
Melindungi Pekerja dan Dunia 
Usaha dari HIV dan AIDS

emerintah, kalangan bisnis dan pekerja berikrar 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
HIV dan AIDS di tempat kerja guna mengatasi 

tingginya prevalensi penyakit ini di kalangan pekerja. Ikrar 
ini digaungkan dalam sebuah acara yang berlangsung hari 
Minggu, 27 November 2011, sebelum peringatan Hari AIDS 
Se-Dunia yang jatuh pada hari Kamis. Dengan tema “Lindungi 
Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV dan AIDS”, peringatan ini 
dihadiri Wakil Presiden Boediono dan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. 

Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa upaya Indonesia 
untuk memerangi HIV belum mampu mencapai target Tujuan 
Pembangunan Milenium, kendati angka statistik yang ada 
menunjukkan adanya kemajuan pesat, misalnya tingkat 
prevalensi yang rendah dan penurunan angka kematian. 
Karenanya, wakil presiden menegaskan lima langkah penting 

Hari AIDS Se-Dunia 2011:

Edisi dua bahasa Maret 2012

emerintah kalaP

 Kita perlu 
meningkatkan 

jaringan layanan kese-
hatan bagi penderita 
HIV dan AIDS, dengan 
meli-batkan masyarakat 
dalam upaya men-
cegah HIV dan 
AIDS, meningkatkan 
koordinasi di antara 
pemangku kepentingan 
terkait, meningkatkan 
sistem informasi dan 
menggalang dana agar 
dapat mengatasi HIV 
dan AIDS secara lebih 
baik.

untuk mencegah penyebaran HIV dan AIDS, termasuk 
memperluas fasilitas layanan, mendorong partisipasi 
masyarakat dalam mencegah penyakit ini serta meningkatkan 
pengelolaan semua pihak dan lembaga yang terlibat dengan 
persoalan-persoalan yang terkait dengan HIV dan AIDS. 
Keempat langkah ini berupaya untuk meningkatkan sistem 
informasi, sementara langkah kelima adalah penggalangan 
dana untuk menangani kasus-kasus HIV dan AIDS di seluruh 
Indonesia.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin mengatakan 
bahwa Keputusan Menteri tentang penyuluhan HIV dan AIDS 
di tempat kerja sudah diberlakukan sejak tahun 2004, meski 
lebih terfokus pada upaya mencegah diskriminasi terhadap 
pekerja yang terjangkit penyakit ini. “Kampanye baru ini akan 
menjadi peringatan khusus akan pentingnya upaya untuk 

Boediono
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mempromosikan kesadaran masyarakat tentang 
HIV dan AIDS melalui tempat kerja, mengingat 
fakta sekitar 85 persen orang yang hidup dengan 
HIV dan AIDS adalah mereka yang berusia 
produktif,” kata dia. 

Untuk menekankan pentingnya tempat kerja 
sebagai lokasi utama program pencegahan dan 
layanan HIV dan AIDS, perwakilan tripartit dari 
pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha 
mengikrarkan kembali Komitmen Tripartit yang 
dideklarasikan dan ditandatangani pada tahun 
2003 dalam acara peringatan 
ini. Komitmen ini mendesak 
semua pihak, terutama sektor 
swasta, untuk menjalin kerja 
sama mencegah penyebaran 
HIV dan AIDS melalui program 
pencegahan di tempat kerja serta 
secara bersama dalam kerangka 
kerja tripartit mengatasi stigma 
dan diskriminasi terhadap pekerja. 

Diperkirakan 36,4 persen dari 
semua kasus HIV dan AIDS 
yang ada di Indonesia terjadi 
di kalangan penduduk usia 
20 hingga 29 tahun, sehingga 
mereka menjadi kelompok 
penduduk berisiko paling tinggi. 
Sementara kelompok berisiko 
tertinggi kedua adalah penduduk 
usia 30 hingga 39 tahun, yakni 
34,5 persen dari mereka yang 
hidup dengan HIV dan AIDS. Di 
samping itu, menurut Departemen Kesehatan, jumlah kasus 
HIV yang dilaporkan di negeri ini meningkat dari 2.369 kasus 
pada 2005 menjadi 4.158 pada 2010. Lebih dari 25 persen 
penduduk yang dinyatakan mengidap HIV dan AIDS pada 
2009 adalah perempuan dan ini merupakan peningkatan 
dramatis dari angka 2,5 persen yang tercatat tahun 1999.

Di samping itu, Nafsiah Mboi, Sekretaris Jenderal Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional, mengatakan bahwa 
komisinya akan menfokuskan pada upaya meningkatkan 
kesadaran di sektor-sektor yang memiliki pekerja 
dengan tingkat penularan HIV yang tinggi, seperti sektor 
pertambangan, perkebunan, konstruksi dan transportasi. 
“Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi. Kampanye ini 
akan diintegrasikan dengan kampanye 
keselamatan dan kesehatan di tempat kerja,” 
katanya seperti dikutip Jakarta Post.

Sekitar 6.700 orang, termasuk pelajar, 
pekerja, pengusaha, pegawai pemerintah 
dan LSM menghadiri peringatan ini, termasuk 
Menteri Perhubungan, E.E Mangindaan dan 
Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo. ILO melalui 
Proyek HIV dan AIDS serta Proyek Pekerja 

Migran membantu 750 anggota serikat pekerja dan serikat 
pekerja migran untuk berpartisipasi dalam acara peringatan 
ini. 
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Kampanye baru ini akan menjadi 
peringatan khusus akan pentingnya 
upaya untuk mempromosikan 

kesadaran masyarakat tentang HIV dan 
AIDS melalui tempat kerja, mengingat fakta 
sekitar 85 persen orang yang hidup dengan 
HIV dan AIDS adalah mereka yang berusia 
produktif. Muhaimin Iskandar,

Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

liputan utama
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ami mengkaji mekanisme program cakupan 
kesehatan yang disediakan penyedia jaminan 
sosial pemerintah, termasuk Askes, Taspen, 

ASABRI dan Jamsostek, serta beberapa perusahaan asuransi 
swasta. Namun sayangnya, semua penyedia asuransi ini 
tunduk pada pasal dalam kebijakan asuransi mereka yang 
menyatakan bahwa tertanggung tidak boleh menerima 
tunjangan bila ia mengidap penyakit,” kata Octavery  Kamil, 
Koordinator Nasional Lembaga Penelitian dan Layanan 
Masyarakat Universitas Atmajaya dalam acara jumpa pers 
yang diadakan ILO pada 25 November 2011.

Diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian HIV dan AIDS, 
Universitas Atmajaya, dengan dukungan ILO, survei berjudul 
Analisis Praktik-praktik terhadap Mekanisme Perlindungan 
Sosial yang Sensitif HIV untuk Mengurangi Kerentanan di 
Indonesia, diadakan tahun 2011 di empat kota yaitu Jakarta, 
Pontianak di Kalimantan Barat, Semarang di Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian 
besar penyedia asuransi sosial, baik publik maupun swasta, 
tidak  punya peraturan yang terkait dengan jaminan sosial 
untuk pengidap HIV dan AIDS. Skema asuransi kesehatan 
masyarakat Jamkesmas adalah satu-satunya cakupan layanan 
kesehatan yang secara eksplisit menawarkan jaminan untuk 
perawatan HIV dan AIDS.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa layanan kesehatan 
yang baik diperlukan untuk mencegah penyebaran HIV dan 
AIDS karena layanan kesehatan yang dibutuhkan 0rang dengan 
HIV dan AIDS lebih dari sekedar terapi antiretroviral. Kendati 
pemerintah menyediakan terapi antiretroviral bagi penyandang 
HIV dan AIDS, termasuk perawatan infeksi oportunis terkait 
HIV dan AIDS, secara gratis, namun banyak pasien yang tidak 
mampu membayar layanan penting lainnya seperti tes viral 
load dan CD4 dan mereka tidak dapat memperoleh layanan 
konsultasi medis dari dokter, karena layanan yang tergolong 
mahal ini tidak ditanggung pemerintah.

Husein Basalamah, yang hidup dengan HIV dan AIDS, 
kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Meski 
perawatannya dapat ditanggung oleh Jamkesmas, namun 
prosedur yang diterapkan oleh skema layanan kesehatan ini 
sangat menyulitkan. “Kami tidak dapat menjaga kerahasiaan 
status HIV kami karena harus melampirkan dokumen-
dokumen penting, termasuk KTP dan Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM) setiap kali meminta perawatan kami dicakup 
Jamkesmas. Prosedur yang sangat rumit ini pada akhirnya, 
membuat kami terpaksa mengungkapkan status HIV kami,” 
kata Husein, yang juga merupakan aktivis Jaringan Orang 
Terinfeksi HIV dan AIDS Indonesia (JOTHI).

“Kita membutuhkan skema jaminan sosial yang lebih ramah 
terhadap HIV dan AIDS,” kata Risya A. Kori, Staf ILO untuk 
HIV dan AIDS. Data ILO, ia menambahkan, memperlihatkan 
jumlah orang yang terinfeksi HIV dan AIDS di Indonesia 
akan meningkat menjadi 501.400 pada 2014, dari 227.700 

Orang dengan HIV dan AIDS
masih Kesulitan Memperoleh Layanan Kesehatan

“K

yang tercatat pada 2008. “Tingkat insiden HIV di kalangan 
masyarakat usia 15–49 tahun akan meningkat menjadi 0,37 
persen pada 2014, dari 0,22 persen pada 2008.”

Sementara itu, dalam merespons kebutuhan mendesak 
akan cakupan layanan kesehatan HIV dan AIDS, Retno 
Luckyatiningsih, Kepala Urusan Analisa Laporan dan 
Kerjasama Media, Jamsostek, mengatakan bahwa PT 
Jamsostek akan menanggung dialisis, bedah jantung, dan 
perawatan untuk penyakit kanker dan HIV dan AIDS mulai 
1 Desember 2011 untuk meningkatkan tunjangan bagi 
pekerja yang mengikuti program-program layanan kesehatan. 
Jamsostek akan menyediakan dana sebesar Rp 10 juta per 
tahun untuk pasien HIV dan AIDS. 

“Sebelum beralih menjadi perusahaan publik pada 2015, 
Jamsostek berkewajiban untuk meningkatkan layanannya bagi 
semua klien sesuai kapasitas keuangannya.  Saya berharap 
dengan adanya perkembangan baru yang menarik ini, tidak 
ada lagi orang dengan HIV dan AIDS yang harus berbohong 
tentang status mereka dan stima dan diskriminasi yang terkait 
dengan HIV dapat dihapus,” jelas Retno. 

dialog sosial

Saya pernah mengalami berbagai 
kondisi sulit di mana saya harus 
berbohong mengenai status HIV 

dan AIDS saya saat mengisi formulir 
asuransi. Tolong jangan diskriminasi kami. Kami 
juga manusia. Kami menginginkan keadilan 
sosial dan kesetaraan di negara ini.

Husein Basalamah,
Aktivis JOTHI



Peningkatan Kesadaran HIV dan AIDS
dan Perlindungan Pekerja Migran
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disi baru dari Warta ILO Jakarta, 
pencapaian baru. Kegiatan ILO 
untuk mendukung Pemerintah 

Indonesia, organisasi pekerja dan 
Apindo terbilang sangat aktif dalam 
bulan-bulan belakangan ini dengan 
lebih dari satu tonggak pencapaian. 

Inilah beberapa pencapaian tersebut: untuk pertama 
kalinya dalam sejarah ILO, Presiden Indonesia menghadiri 
Konferensi Perburuhan Internasional; kami menjalin kerja 
sama dengan Kantor Wakil Presiden mengenai sejumlah topik 
ketenagakerjaan; melangkah maju untuk mendukung upaya 
memperkuat kapasitas organisasi pekerja; meningkatkan 
kegiatan kami dalam perlindungan sosial di Indonesia; 
meningkatkan kembali upaya kami dalam masalah terkait 
disabilitas; keberhasilan kampaye untuk meningkatkan 
kesadaran mengenai kebutuhan memperkuat perlindungan 
bagi pekerja rumah tangga; memfasilitasi dukungan tripartit 
guna meningkatkan sistem pengawasan ketenagakerjaan; 
serta mendokumentasikan dua proyek besar mengenai 
pekerja anak dan ketenagakerjaan muda yang berakhir. Dan 
kesemua ini hanyalah sejumlah pencapaian… 

Anda dapat membaca secara lebih rinci dalam berbagai topik 
yang diangkat dalam edisi Warta ILO Jakarta kami. Informasi 
lebih lanjut mengenai kerberhasilan kunjungan Presiden 

Indonesia pada Konferensi Perburuhan Internasional ke-100 
di Jenewa pada Juni lalu dapat dibaca secara terpisah melalui 
edisi khusus Warta kami ini. Dan, Anda pun dapat dengan 
mudah mengakses kopi elektronik dari terbitan kami melalui 
situs: www.ilo.org/jakarta.

Meski kami mampu mewujudkan semua kontribusi-kontribusi 
penting ini melalui beragam dimensi pekerjaan yang layak, 
kami akan terus melangkah ke depan. Mengenai prioritas 
Pemerintah, pekerja dan pengusaha yang tertuang di dalam 
Pakta Lapangan Kerja Indonesia, kami saat ini menyusun 
Program Agenda Pekerjaan Layak Nasional bersama mitra 
tripartit kami. Dokumen ini akan memberikan kerangka kerja 
mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ILO Jakarta 
di masa mendatang. 

Saya ingin menyatakan rasa terima kasih kepada para 
konstituen kami, donor, kolega dan staf atas kemitraan 
yang luar biasa untuk memperkuat pekerjaan yang layak di 
Indonesia. Bersama kita bisa! 

dari Kami

InIndodoneneesisia.a. BeBeB rssamama a kikitata bbisissa!a!a  
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KUNJUNGAN SEKRETARIS JENDERAL PBB KE INDONESIA: 
Kepala perwakilan badan-badan PPB di Indonesia (UNCT 
Indonesia) dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon 
di Bali, sejalan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal ke 
Indonesia selama tiga hari dari 17 – 20 November. Sekretaris 
Jenderal mengakhiri kunjungan dengan menghadiri 
pertemuan tingkat tinggi ke-empat antara PBB dan Asosiasi 
Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). 

PELUNCURAN PUBLIKASI PERDAGANGAN DAN 
KETENAGAKERJAAN: Marion Jansen, Kepala Program 
Perdagangan dan Ketenagakerjaan, ILO Jenewa, 
memaparkan publikasi baru bertajuk “Trade and 
Employment: From Myths to Facts” pada 7 Februari selama 
peluncuran tingkat nasional di Jakarta. Peluncuran ini 
diselenggarakan ILO melalui Proyek mengenai “Dampak 
Perdagangan terhadap Ketenagakerjaan (ETE),”, didanai Uni 
Eropa. 

KUNJUNGAN DUTA BESAR JEPANG KE PROYEK 
PELAGANDONG: Duta Besar Jepang Yoshinori Katori 
mengunjungi wilayah kerja Proyek Pelagandong ILO/UNIDO 
di Desa Hutumuri and Tial di Maluku pada 1 Februari 2012. 
Didampingi Deputi Direktur ILO di Indonesia, Michiko 
Miyamoto, dan Perwakilan UNIDO untuk Indonesia, Imran 
Farooque, Duta Besar mengunjungi proses pembuatan jus 
pala dan Lembaga Keuangan Mikro Perempuan di kedua desa 
tersebut (lihat halaman 26). 

