
Tahun ini, ILO menyelenggarakan Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour 
Conference/ILC) ke-100 yang bersejarah di Jenewa pada tanggal 1 – 17 Juni 2011, yang berisi 
seruan atas era baru keadilan sosial ditengah-tengah tingginya tingkat pengangguran dan 
setengah pengangguran global serta kekhawatiran publik atas situasi ketenagakerjaan setelah 
krisis fi nansial global yang baru terjadi. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke ILC 
pada tanggal 14 Juni 2011 merupakan tonggak bersejarah lainnya. Kunjungan tersebut menandai 
pertama kalinya seorang Presiden dari Indonesia menyampaikan pidato resmi dalam Konferensi. 

Selain dari kunjungan Presiden, tonggak kemajuan penting lainnya untuk Indonesia pada ILC 
tahun ini mencakup partisipasi seorang pemimpin kaum muda Indonesia, kontribusi Indonesia 
terhadap pengadopsian Konvensi Pekerja Rumah Tangga, perwakilan tripartit Indonesia di Badan 
Pengawas ILO, pidato pertama oleh seorang perempuan penggiat serikat pekerja Indonesia, dan 
partisipasi aktif dari delegasi Indonesia dalam diskusi mengenai dua persoalan ketenagakerjaan 
utama: pengawasan ketenagakerjaan dan jaminan sosial. 

ILC ke-100 memperdebatkan tantangan-tantangan yang ada saat ini dan di masa mendatang 
dalam dunia kerja, termasuk tingkat pengangguran tertinggi yang pernah tercatat, krisis 
ketenagakerjaan kaum muda global, perluasan perlindungan sosial terhadap delapan puluh 
persen penduduk dunia yang tidak tercakup, peran administrasi perburuhan guna memastikan 
perlakuan yang adil di tempat kerja, serta perluasan hak-hak dasar di tempat kerja bagi jutaan 
pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan. 

Konferensi tersebut, yang diselenggarakan di Palais des Nations di Jenewa, Swiss, menghadirkan 
lebih dari 4.400 delegasi dan penasihat, termasuk perwakilan pemerintah dan para pemimpin 
organisasi pekerja dan pengusaha dari 183 negara anggota ILO. Tiap negara anggota memiliki 
hak untuk mengirimkan empat delegasi ke Konferensi tersebut: dua dari pemerintah dan masing-
masing satu orang mewakili serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Masing-masing delegasi 
dapat mengemukakan suaranya dan memiliki hak memilih secara independen. 

Edisi Khusus ILO mengenai Sesi ke-100 
Konferensi Perburuhan Internasional 

Membangun Masa Depan dengan Pekerjaan yang Layak:

Tahun Bersejarah bagi 
ILO dan Indonesia November 2011



Kunjungan Bersejarah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:

Presiden Indonesia Menyerukan 

Presiden Indonesia, Susilo Bambang 
Yudhoyono, menyerukan koalisi global guna 
menanggulangi persoalan ketenagakerjaan 
muda dalam pidatonya pada sesi khusus 
Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) 
di Jenewa. Presiden menyerukan agar para 
delegasi saling bekerja sama guna mencegah 
pengangguran yang semakin meningkat 
diantara kaum muda, seraya menegaskan 
bahwa hal ini akan mempengaruhi penciptaan 
era baru yang berkeadilan sosial. 

Secara global, sekitar 81 juta dari 620 juta 
orang berusia 15 hingga 24 tahun yang 
seharusnya aktif secara ekonomi menganggur 
pada 2009, kata Presiden, yang merupakan 
angka tertinggi yang tercatat selama 18 tahun. 
Presiden Yudhoyono juga menyatakan di 
hadapan seluruh delegasi bahwa Indonesia 
merupakan salah satu negara yang tidak 
terkena dampak krisis ekonomi global. 
Hal utama dari keberhasilan respons yang 
dilakukan adalah keputusan untuk melakukan 
sinkronisasi kebijakan dan tindakan antara 

pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serikat 
pekerja dan lainnya. “Hikmahnya adalah pemerintah, 
dunia usaha dan pekerja saling bekerja sama untuk 
meminimalisir pengangguran,” kata beliau. Beliau 
pun memuji kinerja ILO dalam membantu mendorong 
konsensus yang membangun ini.

