penelitian bersama 16 lembaga keuangan mikro 
ini diharapkan selesai akhir tahun ini.  

ketenagakerjaan

embaga keuangan mikro di Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja 
dan mengurangi kemiskinan dengan menyediakan akses ke berbagai jasa keuangan. Sektor ini kini 
tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertumbuhan yang diharapkan mampu menjangkau 

masyarakat secara lebih luas, baik di kota maupun pedesaan melalui produk-produk keuangan mikro. 
Dengan lebih dari 20.000 lembaga keuangan mikro dan sekitar 1.810 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
di Indonesia, sektor ini perlu meningkatkan kinerja lembaga agar mampu menghadapi tantangan serta 
menjangkau usaha kecil menengah dan kalangan wiraswasta. 

L
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ejalan dengan peringatan Hari Perempuan 
Internasional, ILO berpartisipasi dalam 
dialog interaktif yang digelar oleh 

TVRI, sebuah stasiun TV milik pemerintah, dan 
UNIC. Dialog ini menampilkan Linda Amaliasari 
Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Sjamsiah Achmad, Pemerhati 
masalah Perempuan, Ruhut Sitoempul, Anggota 
DPR Indonesia, Michele Zaccheo, Direktur UNIC-
Jakarta, Martha Ismail, Deputi Direktur UNFPA, 
dan Albert Bonasahat, ILO.  

Hari Perempuan
Internasional

erilaku yang dapat dikategorikan sebagi pelecehan 
seksual di tempat kerja sangatlah luas. Batas antara 
pelecehan dengan perilaku yang dapat diterima 

biasanya tidak jelas, dan sangat tergantung dari persepsi 
konteks dan budaya yang berbeda. Hal ini membuat 
defi nisi pelecehan di tempat kerja sulit ditetapkan. 

Hal ini juga diperunyam dengan kondisi pelecehan di 
tempat kerja yang sangat sulit ditangani bila belum ada 

P
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prosedur keluhan di perusahaan terkait yang 
telah ditetapkan dan dipahami para pekerja 
maupun pengusaha, atau bila sang korban enggan 
menceritakan kasusnya. Oleh karena itu, perlu 
didorong adanya upaya pencegahan dan aksi 
bersama untuk menghindari perlakuan diskriminatif 
di tempat kerja.

Ada dua jenis pelecehan seksual di tempat kerja 
yaitu pelecehan quid pro quo dan peciptaan situasi 
kerja yang bermusuhan. Pelecehan quid pro quo 
(berarti ‘pamrih’) adalah permintaan dari seseorang 
yang berkuasa di tempat kerja, untuk melakukan 
hubungan seksual bila pekerja ingin memperoleh 
atau mempertahankan tunjangan pekerjaan 
tertentu seperti kenaikan upah, kenaikan pangkat, 
kesempatan mengikuti pelatihan, pindah kerja atau 
memperoleh suatu pekerjaan. Ia memaksa pekerja 
untuk memilih antara memenuhi permintaan seks 
tersebut atau kehilangan tunjangan pekerjaan. 
Jenis pelecehan seksual ini disebut “pemerasan 
seksual.”

Jenis kedua pelecehan seksual dapat merusak lingkungan 
kerja dan berdampak pada kinerja pekerja. Namun pada 
beberapa tahun belakangan ini, muncul bukti baru tentang 
adanya dampak dan akibat yang disebabkan oleh kekerasan 
non-fi sik, biasanya disebut kekerasan atau pelecehan 
psikologis, termasuk menggertak, mendesak, memaksa, 
kekerasan verbal dan pelecehan seksual. 

Apa itu Pelecehan Seksual
di Tempat Kerja?

S

gender

Berita Foto
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encegah pelecehan seksual di tempat 
kerja tengah digalang secara luas. Secara 
international, pelecehan seksual disepakati 

sebagai bentuk diskriminasi gender dan telah diakui 
sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. 
Pelecehan seksual di tempat kerja dapat terjadi pada 
setiap orang di tempat kerja manapun, baik di kantor, 
pabrik, perkebunan dan peternakan, perusahaan 
skala kecil maupun besar. Pelecehan seksual 
akan memengaruhi pekerja, pengusaha maupun 
masyarakat secara keseluruhan.  Pelecehan seksual 
bisa mengakibatkan meningkatnya tingkat absensi, 
keluarnya pekerja serta merusak imej perusahaan. 