Peter van Rooij, 
Direktur ILO di Indonesia
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emerintah, pengusaha dan pekerja sepakat untuk 
meningkatkan sistem pengawasan ketenagakerjaan 
di negara ini dalam deklarasi yang ditandatangani 

saat Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Pengawasan 
Ketenagakerjaan pada 20 Oktober 2011 di Jakarta. 
Deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Direktur Jenderal 
Pengawasan Ketenagakerjaan, Mudji Handaya, Ketua Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo), Hasanuddin Rachman dan 
Ketua KSPI, Thamrin Mosii. 

Deklarasi ini bertujuan untuk memperkuat 
layanan pengawasan ketenagakerjaan melalui 
pelaksanaan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 
2010 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan 
di Indonesia yang efektif. Deklarasi ini pun 
bertujuan untuk meningkatkan koordinasi 
dan kerja sama di antara para pihak yang 
berkepentingan dari badan-badan pemerintahan, serta 
pekerja dan pengusaha di tingkat nasional, provinsi dan 
kabupaten.

Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan ILO bersama 
dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Pertemuan ini pun memberikan ruang untuk berdialog untuk 
menentukan langkah selanjutnya dalam membangun sistem 
administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang modern 
dan efektif di Indonesia.

Indonesia telah meratifi kasi Konvensi ILO No. 81 mengenai 
Pengawasan Ketenagakerjaan. Namun, masih ditemui 
sejumlah tantangan dalam memastikan sistem pengawasan 
ketenagakerjaan yang efektif dan modern. Sejumlah 
tantangan utama termasuk kurangnya koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah mengenai pengawasan 
ketenagakerjaan, kurangnya infrastruktur dan kurangnya 
peralatan teknis, perubahan dalam bentuk hubungan kerja 
dan kebutuhan memperluas perlindungan kepada para 
pekerja rentan di perekonomian informal. 

Pertemuan tingkat tinggi ini menandai kegiatan puncak di 
tahun ini yang dilakukan di bawah Proyek ILO yang didanai 
Pemerintah Norwegia mengenai Membangun Sistem 
Administrasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang Moderen 
dan Efektif. Proyek ini berjalan di Indonesia sejak Januari 2011 
dan mencakup serangkaian pelatihan bagi para pengawas 
ketenagakerjaan. Sebagai kegiatan fi nal, pelatihan dua hari 
akan digelar pada 21 – 22 Oktober guna mengembangkan 
strategi pelatihan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia 
dan mengidentifi kasi para pengawas yang dapat menjadi 
pakar pelatih bagi para pengawas ketenagakerjaan lainnya di 
seluruh di Indonesia. 

“Pentingnya meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan 
dan manajemen keselamatan kerja menjadi bagian dari 
komponen penting dalam Pakta Lapangan Kerja Indonesia, 
yang penandatanganannya disaksikan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada April 2011. Pakta ini menekankan 

pentingnya layanan pengawasan ketenagakerjaan dalam 
meningkatkan produktivitas kerja terkait dengan perlindungan 
sosial di tempat kerja untuk Indonesia,” ujar Peter van Rooij, 
Direktur ILO di Indonesia, seraya menambahkan bahwa ia 
berharap pertemuan ini akan memperkuat efektivitas para 
pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dan sejalan dengan 
peraturan perundangan nasional. 

Di Indonesia, terdapat 1.468 pengawas ketenagakerjaan pada 
akhir 2010 di tingkat probvinsi dan kabupaten/kota, dengan 
tambahan 124 pengawas di tingkat nasional menjadikan 
jumlah keseluruhan mencapai 1.592 pengawas. Meski 
semua wilayah di Indonesia memiliki pengawas, mayoritas 
terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah terbesar berada 
di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara 
serta Direktorat. 

Provinsi-provinsi dengan para pengawas kurang dari 10 
orang termasuk Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi 
Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Kendati semua provinsi 
memiliki pengawas ketenagakerjaan, hanya 201 dari 349 
kabupaten/kota yang memiliki pengawas ketenagakerjaan. 
Pemerintah mengharapkan semua kabupaten/kota akan 
memiliki pengawas ketenagakerjaan di masa mendatang. 
Sementara dari 4.057 perusahaan yang diperiksa, 3.517 
mendapat surat peringatan dari para pengawas agar 
menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan. 

Indonesia Memperkuat 
Sistem Administrasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
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Di dalam dunia kerja, pengawasan 
ketenagakerjaan merupakan perangkat 
terpenting dalam sebuah negara untuk 

memastikan pelaksanaan peraturan 
di bidang ketenagakerjaan seperti hubungan 
industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan 
kesehatan kerja serta jaminan sosial. 
Mudji Handaya,
Direktur Jenderal Pengawasan 
Ketenagakerjaan, Kemenakertrans

dialog sosial



LO menyeleng-
garakan Seminar 
Sub-Regional dua 
hari mengenai 

upaya untuk Memperkuat 
Kapasitas Serikat guna 
Mengatasi Keberagaman 
Serikat di Asia Tenggara. 
Seminar yang diadakan 
di Jakarta dari 12 hingga 
13 Desember 2011 
ini bertujuan untuk 
berbagi pengalaman 
mengenai bagaimana 
serikat pekerja 
bersatu menghadapi 
permasalahan bersama 
dan membahas cara serta 
langkah memperkuat 
solidaritas mereka dan 
mencegah perpecahan serikat. 

Dihadiri para perwakilan serikat dari Indonesia, Filipina dan 
Thailand, seminar ini pun bertujuan memberikan sarana 
bagi para delegasi untuk berbagi pengalaman ini bertujuan 
membahas pentingnya peningkatan kapasitas serikat sebagai 
langkah maju untuk mencapai pekerjaan yang layak bagi bagi 
para anggota serikat

“Mengenali kesulitan yang dihadapi serikat pekerja di 
kawasan ini agar dapat berfungsi secara efektif, termasuk 
kerapnya pelanggaran kebebasan berserikat dan kurangnya 

Konfederasi Serikat Pekerja yang Utama di Indonesia
Membentuk Sekretariat Bersama Serikat Pekerja  

I

Mathias Tambing, Ketua KSPSI-Pasar Minggu 
“Sekretariat Bersama merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan satu aspirasi dan visi dari semua pimpinan 
serikat pekerja guna memperkuat posisi tawar pekerja. Konfederasi serikat pekerja pun perlu mengantisipasi 
peningkatan jumlah pekerja kontrak dan sub-kontrak serta pekerja outsourcing dan paruh waktu yang memberikan 
pekerja perlindungan yang minim serta menghambat hak-hak pekerja.”

Mudhofi r, President KSBSI
“Sekretariat Bersama akan mempersatukan semua konfederasi dan menyediakan forum bagi konfederasi untuk 
mengembangkan aksi bersama, terutama yang terkait dengan pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia. 
Sekretariat Bersama juga menciptakan satu suara untuk serikat pekerja dalam dewan tripartit nasional.”

Helmy Salim, mewakili Ketua KSPSI – Kalibata
“Sekretariat Bersama dibentuk untuk menghindari perbedaan dan mencari persepsi yang sama di antara para 
pekerja. Sekretariat Bersama juga menyediakan daya tarik dan pengaruh yang lebih kuat terhadap kebijakan 
perekonomian makro dan sosial yang dikeluarkan pemerintah.”  

Agus Poniman, Sekretaris Nasional KSPI  
“Sekretariat Bersama ini merupakan komitmen dan konsensus dari ke-empat Konfederasi untuk bersama-sama 
melakukan sinkronisasi kebijakan dan aksi bersama dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Jika gerakan 
buruh bersatu, maka ia akan menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan.” 

Apa Kata Para Pimpinan Serikat Pekerja tentang Sekretariat Bersama:
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Tidak seorangpun dapat 
mewakili kepentingan pekerja 
selain pekerja itu sendiri. 

Karenanya, melalui Sekretariat 
Bersama ini diharapkan serikat dapat 
memperkuat kerja sama mereka, 
secara lebih aktif terlibat di dalam 
dialog tripartit dan berkontribusi pada 
pengembangan kebijakan, termasuk 
pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja 
Indonesia. Peter van Rooij,

Direktur ILO di Indonesia

budaya berunding, seminar ini memainkan peran 
penting dalam mempromosikan kerja sama dan 
koordinasi yang lebih baik di antara para serikat 
pekerja. Persatuan menjadi kunci peningkatan 
kapasitas serikat dalam mewakili dan melindungi 
kepentingan para pekerja,” ujar Dan Cunniah, 

Direktur ILO-ACTRAV Jenewa. 

Seminar ditutup dengan pembentukan Sekretariat Bersama 
oleh keempat konfederasi nasional Indonesia: KSPSI, KSPSI-
Kalibata, KSPI dan KSBSI. Sekretariat Bersama ini merupakan 
bagian dari upaya untuk membentuk “satu aspirasi” di antara 
para pemimpin serikat serta memastikan keterlibatan yang 
lebih besar dari konfederasi sebagai satu kesatuan dalam 
proses penerapan Pakta Lapangan Kerja Indonesia. Peresmian 
kantor Sekretariat Bersama ini dilakukan pada 12 Januari 2012 
di Cikini, Jakarta. 

dialog sosial



LO bersama dengan keempat konfederasi serikat pekerja 
(KSPSI Pasar Minggu, KSPSI Kalibata, KSBSI dan KSPI) 
meluncurkan survei terbaru berjudul “Persepsi Pekerja 

terhadap Faktor-faktor yang Mendukung Keberlanjutan Usaha 
di Indonesia” pada 9 Februari 2012 di Jakarta. Dilakukan 
untuk pertama kalinya, survei ini dilaksanakan sendiri oleh 
para serikat pekerja dengan bantuan lembaga riset yang 
berlokasi di Bandung, AKATIGA-Pusat Sosial Analisis. 

Survei ini sejalan dengan Kesimpulan Konferensi Perburuhan 
Internasional tahun 2007 mengenai 
Usaha yang Berkelanjutan yang 
menyatakan bahwa “usaha-usaha 
yang berkelanjutan” mencakup 
elemen-elemen pembangunan yang 
berkelanjutan selain keberlanjutan 
ekonomi mereka sendiri. 
Keberlanjutan usaha merupakan 
sebuah konsep yang memadukan 
tiga pilar pembangunan: 
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup 
masyarakat dan masalah lingkungan. 

Di Indonesia, survei ini dilakukan untuk mempelajari 
mengenai persepsi pekerja Indonesia terhadap 
keberlanjutan usaha dan apa yang mereka nilai 
sebagai kondisi-kondisi yang menguntungkan 
bagi keberlanjutan usaha. Survei ini juga bertujuan 
untuk mengukur dan memetakan persepsi pekerja 
terhadap ketujuh belas kondisi yang diperlukan bagi 
keberlanjutan usaha yang mencakup empat elemen 
utama: Elemen ekonomi, politik, sosial dan lingkungan. 

Survei ini mengkaji berbagai persepsi berbeda dari pekerja 
terhadap permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan, 
seperti di antaranya persepsi pekerja terhadap dialog sosial 
dan standar ketenagakerjaan internasional, peran pemerintah 
dan perusahaan dalam penerapan standar ketenagakerjaan, 
upah yang layak, kesetaraan gender, kontrak kerja tertulis dan 
peluang pelatihan serta peluang kerja.

Survei ini menemukan bahwa elemen sosial dan politik 
merupakan elemen yang paling berpengaruh dalam 
menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan 
usaha khususnya jika terkait dengan dialog sosial dan 
perlindungan sosial sebagai perangkat untuk menciptakan 
kesejahteraan pekerja. Para pekerja juga masih 
mempersoalkan peningkatan hak-hak kerja dasar mereka, 
seperti kebebasan berserikat terkait dengan masih terjadinya 
praktik pelanggaran terhadap serikat (union busting). 

Graeme Buckley, Analis Program Senior ILO Jenewa, 
mengatakan Indonesia dapat menarik lebih banyak penanam 
modal apabila pemerintah mampu mempertahankan stabilitas 
politik. “Umumnya para penanam  modal menaruh perhatian 

Diluncurkan, Studi terbaru tentang Persepsi Pekerja

I

Diharapkan bentuk kerja sama 
ini dapat menjadi landasan yang 
terlembagakan bagi aspirasi bersama 

serikat pekerja mengenai masalah 
sosio-ekonomi yang penting seperti ini.

Mohamed Mwamadzingo,
Staf Senior di Biro Kegiatan Pekerja (ACTRAV).
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pada masalah pelanggaran, ketidakstabilan dan masalah 
terkait dengan korupsi atau ketidakefektifan dalam tata 
kelola pemerintahan. Faktor-faktor ini menjadi lebih penting 
dibandingkan dengan masalah upah minimum,” kata dia saat 
peluncuran. 

Survei pun memperlihatkan adanya penghargaan yang 
positif dari pihak pekerja terhadap perusahaan dalam hal 
penciptaan lingkungan yang membawa kesejahteraan 
bagi para pekerja di tingkat perusahaan melalui, misalnya, 

pemberian kesempatan bagi pekerja untuk 
berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan 

terhadap Keberlanjutan Usaha di Indonesia

perusahaan dan penentuan upah yang layak. Para pekerja 
juga menghargai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah 
untuk menciptakan kesetaraan peluang dalam hal pendidikan 
dan ketengakerjaan. Penghargaan positif juga diberikan 
bagi para serikat pekerja untuk terus berupaya membela dan 
meningkatkan kesejahteraan pekerja. 

Dilakukan para anggota serikat pekerja yang berafi liasi 
pada keempat konfederasi sebagai bagian dari program 
peningkatan kapasitas serikat, survei ini menjangkau 216 
pekerja yang bekerja di tujuh perusahaan di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya: 3 perusahaan garmen, 2 elektronik dan 2 
otomotif. Ketujuh perusahaan tersebut menghasilkan barang 
untuk pasar ekspor dan domestik. 

dialog sosial
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andasan perlindungan sosial (SPF) merupakan 
perlindungan sosial mendasar yang harus diberikan 
bagi semua warga negara di seluruh dunia. Landasan 

ini mempromosikan keamanan penghasilan melalui jaminan 
mendasar berikut ini:

Belajar dari Pengalaman Regional terkait

Landasan Perlindungan Sosial

 semua anggota masyarakat untuk memiliki akses 
terhadap layanan perawatan kesehatan di tingkat 
nasional dan provinsi; 

 bagi semua anak untuk menikmati jaminan 
pendapatan melalui bantuan barang atau tunai guna 
memastikan akses terhadap nutrisi, pendidikan dan 
perawatan; 

 bagi semua anggota masyarakat yang terbilang usia 
produktif namun tidak memiliki pendapatan yang 
mencukupi (atau tidak bisa, misalnya karena kehamilan) 
terhadap jaminan pendapatan minimum melalui skema 
bantuan tunai atau barang atau pekerjaan; dan 

 bagi semua anggota masyarakat usia lanjut dan 
dengan disabilitas terhadap pensiun usia tua atau 
disabilitas atau transfer dalam bentuk lainnya. 

  Cakupan universal secara bertahap terhadap 
kesehatan akan menelan biaya, di luar pengeluaran 
yang ada saat ini, sebesar kurang dari satu (1) persen 
PDB.

 Perluasan tunjangan keluarga bagi semua keluarga 
miskin dengan anak (menggunakan skema Program 
Keluarga Harapan) hingga tahun 2020 akan menelan 
biaya kurang lebih 0,03 persen dari PBD. Penetapan 
tunjangan anak universal sebesar Rp. 400.000 per 
tahun membutuhkan biaya sekitar 0,2 persen PDB. 