Presiden merancang sejumlah langkah-langkah untuk 
mengatasi dampak dari krisis dan meningkatkan 
ketenagakerjaan global, dengan terfokus pada 
kebijakan-kebijakan yang pro pertumbuhan, pro 
lapangan kerja, pro kemiskinan dan pro lingkungan. 
Hal ini termasuk dukungan terhadap usaha dan 
kewirausahaan – khususnya diantara kaum muda, 
promosi perlindungan sosial dan manfaatnya seperti 
pendidikan dan perumahan, peluang bagi pekerja 
untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan 
serta kerja sama internasional yang lebih baik guna 
memastikan manfaat-manfaat globalisasi yang dapat 
dinikmati secara bersama. Ia pun menyerukan agar 
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Ketenagakerjaan muda 
adalah tantangan di 
banyak negara
Sebuah wawancara khusus dilakukan dengan Peter 
van Rooij, Direktur ILO untuk Indonesia, menanggapi 
kunjungan bersejarah dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan pesan utama yang disampaikan 
oleh Presiden mengenai pentingnya koalisi global 
untuk ketenagakerjaan kaum muda. Wawancara ini 
dilakukan oleh UNIC, dan telah dipublikasikan dalam 
Buletin PBB Indonesia edisi Oktober 2011. 

T: ILO baru saja menyelenggarakan Konvensi 
Perburuhan Internasional ke-100 di Jenewa. Apa 
yang penting dari peringatan ulang tahun ke-100 
ini? 

J: Ini merupakan sebuah tonggak kemajuan. Angka 
bulat apapun seperti angka 100 merupakan saat yang 
baik untuk merayakan keberhasilan. Terkait dengan 
agenda, khususnya mengenai konvensi internasional 
pertama guna melindungi pekerja rumah tangga, 
ini merupakan alasan lain mengapa konferensi ini 
merupakan tonggak bersejarah. Kita juga memiliki 
agenda mengenai perlindungan sosial, yang semakin 
mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Agenda 
lain yang menarik adalah mengenai pengawasan 
ketenagakerjaan – guna mewujudkan pentingnya 
pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dan efi sien 
di seluruh dunia. 

T: Presiden Indonesia pertama kalinya menghadiri 
konferensi ini. Seberapa pentingnyakah hal ini? 

J: Hal ini sangat spesial karena secara simbolis 
menandai kemajuan yang telah dibuat di Indonesia 
selama beberapa tahun ini. Indonesia adalah 
negara pertama di wilayah Asia Pasifi k yang telah 

meratifi kasi delapan Konvensi pokok ILO. Indonesia 
juga merupakan negara pertama di dunia yang 
menghasilkan Pakta Lapangan Kerja Global di tingkat 
nasional.   

T: Mengapa Koalisi Global untuk Ketenagakerjaan 
Muda sangat penting, dan apa yang Anda harap 
akan dicapai dari koalisi global ini di negara seperti 
Indonesia?

J: Ketenagakerjaan muda adalah tantangan di banyak 
negara, bahkan di negara-negara yang tidak memiliki 
kendala fi nansial besar. Di Indonesia, kami telah 
bekerja dengan pemerintah, pengusaha dan pekerja 
dalam menanggapi hal ini selama sepuluh tahun 
terakhir. 

Ketika kita melakukan ini di sejumlah negara, kita 
pun dapat mengambil langkah lebih maju dengan 
membentuk sebuah koalisi global.

Koalisi adalah sebuah kata yang perlu digarisbawahi 
karena juga berarti kerja sama antara mitra-mitra yang 
berbeda seperti pemerintah, pekerja, pengusaha, 
organisasi internasional dan lainnya. Ini adalah saat 
yang sangat baik dalam menyatukan semua upaya ini 
bersama. Presiden Indonesia, ketika beliau berada di 
Jenewa untuk Konferensi Perburuhan Internasional ke-
100, sebenarnya menyerukan koalisi global semacam 
itu. 

negara-negara menerapkan konvensi-konvensi ILO 
yang telah mereka ratifi kasi, seraya menegaskan 
bahwa pelaksanaan kedelapan konvensi pokok 
merupakan persyaratan agar para pekerja dapat 
menikmati keadilan sosial.