Untuk merespons masalah ini, Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bekerja sama 
dengan ILO, UNFPA, dan UN Women pun menggelar 
seminar sehari “Mencegah Pelecehan Seksual di 
Tempat Kerja”, 23 November 2010 di Jakarta. Seminar 
yang dibuka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Muhaimin Iskandar bersama dengan Pingki Saptarini, 
Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; Sofyan Wanandi, Ketua Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo); Mathias Tambing, Ketua 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI); dan 
Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia. 

Seminar ini digelar untuk mencari cara mempromosikan 
lingkungan kerja yang lebih baik, mencegah dan 
menangani pelecehan seksual di tempat kerja, serta untuk 
memperkenalkan Pedoman tentang Pencegahan dan 
Pengelolaan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Upaya 
pencegahan dan aksi bersama perlu ditingkatkan untuk 
menghindari perlakuan diskriminatif di tempat kerja karena 
bisa menurunkan produktivitas kerja. 

Seminar ini juga memaparkan beberapa praktik komparatif 
di baik di tingkat nasional maupun internasional. Tim de 

Meyer, Spesialis ILO bidang Standar Ketenagakerjaan, 
misalnya, memberikan kajian dari konteks internasional. 
Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan dan aksi 
bersama untuk menghindari perlakuan diskriminatif di tempat 
kerja yang merugikan produktivitas kerja. Hingga saat ini, 
perhatian terhadap pelecehan di tempat kerja biasanya hanya 
difokuskan pada kekerasan atau pelecehan secara fi sik. 

Sementara itu, Myra M. Hanartani, Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industri dan Jamsostek, 
Kemenakertrans, menegaskan adanya perhatian yang 
semakin besar atas segala bentuk pelecehan di tempat kerja, 
termasuk apa yang harus dilakukan pekerja, serikat pekerja, 
pengusaha, atau pemerintah. “Pemerintah perlu menganalisa 
berbagai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di 
tempat kerja dan intervensi apa yang dapat diterapkan untuk 
mempromosikan pencegahan pelecehan di tempat kerja 
secara efektif,” katanya.

Menindaklanjuti seminar ini, Kemenakertrans akan 
menyelesaikan konsep Pedoman Pencegahan dan 
Pengelolaan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja berdasarkan 
masukan yang diberikan selama seminar. Pedoman ini 
selanjutnya akan disosialisasikan secara luas ke seluruh 
provinsi di Indonesia. Organisasi pekerja dan Apindo juga 
telah menyatakan komitmennya untuk menggunakan 
pedoman ini sebagai media advokasi guna mencegah 
pelecehan seksual dalam organisasi mereka maupun di 
kalangan para anggotanya. 

Mencegah
M

di Tempat KerjaPelecehan Seksual
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Sikap diam atau kurangnya laporan tidak 
berarti bahwa pelecehan seksual tidak 

pernah terjadi. Beberapa contoh kekerasan 
di tempat kerja terjadi di luar pengetahuan 
masyarakat dan terjadi secara langsung sehingga 
menimbulkan rasa sakit. Tidak hanya menciderai 
korban, namun juga sangat merugikan 
perusahaan. Biasanya korban hanya diberi 
perlindungan terbatas dan hanya punya sedikit 
pilihan atas pekerjaan lain
Peter van Rooij
Direktur ILO di Indonesia

gender
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uah pala merupakan salah satu tanaman pangan 
utama di Maluku. Namun masyarakat setempat cuma 
memanfaatkan biji dan seratnya saja. Kulit luarnya yang 

disebut buah pala justru dibuang. Buah itu kerap dianggap 
sebagai limbah. Ingin mengubah kebiasaan itu, sekelompok 
perempuan memutuskan untuk memproduksi jus pala yang 
terbuat dari buah pala. 

Inisiatif untuk memproduksi jus pala dimulai di Kabupaten 
Maluku Tengah. Menggunakan inovasi dari UNIDO melalui 
Proyek Pemulihan Ekonomi Maluku, inisiatif ini kemudian 
diperluas dengan membentuk kelompok perempuan di Dusun 
Toisapu, Desa Hutumuri, Kabupaten Kota Ambon, oleh Proyek 
Pelagandong yang merupakan proyek kerja sama antara ILO 
dan UNIDO.

Melalui proyek ini, mereka menerima pelatihan tentang 
dinamika kelompok dan pengelolaan koperasi, keterampilan 
dasar tentang kewirausahaan serta pelatihan tentang cara 
memproduksi jus pala. Mereka juga menerima beberapa jenis 
peralatan seperti parutan, kompor, timbangan digital, panci, 
botol dan bahan kemasan lain untuk merintis usaha. 