 Program-program pelaksanaan untuk menjamin 
penghasilan bagi pekerja miskin (seperti pekerja 
rentan atau pekerja musiman) seraya meningkatkan 
kemampuan mereka (melalui latihan kerja) adalah salah 
satu rekomendasi kunci dari penelitian ini.

 Pemerintah memiliki program transfer tunai bagi 
penyandang disabilitas berat dan program pensiun 
minimum bagi masyarakat lanjut usia yang rentan 
(tanpa dukungan keluarga), tapi cakupannya masih 
rendah. Mendanai program-program ini bagi 
semua penyandang disabilitas serius dan kelompok 
masyarakat lanjut usia tanpa dukungan keluarga 
membutuhkan biaya kurang dari 0,1 persen PDB. 
Memperluas program ini bagi semua masyarakat lanjut 
usia secara universal membutuhkan biaya kurang dari 
1 persen PDB.

L

Kendati sebagian besar negara Asia, termasuk Indonesia, 
telah mengembangkan mekanisme perlindungan sosial, 
namun dalam berbagai kasus hak mendasar yang diberikan 
masih belum lengkap dan perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi 
koherensi kebijakan dan pelaksanaan program tentang 
perlindungan sosial di Indonesia, ILO menyelenggarakan 
pertemuan empat hari yang bertema “Pertemuan Para 
Pakar mengenai Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan 
Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional” dari 12 hingga 15 
Desember 2011 di Jakarta. 

“Pertemuan merupakan bagian dari upaya untuk berbagi 
pengalaman regional terkait pelaksanaan landasan 
perlindungan sosial. Karenanya, pertemuan ini menghadirkan 
sejumlah pakar dari kawasan Asia untuk membahas lebih 
lanjut promosi hak-hak atas jaminan sosial mendasar, termasuk 
layanan penting di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, air 
bersih dan sanitasi, nutrisi, pendidikan dan bantuan untuk 
keluarga,” jelas Tauvik Muhamad, Staf ILO. 

Pertemuan ini pun sejalan dengan laporan terbaru yang 
diterbitkan oleh ILO dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
berjudul “Social Protection Floor for Fair and Inclusive 
Globalization”, yang menekankan prinsip-prinsip Prakarsa SPF. 
Laporan ini juga dikenal sebagai Laporan Bachelet mengingat 
laporan ini disusun di bawah kepemimpinan Michelle 
Bachelet, mantan Presiden Chile. Laporan ini pun dipergukan 
sebagai dokumen latar belakang dan advokasi untuk diskusi 
G20 mengenai jaminan sosial.

Selain laporan Bachelet, pertemuan ini juga mengeluarkan 
rancangan akhir penelitian mendalam tentang pelaksanaan 
SPF di Indonesia. Penelitian ini mengidentifi kasi kebijakan 

khusus serta tantangan yang dihadapi dalam melaksnakan 
program-program perlindungan sosial yang ada. Penelitian ini 
juga menyediakan beberapa rekomendasi, yang selanjutnya 
dapat diwujudkan dalam beberapa skenario perluasan 
cakupan dan/atau tunjangan berikut ini: 

perlindungan sosial
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Jaminan sosial bukanlah sumbangan. 
Penting untuk menerapkan kebijakan 
dan program jaminan sosial di tingkat 

negara dan mengaitkannya dengan program 
penciptaan lapangan kerja ketimbang 
melakukannya secara terpisah. Hal ini akan 
berkontribusi pada keberlanjutan program 
dan pengurangan kemiskinan

Martin Hirsch
Presiden French Civic Service Agency

Pertemuan juga memaparkan pelajaran dari sejumlah negara 
Asia, termasuk Thailand, China dan Kamboja. Thailand, 
misalnya, berbagi pengalaman mengenai skema pensiun 
universal 500 bath yang ditarik dari pajak; sementara Kamboja 
memaparkan strategi jaminan sosialnya, khususnya di bidang 

pertanian dan pembangunan 
pedesaan.

Pertemuan ini diakhiri dengan 
pengajuan usulan konsep 
“layanan satu atap” untuk 
melaksanakan program SPF 
di Indonesia. Valerie Schmitt, 
Spesialis Perlindungan Sosial 
ILO, menegaskan bahwa 
sebuah layanan terpadu di 
tingkat daerah dibutuhkan 
untuk mengatasi ketidakamanan 
penghasilan dan setengah 
pengangguran di Indonesia. 
“Kami harap hubungan yang 
terbangun melalui layanan satu 
atap ini memungkinkan setiap 
individu untuk memperoleh 
tidak saja perlindungan sosial 
tapi juga akses yang lebih baik 
ke pasar kerja,” katanya. 

Sementara untuk Indonesia, tantangan utama adalah 
memperluas cakupan hingga menjangkau 54 persen jumlah 
penduduk yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan 
kesehatan sosial (pekerja di sektor perekonomian informal 
dan keluarga mereka) dan 83 persen pekerja yang tidak 
punya akses ke tunjangan jaminan sosial yang lain (hari tua, 
kematian, kecelakaan kerja). “Dengan adanya perkembangan 
terbaru dalam pengesahan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) dan pengujian percontohan secara progresif 
atas “layanan satu atap”, diharapkan perluasan tunjangan 
perlindungan sosial dapat mencakup pekerja di sektor 
perekonomian informal dan keluarga mereka,” kata Tauvik.

Sebelum pertemuan regional ini, serangkaian pertemuan 
konsultatif dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk 
pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha telah diadakan 
di Jakarta dan tiga provinsi lain, yaitu Jawa Timur, Maluku dan 
Nusa Tenggara Timur. 

LO dan Indonesian Netherlands Association (INA) 
meluncurkan pada 29 November 2011 sebuah 
kegiatan unik yang mengaitkan dunia usaha di 

Indonesia dengan program kemasyarakatan setempat 
dalam upaya mendukung pembangunan yang lebih 
berkelanjutan di Indonesia melalui www.synergy4life.org.

Situs synergy4life merupakan sebuah perangkat 
unik yang memfasilitasi keterkaitan langsung antara 
program-program tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR) dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
yang berupaya mencari dukungan untuk program-
program mereka. Dengan fasilitas dan fungsi yang jelas, 
dokumen-dokumen di dalam situs ini dapat diperoleh 
tidak lebih dari satu hingga tiga ketukan dari halaman 
utama. 

Situs ini dikembangkan sebagai tindaklanjut segera 
forum kemitraan yang diselenggarakan ILO untuk 
membantu mencapai Tujuan Internasional Penghapusan 
Pekerjaan untuk Anak pada 2016. Forum ini juga 
bertujuan untuk mendorong kemitraan publik–swasta-
masyarakat lokal dan meningkatkan kesadaran melalui 
dialog dan berbagai praktik-praktik baik terkait dengan 
perancangan dan pelaksanaan kegiatan CSR. 

“Situs ini bertujuan untuk mendorong kerja sama yang 
berkelanjutan antara program CSR perusahaan dengan 
LSM terkait sebagai upaya memberikan kesempatan 
kepada anak-anak yang kurang beruntung dan kelompok 
masyarakat yang termajinalisasi, namun juga berbagai 
bidang pembangunan lainnya,” kata Elmar Bouma, 
Direktur INA yang juga menjadi inisiator kunci dalam 
mewujudkan situs ini bersama dengan ILO. Sementara 
Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, mengatakan 
bahwa “hal ini merupakan langkah ke depan di dalam 
hubungan yang memang sudah terjalin kuat antara para 
konstituen, ILO dan masyarakat sipil 

ILO - INA Luncurkan
Situs untuk Dukung Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan (CSR)  

LO d I d i N th l d A i ti (INAI

cuplikan
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utmanah akhirnya pulang untuk mengobati 
kerinduannya selama ini. Anak bungsunya, 
Khoirun Nadairin, yang kini sudah berusia 17 tahun 

dengan tubuh tegap semampai dan lebih tinggi dari ibunya, 
mengatakan: Kami punya uang yang bisa digunakan tapi kami 
tidak punya ibu.” Ratna Sarumpaet, sutradara fi lm dan aktivis, 
secara dramatis dan emosional membacakan cerita tentang 
Mutmanah Witono, 38 tahun—seorang janda tiga anak yang 
bekerja selama 9 tahun di Singapura—saat  peluncuran foto 
jurnalistik pada 29 September 2011 lalu di Jakarta.

Cerita tentang Mutmanah adalah salah satu cerita tentang 
pekerja migran di Singapura yang didokumentasikan dalam 
publikasi berjudul “Perjalanan Pulang yang Panjang”, yang 
ditulis secara inspiratif oleh Sim Chi Yin, seorang pewarta foto 
Singapura yang kini berbasis di Beijing, Cina. Pengalamannya 
dalam melaporkan kehidupan pekerja migran di Singapura, 
untuk harian Singapore Straits Times, yang mencakup 
beberapa kasus tindak kekerasan fi sik, upah yang tidak 
dibayar, asrama ilegal yang kotor, cidera dan kadang-kadang 
kematian, menggugah hatinya untuk mengunjungi keluarga 
dan komunitas pekerja migran secara langsung di Jawa 
Tengah, Indonesia. 

Chi Yin berhasil menggambarkan secara apik sisi kehidupan 
pekerja migran bersama keluarganya di kampung, serta 
masalah dan tantangan apa saja yang mereka hadapi saat 

melakukan perjalanan jauh. Mulai dari proses 
rekrutmen dan pelatihan keterampilan yang 
dibutuhkan untuk dapat pergi ke luar negeri dan 
mencari nafkah yang sangat dibutuhkan keluarga 
mereka.  Esai foto ini juga menceritakan tentang 
kesepian dan kesulitan mereka karena berpisah 
dari orang-orang yang dicintai sewaktu bekerja di 
luar negeri, karena terpisah dari anak dan suami 
mereka dan kesulitan saat kembali ke gaya hidup 

lama di kampung setelah bertahun-tahun bekerja di daerah 
perkotaan di luar negeri. 

Dalam pengantarnya Chi Yin mengatakan,”Saat menulis 
kisah pekerja ini, saya sering ditanya warga Singapura, jika 
kondisinya begitu buruk di Singapura mengapa mereka 
masih datang ke sini?” Pertanyaan ini mendorong Chi Yin 
mencari jawaban dan menyajikannya dalam bentuk esai foto. 
Esai foto menampilkan serangkaian potret pribadi tentang 
sisi kehidupan pekerja migran dalam berbagai tahapan 
perjalanan di mana mereka terpaksa menggadaikan nasibnya 
dan melakukan perjalanan jauh penuh tantangan dan bahaya 
menuju lokasi yang jauh dari orang-orang yang mereka cintai.

“Melalui foto dan pernyataan pekerja migran perempuan 
dalam potret pribadi ini, kami ingin masuk dalam kehidupan 
mereka serta memahami rasa takut dan kepedihan yang 
mereka alami, termasuk juga memotret kemenangan dan 
kebanggaan mereka karena mampu menjadi pencari nafkah 
untuk keluarga serta memperoleh status yang lebih tinggi 
dan pengakuan dari keluarga dan lingkungan masyarakat,” 
kata Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk Proyek 
Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran. 
Proyek yang didanai Pemerintah Norwegia ini membantu 
mewujudkan dan meluncurkan esai foto ini.  

Jalan Pulang yang Panjang:
Potret Kehidupan Pekerja Migran 

M

Esai ini berisi sketsa tentang 
perjalanan ratusan ribu warga negara 
Indonesia setiap tahun yang harus 

meninggalkan kampung halaman untuk 
bekerja jauh dari keluarga mereka. Ini juga 
merupakan upaya saya untuk melihat sisi 
kehidupan pekerja yang tidak selalu dapat 
kami lihat di negara kami.
Sim Chi Yin
Pengarang “Jalan Pulang yang Panjang
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elanjutkan peluncuran esai foto, sebuah 
pameran foto digelar selama empat hari pada 
2 hingga 5 Oktober 2011 di Graha Cipta 3, 

Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sekitar 20 foto dipilih 
dari kumpulan esai foto tersebut untuk ditampilkan 
dalam pameran. Pameran yang dibuka bagi umum ini 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
luas tentang nasib dan kondisi pekerja migran dan 
keluarganya.

Ratusan warga, termasuk mantan pekerja migran, menghadiri 
pameran ini. Mereka meluapkan perasaannya, baik melalui 
kata-kata maupun tulisan di papan raksasa, yang antara lain 
mengatakan: Pekerja migran juga manusia, perlakukan 
mereka secara manusiawi; Jangan biarkan mereka disiksa 
di luar negeri, kita harus dapat menciptakan lapangan 
kerja di dalam negeri; Ciptakan lapangan kerja di dalam 
negeri agar pekerja migran tidak perlu bekerja di luar 
negeri; Tingkatkan program wirausaha untuk menciptakan 
lapangan kerja baru; dan Doa kami untuk pekerja migran.” 

“Foto-foto tersebut menggugah perasaan pengunjung, dan 
mengembalikan kenangan mereka saat masih bekerja sebagai 
pekerja migran, tentang rasa sakit hati atau kepedihan mereka 
saat mengenang kembali masa-masa sulit yang dialami banyak 
pekerja migran,” jelas Muhamad Nour, Staf Proyek Pekerja 
Migran ILO yang mengelola pameran ini. Ia menambahkan, 
banyak pengunjung yang menghimbau pemerintah melalui 
pesan-pesan mereka akan pentingnya perlindungan dan 
layanan yang lebih baik untuk pekerja migran.

Menutup serangkaian acara yang terkait dengan pekerja 
migran, sebuah acara bincang-bincang interaktif diadakan 
ILO melalui Proyek Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan 
Pekerja Migran, bekerja sama dengan SmartFM, salah satu 
stasiun radio terkemuka di Jakarta. Tujuan dari bincang-
bincang berjudul “Perjalanan Panjang Menuju Keadilan bagi 
Pekerja Migran” ini adalah untuk mendorong diskusi interaktif 
tentang pentingnya meratifi kasi dan menerapkan instrumen-
instrumen internasional terkait agar dapat memberikan 
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.

Bincang-bincang ini menampilkan Okky Asokawaty (anggota 
DPR RI, Komisi IX), Muhammad Anshor (Dirjen HAM, 
Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Luar Negeri), Anis 
Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) dan Mathias 
Tambing (Pejabat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPSI) - Pasar Minggu). Diikuti 50 orang perwakilan organisasi 
pekerja migran, empat narasumber membahas tentang peran 
standar perburuhan dan HAM internasional dalam mengatasi 
kesenjangan perlindungan bagi pekerja migran di Indonesia 
dan luar negeri. 

M

“Tingkatkan mutu dan kompetensi pekerja migran agar 
memiliki pendidikan yang lebih tinggi serta memiliki 
keterampilan yang lebih baik sebelum dikirim ke luar negeri. 
Pekerja migran juga perlu diberi bantuan hukum, agar lebih 
terlindungi.”  –  Marselli Sumarno, Dewan Kesenian Jakarta

“Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan program-
program yang dapat membantu pekerja migran agar lebih 
terampil dan punya pilihan.”  – Mariana, Ibu Rumah Tangga.

“Pusat Layanan Pekerja migran perlu dibentuk di negara 
tujuan agar dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap 
pekerja migran.”  –  Santosa, Mahasiswa tinggkat akhir Institut 
Kesenian Jakarta

“Pekerjaan PRT adalah pekerjaan mulia. Pekerja migran 
banyak membantu devisa Indonesia. Oleh karena itu, 
Pemerintah Indonesia perlu merumuskan undang-undang 
dan peraturan agar dapat menyediakan perlindungan yang 
lebih baik untuk pekerja migran dan keluarganya.”  –  Hansen, 
siswa SMA Kanisius.