Presiden Yudhoyono menggarisbawahi adanya 
kebutuhan akan pengakuan khusus bagi kontribusi 
yang diberikan jutaan pekerja migran di seluruh 

belahan dunia, serta kebutuhan dan hak-hak mereka. 
Secara spesifi k, beliau menyerukan agar para delegasi 
konferensi mendukung rancangan konvensi baru 
mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah 
Tangga yang akan memasuki masa penentuan dalam 
minggu ini. 



Pengadopsian Konvensi ILO  
No. 189 mengenai Pekerja Rumah Tangga 

Indonesia sangat mendukung pengadopsian 
Konvensi Pekerja Rumah Tangga
Oleh Guntur Witjaksono, Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

“Dalam pernyataan umum Indonesia, kami sangat 
mendukung pengadopsian Konvensi mengenai 
Pekerja Rumah Tangga dan Rekomendasi yang 
menyertainya. Delegasi Indonesia juga memainkan 
peran aktif dalam proses pembahasannya dan 

berkontribusi secara aktif terhadap penyusunan 
Konvensi dan Rekomendasinya. 

Komite ini cukup emosional mengingat sensitivitas 
dari isu ini. Cukup mengejutkan bahwa beberapa 
negara menolak pengadopsian konvensi tersebut, 
seperti Inggris serta beberapa negara penerima 
pekerja migran Indonesia, termasuk Malaysia, 
Singapura dan Brunei Darussalam. Di sisi lain, 
beberapa negara yang dianggap sebagian besar 
delegasi akan menentang pengadopsian ini, 
khususnya dari Timur Tengah, terbukti merupakan 

Sebagai Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar 
Negeri, ia sudah tidak asing lagi dengan ILC. Ia 
sudah menjadi bagian dari proses diskusi mengenai 
penetapan standar untuk pekerjaan rumah tangga 
sejak dimulai pada tahun 2009.  

Delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha mengadopsi seperangkat 
standar-standar internasional bersejarah yang bertujuan untuk meningkatkan 
kondisi kerja jutaan pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Delegasi Konferensi 
mengadopsi Konvensi mengenai Pekerja Rumah Tangga (2011) dengan 396 suara 
mendukung berbanding 16 suara menentang, dengan 63 suara abstain dan 
disertai Rekomendasi dengan 434 suara mendukung, 8 suara menentang, dan 42 
suara abstain. 

 Standar ILO yang baru menetapkan bahwa pekerja rumah tangga di seluruh 
dunia yang merawat keluarga dan rumah tangga harus memiliki hak-hak 
pekerja dasar yang tersedia bagi pekerja lain, termasuk jam kerja yang wajar, 
waktu istirahat setiap minggu setidaknya 24 jam, pembatasan bayaran dalam 
bentuk barang, informasi yang jelas mengenai syarat dan kondisi kerja, serta 
penghargaan terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja 
termasuk kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama. 

“Kita telah menggeser sistem standar ILO ke dalam ekonomi informal untuk 
pertama kalinya, dan ini merupakan gebrakan yang sangat penting,” ujar Juan 
Somavia, Direktur Jenderal ILO. “Sebuah sejarah sedang diciptakan.” 



“Bersama, kita akan membuat sejarah…”
Oleh Sulistri, Ketua Delegasi Serikat Pekerja Indonesia

Atas nama delegasi pekerja Indonesia, Sulistri menyampaikan pidatonya di Sesi Pleno ILC pada tanggal 15 
Juni 2011, memberikan dukungan penuh atas pengadopsian Konvensi ILO mengenai Pekerja Rumah Tangga. 
Pidato Sulistri juga menandai pertama kalinya pidato disampaikan oleh seorang aktivis pekerja perempuan dari 
Indonesia. 

“Saya merasa terhormat bisa berbicara atas nama 
delegasi pekerja Indonesia. 

Asia adalah rumah bagi jutaan pekerja rumah tangga. 
Banyak yang bekerja di daerah mereka sendiri. Namun 
jutaan pekerja rumah tangga Asia sekarang tinggal dan 
bekerja di tempat-tempat yang jauh dari rumah mereka. 

Sekarang, berkat kemauan pemerintah, pengusaha 
dan pekerja yang bekerja sama di sini, kami akhirnya 
memiliki sebuah perangkat yang baik – perangkat 
yang merupakan sebuah langkah besar ke depan 
dalam membuat mimpi pekerjaan yang layak menjadi 
kenyataan bagi semua pekerja rumah tangga dan 
keluarga mereka. 