Pada awalnya, kelompok ini hanya memproduksi 40-50 
botol per bulan. Tapi karena permintaannya tinggi, produksi 
lalu ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 2.400 botol 
per bulan, dengan penghasilan bersih Rp 4 juta  per bulan. 
Selain mengekspor produk itu ke Belanda, mereka juga 
memasarkannya ke Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia—
termasuk menerima pemesananan langsung. Dengan pola 
ini penghasilan untuk keluarga pun bisa didapatkan dengan 
dukungan penuh dari suami dan anggota keluarga yang lain. 

“Saya senang bisa terlibat dalam pembuatan jus pala ini, 
karena sebelumnya masyarakat membuang buah pala dan 
hanya sedikit yang mau memanfaatkannya untuk membuat 
penganan kering. Di samping itu, selama musim panen, 
harga buah pala sangat murah. Jadi membuat jus pala pada 

musim panen memberi keuntungan yang sangat besar untuk 
kelompok ini,” kata Nova Malimbo, Sekretaris Koperasi. 

Anggota koperasi ini berkembang pesat dari 15 menjadi 25 
orang anggota.  Desember 2010 lalu, kelompok ini didaftarkan 
secara resmi di Dinas Koperasi dan UKM sebagai koperasi. 
“Pendaftaran memberi peluang untuk memperluas usaha 
kami. Kini kami berencana untuk membentuk koperasi 
multiguna agar dapat membuka skema kredit dan tabungan, 
penjualan barang domestik sehari-hari dan sebagainya,” kata 
Nova.

Sewaktu mengunjungi Maluku Januari 2011 silam, Peter van 
Rooij, Direktur ILO di Indonesia, sangat terkesan dengan cara 
koperasi ini mengelola usaha serta pembukuannya. “Peran 
ILO adalah memfasilitasi pengembangan masyarakat. Namun 
sebaik apa keberhasilan suatu usaha tentu sangat tergantung 
pada masyarakat itu sendiri,” katanya. Ia juga mengusulkan 
agar koperasi tersebut mengembangkan berbagai jenis 
produk lain. 

New Zealand Aid juga sangat terkesan sewaktu mengunjungi 
koperasi ini Februari 2011. Mereka menghargai upaya ILO 
dan UNIDO dalam mengembangkan usaha kecil di daerah 
pedesaan serta meningkatkan kapasitas mereka untuk 
menjalankan usaha.  

Mengolah Limbah menjadi Berkah 

B Proyek yang lebih dikenal dengan nama 
Pelagandong ini mencakup 21 desa dari tiga 
daerah sasaran, yaitu Kota Ambon, Seram Barat 
dan Maluku Tengah. Pelagandong berarti kerja 
sama dan kekerabatan, sebuah nilai tradisional 
yang telah dipertahankan selama berabad-abad 
oleh berbagai kelompok masyarakat di Maluku, 
terlepas dari perbedaan agama dan etnis mereka.

gender

Perempuan Maluku
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idak pernah terbayangkan oleh Kiki 
dan Lisna mereka akan bekerja sebagai 
mandor di proyek pembangunan jalan. 

Maklum saja, biasanya pekerjaan ini memang 
merupakan “wilayah” pekerjaan laki-laki. Namun 
berkat kesempatan yang diberikan Proyek Akses 
Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias 
ILO, kedua perempuan asal Kepulauan Nias ini 
memperoleh pelatihan dan kini dipercaya menjadi 
mandor. Inisiatif ini telah membuka peluang karier 
di sektor konstruksi bagi perempuan muda di 
Nias.  

Kiki, yang bernama lengkap Aries Eki Trisanti (25) 
berasal dari Gunung Sitoli. Perempuan energik 
ini bertekad melamar menjadi mandor walaupun 
belum pernah bekerja di sektor konstruksi. 
Dengan latar belakang sebagai staf administrasi 
di Bandara Polonia dan guru SMP di Nias, 
pada awalnya ia tidak yakin dapat meniti karier 
baru sebagai seorang mandor. Setelah berhasil 
menyelesaikan kursus selama 4,5 bulan, rasa percaya dirinya 
semakin kuat. 