“Dibutuhkan adanya pendekatan terpadu dan bersama, 
termasuk koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga yang 
menangani masalah pekerja migran (Kementerian  Luar 
Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, organisasi masyarakat 
madani, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.”  – 
Wheny Hani Muljati, Wartawan Sinar Harapan. 

Selama pameran foto tentang pekerja migran yang berlangsung 
selama empat hari ini, para pengunjung diminta menyampaikan 
pendapat mereka melalui kartu komentar. Pertanyaan yang 
diajukan adalah “Apa yang perlu dilakukan untuk menyediakan 
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran?” Berikut ini 
adalah beberapa komentar yang mereka sampaikan: 

Para pengunjung pamera foto dan bincang interaktif.

hak dalam bekerja
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Kampanye Global untuk Ratifi kasi Nasional 

atas Konvensi ILO tentang Pekerjaan  
etelah mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang 
Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga 
(PRT), sekitar 140 orang yang mewakili serikat 

pekerja, organisasi pekerja migran, organisasi PRT, 
organisasi masyarakat madani dan pemangku kepetingan 
lain mengadakan pertemuan regional untuk Asia dan 
Timur Tengah: “Advocacy towards the Ratifi cation and 
Implementation of ILO Convention 189 and Recommendation 
201concerning Decent Work for Domestic Workers”, pada 24-
26 Oktober 2011 di Manila. 

Peserta yang mewakili organisasi dari 20 negara di kawasan 
Asia dan Timur Tengah terdiri dari 35 serikat pekerja nasional, 
5 organisasi PRT dan 20 organisasi masyarakat madani. 
Mereka antara lain berasal dari International Trade Union 
Confederation-Asia Pacifi c (ITUC-A/P), International Domestic 
Workers Network (IDWN), Global Network-Asia, dan Migrant 
Forum in Asia (MFA). 

Acara ini diadakan oleh Kantor Regional ILO untuk Asia-
Pasifi k,  Pusat Pelatihan Internasional ILO di Turin dan 
Proyek ILO untuk Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan 
Pekerja Migran. Didanai Pemerintah Norwegia, Proyek untuk 
Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran ini 
berupaya membantu menjamin pekerjaan layak untuk PRT.

Tujuan dari pertemuan lintas kawasan ini adalah mengkaji 
perkembangan yang ada di kedua kawasan tersebut setelah 
pengadopsian konvensi ini. Pertemuan juga dimaksudkan 
untuk merencanakan kampanye regional guna meratifi kasi 
Konvensi ILO No. 189 dan menerapkan ketentuan-
ketentuannya. Selain kampanye dan advokasi, berbagai 
kegiatan prioritas yang disepakati juga difokuskan pada 
pengelolaan PRT, menggabungkan organisasi-organisasi 
mereka ke dalam beberapa konfederasi serta memperluas 
koalisi organisasi yang menangani hak-hak PRT. 

“Semua organisasi peserta sepakat untuk melobi dan 
mengadakan dialog dengan para pengambil keputusan 
di tingkat nasional, memperkuat kerja sama media serta 
mengembangkan kampanye peningkatan kesadaran 
masyarakat di tingkat daerah maupun nasional,” kata Lotte 
Kejser, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk Proyek Pekerja 

...Pekerjaan PRT terus diremehkan dan 
diabaikan di berbagai negara. Pekerjaan 
ini biasanya dilakukan oleh perempuan 
dan anak perempuan, dan banyak di 
antara mereka adalah warga pendatang 
atau anggota kelompok berisiko yang 
sangat rentan terhadap diskriminasi 
dalam hal persyaratan kerja dan 
pekerjaan, serta pelanggaran HAM lain.

S Migran. Ia menambahkan, konstituen serikat pekerja dan 
pemangku kepentingan lain yang mendukung pengadopsian 
Konvensi ini telah mempromosikan dan mengampanyekan 
ratifi kasi Konvensi ini oleh negara-negara anggota ILO sejak 
Juni 2011.  

Dalam pertemuan regional ini, ITUC juga mendeklarasikan 
kampanye global bertajuk “12 by 12” yang diluncurkan 
secara resmi pada Hari Pekerja Migran Internasional yang 
jatuh pada 18 Desember 2011.  Tujuan utama kampanye ini 
adalah bahwa pada akhir tahun 2012, 12 negara diharapkan 
sudah meratifi kasi Konvensi No. 189; 12 organisasi PRT 
sudah terbentuk dan 12.000 orang PRT sudah bergabung 
dalam organisasi.  Di Asia, negara-negara yang dipilih untuk 
diprioritaskan adalah Indonesia, Filipina dan India.  

Kampanye “12 by 12” ITUC ini diluncurkan bekerja sama 
dengan organisasi-organisasi lain di seluruh dunia, seperti 
IUF (serikat pekerja global untuk pekerja di sektor pangan, 
pertanian dan perhotelan di seluruh dunia); International 
Domestic Workers Network (IDWN); European Trade Union 
Confederation (ETUC), organisasi pekerja pendatang dan 
organisasi PRT.

Di Indonesia, empat konfederasi serikat pekerja utama, 
bekerja sama dengan organisasi pekerja pendatang, 
organisasi PRT, serta organisasi masyarakat madani, 
kini tengah melaksanakan kampanye nasional untuk 
memperjuangkan hak-hak PRT, mengajukan ratifi kasi 
Konvensi ILO No. 189 ke DPR RI.   
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Konferensi Perburuhan Internasional 2011 memutuskan 
untuk mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang 
Pekerjaan Layak untuk PRT melalui perolehan suara 396 
banding 16, dengan 63 abstein, juga Rekomendasi ILO 
No. 201 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT melalui 
perolehan suara 434 banding 8, dengan 42 abstein. 
“Ini adalah terobosan besar,” kata Direktur Jenderal 
ILO, Juan Somavia. 

Setelah diratifi kasi dan dilaksanakan di tingkat 
nasional di negara-negara anggota ILO, standar-
standar perburuhan internasional ini diharapkan dapat 
memperbaiki kondisi kerja lebih dari 100 juta PRT di 
seluruh dunia.

Dalam teks pengantarnya, Konvensi baru ini 
menyatakan bahwa “Pekerjaan PRT terus diremehkan 
dan diabaikan di berbagai negara. Pekerjaan ini 
biasanya dilakukan oleh perempuan dan anak 
perempuan, dan banyak di antara mereka adalah 
warga pendatang atau anggota kelompok berisiko 
yang sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal 
persyaratan kerja dan pekerjaan, serta pelanggaran 
HAM lain.”

Di samping itu, Konvensi ini juga menetapkan bahwa 
pekerjaan PRT adalah pekerjaan yang dilaksanakan 
di dalam rumah tangga atau untuk satu keluarga atau 
lebih. Konvensi ini juga menyediakan serangkaian 
standar minimum untuk melindungi hak-hak PRT, 
sebagai manusia maupun pekerja yang setara dengan 
pekerja lain. Rekomendasi ini menguraikan aplikasi 
praktis atas ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Sesuai 
Peraturan ILO, Konvensi baru ini akan mulai berlaku 
satu tahun setelah diratifi kasi oleh dua negara. 

Konvensi ILO No. 189

ILO – Bank Indonesia 
Berikan Pendidikan 
Finansial bagi Keluarga 

elama beberapa tahun terakhir, akses terhadap 
sumber daya keuangan bagi keluarga berpendapatan 
rendah semakin meningkat. Hal ini merupakan bagian 

dari semakin meningkatnya produk kredit usaha kecil yang 
ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut 
studi terbaru Bank Indonesia (BI), ada lebih dari 80.000 LKM 
di seluruh Indonesia termasuk lembaga bank dan non-
bank, formal dan non-formal. Karena semakin mudahnya 
mendapatkan pinjaman, terkadang klien pun tidak membuat 
keputusan yang tepat tentang 
bagaimana membelanjakan pinjaman 
tersebut atau bagaimana membayar 
berbagai pinjaman yang didapat dari 
berbagai sumber. 

Atas dasar itu, ILO merintis menyusun 
modul pendidikan keuangan bagi 
keluarga hingga ke bank-bank Desa. 
Lokakarya pelatihan bagi pelatih (ToT) 
mengenai pendidikan keuangan bagi 
keluarga pun diselenggarakan oleh 
ILO-BI sebagai bagian dari Proyek Penilaian Dampak Usaha 
Keuangan Mikro. Tujuan dari studi ini adalah menilai kinerja 
sosial dari LKM dan kontribusinya terhadap pembangunan 
sosial masyarakat di mana mereka beroperasi. 

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan dari BI, bank-bank 
desa, Asosiasi Bank Desa, perusahaan asuransi, pelayanan 
pengembangan kewirausahaan yang sebelumnya telah 
memiliki pengalaman mengajar, memberikan atau 
memfasilitasi pelatihan. Para peserta inilah yang pada akhirnya 
akan memberikan pelatihan bagi klien mereka. 

ToT selama lima hari itu diselenggarakan mulai 17 hingga 
21 Oktober 2011 lalu di Puncak, Jawa Barat. Tak hanya 
memahami modul pendidikan keuangan, mereka juga mampu 
memberikan pelatihan pada paruh komponen pengajaran di 
dalam ToT bahkan memperbaiki metodologi yang ada pada 
kasus-kasus tertentu. Para peserta sangat menikmati pelatihan 
ini. Mereka berpendapat metodologi ini menarik, menghibur 
dan mendidik. Mereka juga berencana memberikan pelatihan 
kepada para kelompok sasaran di dalam lokakarya ini. 

Melalui proyek ini, ILO berharap akan 
terdapat banyak lagi orang yang 
mendapatkan pelatihan mengenai 

pendidikan keuangan sehingga 
dapat mengelola anggaran dengan lebih 
baik dan mampu menghindarkan diri dari 
risiko berhutang berlebih sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Tendy Gunawan, 
Staf ILO untuk Pengembangan Usaha

D k U h
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rogram Keberlanjutan melalui Usaha yang Kompetitif 
dan Bertanggungjawab (Sustaining Competitive and 
Responsible Enterprises/SCORE) ILO yang diresmikan 

pada 2010 oleh Presiden Swiss, Doris Leuthard, selain telah 
diterapkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi (Jabodetabek) juga telah diterapkan di empat provinsi, 
yakni: Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan 
Kalimantan Timur. Pengembangan ini ditujukan agar dapat 
mengakomodasi potensi industri lokal, terutama di sektor-
sektor industri padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja 
perempuan.

Di empat provinsi tambahan tersebut, tim SCORE bekerja 
sama dengan Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BPPD/BPPTK) 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di setiap 
provinsi, SCORE memilih lima fasilitator lokal dan membekali 
mereka melalui lokakarya komprehensif yang memusatkan 
perhatian pada Modul 1 dari Program Pelatihan SCORE, yang 
membahas mengenai kerja sama di tempat kerja.

“Modul 1 pada SCORE mengulas tentang kerja sama 
di tempat kerja, membahas pedoman praktis dan 
menguntungkan sehingga mampu memberikan landasan 
yang kuat untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan 
perusahaan dalam berkompetisi. Dengan landasan ini, 
perusahaan dapat menerapkan perubahan-perubahan 
sederhana dan hemat biaya yang menyangkut, baik pekerja 
maupun pengusaha untuk meningkatkan kondisi kerja dan 
menciptakan kerja sama yang baik di lingkungan kerja,” kata 
Januar Rustandie, Manajer Program SCORE ILO  di Indonesia.

Kesuksesan penerapan Modul 1 dari SCORE ini memperoleh 
apresiasi dari pemerintah Indonesia. Baik pemerintah pusat 
maupun daerah telah sepakat untuk memberikan dukungan 
dana secara menyeluruh dalam penyelenggaraan Pelatihan 
Modul 1 bagi perusahaan yang tergabung dalam gelombang 
kedua, termasuk memastikan agar metode SCORE dapat 
dipergunakan secara umum. “Kami sangat menghargai 
dukungan dan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah 

dalam mengembangkan metode SCORE,” 
tambah Januar.

Hingga saat ini, sekitar 51 perusahaan kecil 
dan menengah telah berpartisipasi sebagai 
perusahaan contoh dalam program SCORE 
ILO ini. Perusahaan-perusahaan contoh 
tersebut telah merasakan peningkatan 
produktivitas, kondisi kerja yang lebih 
baik dan membaiknya komunikasi antara 
manajemen dan pekerja. Perusahaan-
perusahaan tersebut pun memperlihatkan 
penurunan jumlah pengerjaan ulang dan 
pengembalian produk.

Selanjutnya, tiga perusahaan contoh seperti 
Lestari Dini Tunggul di Jakarta, penghasil 
peralatan garmen rumah sakit yang 
berkualitas, Mubaroqfood di Kudus, Jawa 

Tengah, penghasil jenang dan Baruasa Mandiri di Kendari, 
Sulawesi Tenggara, penghasil kue penganan tradisional, 
telah mendapat penghargaan “Parama Karya”, sebuah 
penghargaan yang menilai kualitas dan produksi tingkat 
nasional yang diberikan Presiden Republik Indonesia. 

Pemerintah Indonesia 
Program SCORE ILO dapat Dukungan

Mereka tak hanya antusias, namun juga memiliki komitmen 
tinggi dalam mendalami program ini. Hal ini terlihat saat 
mereka secara aktif mengikuti lokakarya dua hari untuk belajar 
membuat rencana aksi nyata guna meningkatkan hubungan 
kerja sama dan produktivitas. Lokakarya ini dilanjutkan 
dengan tiga kali kunjungan ke masing-masing perusahaan, di 
mana para ahli SCORE memberikan bantuan langsung dan 
pemecahan masalah.

Saat ini sudah tersedia SCORE Modul 1 hingga Modul 5 
dalam bahasa Indonesia dan telah disesuaikan dengan kondisi 
di Indonesia. SCORE Modul 1 hingga Modul 5 membahas 
berbagai permasalahan mengenai kerja sama di tempat kerja, 
manajemen kualitas, produktivitas dan produksi yang bersih, 
manajemen sumber daya manusia, serta kesehatan dan 
keselamatan kerja.

P

Didanai oleh Sekretaris Negara untuk Bidang 
Ekonomi Swiss (SECO) dan Badan untuk Kerja 
Sama Pembangunan Nowergia (NORAD), 
program SCORE dirancang untuk membantu 
Indonesia meningkatkan produktivitas 
dan kualitas, meningkatkan kondisi kerja, 
mengurangi kerusakan lingkungan dan 
menguatkan kerja sama dan komunikasi antara 
pekerja dan pengusaha. Hal ini selain membantu 
perusahaan menjadi lebih kompetitif baik di 
tingkat nasional maupun di tingkat global, juga 
dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Para pekerja PT Kelola Mina Laut di Kendari, Sulawesi Tenggara (salah satu perusahaan 
contoh SCORE).
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engembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di 
Indonesia terkait tidak saja dengan kesejahteraan 
masyarakat tapi juga kepentingan baru global 

terhadap pembangunan yang berkelanjutan di mana dimensi 
sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi satu. Konvergensi 
ini tampak nyata dalam dunia kerja karena pembangunan 
yang berkelanjutan harus didasari pada pekerjaan produktif 
dan layak yang menghormati martabat manusia, di manapun 
mereka bekerja, kehidupan mereka serta lingkungan hidup. 

Untuk mendorong UKM agar lebih aktif berpartisipasi 
dalam memperbaiki kondisi kerja, ILO bekerja sama dengan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan 
Pelatihan Berorientasi Aksi Partisipatif untuk Para Pelatih 
tentang Peningkatan Pekerjaan UKM (WISE) yang 
diselenggarakan di Sentul, Jawa Barat, pada 12-16 Desember 
2011. Pelatihan ini diadakan ILO melalui Program kemitraan 
ILO/Korea. 