Di Indonesia, terdapat 16 juta pekerja rumah tangga. 
Enam juta dari pekerja tersebut bekerja di luar negeri. 
Mereka meninggalkan Indonesia untuk mencari upah 
yang lebih baik, guna memenuhi kebutuhan dari orang-
orang yang mereka cintai dan demi memperoleh masa 
depan yang lebih baik. Namun, sebagai pekerja rumah 
tangga migran, mereka sangatlah rentan. 

Konvensi yang diusulkan menanggapi banyak persoalan 
yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga migran 
dengan baik. Pasal 15 mengenai agen ketenagakerjaan, 
apabila ditegakkan, akan membantu dalam memperkuat 
praktik-praktik usaha yang bertanggungjawab. Di bawah 
Pasal 8, pemerintah negara pengirim dan penerima 
memiliki tanggung jawab bersama dan harus bekerja 
bersama. Langkah-langkah semacam itu akan 

membantu dalam memastikan perlakuan yang adil 
terhadap pekerja rumah tangga. 

Kami percaya bahwa Konvensi yang diusulkan ini 
dapat diratifi kasi dan dapat dilaksanakan. Contoh 
dari Hongkong menunjukkan ini. Di sana, pekerja 
rumah tangga migran telah tercakup dalam peraturan 

ketenagakerjaan yang sama seperti pekerja 
setempat, termasuk di bawah Ordonansi 
Ketenagakerjaan dan Ordonansi Serikat 
Pekerja. Pekerja rumah tangga migran 
bisa meminta pemulihan atas pelanggaran 
apapun di Departemen Tenaga Kerja dan 
Pengadilan Tenaga Kerja. Mereka berhak 
atas beberapa hak yang diatur dalam 
Konvensi yang diusulkan, seperti istirahat 
mingguan, cuti tahunan, cuti sakit dan cuti 
melahirkan. 

Oleh karena itu, Saya menyerukan 
dukungan penuh dari Anda semua guna 
mengadopsi Konvensi dan Rekomendasi 
yang menyertainya besok. Jika demikian, 
bersama-sama kita akan menciptakan 
sejarah, membantu mengangkat jutaan 
pekerja rumah tangga dan keluarganya 
keluar dari kemiskinan.” 

pendukung kuat dari 
konvensi tersebut. 

Implikasi positif dari 
pengadopsian Konvensi 
Pekerja Rumah Tangga 
terhadap Indonesia 
adalah bahwa konvensi 
tersebut dapat 
digunakan sebagai 
rujukan bagi parlemen 
Indonesia dalam 
menyusun dan fi nalisasi 
Rancangan Undang-
undang mengenai 
Pekerja Rumah 
Tangga.” 



Kaum Muda Global: 
Memimpin Perubahan
Para pemimpin kaum muda dari seluruh dunia menyatakan dalam konferensi tahunan bahwa 
mereka memerlukan pekerjaan namun juga menyampaikan optimisme bahwa upaya mereka 
akan menghasilkan lapangan kerja, masyarakat yang lebih adil dan pekerjaan yang layak. Pesan 
utamanya adalah bahwa kaum muda siap dan bersemangat untuk berkontribusi guna membuat 
perbedaan apabila mereka diberikan peluang untuk melakukannya dalam bentuk pekerjaan, 
pelatihan dan keterlibatan dalam proses politik. Alanda Kariza, seorang penulis muda Indonesia dan 
Presiden “The Cure for Tomorrow” berpartisipasi dalam panel bersama dengan Monique Coleman, 
UN Youth Champion, Octavio Rubio Rengifo, Konfederasi Umum Pekerja, Departemen Pekerja 
Muda dan Roberto Suarez Santos, Pakar Ketenagakerjaan Muda, Konfederasi Pengusaha. 



“Kaum muda adalah kekuatan untuk perubahan” 
Oleh Alanda Kariza, Delegasi Indonesia pada Panel Kaum Muda Global: Memimpin Perubahan 

“Saya diundang oleh ILO untuk 
berbicara atas nama kaum muda 
Asia dalam panel kaum muda “Kaum 
Muda Global: Memimpin Perubahan” 
di Sesi ke-100 ILC di Jenewa, Swiss. 
Saya sangat gembira sekaligus 
terkejut bahwa ILO telah mengalokasikan sejumlah 
sesi ‘khusus’ untuk kaum muda guna menanggapi 
pemikiran-pemikiran mereka mengenai isu-isu 
ketenagakerjaan di hadapan para pemimpin dunia. 