“Saya mulai merasa mampu karena telah diberi pelatihan 
sebagai mandor. Saya menganggap ini adalah kesempatan 
untuk melakukan hal terbaik baik bagi kampung saya, yakni 
memperbaiki akses bagi masyarakat Nias,” kata Kiki yang kini 
bekerja untuk CV Bella, sebuah kontraktor lokal.

Demikian pula dengan Meslina Gea alias Lisna (23) yang 
berasal dari Siwalobanua Dua, Nias. Mantan operator 
komputer dan staf administrasi di sebuah SMP ini tidak 
pernah berpikir ia akan meniti karier di sektor pembangunan 
jalan. “Saya banyak belajar selama pelatihan pembangunan 
jalan, baik tentang teknik maupun pengelolaan konstruksi. 
Bersama peserta pelatihan lain, saya dilatih secara ketat untuk 
memenuhi standar kerja yang dibutuhkan,” katanya. 

Bagi Kiki, tantangan terbesar yang ia hadapi adalah 
melaksanakan pekerjaan nyata membangun jalan. “Saya 
bertanggungjawab membuat adonan beton dan batu serta 
mengawasi proyek percontohan pembangunan jalan desa. 
Awalnya, saya kurang yakin. Namun rasa percaya diri saya 

meningkat di saat rekan kerja 
laki-laki memuji pekerjaan saya. 
Mereka mengakui saya mampu 
melaksanakan pekerjaan tersebut 
lebih baik dari mereka,” kata Kiki 
dengan mata berseri-seri. 

Ia kini mampu membuat adonan 
semen, campuran aspal dingin 
(cold mix), memecahkan batu, 
mengelola lokasi kerja dan 
membuat konstruksi jalan. “Saya tidak peduli kulit saya jadi 
hitam waktu bekerja di bawah terik matahari. Saya bangga 
dengan apa yang telah saya capai. Masih ada banyak desa 
terpencil. Hanya dengan memperbaiki akses jalan, masyarakat 
Nias dapat memperbaiki jalan hidup mereka,” tegasnya. 

Bagi Lisna, tugas yang paling menantang adalah meyakinkan 
keluarganya bahwa ia mampu melaksanakan tugasnya sebagai 
seorang mandor. Kini ia bekerja untuk CV Central, sebuah 
kontraktor lokal di kabupaten Tuhemberua.

Kiki maupun Lisna berharap mereka dapat dijadikan contoh 
teladan bagi perempuan muda lain di Nias. “Saya berharap 
perempuan muda di Nias juga memiliki keyakinan bahwa 
mereka mampu melakukan banyak hal dan memberikan 
kontribusi kepada masyarakat,” kata Kiki. Sementara Lisna 
mengatakan, dengan memperbaiki akses di Nias lebih banyak 
peluang akan muncul bagi masyarakat Nias, khususnya 
perempuan. 

Hingga saat ini, lima dari 16 peserta pelatihan telah berhasil 
lulus pelatihan kemandoran yang diadakan ILO.  Mereka pun 
yakin melangkah bekerja sebagai mandor. 

Mendobrak Langit-langit Kaca:

Kisah Dua Mandor Perempuan di Sektor Konstruksi Nias

T
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Awalnya sulit meyakinkan keluarga 
bahwa saya mampu, tidak saja melakukan 

pekerjaan konstruksi tapi juga mengelola lokasi 
kerja. Kini saya telah membuktikan kepada 
mereka bahwa saya mampu melakukannya. 
Mereka merasa sangat bangga

Meslina Gea (Lisna)
Site Supervisor

gender
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Smart Workers adalah bincang-
bincang radio interaktif, kerja sama 

ILO dengan radio SmartFM yang 
dirancang untuk meningkatkan 

kesadaran mengenai hak-hak 
mendasar di tempat kerja. Bagi Anda 
yang tertarik mempelajari lebih lanjut 

tentang isu ketenagakerjaan, simak 
terus 95,9 FM!

Kontak: (021) 398 33 888

SMS: 0812 1112 959
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LO melalui Proyek Akses Pedesaan dan Peningkatan 
Kapasitas Kepulauan Nias (Nias-RACBP) bekerja sama 
dengan Museum Pusaka Nias merehabilitasi aset 

warisan budaya Nias, termasuk 80 rumah tradisional dan 
empat situs megalit. Sebuah proyek percontohan untuk 
pelestarian dua rumah tradisional sudah dimulai sejak 
Desember 2010. Kedua rumah ini terletak di Desa Lölöwua, 
Kabupaten Nias dan di Desa Balödanö, Kabupaten Nias 
Barat.