WISE, juga dikenal sebagai “Produktivitas yang Lebih Tinggi 
dan Tempat Kerja yang Lebih Baik, merupakan program yang 
dikembangkan ILO untuk membantu UKM memperbaiki 
kondisi kerja dan produktivitas mereka dengan menggunakan 
teknik yang sederhana, efektif dan terjangkau yang 
menyediakan keuntungan langsung bagi pemilik usaha dan 
pekerja. Program WISE juga diterapkan di berbagai negara 
Asia. 

Sekitar 20 orang peserta yang mewakili Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) dan konfederasi serikat pekerja berpartisipasi 
sebagai pelatih; sementara 20 peserta lain dari UKM hadir 
sebagai praktisi. Pelatihan ini difasilitasi pakar keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) ILO, Dr. Ton That Kai dan pakar K3 
Korea (KOSHA) Dr. Jung-Keun Park. 

WISE Meningkatkan 
Kondisi Kerja UKM 

Pelatihan ini terdiri dari beberapa sesi pelatihan dan 
kunjungan ke pabrik di mana peserta belajar secara interaktif 
teknik-teknik sederhana tentang cara meningkatkan 
lingkungan fi sik, kondisi kerja dan produktivitas UKM. 
“Pelatihan WISE ditekankan pada partisipasi pengusaha 
dan pekerja dalam menghasilkan ide, memprioritaskan 
pengembangan dan melakukan perubahan aktual di tempat 
kerja,” kata Lusiani Julia, Staf ILO.

Pelatihan di Sentul ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan 
percontohan program WISE yang diadakan pada Juni 
2011 di Yogyakarta, yaitu kerja sama antara ILO dengan 
Apindo yang menghasilkan pembentukan jaringan pelatih 
WISE. Jaringan WISE yang terdiri dari para pelatih dari 
pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja 
ini berkompeten untuk mengadakan lokakarya WISE dan 
secara aktif mempromosikan peningkatan produktivitas dan 
pekerjaan di lingkungan UKM. 

UKM memainkan peran penting 
di Indonesia dalam menciptakan 
lapangan kerja serta membantu 

perekonomian daerah dan nasional. 
Karenanya, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi ingin bekerja sama dengan 
pekerja dan pengusaha guna memastikan 
tempat kerja yang lebih baik, aman dan 
produktif, terutama UKM agar produktivitas 
dan kualitas yang lebih baik di tempat kerja 
dapat dipertahankan.
Saut Siahaan, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pengawasan Ketenagakerjaan

P
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etter Work Indonesia (BWI) meluncurkan penelitian 
tentang penilaian dampak untuk mengevaluasi 
keberhasilan pelayanan yang terpadu, saran, 

serta pelatihan bagi perusahaan garmen di Indonesia. 
BWI bekerjasama dengan Tuffs University di Boston, MA, 
Amerika Serikat, Universitas Indonesia, dan Universitas 
Gadjah Mada melakukan penelitian mengenai keberhasilan 
program tersebut di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui beberapa indikator, misalnya organisasi, praktik 
bisnis, produktivitas, dan profi tabilitas, kesempatan bisnis, 
rantai distribusi dari pabrik serta pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan para pekerja. Tujuan utama dari penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dari Better Work 
sehingga dapat memberikan manfaat bagi manajemen, 
pekerja dan para pembeli internasional. 

Para peneliti juga memaparkan hasil penilaian dampak dari 
negara lain pada sebuah konferensi tentang “Memahami 
Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan di Rantai 
Distribusi Global” di Washington D.C pada 26-28 Oktober 
2011. Di Kamboja, tempat Better Work pertama dimulai, 
penilaian dampak ini berhasil mengungkapkan adanya 
peningkatan ketahanan pabrik terhadap krisis ekonomi 
global, karena semakin tingginya produktivitas dan efi siensi 
para pekerja. Pabrik-pabrik yang memiliki catatan kepatuhan 
yang sangat kuat memiliki posisi tertinggi di rantai distribusi 
sehingga para pemasok lebih memilih mereka.  

Selain menganalisis dampak dari Better Work, penilaian ini 
juga menerapkan pendekatan terhadap hak asasi manusia. 

Better Work Indonesia: Menyentuh Kehidupan

Gladys Samosir, salah seorang asisten peneliti mencatat, 
banyak pekerja yang terkejut dan tersanjung ketika ditanya 
mengenai kualitas hidup mereka di dalam maupun di luar 
pabrik. Menurut Samosir, penilaian ini sangat postitif bagi 
para pekerja karena mereka ditanyai pendapatnya. 

Koordinator penelitian, Profesor Drusilla Brown juga 
menyatakan penilaian ini sangat luar biasa, apalagi 
pemantauan dan evaluasi program dengan skala melalui 
metode ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Melalui 
metodologi dan skala penelitian ini, serta dengan menyentuh 
kehidupan para pekerja dengan menanyai mereka mengenai 
masalah-masalah penting, diharapkan dapat diketahui hasil 
positif dari Better Work Indonesia pada akhir tahun depan. 

B

erusahaan-perusahaan milik Korea, termasuk PT 
Hansae, memainkan peran penting dalam rantai suplai 
global. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 200 pabrik 

yang dimiliki investor Korea, yang semuanya memasok barang 
untuk merek-merek terkenal.  Angka ini mewakili lebih dari 60 
persen jumlah pabrik garmen di Indonesia yang menyuplai 
pasar ekspor. Perusahaan-perusahaan utama meliputi Hansoll, 
SEA-A dan Pan Pacifi c, yang masing-masing memiliki sejumlah 
pabrik dengan lokasi strategis di Pulau Jawa. Mereka tidak 
saja memiliki pabrik di Indonesia namun juga di negara-
negara Better Work yang lain, seperti Kamboja, Vietnam, Haiti 
dan Nikaragua. 

“Untuk dapat memenuhi kebutuhan pabrik Korea secara 
lebih baik, Better Work Indonesia telah merekrut pekerja 
magang asal Korea untuk memperlancar komunikasi antara 
pemilik pabrik berkebangsaan Korea dengan tim Better 
Work Indonesia,” jelas Simon Field, Kepala Penasihat Teknis 
Better Work Indonesia. Hasilnya, tim Better Work Indonesia 
kini mampu menyikapi berbagai permasalahan yang diajukan 
tim manajemen senior pabrik dan tim kantor pusat mereka di 

Better Work Indonesia 
Menjangkau Pabrik-Pabrik Korea

Seoul. “Para manajer ingin memahami secara lebih gamblang 
jangkauan kerja Better Work, mengapa penilaian bukan 
merupakan hasil audit dan bagaimana layanan saran terkait 
dengan penilaian tersebut,” kata Simon menambahkan.

Sekitar 200 pabrik milik Korea di Indonesia diwakili oleh 
Asosiasi Manufaktur Garmen Korea (KOGA). Better 
Work Indonesia dan tim manajemen KOGA kini tengah 
merencanakan serangkaian lokakarya untuk tahun 2012 
yang akan melibatkan anggota KOGA dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam rantai pasokan ini. Selain itu, 
Better Work juga akan menjalin kerja sama dengan KOGA 
untuk memperbaharui panduan KOGA tentang peraturan 
ketenagakerjaan Indonesia serta mengembangkan 
penghargaan yang lebih tinggi terhadap manfaat dari 
kepatuhan sosial dalam rantai pasokan ini. 

Para Pekerja melalui Penilaian Dampak 
Better Work Indonesia mulai beroperasi pada 
2011, bekerja dengan beberapa pemangku 
kepentingan utama untuk memberikan pelayanan 
yang berkelanjutan. Fokus awalnya adalah 
memberikan penilaian dan pelayanan saran kepada 
pabrik garmen di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
Selama lima tahun ke depan, diharapkan lebih 
dari 300.000 orang pekerja sektor garmen akan 
memperoleh manfaat dari Better Work melalui 
kondisi kerja yang semakin baik.

Para pekerja PT Hansae.

ketenagakerjaan
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ondisi sosio-ekonomi dan faktor budaya 
yang berbeda di antara negara-negara 
ASEAN, tentunya menyebabkan 

masing-masing negara membuat kebijakan 
ketenagakerjaannya sendiri sesuai dengan 
kebutuhan, meskipun mungkin ada beberapa hal 
mendasar yang sama dalam hal kebijakan. Lantas 
bagaimana di Indonesia? Bagaimana Sumatera Utara 
dan DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan 
Papua, atau provinsi-provinsi lain di 
Indonesia? 

Kebijakan ketenagakerjaan yang sama 
mungkin tidak akan bisa diaplikasikan 
dengan baik di berbagai tempat 
di Indonesia. Komposisi industrial, 
kegiatan usaha, tingkat keterampilan/
pendidikan para pekerja, infrastruktur 
(jalan, pelabuhan, listrik dan sebagainya), serta 
jarak geografi s terhadap pusat-pusat konsumsi 
yang besar juga berbeda, sehingga masing-masing provinsi 
menghadapi isu tenaga kerja yang sangat berbeda. Selain itu, 
provinsi-provinsi di Indonesia juga mengalami pembangunan 
yang berbeda-beda. Atas dasar itulah, prioritas kebijakan 
untuk menangani berbagai masalah ketenagakerjaan 
kemudian menjadi sangat beragam, tergantung pada 
karakteristik provinsi tersebut.  

ILO telah mengembangkan sebuah analisis diagnostik 
ketenagakerjaan (Employment Diagnostic Analysis/EDA) 
melalui Proyek Mempromosikan Pertumbuhan Lapangan 
Kerja yang didanai Banda Kerja Sama Internasional Swedia 
(Sida). Metodologi ini bisa membantu siapa saja dalam 
mengidentifi kasi keterbatasan-keterbatasan serta kesempatan 
yang ada dalam meningkatkan pertumbuhan inklusif yang 
kaya akan lapangan kerja. EDA membantu para pembuat 
kebijakan daerah serta pemangku kepentingan untuk 
mengidentifi kasi keterbatasan-keterbatasan utama dalam 
pertumbuhan lapangan kerja sehingga dapat memperkuat 
dasar pembuatan kebijakan. 

EDA dibuat berdasarkan prinsip: daripada mengandalkan ahli 
dari luar untuk melakukan analisis, akan lebih baik jika mereka 
terlibat sendiri dalam merancang dan melaksanakan kebijakan 
dalam analisis tersebut. “Mengidentifi kasi keterbatasan utama 
dalam pertumbuhan inklusif yang kaya akan lapangan kerja 
dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan 
tenaga kerja yang dapat secara efektif menangani isu-
isu ini di tataran provinsi,” ungkap Per Ronnas, Spesialis 
Ketenagakerjaan dan Pembangunan dari ILO Jenewa. 

ILO telah melakukan lokakarya rintisan terhadap EDA, bekerja 
sama dengan pemerintah daerah dan para mitra sosial di 
tiga provinsi : Kupang (18-20 Januari 2011), Surabaya (4-5 

Analisis Diagnostik Ketenagakerjaan
Bantu Kebijakan Ketenagakerjaan di Tingkat Provinsi 

K

April 2011) dan Ambon (11-13 April 
2011). Para peserta lokakarya lalu 
mengaplikasikan metodologi EDA 

di provinsinya masing-masing serta secara bersama-sama 
mengidentifi kasi keterbatasan utama yang mereka hadapi 
dalam pertumbuhan lapangan kerja. 

Setelah menggelar lokakarya pelatihan perintis di tiga provinsi 
tersebut, ILO dan Bappenas menyelenggarakan sebuah 
lokakarya mengenai EDA pada 7 Oktober 2011 di kantor Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta. 
Perwakilan dari Jawa Timur dan Maluku memaparkan hasil dari 
analisis mereka. Panelis tripartit dan akademisi menyimpulkan, 
EDA dapat diaplikasikan di provinsi lainnya setelah memeriksa 
metodologi dan hasil dari proyek-proyek perintis. 

Mendatangkan kesempatan pendapatan, terutama bagi 
warga miskin dengan cara yang berkelanjutan, menjadi 
faktor utama yang bisa membuat orientasi kebijakan 
menjadi pro-pertumbuhan, pro-kemiskinan, pro-pekerjaan 
dan pro-lingkungan, berhasil. Dengan struktur tata kelola 
pemerintahan yang terdesentralisasi, tentu diperlukan fokus 
yang kuat dalam menciptakan pekerjaan yang produktif dan 
pekerjaan layak, terutama di tingkat lokal.  
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Penciptaan pekerjaan yang produktif 
di tingkat lokal menjadi kunci penting 
untuk mengurangi kemiskinan. 

Diagnostik tenaga kerja bisa membantu para 
pembuat kebijakan dan para pemangku 
kepentingan dalam mengidentifi kasi isu-isu 
penting yang perlu mereka tangani.
Ceppie K. Sumadilaga, 
deputi untuk Masalah Kemiskinan, Tenaga Kerja 
dan UKM Bappenas

erta 
umsi 
g-masing provinsi 
berbeda. Selain itu, 
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ekerja migran Indonesia dan 
keluarga mereka perlu memiliki 
pemahaman yang baik tentang 

implikasi perpindahan mereka secara 
fi nansial, termasuk dalam hal penghasilan, 
biaya dan deduksi yang terkait dengan 
penempatan dan pekerjaan mereka di luar 
negeri, termasuk bahaya dan kondisi yang 
dapat mempengaruhi hasil dari proses 
perpindahan mereka. Karenanya, pendidikan 
keuangan memainkan peran penting 
yang memungkinkan pekerja migran dan 
keluarga mereka mengelola, menabung 
dan menginvestasikan kiriman dana selama 
bekerja di luar negeri.

Pendidikan keuangan dan 
kegiatan mata pencaharian 
serta kewirausahaan yang 
didukung ILO, melalui Proyek 
Memerangi Kerja Paksa dan 
Perdagangan Pekerja Migran, 
mendapatkan dukungan besar 
dari lembaga pemerintah pusat 
dan daerah serta pemangku 
kepentingan non-pemerintah lainnya. 
Proyek yang didanai Pemerintah Norwegia ini berupaya 
meningkatkan kapasitas lembaga nasional dan daerah agar 
dapat mengembangkan program-program pemberdayaan 
keuangan bagi pekerja migran dan keluarga mereka dengan 
mempergunakan anggaran reguler mereka.

Salah satu contoh kerja sama yang dilakukan adalah bantuan 
teknis yang diberikan ILO kepada Bank Indonesia (BI) dan 
Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dalam pelaksanaan pelatihan 
pendidikan keuangan bagi para pelatih yang berjudul 
“Anggaran SMART: Pendidikan Keuangan bagi Pekerja 
Migran dan Keluarga Mereka” pada 28 November hingga 
Desember 2011.  Pelatihan ini merupakan bagian dari kerja 

Pendidikan Keuangan bagi Pekerja Migran dan Keluarga Mereka:
ILO Dukung

sama yang lebih luas antara ILO, Gubernur Bank 
Indonesia dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

seperti tertuang dalam Nota Kesepahaman No. 13/5/GBI/
DPNP dan No. SKB.05/MEN/VIII/2011. 

Dalam sambutannya, Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO 
di Indonesia, menegaskan pentingnya membekali pekerja 
migran dengan pengetahuan tentang layanan keuangan, 
asuransi, kontrak kerja, termasuk sarana pengiriman uang 
yang aman. Ia pun mengingatkan pentingnya pekerja migran 
menggunakan dana kiriman tersebut secara lebih produktif.