Dalam panel, Saya duduk bersama para pemimpin 
kaum muda terkemuka dari benua-benua lain, 
termasuk Monique Coleman yang terkenal atas 
perannya dalam sejumlah fi lm seperti High School 
Musical. Ia telah berperan sebagai UN Youth 
Champion selama beberapa bulan dan telah 
berkeliling dunia demi menemui para pemimpin 
muda dari negara-negara yang berbeda. Panelis lain 
mencakup Octavio Rubio Rengifo dari Kolombia dan 
Roberto Suarez Santos dari Spanyol.  

 Panel sebagian besar mendiskusikan kesempatan 
kerja dan pengangguran kaum muda. Panel juga 
menggali tantangan-tantangan sosial dan politik yang 
dihadapi kaum muda di seluruh belahan dunia ini. 
Octavio dan Roberto adalah pakar ketenagakerjaan 

Sebagai panelis kaum muda 
Indonesia pertama di ILC, Alanda 
Kariza berbagi pengalaman yang 
berharga dan bermanfaat mengenai 
kebutuhan mendesak kaum muda di 
seluruh dunia, termasuk membuka 
potensi mereka yang sangat besar 
dan berpartisipasi dalam dunia kerja 
dengan memperoleh pekerjaan dan 
penghasilan yang layak. 

kaum muda dan oleh karenanya, memiliki 
banyak hal untuk dibagi, mengenai 
statistik dan kondisi negara mereka 
saat ini khususnya setelah resesi. Saya 
berbagi mengenai situasi ketenagakerjaan 
kaum muda saat ini di Indonesia dengan 
delegasi lainnya, terutama bahwa delapan 
persen dari kaum muda Indonesia adalah 
pengangguran dan hanya 0,5 persen 
dari kaum muda Indonesia menjadi 
pengusaha.

Dalam panel, Saya menekankan 
pentingnya memberikan kebebasan bagi 
kaum muda untuk membuat pilihannya 
sendiri. Hidup adalah mengenai pilihan, 
dan ketika kita membuat pilihan 

sendiri, kita menjadi lebih bertanggungjawab 
dalam mewujudkan dan memenuhinya. Sayang 
sekali, sebagian besar kaum muda Indonesia tidak 
memiliki peluang untuk membuat pilihan sendiri. 
Saya juga membagi kepercayaan saya bahwa kaum 
muda adalah kekuatan untuk perubahan. Namun, 
kita harus memastikan bahwa perubahan tersebut 
adalah perubahan yang baik, bukan sebaliknya. Ini 
sebabnya kita perlu memiliki pendidikan yang baik 
dan semangat kewirausahaan. 

Selama kunjungan ke ILC, Saya menemui banyak kaum 
muda yang luar biasa, yang membuat saya optimis 
bahwa dunia akan memiliki pemimpin-pemimpin 
yang hebat di tahun-tahun mendatang. Dan, untuk 
saya, Saya berharap bahwa saya dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran dan upaya lebih lanjut guna 
menumbuhkembangkan kreativitas kaum muda dan 
membuat mereka mampu untuk mengubah dunia 
melalui peningkatan sistem pendidikan dan promosi 
kewirausahaan.” 

Perwakilan Tripartit Indonesia  
di Badan Pengawas ILO 
Badan Pengawas adalah badan eksekutif ILO yang bertemu tiga kali dalam setahun pada bulan Maret, 
Juni dan November. Badan Pengawas mengambil keputusan atas kebijakan ILO, menyusun agenda ILC, 
mengadopsi rancangan Program dan Anggaran Organisasi untuk diajukan ke Konferensi, dan memilih 
Direktur Jenderal. 

Untuk pertama kalinya, perwakilan Indonesia dipilih mewakili kelompok tripartit – untuk periode 2011 
sampai 2014. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terpilih sebagai anggota pemerintah, Djimanto, 
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo, terpilih sebagai anggota pengusaha dan Rekson Silaban, 
Ketua Majelis Penasihat Organisasi KSBSI, terpilih sebagai anggota pekerja.  