Rumah tradisional di Desa Balödanö merupakan satu-
satunya rumah tradisional di daerah tersebut. Rumah ini 
telah berdiri selama enam generasi dan menjadi simbol 
kebanggaan masyarakat setempat. Memang ada beberapa 
perselisihan antaranggota masyarakat. Diharapkan, proyek 
ini mampu mengundang partisipasi masyarakat desa serta 
memperkuat persatuan di antara mereka.

Saat persiapan dimulai, Otomosi Zebua, pemilik rumah 
tradisional tersebut mengumpulkan anggota masyarakat 
untuk membantu pelaksanaan proyek rehabilitasi. “Terima 
kasih kepada ILO karena telah memberi kesempatan 
kepada kami untuk berkumpul bersama anggota 
masyarakat agar kami dapat bekerja sama dalam satu tim 
untuk merehabilitasi rumah tradisional ini. Mereka yang 
sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengan kami, 
kini setiap hari datang membantu pelaksanaan rehabilitasi,” 
katanya.

Sedangkan, rumah tradisional di Desa Lölöwua yang 
sedang direhabilitasi, kondisinya sudah runtuh, terutama 
bagian belakangnya. Fondasi rumah tidak stabil akibat erosi 
yang terjadi dari waktu ke waktu. Rumah ini sudah berdiri 
selama empat generasi atau sekitar 90 tahun. 

Fatimah Lase, pemilik rumah, sangat senang sewaktu 
diberitahu rumah keluarganya akan direhabilitasi. “Rumah 
ini tidak saja punya makna historis penting, tapi juga 
berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga dan anggota 
masyarakat. Kami sangat berterima kasih,” katanya. 

Melestarikan

I
Warisan Budaya Nias

dari daerah
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kebijakan dan peraturan untuk memastikan pelaksanaan 
mekanisme tersebut. Sebagai tindak lanjut langsung, saat 
ini ILO bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas Pekerjaan 
Umum sedang menjalani proses penyusunan rencana 

pembangunan 
jalan di Kabupaten 
Bireuen, termasuk 
rencana untuk 
memprioritaskan 
investasi dan 
mekanisme 
pelaksanaan 
operasional. 

Acara dengar 
pendapat serupa 
juga dilakukan di 
Kabupaten Pidie 
pada April 2011.

Proyek LRB ILO telah 
dijalankan selama 
lima tahun sejak 
2006, ditujukan 
untuk berkontribusi 
pada pembangunan 
kembali mata 
pencaharian 
masyarakat yang 
terkena dampak 
bencana di Aceh. 
Sebelumnya, proyek 
ini mencakup 
Provinsi Aceh dan 
Kepulauan Nias; 
namun sejak tahun 

2010, proyek ini hanya meliputi dua kabupaten: Bireuen dan 
Pidie. Mengingat proyek ini akan berakhir pada akhir 2011, 
saat ini sedang direncanakan strategi yang efektif untuk 
memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur 
jalan yang sudah dibangun dan direhabilitasi. 

Melibatkan Masyarakat Lokal
dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Aceh
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“Keberhasilan Proyek dalam menciptakan 
banyak lapangan kerja bagi masyarakat 

setempat, yang pada gilirannya, 
berkontribusi pada program pengurangan 
kemiskinan pemerintah harus dilanjutkan, dan 
bahkan direplikasi di kabupaten-kabupaten 
lain di Aceh serta di provinsi lainnya

Said Mustafa
Asisten II Kantor Gubernur Provinsi NAD

dari daerah

royek berbasis Sumber Daya Lokal ILO (LRB) 
menggelar dengar pendapat dengan DPR Kabupaten 
(DPRK) di Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh 

Darussalam, pada Februari 2011. Dengar pendapat ini 
ditujukan untuk 
mencapai pemahaman 
dan kesepakatan 
dengan para 
pembuat kebijakan 
kunci di kabupaten 
tersebut mengenai 
kesiapan perwakilan 
rakyat setempat 
dalam membahas 
peraturan-peaturan 
yang diperlukan 
serta persyaratan 
legislatif dan eksekutif 
sebagai bagian 
dari keberlanjutan 
dan pemeliharaan 
investasi-investasi 
yang telah dibuat 
dalam pembangunan 
infrakstruktur jalan. 