“Jawa Barat merupakan daerah asal pekerja migran terbesar 
kedua. Karenanya, pendidikan keuangan menjadi landasan 
penting bagi Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan layanan 
kepada pekerja migran, termasuk perlindungan mereka, yang 
dipadukan ke dalam model pelatihan pendidikan keuangan.” 
kata Hening Widiatmoko, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Jawa Barat

Di samping program pendidikan keuangan tersebut, ILO 
sedang mempersiapkan Nota Kesepahaman dengan BI dan 
Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat mengenai Pemberdayaan 
Pekerja Migran di Provinsi Jawa Barat. Di antara kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan 
kewirausahaan ILO yang sudah teruji yaitu “Memulai dan 
Meningkatkan Usaha Sendiri” (SIYB).  

Bank Indonesia dan

P

BI ingin memprioritaskan pendidikan 
keuangan bagi pekerja migran 
mengingat besarnya jumlah dana 

kiriman untuk keluarga mereka. Dana 
tersebut merupakan sumber devisa terbesar 
kedua untuk Indonesia, yang memberi 
kontribusi penting bagi perekonomian dan 
pertumbuhan negara ini.
Lucky Fathul Aziz Hadibrata, 
Kepala Bank Indonesia Cabang 
Jawa Barat

nya. 
Norwegia ini berupaya 

sama y
Indones

Kemenakertrans

hak dalam bekerja
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Memerangi Pekerja Anak
ebuah proyek yang bertujuan untuk memerangi 
pekerja anak melalui pendidikan saat ini sedang 
dijalankan ILO-IPEC dengan dukungan dari 

Kementerian Luar Negeri Pemerintah Belanda. Proyek ini 
dijalankan di empat negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama 
dari Proyek ini adalah memperkuat keterkaitan kebijakan 
antara pekerja anak dengan pendidikan, yang mengarah 
pada aksi-aksi yang akan meningkatkan kesempatan bagi 
pekerja anak atau mereka yang rentan terhadap pekerja anak 
akan pendidikan. Tiga strategi utama akan digunakan untuk 
mencapai tujuan-tujuan tersebut:

 Mengintegrasikan perhatian terhadap pekerja anak ke 
dalam program-program perencanaan dan pembahasan 
sektor pendidikan;

 Prakarsa untuk menanggulangi pekerja anak melalui 
pendidikan dan mengintegrasikan pengetahuan akan 
keberhasilan intervensi dalam diskusi kebijakan; dan 

 Membangun kapasitas para pemangku kepentingan 
agar secara aktif terlibat di dalam advokasi mengenai 
keterkaitan pekerja anak dan pendidikan.

Di Indonesia, Proyek mengembangkan lima program aksi 
dengan berbagai mitra dari lembaga pemerintah dan non-
pemerintah, serta serikat pekerja di tingkat nasional dan 
kabupaten. Proyek baru ini akan menerapkan program aksi di 
tiga kabupatendi Indonesia: Sukabumi, Jakarta dan Makassar. 

Di Sukabumi, bekerja sama dengan Kantor Pendidikan 
Kabupaten, Proyek akan melanjutkan upaya memperkuat 
“sekolah-sekolah satu atap” untuk mencegah pekerja anak 
melalui program pra-kejuruan serta sekolah percontohan 
berbasis kelompok pengawasan untuk mengembalikan anak-
anak putus sekolah kembali bersekolah. 

Sementara bersama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia (YKAI) di Jakarta, Proyek akan memperkuat pekerja 
sosial dan pengajar pendidikan non-formal untuk memberikan 
pendidikan pembangunan karakter mempergunakan 
perangkat pemberdayaan ILO (3-R Training kit). Tujuannya 

S adalah memberikan paket program yang berkualitas untuk 
mengembalikan anak-anak jalanan ke pendidikan. 

Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak di 
Makassar, Proyek akan memberikan pendidikan berkualitas 
kepada pusat pembelajaran masyarakat bagi anak-anak yang 
bekerja di pembuangan sampah. Program aksi ini pun akan 
melihat isu keselamatan dan kesehatan kerja bagi anak-anak 
yang bekerja di pembuangan sampah. 

“Selain kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten ini, di tingkat 
nasional, Proyak akan bekerja sama dengan Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berbagai pengetahuan 

di bawah kerja sama selatan – selatan dan meningkatkan 
akses terhadap pelatihan keterampilan kerja bagi mantan 
pekerja anak berusia 15-17 tahun,” kata Dede Sudono, 
Manajer Proyek. Ia menambahkan bahwa semua praktik-
praktik dan pelajaran-pelajaran yang baik dari Proyek ini akan 
didokumentasikan dan disebarluaskan kepada para mitra 
terkait. 

Kursus Komputer bagi Serikat Pekerja 
di Universitas Indonesia

enggunaan internat bagi pengumpulan komunikasi 
dan informasi menjadi semakin penting bagi serikat 
pekerja di seluruh dunia dan bahkan Indonesia. Untuk 

meningkatkan keterampilan komputer serikat, ILO bekerja 
sama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 
menggelar pelatihan lima hari yang mencakup berbagai 
keterampilan seperti powerpoint dan email serta blogging 
dan jaringan sosial pada November 2011. Tujuan dari 
kursus ini adalah meningkatkan kesadaran dan membangun 
kepercayaan diri bahwa para konfederasi dan anggotanya 
dapat mengambil manfaat yang diberikan internet. 

pekerja anak

cuplikan

P



Green Jobs Indonesia
Meningkatkan Kawasan Wisata Indonesia

royek Ramah Lingkungan (Green Jobs) di Asia yang 
didanai Kemitraan ILO-Australia telah menjalankan 
berbagai program di Indonesia selama hampir 

dua tahun terakhir ini, termasuk untuk para pemangku 
kepentingan terkait di tingkat nasional maupun daerah. 
Di samping meningkatkan pengetahuan konstituen ILO di 
tingkat nasional, proyek ini juga menjalankan strategi untuk 
proyek percontohan di sektor pariwisata.

Proyek ini melibatkan partisipasi Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif dengan memadukan aktivitas proyek Green 
Jobs di Asia ke dalam program kementerian yang disebut 
sebagai Organisasi Tata Kelola Tujuan Pariwisata 
(DMO). Tujuan dari DMO ini adalah meningkatkan 
mutu 15 daerah wisata di seluruh Indonesia mulai 
dari Sabang di Aceh sampai Raja Ampat di Papua. 
ILO kini juga tengah menjalankan program di 
Gunung Bromo, Jawa Timur dan Danau Toba di 
Sumatera Utara, dan proyek ini dimungkinkan 
akan diperluas hingga ke Pangandaran, Jawa 
Barat sertaTanjung Puting di Kalimantan Tengah.

Meskipun Green Jobs dianggap sebagai konsep yang relatif 
baru, namun proyek ini telah menggelar sejumlah kegiatan 
untuk konstituen ILO di tingkat nasional seperti pelatihan 
tentang Green Jobs untuk Serikat Pekerja yang diadakan 
Februari 2011 di Bangkok. Di samping itu, konstituen ILO dan 
pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga 
diundang untuk berpartisipasi dalam pelatihan dasar mengenai 
Green Jobs yang diadakan Agustus 2011 di Jakarta. Tujuannya 
agar dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam tentang 
hubungan antara lingkungan hidup dengan dunia kerja. Di 
samping mengadakan pelatihan untuk para konstituen di 
tingkat nasional, proyek ini juga telah melaksanakan program 
peningkatan kapasitas di tingkat daerah.

Ada beberapa program pengembangan keterampilan 
yang diadakan di Jawa Timur, November- Desember 2011. 
Pelatihan ini melibatkan masyarakat setempat terutama warga 
Desa Tosari di Kabupaten Pasuruan dan Desa Ngadisari di 
Kabupaten Probolinggo. Kurikulum Pelatihan untuk Pelatih 
(ToT) dan modul pelatihannya pun didasarkan pada standar 

P

kompetensi nasional yang ada. Para 
peserta ToT selanjutnya berpartisipasi 
dalam pelatihan bagi para penilai 
(assessor) dan disertifi kasi sebagai penilai 

berdasarkan standar-standar Lembaga Sertifi kasi Profesi (LSP).

Di samping ToT, serangkaian pelatihan roll out untuk para 
pemandu eko-turisme juga diadakan oleh proyek ini. Pelatihan 
ini ditargetkan untuk mereka yang belum punya pengalaman 
memandu wisata serta para pemandu wisata yang memenuhi 
syarat minimal dua tahun pengalaman kerja. Menariknya para 
pemandu wisata yang berpengalaman ini juga dinilai oleh LSP 
untuk memperoleh sertifi kasi, pada November dan Desember 
2011. 

Sebagai bagian dari kegiatan pelatihan, lulusan ToT diberi 
peluang untuk bekerja sebagai instruktur dalam pelatihan roll 
out di bawah pengawasan konsultan ILO. Pemerintah Daerah 
Jawa Timur, melalui Disnaker dan Dinas Pariwisata setempat 
juga berkeinginan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan 
tersebut dan menyediakan lisensi bagi para pemandu eko-
wisata yang telah lulus.

“Di samping kegiatan pengembangan keterampilan di Jawa 
Timur, Proyek Green Jobs di Asia juga akan melaksanakan 
beberapa program pelatihan keterampilan di daerah-daerah 
tujuan lain,” kata Muce Mochtar, Koordinator Proyek ILO 
untuk Green Jobs di Indonesia. 

Proyek ini juga akan melakukan beberapa kegiatan lain pada 
tahun 2012 ini, termasuk pelatihan kewirausahaan dan akses 
ke pendanaan, studi kelayakan untuk operator turisme, 
pelatihan orientasi tentang cara memperbaiki kondisi kerja, 
pengembangan standar kompetensi untuk tempat tinggal 
hijau (green homestays) serta mempersiapkan kurikulum dan 
modul pelatihan untuk kegiatan-kegiatan terkait.

“Green jobs sangat terkait erat dengan prioritas 
pembangunan nasional pemerintah Indonesia yaitu 
mempromosikan pekerjaan yang pro-pertumbuhan, pro-
masyarakat miskin dan pro-lingkungan hidup,” kata Muce. 

Di tingkat sektoral, tujuan proyek Green Jobs 
ini adalah mempromosikan pekerjaan hijau 
di sektor pariwisata melalui pengembangan 
dua produk yaitu ekoturisme dan 
penghijauan tempat tinggal (homestay). 
Untuk mengembangkan kedua produk 
tersebut, proyek ini telah mengembangkan 
kerangka kerja strategis yang terdiri dari (1) 
pengembangan standar; (2) pengembangan 
keterampilan; (3) kerangka kerja keuangan; 
(4) prasarana dan kebijakan; serta (5) promosi 
media.
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masih belum memahami manfaat mengumpulkan sebuah 
TSA regional. Karenanya, studi ini merekomendasikan agar 
survei dilakukan di provinsi terpilih untuk menghindarkan 
dari interpretasi yang salah yang diakibatkan oleh angka 
di tingkat nasional. Studi ini pun menemukan fakta bahwa 
industri pariwisata di Indonesia tidak memenuhi standar 
klasifi kasi internasional dan menyarankan agar Indonesia 

mengadopsi kegiatan 
tersebut untuk dimasukkan 
sebagai industri pariwisata 
dalam IRTS 2008 dan 
menentukan cakupan 
dari kegiatan pariwisata 
yang spesifi k terhadap 
Indonesia. 

Data yang ada juga sangat 
beragam dari satu wilayah 
ke wilayah lainnya, baik 
dalam hal format, cakupan 
dan kualitas. Tempat-
tempat pariwisata yang 

penting tidak dimasukkan 
dalam survei terkait. Informasi yang dibutuhkan untuk sistem 
dukungan perencanaan dan kebijakan didapat dengan 
memasukkan pertanyaan tambahan ke dalam survei yang 
diselenggarakan oleh BPS, serta studi lain yang khusus untuk 
sektor informal. Kendati  sektor informal dan perusahaan 
skala kecil telah menunjukkan kontribusi yang signifi kan untuk 
penciptaan pekerjaan terutama untuk mereka yang memiliki 
keterampilan atau pendidikan yang terbatas, namun datanya 
tidak memadai atau bahkan di beberapa kasus tidak ada sama 
sekali. 

Selain itu, sistem penyimpanan data dasar yang dibagi 
antara kabupaten/kota, provinsi dan kantor pariwisata di 
tingkat pusat perlu dipertimbangkan karena dibutuhkan 
adanya distribusi informasi yang tepat waktu sehingga dapat 
mendukung proses pengambilan keputusan. Ada indikasi 
bahwa beberapa pekerjaan di sektor pariwisata tidak dapat 
dikelompokkan sebagai “pekerjaan yang layak” karena tidak 
memberikan pendapatan atau hak yang memadai bagi para 
pekerja. Untuk mengunduh laporan utuhnya, silakan buka 
link-nya di: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/
WCMS_163523/lang--en/index.htm. 

Mengukur Kesempatan Kerja di Industri Pariwisata
Melalui Akun Satelit Pariwisata: 
Studi Kasus Indonesia 

ariwisata adalah sumber pekerjaan yang luar biasa. 
Sektor ini merupakan salah satu sektor pencipta 
lapangan kerja di dunia yang memberikan peluang 

kerja yang lebih cepat bagi pemuda, perempuan dan pekerja 
migran. Juga jika memasukkan pariwisata lokal dengan 
angka kedatangan internasional, Indonesia berada pada 
urutan sepuluh besar dari negara-negara yang paling sering 
dikunjungi di dunia. 

Membuat kebijakan atau 
mengembangkan program 
untuk meningkatkan kondisi 
peluang kerja di sektor 
pariwisata membutuhkan 
angka akurat, yang mampu 
menunjukkan peluang 
kerja di industri 
pariwisata. Indonesia 
telah membuat akun 
satelit pariwisata 
(tourism satellite 
account/TSA) di 
tingkat nasional. Ini 
merupakan sebuah metode yang mampu mengukur kontribusi 
ekonomi dari konsumsi pariwisata terhadap perekonomian 
lokal sejak tahun 2000. Selain itu, Indonesia juga membuat 
TSA regional untuk enam provinsi, termasuk Bali. Meskipun 
demikian, statistik di bidang pariwisata tidaklah cukup untuk 
dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dan 
kinerja dari industri pariwisata. 

Studi kasus Indonesia merupakan produk dari proyek 
gabungan antara ILO-World Tourism Organization (UNWTO) 
dengan tujuan untuk mengukur pekerjaan dan pekerjaan 
layak di industri pariwisata, di mana Indonesia terpilih sebagai 
negara perintis. Studi ini ini memaparkan serangkaian 
rekomendasi berdasarkan kesimpulan dari studi kasus yang 
menargetkan adanya kerja sama antara pemerintah provinsi 
dan kota/kabupaten, termasuk kerja sama BPS dengan 
Kementerian Budaya dan Pariwisata serta Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Studi ini menyimpulkan bahwa statistik pariwisata yang ada 
saat ini masih tidak mencukupi, terutama karena provinsi 
memiliki jenis pariwisata yang sangat berbeda-beda dan 
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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 
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kelompok perempuan yang bekerja di 
industri ternak unggas. 

Warga desa juga berusaha untuk 
mengurangi limbah dengan 
mengembangkan cara-cara kreatif 
untuk mengolah limbah. Sebagai 
contoh, limbah ternak dan pertanian 
digunakan ulang sebagai pupuk 
kandang yang sangat berguna bagi 
pertanian tanaman pangan. Saat ini 
warga Dusun Bedukan berniat untuk 
mengembangkan lagi keterampilan 
mereka dan menerapkan praktik-
praktik bertani yang berkelanjutan 
agar mampu meningkatkan mata 
pencaharian mereka dan menciptakan 
lapangan kerja terbuka.