Pada sesi ke-308 (Juni 2010), Badan Pengawas 
menempatkan administrasi dan pengawasan 
ketenagakerjaan dalam agenda Sesi ke-100 
Konferensi Perburuhan Internasional. Pentingnya 
administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan 
dalam konteks pembangunan ekonomi dan 
sosial diakui dalam Konstitusi ILO, Deklarasi 
Philadelphia dan Deklarasi ILO mengenai 
Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil. 

ILO telah menyiapkan laporannya sebagai 
dasar untuk pembahasan umum. Delegasi 
Indonesia berperan aktif dalam diskusi tersebut, 
yang bertujuan memberikan tinjauan luas 
atas tantangan yang ada dan perspektif masa 
depan dalam menghadapi sistem administrasi 
dan pengawasan ketenagakerjaan serta untuk 
mengidentifi kasi bidang-bidang aksi utama 
dalam sistem administrasi dan pengawasan 
ketenagakerjaan dan untuk ILO. 

Membangun 
Administrasi dan
Pengawasan Ketenaga-
kerjaan yang Efektif 
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“Kami berkomitmen untuk melangkah maju…”
Oleh Saut P. Siahaan, Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 
Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Ia merupakan bagian dari delegasi Indonesia, 
bersama dengan Mudji Handaya, Direktur Jenderal 
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
Parwito, Kepala Unit Bidang Hukum dan Kerjasama 
Luar Negeri. Beberapa inisiatif telah diambil oleh 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna 
memperkuat sistem administrasi dan pengawasan 
ketenagakerjaannya.

“Dalam sesi diskusi, kami memberikan tinjauan luas 
mengenai peran Indonesia dalam membangun sistem 
pengawasan ketenagakerjaan yang lebih kuat dan 
lebih efektif, yang sejalan dengan Peraturan Presiden 
No. 21/2010 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan. 
Salah satu pernyataan yang kami sumbangkan 
selama pembahasan adalah kebutuhan atas informasi 
mengenai praktik-praktik yang baik dalam mendorong 
koordinasi dan kolaborasi antara inspektorat di 
tingkat pusat dan regional. 

Sebagai salah satu negara untuk proyek percontohan 
ILO yang didanai Pemerintah Norwegia mengenai 
Membangun Sistem Administrasi dan Pengawasan 
Ketenagakerjaan yang Modern dan Efektif, yang 
dimulai pada Januari 2011, kami juga memperlihatkan 
pencapaian-pencapaian yang diperoleh melalui 
penerapan serangkaian kursus pelatihan untuk para 
pengawas ketenagakerjaan. Melalui pelatihan-

Publikasi:

Perkembangan Ketenagakerjaan Indonesia 
Dalam kaitannya dengan kunjungan bersejarah Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono ke ILC ke-100 di Jenewa, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, dengan dukungan dari ILO Jakarta, menerbitkan sebuah buku 
berjudul Perkembangan Ketenagakerjaan Indonesia. 

Buku ini menyajikan perkembangan menyeluruh dari persoalan 
ketenagakerjaan di Indonesia dan evolusi kebijakan pemerintah mengenai 
tenaga kerja dan ketenagakerjaan sepanjang tiga masa pemerintahan 
penting di Indonesia: Era Pasca Kemerdekaan, Era Pra-Reformasi 
dan Era Reformasi. Buku ini juga menyajikan kondisi dan tantangan 
ketenagakerjaan yang ada saat ini di Indonesia serta visi ekonomi Indonesia 
untuk tahun 2025. Selain itu, buku ini menyoroti relasi antara Indonesia dan 
ILO serta dukungan yang diberikan ILO melalui program dan kegiatannya 
di negara tersebut.  
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pelatihan ini, kami menunjukkan komitmen untuk 
memperkuat sistem administrasi dan pengawasan 
ketenagakerjaan dengan mengenali dan mengatasi 
tantangan-tantangan yang dihadapi. 

Selama sesi diskusi, kami juga belajar bahwa sebagian 
besar negara juga menghadapi tantangan yang 
serupa. Selain dari kurang memadainya koordinasi 
antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal 
pengawasan ketenagakerjaan, beberapa tantangan 
utama lainnya mencakup pelatihan yang kurang 
memadai untuk para pengawas ketenagakerjaan, 
infrastruktur yang tidak menunjang, dan kurangnya 
perlengkapan teknis, perubahan sifat relasi kerja 
serta kebutuhan untuk memperluas perlindungan ke 
pekerja-pekerja rentan dalam perekonomian informal.   