Selama acara dengar 
pendapat tersebut, 
Nurdin Abdul Rahman, 
Bupati Bireuen, serta 
Said Mustafa, Asisten 
II Kantor Gubernur, 
menekankan 
pentingnya 
pemeliharaan jalan 
dan kebutuhan untuk 
mengembangkan mekanisme pemeliharaan yang lebih efektif 
dan efi sien. Mereka pun menegaskan pentingnya penerapan 
pedekatan yang rendah biaya dan berbasis sumber daya 
lokal, yang melibatkan masyarakat setempat. 

Dalam dengar pendapat itu, Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda), Razuardi, memaparkan 
rancangan dari strategi pemeliharaan di tingkat kecamatan 
di mana administrasi kecamatan akan bertanggungjawab 
dalam mengelola dan menerapkan pendekatan padat karya 
ini. Rancangan yang ditawarkan mendapatkan masukan positif 
dari para anggota dewan. 

Diskusi disimpulkan dengan kesepakatan modalitas dari 
pemeliharaan berbasis masyarakat tidak hanya memerlukan 
dukungan dari badan eksekutif namun juga dari dewan. Badan 
legislatif dan eksekutif harus bekerja sama dalam penyusunan 
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ebagai negara yang memiliki industri kehutanan 
terbesar di Asia Pasifi k, Indonesia memainkan 
peranan penting dalam perubahan iklim, geopolitik, 

dan ekonomi. Industri hutan dan produknya juga telah 
memberi kontribusi penting bagi produk domestik bruto 
serta ketenagakerjaan pada periode 1980-2002. Berdasarkan 
beragam scenario, Kementerian Kehutanan Indonesia 
memperkirakan sektor kehutanan formal di Indonesia (2009) 
memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan 
secara signifi kan yaitu antara 675.000 hingga 837.000 
pekerja selama satu dekade mendatang.

Penelitian itu merekomendasikan penyusunan kebijakan di 
sektor ini dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan. Hal itu, 
antara lain, dengan membentuk satu lembaga khusus yang 
berwenang mengawasi, memantau dan melaporkan kondisi 
kerja di sektor kehutanan, karena sektor ini memiliki kekuatan 
dan potensi besar yang terus berkembang dalam agenda 
nasional untuk perekonomian hijau di Indonesia.

Untuk mendukung upaya tersebut, ILO Jakarta pun 
menerjemahkan Pedoman Pengawasan 
Ketenagakerjaan di Sektor Kehutanan dalam versi 
bahasa Indonesia. Pedoman ini menguraikan standar 
perburuhan, pengelolaan standar ketenagakerjaan, 
pelaksanaan konvensi-konvensi utama ILO yang 
terkait dengan penghapusan pekerjaan untuk 
anak, kebijakan non diskrimatif, keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) serta klasifi kasi keterampilan 
pekerja kehutanan yang dibutuhkan untuk 

mengawasi ketenagakerjaan di sektor kehutanan sebagai 
komponen penting dalam pembangunan.

ILO yang bekerja sama dengan radio SmartFM juga 
melakukan siaran khusus bertajuk “Peran Pengawasan 
Ketenagakerjaan untuk Memastikan Pelaksanaan Keselamatan 
dan Kesehatan di Sektor Kehutanan” pada 21 Desember 
2010, di Jakarta. Acara ini dimaksudkan untuk memprakarsai 
kampanye tentang Pedoman Pengawasan Ketenagakerjaan 
di Sektor Kehutanan serta memfasilitasi dialog sosial 
antarpemangku kepentingan utama di sektor ini. Acara yang 
dihadiri perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja 
ini mengusulkan sejumlah rekomendasi strategis untuk 
melaksanakan pedoman ini agar bisa digunakan memperbaiki 
kondisi kerja di sektor kehutanan. 
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Versi Indonesia
di Sektor Kehutanan
Pedoman Pengawasan Ketenagakerjaan 

Walaupun sektor ini berpotensi menyerap banyak pekerja untuk 
mengatasi masalah pengangguran, namun penelitian awal 
tentang “Kondisi Pekerja di Sektor Kehutanan di Indonesia” 
yang dipublikasikan ILO Oktober 2009 menunjukkan, masih 
ditemukan kondisi kerja yang buruk serta kurangnya kesadaran 
tentang keselamatan dan kesehatan pekerja.
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ketenagakerjaan

Setelah pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu 
mengadakan pelatihan serupa untuk rantai suplai dan 
distribusi mereka. Sebagian besar peserta memberikan 
masukan positif dan baik. Mereka menyatakan bahwa 
pelatihan ini telah membekali mereka dengan strategi 
pengelolaan risiko yang dapat membantu mereka menyusun 
rencana kelangsungan program dalam menghadapi krisis 
atau bencana.