Selanjutnya, Dusun Bedukan terletak 
di hilir sungai sehingga saat musim 

kemarau air sungai tidak mencukupi kebutuhan irigasi. 
Sebaliknya saat musim penghujan, dinding sungai kerapkali 
jebol dan mengakibatkan banjir. Kedua hal tersebut sangat 
mempengaruhi mata pencaharian dan kondisi lingkungan 
Dusun Bedukan. 

Investasi Hijau untuk Desa Lestari
ementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenakertrans) tengah 

menjalankan sebuah program bertajuk, 
“Investasi Infrastuktur Padat Karya”. 
Program ini memberikan investasi 
infrastruktur pada masyarakat dengan 
menggunakan pendekatan padat 
karya dan pelatihan kewirausahaan 
sehingga dapat memberdayakan 
pembangunan daerah. Program yang 
dijalankan di lebih dari 360 lokasi 
di seluruh Indonesia dan bekerja 
dengan kelompok masyarakat ini  
menggunakan model pembangunan 
yang ditentukan oleh masyarakat.

Visi yang mendasari  inisiatif ini adalah 
menciptakan lapangan kerja di daerah 
pedesaan dan juga mendorong 
masyarakat agar dapat hidup secara selaras dengan 
lingkungan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan 
investasi infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, teknologi 
tepat guna dan konservasi lingkungan. Program ini juga 
menciptakan pilihan bagi anggota masyarakat juga kaum muda 
untuk terlibat dalam dunia kerja setempat, sehingga akhirnya 
dapat mengurangi tekanan untuk berpindah ke kota dan pada 
gilirannya dapat meningkatkan standar hidup di desa. 

Melalui program ini pembangunan pedesaan yang ramah 
lingkungan tidak hanya memberikan pekerjaan yang 
berkelanjutan namun juga dapat membantu menjaga 
lingkungan dan memperbaiki ekosistem. Teknologi yang tepat 
guna juga digunakan dalam program ini, misalnya biogas 
dan panel surya. Metodenya sederhana, namun cerdas dalam 
menyatukan komponen kehidupan dan konservasi lingkungan 
dalam pembangunan yang berkesinambungan. 

Satu lokasi di mana program ini dijalankan adalah di 
Dusun Bedukan, yang terletak di pinggiran Sungai Gajah 
Wong, Yogyakarta. Sebagian besar anggota masyarakat 
di desa ini mendapatkan penghidupan dari pertanian dan 
peternakan. Dengan dana benih dari Kemenakertrans, 
masyarakat Bedukan membuat komunitas berbasis 
masyarakat dengan nama Niti Rejeki. Kelompok ini  terfokus 
pada pengembangbiakan ternak, termasuk sapi, kambing 
dan unggas. Sejak tahun 2009, Niti Rejeki telah mampu 
meningkatkan produktivitasnya hingga tiga kali lipat.

Pada 2011, Niti Rejeki mulai melakukan diversifi kasi kegiatan 
dan bereksperimen dengan teknologi yang lebih bersih 
seperti biogas dan tenaga surya. Dengan menggunakan 
kotoran hewan ternak, sistem biogas dirancang untuk 
memberikan energi yang bisa dimanfaatkan untuk memasak 
bagi keluarga di dalam komunitas tersebut. Sebuah panel 
surya juga telah dipasang untuk memberikan sumber bahan 
bakar bagi inkubator untuk mendukung pengembangan 

Untuk membantu warga menghadapi perubahan pola 
cuaca dan membangun sebuah model pembangunan 
yang bekelanjutan, Kemenaketrans memberikan 
dukungan bagi warga dusun dalam menyusun dan 
menerapkan rancangan pembangunan desa hijau yang 
produktif.

Rancangan tersebut mencakup investasi infrastruktur 
yang nantinya dapat meningkatkan ketahanan warga 
desa dengan cara membangun embung di sepanjang 
sungai untuk mencegah banjir dan menciptakan sistem 
penampungan air sungai ketika banjir. Kedua solusi 
ini, dengan menggunakan teknologi tepat guna, 
sangat membantu pemberdayaan warga desa dengan 
mengoptimalkan kemampuan warga dalam meningkatkan 
produktivitas hasil pertanian mereka secara berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, investasi-investasi ini mampu 
menciptakan sejumlah “pekerjaan ramah lingkungan” 
(green jobs) bagi warga desa dan warga pun dapat 
menikmati akses yang lebih baik terhadap pengaturan 
sumber daya air yang dipergunakan untuk keperluan 
irigasi pertanian. Dalam jangka panjang, warga Bedukan 
berharap dapat menjadi contoh praktik-praktik terbaik 
sebagai desa hijau di Indonesia. Warga dusun ini pun 
berharap di masa mendatang program pengembangan 
mata pencaharian terpadu mereka dapat dikembangkan 
menjadi tujuan eko-wisata. 

K
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umlah penyandang disabilitas di seluruh dunia 
diperkirakan mencapai 15 persen dari seluruh populasi. 
Angka ini jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan 
sebelumnya. Meski sejumlah kemajuan dalam 

melibatkan para penyandang disabilitas berhasil dicapai, 
termasuk melalui peraturan perundangan serta kebijakan 
yang berpihak kepada mereka, namun di banyak negara 
masih banyak ditemukan para penyandang disabilitas tidak 
mendapatkan kesempatan kerja, bahkan kerap berada di luar 
angkatan kerja dan kegiatan ekonomi. 

Di Indonesia, prinsip non-diskriminasi terhadap penyandang 
disabilitas sangat 
ditekankan. 
Peningkatan 
kesempatan bagi 
mereka juga 
diperkuat oleh 
ratifi kasi Konvensi 
PBB mengenai Hak 
Para Penyandang 
Disabilitas pada 
Oktober 2011 oleh 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI). 

Dalam masalah ini 
Kementerian Sosial 
merupakan lembaga 
pemerintah yang 
bertanggungjawab untuk membuat kebijakan dan program 
yang terkait dengan para penyandang disabilitas. Untuk 
pelatihan keterampilan, Balai Besar Rehabilitasi Vokasional 
Bina Daksa (BBRVBD) di Cibinong merupakan salah satu unit 
pelaksanaan teknis di bawah Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan 
Sosial dari Kementerian Sosial. BBRVBD melakukan pelayanan 
rehabilitasi keterampilan, pelatihan staf penelitian dan 
pengembangan. 

Pada 2011, untuk membantu Kementerian Sosial, 
ILO melakukan Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Memulai 
dan Meningkatkan Usaha Anda (SIYB) serta pelatihan 
kewirausahaan selama dua minggu yang dirancang khusus 
untuk para penyandang disabilitas. Bertempat di BBRVDB, 
ToT digelar pada 17-28 Oktober 2011, sedangkan pelatihan 
kewirausahaan dilakukan pada 12-17 Desember 2011. 

Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, menyatakan, ILO 
telah bekerja lebih dari 50 tahun mendorong pengembangan 
keterampilan dan kesempatan kerja bagi para penyandang 
disabilitas berdasarkan prinsip kesempatan dan perlakuan 
yang setara serta mengarusutamakannya ke dalam 
rehabilitasi keterampilan. “Pelatihan ini dapat membantu 
para penyandang disabilitas untuk mengembangkan 
keterampilan yang diperlukan dalam memulai dan mengelola 

usaha mereka. Juga, 
hal ini dapat membantu 
mereka dalam 
menciptakan lapangan 
kerja dan menghasilkan 
pendapatan,” tambahnya.  

Tujuan dari ToT tersebut 
adalah memberikan 
pelatihan kewirausahaan 
bagi 20 orang instruktur, 
staf dan para pekerja 
sosial di BBRVBD untuk 
meningkatkan kemampuan 
meningkatkan kualitas 
kewirausahaan dan 
manajemen usaha. Hal 
ini sangat sejalan dengan 

komitmen Pemerintah 
Indonesia untuk melakukan revitalisasi dari kewirausahaan 
sebagai salah satu strategi dalam penciptaan pekerjaan. 
Tiga orang pelatih yang dilatih dalam ToT juga memberikan 
pelatihan kewirausahaan yang dihadiri oleh 15 orang peserta 
penyandang disabilitas.  

Para pelatih pun sangat antusias dan termotivasi. Sementara, 
para peserta menyatakan puas dengan hasil pelatihan. 
Pelatihan ini diakhiri dengan pengembangan rencana usaha 
dasar yang menjadi cetak biru bagi para peserta dalam 
memulai usaha. Setelah pelatihan selesai, para pelatih dan 
BBRVBD juga memberikan dukungan dan bantuan bagi 
para peserta untuk memastikan bahwa cetak biru itu dapat 
diwujudkan menjadi usaha yang sesungguhnya. 

“Tujuan dari Pelatihan Memulai Usaha Sendiri Sendiri (SYB) 
adalah memberikan kesempatan bagi para wirausaha untuk 
mengembangkan ide usaha yang konkret, dapat dilaksanakan 
dan dapat menghasilkan manfaat sehingga mereka dapat 
memulai usaha. Pelatihan ini merupakan pelatihan SYB 
pertama bagi para penyandang disabilitas,” ungkap Sara Park, 
staf ILO yang membawahi isu gender, disabilitas dan pekerja 
anak. Di Indonesia, program ini diperkenalkan pertama kali 
pada 2002 dan saat ini terdapat 400 orang pelatih SIYB di 
seluruh negeri. 

Memberikan Peluang yang Lebih Baik 
bagi Penyandang Disabilitas untuk Memulai Usaha Sendiri

Kami sangat menghargai bantuan 
ILO dalam memberikan pelatihan 
bagi pelatih untuk para pelatih kami. 

Hal ini bisa menjadi bagian untuk mendukung 
para penyandang disabilitas dalam memulai 
usaha mereka sendiri, terutama bagi kaum 
muda, sehingga pada akhirnya mampu 
berkontribusi dalam meningkatkan taraf 
kehidupan mereka. Tunggul Sianipar, 

Direktur BBRVBD

J
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ntuk mendorong pembangunan sektor non formal 
atau perusahaan mikro dan usaha kecil, Proyek 
Pelagandong ILO/UNIDO di Maluku memfasilitasi 

16 pemangku kepentingan utama dari kalangan pegawai 
pemerintah, forum pembangunan ekonomi lokal (LED) 
dan para tokoh kelompok perempuan untuk mempelajari 
keberhasilan program keuangan mikro di Kabupaten Jember, 
Jawa Timur pada 21-23 September 2011. 

Anton Laillosa, dari Badan Perencana Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Maluku mengakui program keuangan mikro di 
Jawa Timur dikembangkan secara mendalam mulai dari tahap 
perencanaan dan pelaksanaan hingga tahap pemantauan 
dan evaluasi. “Saya 
akan mengusulkan 
agar alokasi dana 
sebesar Rp 450 juta 
tahun 2011 digunakan 
sebagai modal awal 
untuk membiayai 
program-program 
percontohan serupa di 
Maluku.” Sementara 
terkesan dengan apa 
yang ia pelajari di 
Jawa Timur, Genova 
Maliombo, seorang 
tokoh perempuan dari 
Toisapu, menyatakan 
program di Jawa Timur 
mudah, sederhana 
dan tidak terlalu rumit. 
“Kami perlu meniru 
program ini di Maluku,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari anjang karya ini, sebuah lokakarya 
bersama tentang keuangan mikro dalam konteks program 
pemberdayaan perempuan diadakan di Maluku, 18-19 
Oktober 2011. Sekitar 62 peserta dari 11 kabupaten di 
Maluku mengikuti acara ini. Lokakarya tersebut diakhiri 
dengan komitmen bersama untuk mengembangkan Lembaga 
Keuangan Mikro Perempuan (di masing-masing kabupaten 
mulai tahun 2012 dan seterusnya. 

Di samping itu, proyek Pelagandong ILO/UNIDO bekerja 
sama dengan Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Provinsi Maluku telah memfasilitasi serangkaian pelatihan 
tentang keuangan mikro pada 20 Oktober-2 November 2011 
di 10 desa pilihan di tiga kabupaten sasaran yaitu Toisapu 
dan Tial (Pulau Ambon), Nuruwe, Kamal, Lokki, Tita Mandiri, 
Taman Jaya dan Masika Jaya (Seram Barat), Yafi la dan 
Saleman (Maluku Tengah). 

Dalam program percontohan ini, 241 peserta (satu laki-laki 
dan 240 perempuan) mengikuti pelatihan ini. Mereka terdiri 

Mengurangi Kemiskinan di Maluku
melalui Lembaga Keuangan Mikro Perempuan

dari 50 staf lembaga keuangan mikro dan 191 nasabah 
keuangan mikro dari 38 lembaga. Tujuan pelatihan ini adalah 
untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan desa, 
terkait administrasi keuangan mikro dan simulasi pinjaman. 
Seluruh peserta menyambut baik inisiatif ini karena selama ini, 
sebagian besar warga desa banyak tergantung pada lintah 
darat atau calo yang membebani pinjaman dengan suku 
bunga tinggi yaitu sebesar 20-30 persen per bulan.

“Kami warga desa tidak punya pilihan lain selain meminjam 
uang dari lintah darat. Dengan menjadi anggota lembaga 
ini, kini kami dapat memperoleh kredit mikro dengan suku 
bunga kecil yaitu 0,5 persen per minggu dengan masa 

pengembalian 10 
minggu. Kami senang 
dapat mempelajari 
sistem keuangan mikro 
ini,” kata Elizabeth 
Luhukay, Koordinator 
Lembaga Keuangan 
Perempuan Mikro di 
Desa Nuruwe. 

Hal senada juga 
disampaikan warga 
Desa Tita Mandiri, 
yang terletak sekitar 40 
kilometer dari Piru (ibu 
kota Kabupaten Seram 
Barat). “Sebagian besar 
warga desa sangat 
tergantung pada calo 
untuk meminjam uang. 
Mereka tidak punya 

pilihan lain. Pembayaran mingguan lebih menguntungkan 
mereka karena mereka punya penghasilan yang cukup untuk 
melunasi kredit,” jelas Zumairah, Koordinator Lembaga 
Keuangan Mikro Perempuan di Desa Tita Mandiri.

Irfan Afandi, Koordinator Proyek ILO di Maluku mengatakan, 
proposal dari desa-desa percontohan sudah disetujui 
Pemerintah Provinsi Maluku untuk digunakan sebagai modal 
awal. “Perjanjian sudah ditandatangani 21 Desember dan 
masing-masing kelompok menerima dana bantuan sebesar Rp 
45 juta menggunakan sistem rekening bloking.” 

Melalui Lembaga Keuangan ini, kami 
yakin tingkat kemiskinan di Maluku 
akan dapat dikurangi menjadi 12,5 

persen di tahun 2013. Pemerintah Provinsi 
Maluku juga telah bekerja sama dengan Bank 
Maluku untuk mendukung program yang 
menjanjikan ini. Said Assagaff, 

Wakil Gubernur Maluku
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pah minimum senantiasa menjadi persoalan yang 
sulit, rumit dan kontroversial di Indonesia dan di 
berbagai negara berkembang di dunia.  Mencapai 

keseimbangan antara target ekonomi dengan target sosial 
melalui penetapan upah yang tepat merupakan tantangan 
bagi para pembuat kebijakan, pengusaha maupun pekerja. 
Pengusaha khawatir dengan kemampuan bayar mereka 
sementara serikat pekerja khawatir tentang cara untuk 
mempertahankan standar kehidupan yang layak bagi para 
pekerja. Para pembuat kebijakan harus mengimbangi 
perlunya mempertahankan dasar upah bagi para pekerja di 
satu sisi, dengan pekerjaan potensial atau dampak infl asi dari 
penetapan upah di sisi lain.