Kami menyadari bahwa inspektorat pengawasan 
ketenagakerjaan yang efi sien dan efektif haruslah 
didanai dengan baik, dilengkapi dengan staf yang 
baik dan dikelola dengan baik juga. Oleh karena itu, 
kami berkomitmen untuk melangkah maju dengan 
memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan 
ketenagakerjaan, mengembangkan jejaring informasi 
yang lebih efi sien, menyusun pandun teknis untuk 
Keputusan Presiden No. 21/2010, dan meningkatkan 
pengembangan sumber daya manusia.” 



Memperluas Cakupan 
dari Perlindungan Sosial 
Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil diadopsi oleh ILC pada Sesi 
ke-97 pada 2008. Dalam Sesi ke-304, Badan Pengawas memutuskan bahwa diskusi kedua di Sesi 
ke-100 Konferensi tahun 2011 akan didedikasikan untuk tujuan strategis dari perlindungan sosial, 
dan khususnya terfokus pada jaminan sosial. Delegasi Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam 
sesi-sesi diskusi ini, berupaya mengidentifi kasi tantangan perlindungan sosial utama dan usulan 
bagi arahan kegiatan ILO di masa mendatang sebagai basis untuk diskusi lebih lanjut pada Sesi 
ke-101 ILC pada tahun 2012 mengenai perlindungan sosial untuk keadilan sosial dan globalisasi 
yang adil. 

“Landasan perlindungan sosial bukanlah 
sekedar masalah ketenagakerjaan”
Oleh Haiyani Rumondang, Direktur Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Hubungan 
Industrial dan Pengembangan Jaminan Sosial Pekerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ia merupakan satu-satunya delegasi 
Indonesia yang berpartisipasi dalam 
sesi mengenai landasan perlindungan 
sosial. Masalah perlindungan sosial 
merupakan permasalahan yang 
menjadi perdebatan hangat di negara 
ini. Indonesia baru saja mengesahkan 
Undang-Undangan Badan Pelaksana 
Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bagian 
dari pelaksanaan Undang-Undang No. 
40/2004 mengenai Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN).

“Sesi umum mengenai landasan 
perlindungan sosial sangat berkesan 
dan menggugah. Saya memperoleh pengetahuan 
yang bermanfaat, belajar dari pemaparan-pemaparan 
yang tidak hanya diberikan ILO tapi juga lembaga-
lembaga terkait lainnya seperti Bank Dunia mengenai 
hubungan antara jaminan sosial, keadilan sosial dan 
globalisasi; pengintegrasian jaminan sosial untuk 
pekerjaan yang layak; serta peran konstituen tripartit 
dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial yang 
efektif.

Dalam diskusi, negara-negara anggota, termasuk 
Indonesia, menyepakati bahwa kendati pemerintah 
memainkan peran penting sebagai inisitor dan 
fasilitator dalam pelaksanaan sistem perlindungan 
sosial, para konstituen tripartit lainnya juga berperan 

penting. Landasan perlindungan 
sosial bukan sekedar masalah 
ketenagakerjaan, tapi juga 
mencakup masalah sosial, 
kesehatan dan pendidikan.

Landasan perlindungan sosial 
mempromosikan kepastian 
pendapatan melalui  sejumlah 
perangkat dasar perlindungan 
seperti pensiun, disabilitas, 
maternitas, kematian dan 
sebagainya. Karenanya, hal ini 
melibatkan koordinasi di antara 
kementerian dan organisasi 

terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional dan 
lembaga-lembaga lainnya. Saya juga mendapati 
bahwa hampir semua negara menghadapi hambatan 
universal: kurangnya anggaran dalam memastikan 
perlindungan sosial untuk semua akibat kondisi 
ekonomi.

Dalam pertemuan, Indonesia pun memperlihatkan 
peran penting yang dimainkan landasan 
perlindungan sosial dalam mengatasi dampak 
krisis keuangan global dan kaitannya dengan Pakta 
Lapangan Kerja Indonesia. Perlindungan sosial 
merupakan satu dari empat prioritas di bawah Pakta 
tersebut.”   