Proyek BCP adalah kelanjutan dari program ILO sebelumnya 
bertajuk Proyek Flu Burung dan Tempat Kerja di Indonesia. 
Proyek Flu Burung ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mencegah 
penyebaran fl u burung di tempat kerja dan langkah-langkah 
persiapan yang diperlukan terkait masalah keselamatan 
dan kesehatan kerja guna mengurangi risiko dan dampak 
penyebaran penyakit atau pandemik. 

Pertahankan Bisnis di Tengah Krisis 
Membantu Perusahaan

Cuplikan
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Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Hasil dari kedua penelitian 
ini akan disusun dan digunakan untuk memetakan dan 
mengembangkan beberapa strategi terbaik untuk melindungi 
pekerja migran dari HIV.

Di samping itu, serangkaian lokakarya pelatihan koordinasi 
juga digelar pada Maret 2011 untuk meningkatkan kesadaran 
dan komitmen lembaga pemerintah, PJTKI, pengusaha, 
LSM dan pekerja migran. Lokakarya dan pelatihan ini akan 

diadakan di dua provinsi yang dikenal sebagai 
kantong pekerja migrant terbesar di Indonesia 
yaitu Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. 

Sebuah modul pelatihan untuk lokakarya 
pelatihan ini pun dikembangkan. Di samping itu, 
beberapa media informasi juga dikembangkan 
untuk mempromosikan migrasi yang aman dan 
akses kesehatan yang lebih baik bagi calon TKI 
dalam bentuk poster, brosur dan buku komik. 
Buku komik ini mencakup semua siklus migrasi 
secara komprehensif dari awal sampai akhir. 

“Berdasarkan masukan yang diperoleh dari 
calon pekerja migran, media informasi yang 
paling efektif adalah buku yang mudah dibaca 
dan dilengkapi gambar. ILO kini tengah 
mempersiapkan materi bacaan yang mencakup 
pengetahuan dan informasi dasar tentang 
migrasi yang aman juga tentang HIV dan AIDS 
untuk para pekerja migran,” kata Lotte Kejser, 

Kepala Penasihat Teknis Proyek Pekerja Migran ILO. 

dari HIV dan AIDS 

Migrasi dan mobilitas mestinya tidak membuat rentan para 
pekerja migran. Namun kondisi saat migrasi, kekerasan 
gender, termasuk tindak diskriminasi, eksploitasi dan 
kekerasan membuat para pekerja migrant lebih rentan 
terhadap HIV. Karenanya, perlu ada pendekatan komprehensif 
untuk melindungi pekerja migran agar dapat memperbaiki 
akses ke informasi tentang pencegahan HIV dan AIDS serta 
layanan kesehatan. 

Serangkaian penelitian tengah dilakukan sebagai bagian dari 
upaya untuk mengatasi masalah yang terkait dengan HIV, 
AIDS dan migrasi. ILO di bawah proyek bersama dengan 
UNDP, didanai UNAIDS PAF Fund, melakukan tentang 
pendekatan komprehensif untuk mengatasi kekerasan 
berdasarkan gender, serta kerentanan HIV dan AIDS di 
kalangan pekerja migran. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengamati dan menganalisa perlindungan yang diberikan 
kepada TKI melalui kebijakan yang ada serta penelitian 
terkait.

ILO bekerja sama dengan Yayasan Kembang dan Serikat 
Buruh Migran Indonesia melakukan penelitian tentang HIV 
dan AIDS di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Di samping 
itu, Komisi Nasional Penanggulangan AIDS kini tengah 
mengadakan penelitian serupa di Nusa Tenggara Timur, 

umlah kasus HIV dan AIDS yang melibatkan pekerja 
migran Indonesia semakin meningkat. Laporan yang 
diperoleh dari Caring for Migrant Workers, LSM 

yang menangani masalah kesehatan pekerja migran yang 
dipulangkan dari Malaysia, menunjukkan selama tahun 2010, 
mereka telah menangani lebih dari 50 kasus AIDS yang 
melibatkan pekerja migran.  Laporan ini membuktikan HIV 
dan AIDS di kalangan pekerja migran perlu ditangani secara 
serius. 
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dialog sosial

enurut saya, pelatihan ini sangat menarik dan 
berguna, serta menyediakan informasi penting yang 
dibutuhkan perusahaan. Pelatihan ini juga memberi 

kejelasan kepada saya tentang fakta bahwa pandemik infl uensa 
merupakan “bahaya tersembunyi” yang tidak pernah saya 
sadari sebelumnya,” kata salah seorang peserta dari Cilegon, 
Banten, saat mengikuti pelatihan tentang Program Perencanaan 
Kelangsungan Usaha yang diadakan ILO pada 2 – 3 Maret 
di Banten. Pelatihan ini merupakan bagian dari serangkaian 
pelatihan yang diadakan ILO melalui Proyek Kelangsungan 
Usaha (BCP), bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) di Banten, Tangerang, Jawa Tengah dan Bali 

Hingga saat ini, Proyek BCP ILO telah menyelenggarakan enam 
pelatihan yang menjangkau 161 peserta dari 106 perusahaan 
dari berbagai sektor (pangan, garmen, perhotelan, pariwisata, 
perkayuan, kimia, suku cadang otomotif dan sebagainya).  
Program pelatihan ini terdiri dari satu lokakarya komprehensif 
selama dua hari dengan menerapkan sistem pendekatan 
berorientasi praktik yang bersifat partisipatif dan menggunakan 
peralatan sederhana dan metode praktis. Pelatihan ini 
diakhiri dengan penyusunan kerangka kerja tentang rencana 
kelangsungan usaha yang dapat diterapkan secara perorangan 
di tingkat perusahaan. 

M“

Melindungi Kerentanan

J
Pekerja Migran Indonesia
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ersama dengan perwakilan dari Kamboja, Vietnam, 
Laos dan Thailand, perwakilan pemerintah 

Indonesia menghadiri Regional Training 
Course on Social Protection Floor 
Rapid Assessment, Costing and 
Design: Tools and Methodology to 
the Practical Implementation pada 15 
– 19 November 2010 di Bangkok, Thailand. Pelatihan ini 
bertujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai praktik-
praktik yang baik serta kebijakan dan program dari negara-
negara lain menyangkut penerapan kajian cepat landasan 
perlindungan sosial. 

pojok karyawan

B
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ebanyak 11 staf ILO Jakarta yang 
menangani program-program ILO, aktif 

dalam Pelatihan Manajemen 
Berbasis Hasil (RBM) selama tiga hari 
pada Februari lalu, di Jakarta. Dalam pelatihan 
bertema “Strategi Pembelajaran Pengembangan Staf 
ILO Jakarta”, mereka dibantu seorang fasilitator dari 
MDF-Pacifi c Indonesia. Pelatihan ini untuk menjawab 
tantangan yang dihadapi oleh staf ILO Jakarta 
agar mampu memenuhi target program yang telah 
ditetapkan. Terlebih lagi, Mereka membahas pentingnya 
identifi kasi masalah, strategi pelaksanaan serta 
perubahan perilaku sebagai bagian dari aplikasi RBM. 

S

LO berpartisipasi dalam Konferensi 
Pengembangan Keterampilan 
untuk Produktivitas Asia Timur, 

yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian 
Pendidikan Nasional di Indonesia dengan dukungan dari 
Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda. Konferensi ini 
bertujuan untuk memberikan sarana bagi para pembuat 
kebijakan dari pemerintahan negara-negara yang 
turut serta, kelompok industri, penyedia pendidikan 
dan pelatihan, pakar internasional untuk membahas 
mengenai permasalahan dan pendekatan yang terkait 
pengembangan keterampilan. 

irektur ILO di Indonesia, Peter van Rooij, 
berpartisipasi dalam konferensi pers (kiri), bersama 
dengan Direktur UNIC-Jakarta, Michele Zaccheo 

(tengah) dan Aktris Amerika serta Duta Kaum Muda PBB 
Monique Coleman (kanan). Konferesi ini diselenggarakan 
sejalan dengan kunjungan Monique ke Indonesia pada 
21-22 Februari, sebagai bagian dari tur dunia untuk 

mempromosikan Tahun Internasional Kaum 
Muda. Monique berupaya meningkatkan pemahaman 
mengenai masalah-masalah terkait kaum muda, mendorong 
kaum muda untuk menerapkan kemampuan mereka dalam 
memajukan masyarakat, serta mendorong masyarakat 
internasional untuk ikut andil dalam masalah terkait dengan 
kaum muda.  
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