Sebagai persoalan 
ketenagakerjaan nasional 
yang utama, penerapan 
sistem upah yang bertujuan 
untuk menciptakan kehidupan 
yang layak bagi para pekerja 
dan keluarga mereka melalui 
peningkatan produktivitas 
merupakan salah satu prioritas 
kebijakan yang utama 
dalam Pakta Lapangan Kerja 
Indonesia yang diadopsi 
pada April 2011. Pakta ini 
merupakan konsensus tripartit 
untuk menempatkan pekerjaan 
dan perlindungan sosial, termasuk penetapan upah minimum, 
sebagai prioritas kebijakan utama dalam merespons krisis 
keuangan global. 

Sebagai bagian dari proses sosialisasi dan pelaksanaan 
Pakta ini dan atas permintaan dari organisasi pengusaha dan 
pekerja lokal, ILO bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) di Kalimantan Timur mengadakan seminar 
tentang penetapan upah yang berlangsung selama dua hari 

di Balikpapan, Kalimantan Timur. 
Seminar yang dibuka secara 
resmi oleh Walikota Balikpapan, 
Sri Sutartinah, ini dihadiri sekitar 
40 orang peserta tripartit 
dari berbagai kabupaten di 
Kalimantan Timur. 

“Penetapan upah minimum 
masih menjadi persoalan 
ketenagakerjaan nasional di 
mana masing-masing provinsi 
memiliki pengalaman khusus 
dan dilema masing-masing 
dalam menyesuaikan apa yang 
dianggap sebagai keseimbangan 

yang tepat antara kebutuhan dasar para pekerja dengan 
kebutuhan perusahaan agar lebih produktif dan kompetitif 
serta demi pertumbuhan ekonomi,” kata Lusiani Julia, Staf 
ILO, mengomentari pentingnya seminar ini. 

Para peserta terlibat aktif dalam diskusi yang membahas 
berbagai persoalan penting seperti, perbedaan upah 
minimum sektoral, perbedaan antara data yang diperoleh 
di tingkat provinsi (melalui Badan Statistik Daerah) dengan 
tingkat kabupaten (melalui survei yang diadakan anggota 
Dewan Pengupahan Kabupaten), serta persoalan-persoalan 
yang terkait dengan pemilihan waktu untuk menetapkan upah 
minimum antara tingkat kabupaten dengan provinsi.

Slamet Brotosiswoyo, Ketua Apindo Kalimantan Timur, 
mengatakan bahwa penetapan upah minimum yang 
tepat perlu dibahas oleh pekerja dan serikat pekerja serta 
pengusaha dan pemerintah. “Pengusaha di Kalimantan Timur 
siap mengadakan negosiasi upah dengan pekerja.” Namun, 
Wuaya Kawilarang, Ketua KSBSI Kalimatan Timur, mengatakan 
bahwa pelaksanaan upah minimum masih problematis. 
Sebagian pekerja masih memperoleh upah yang lebih rendah 
dari upah minimum yang ditetapkan. “Karenanya, serikat 
pekerja mendesak pengusaha untuk memastikan terlebih 
dahulu pelaksanaan upah minimum sebelum melakukan 
negosiasi melalui perundingan bersama.” 
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Pekerja dan Pengusaha Membahas
Penetapan Upah Minimum di Kalimantan Timur

Penetapan upah minimum pertama kali 
diperkenalkan tahun 1956 di Indonesia dan 
merupakan inti dari kebijakan ketenagakerjaan 
nasional. Dewan pengupahan nasional 
dibentuk sejak tahun 1969 dan setiap provinsi 
memiliki dewan pengupahan masing-masing 
yang fungsinya antara lain melakukan survei 
dan penghitungan tingkat kebutuhan layak 
para pekerja dan keluarga mereka. Upah 
minimum regional (UMR) dan upah minimum 
sektoral dianggap sebagai instrumen untuk 
memperbaiki upah pekerja. 
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Agenda

Deklarasi Pakta Lapangan Kerja Indonesia 
– 13 April 

Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja se-Dunia 
– 28 April

Hari Menentang Pekerja Anak Dunia 
– 12 Juni 

Hari Pemuda Internasional 
– 12 Agustus 
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Kegiatan Bersama

sosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merupakan salah satu konstituen tripartit ILO. Apindo juga merupakan 
organisasi pengusaha terkemuka yang memiliki lebih dari 5.000 anggota yang tersebar di 33 provinsi dan lebih 
dari 22 kabupaten. Dari bulan Juli hingga Desember 2011 lalu, berbagai kegiatan diadakan bersama oleh ILO 
dan Apindo, mulai dari kegiatan promosi kepatuhan sosial dan pengembangan usaha kecil menengah hingga 

pengembangan sekretariat Apindo secara internal dan upaya pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja.

Apindo, dengan dukungan ILO dan pendanaan dari 
Departemen Perdagangan, mengadakan serangkaian 
lokakarya mengenai sosialisasi Kepatuhan Sosial di 7 
provinsi (Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Lampung, Sumatera Utara dan Batam) dari September 
hingga Desember 2011. Ditargetkan untuk UKM berorientasi 
ekspor, lokakarya ini berhasil menjangkau 250 pengusaha 
dan/atau perwakilan manajemen.

Lokakarya ini merupakan perwujudan dari Nota 
Kesepahaman tentang Kepatuhan Sosial yang 
ditandatangani Apindo, Departemen Perdagangan dan 
Kantor ILO Jakarta pada 11 Juli 2011. Tujuan utama Nota ini 
adalah menjalin kerja sama dalam meningkatkan kesadaran 
para pengusaha Indonesia tentang berbagai ketentuan 
kepatuhan sosial yang terkait dengan aspek tenaga kerja 
yang pada gilirannya dapat memperbaiki posisi dan 
meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Fokus lokakarya ini adalah memperkenalkan 4 tema utama 
dalam Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat 
Kerja ILO yaitu (1) Kebebasan berserikat dan hak atas 
perundingan bersama; (2) Non-diskriminasi di tempat 
kerja; (3) Penghapusan kerja paksa; dan (4) Penghapusan 
pekerja anak. Lokakarya ini pun memperkenalkan prinsip-
prinsip keselamatan dan kesehatan kerja serta membahas 
pentingnya kepatuhan sosial, termasuk upaya untuk 

memperoleh sertifi kasi kepatuhan 
social di masa mendatang.

Sofyan Wanandi, Ketua Apindo, 
mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan, tidak 
saja perusahaan berorientasi ekspor, perlu memiliki 
pemahaman yang baik tentang masalah kepatuhan 
sosial. “Pasar domestik dan regional memiliki permintaan 
potensial akan kepatuhan sosial karena di era globalisasi 
ini kita punya pasar yang lebih besar,” tambahnya. 
Sementara itu, Mahendra Siregar, mantan Wakil Menteri 
Perdagangan, menekankan peran penting pemerintah. 
“Pemerintah perlu secara proaktif mempromosikan 
keuntungan yang dapat diraih jika kita memastikan adanya 
kepatuhan sosial.” 

ILO pun mempergunakan kesempatan ini untuk 
memperkenalkan Proyek Better Work Indonesia sebagai 
Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan 
standar-standar ketenagakerjaan dalam industri rantai 
suplai global. “ILO akan selalu mendukung inisiatif untuk 
meningkatkan penerapan standar-standar ketenagakerjaan 
mengingat Indonesia telah meratifi kasi keseluruhan 
delapan Konvensi utama ILO yang juga mengatur masalah 
kepatuhan sosial,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di 
Indonesia.

Untuk menindaklanjuti serangkaian lokakarya ini, Apindo 
dan Departemen Perdagangan tengah merencanakan 
serangkaian pelatihan untuk pelatih guna memastikan 
penerapan kepatuhan sosial di masa mendatang. 

Serangkaian Lokakarya tentang Kepatuhan 
Sosial  bagi Perusahaan Berorientasi Ekspor

ILO dan Apindo

Sejak bulan Juli 2011, ILO dan Apindo telah 
mengembangkan proyek percontohan yang dikenal 
sebagai Perangkat Survei Apindo untuk meningkatkan 
kapasitas teknis dan penelitian Apindo di tingkat nasional 
maupun provinsi, yang mencakup tiga provinsi yaitu 
DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Proyek 
percontohan ini telah melakukan sejumlah survei dan 
penelitian tentang kebijakan atau persoalan-persoalan 
yang terkait dengan dunia usaha untuk selanjutnya 
disusun dalam bentuk dokumentasi penelitian dan 
kertas kerja. Hal ini sesuai dengan rencana restrukturisasi 
dan perluasan Apindo untuk melaksanakan advokasi yang 

lebih efektif dan sistematis, yang 
didukung dengan sikap kebijakan 

yang sudah terbukti dan diinformasikan dengan baik. 

Sekitar 10 orang staf sekretariat Apindo dipilih untuk 
mengikuti pelatihan tentang cara mengelola survei 
dan mempersiapkan kertas kerja bagi anggota dewan 
berdasarkan hasil survei perusahaan Apindo yang 
bertujuan untuk mengkaji keterampilan yang dibutuhkan 
serta kesenjangan yang ada di beberapa sektor pilihan, 
kondisi hubungan industri, serta memperoleh profi l 
anggota agar dapat mengembangkan pangkalan data 
yang ada. Hasil dari survei ini diluncurkan pada 20 
Desember 2011. 

Pengembangan “Perangkat Survei Apindo”

ketenagakerjaan



29

Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia menjadi 
pendukung besar kegiatan pengembangan ekonomi yang 
berkelanjutan dan sarana penting untuk menyerap surplus 
tenaga kerja. Namun UKM masih menghadapi berbagai 
tantangan. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan 
produktivitas serta meningkatkan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) dan kondisi kerja. 

Sebagai asosiasi pengusaha, Apindo telah memberi 
bantuan kepada UKM dengan menyediakan berbagai 
pelatihan misalnya pelatihan tentang K3, manajemen dan 
produktivitas. Untuk meningkatkan dukungan Apindo bagi 
pengembangan UKM di Indonesia, ILO menyelenggarakan 
Pelatihan untuk Pelatih (ToT) tentang Peningkatan Kerja 
dalam Usaha Kecil (WISE) dari 30 Juni hingga 2 Juli 2011. 

Disasarkan bagi staf Apindo dan 
UKM pilihan, ToT ini dihadiri 28 
peserta (15 perempuan dan 13 laki-
laki) yang berasal dari lima kabupaten 

di Yogyakarta yaitu Bantul, Kulon Progo, Sleman, Kota 
Yogya dan Gunung Kidul. Para peserta ini mewakili 
berbagai sektor industri seperti konstruksi, kesehatan, 
keramik, perhotelan, pakaian dan jasa. 

“Kita perlu memberdayakan pengusaha UKM agar 
mereka dapat menciptakan lapangan kerja dengan 
kondisi kerja yang baik, sehingga pada gilirannya dapat 
mendukung produktivitas dan memberi hasil positif 
untuk bisnis ini,” kata Nina Tursinah, Ketua Apindo 
untuk pengembangan UKM. Sementara itu, Miaw Tiang 
Tang, Spesialis ILO untuk Pengusaha, mengatakan bahwa 
“Upaya menjaga K3 membutuhkan komitmen pengusaha 
dan pekerja untuk menggunakan naluri bisnis yang baik 
serta mematuhi prinsip-prinsip K3 yang diakui.” 

Pelatihan tentang Peningkatan Kerja di 
dalam Usaha Kecil (WISE)

Apindo kini tengah berupaya menjadi organisasi 
pengusaha terkemuka di negeri ini, dan memperluas 
perannya baik sebagai suara pengusaha dalam hal 
kebijakan sosial dan ekonomi, maupun sebagai penyedia 
kesinambungan layanan bernilai tambah bagi perusahaan-
perusahaan anggotanya. Untuk membantu peningkatan 
kapasitas sekretariat Apindo, ILO melalui Pusat Pelatihan 
Internasional (ITC) di Turin mengadakan pelatihan 
mendalam bagi sekretariat Apindo di tingkat nasional 
maupun provinsi yang diselenggarakan di Jakarta dari 
tanggal. 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
dan memperdayakan staf yang baru direkrut serta 

memperkuat kapasitas dan efi siensi sekretariat 
pendukung. Didukung Program Kerja Sama Pengusaha 
Belanda (DECP), pelatihan ini difasilitasi oleh pelatih utama 
DECP, Jan Karel Bout, dan Arnout de Kostner dari ILO/
ITC Turin. Lokakarya ini dihadiri sekitar 25 anggota staf 
sekretariat Apindo. 

“Pelatihan ini memainkan peran penting dalam meneliti 
perkembangan serupa yang terjadi di negara-negara lain, 
di mana pada tingkatan tertentu, diakui bahwa efi siensi 
suatu organisasi sangat tergantung pada mutu, kekuatan 
dan pengetahuan yang dipadukan dalam sekretariat 
pendukung,” jelas Lusiani Julia, Staf ILO. 

Lokakarya tentang Organisasi Pengusaha yang Efektif

Dari sudut pandang konseptual dan 
hukum, pelecehan seksual merupakan 
salah satu bentuk diskriminasi gender. 
Ia juga terkait erat dengan peran 
yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam 
kehidupan sosial dan ekonomi, serta dampak yang tidak 
dapat dihindari dari peran-peran tersebut terhadap 
posisi perempuan di pasar kerja. Mengembangkan 
sarana yang efektif untuk mengatasi masalah pelecehan 
seksual di tempat kerja sudah menjadi persoalan penting 
bagi perusahaan-perusahaan di seluruh penjuru dunia. 
Selain kebutuhan untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan, kegagalan dalam mengatasi masalah pelecehan 
seksual dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat 
besar terhadap citra perusahaan serta loyalitas dan 
produktivitas pekerjanya.  

“Pengusaha perlu menciptakan lingkungan kerja 
yang aman untuk menjamin produktivitas pekerja dan 

ketenangan usaha,” kata Nina Tursinah, Ketua Apindo, 
seraya menambahkan bahwa Apindo sebagai suara 
pengusaha dalam hal ketenagakerjaan dan sosial di 
Indonesia menganggap serius masalah pelecehan seksual 
di tempat kerja. 

Untuk mencegah dan mengelola pelecehan seksual di 
tempat kerja, Apindo telah mengembangkan panduan 
yang menyediakan upaya pencegahan dan resolusi 
praktis di tingkat perusahaan. Untuk melengkapi panduan 
ini, sebuah konsultasi internal diadakan pada 25 Oktober 
2011, yang dihadiri 25 perwakilan dari perusahaan-
perusahaan anggota. Panduan akhir ini dikeluarkan pada 
Desember 2011 lalu untuk digunakan sebagai acuan bagi 
perusahaan dan bisnis lain pada umumnya. 

Respons Pengusaha terhadap Pelecehan 
Seksual di Tempat Kerja: Inisiatif Apindo 

ketenagakerjaan



rinsip utama dari program manajemen berbasis hasil 
(results-based management/RBM) adalah membantu 
organisasi agar mampu mengelola dan mengukur 

kinerjanya untuk mencapai target yang ingin dituju. Bagi ILO, 
hal ini berarti memberikan kontribusi dalam menyediakan 
pekerjaan yang layak bagi seluruh pekerja, baik perempuan 
dan laki-laki, termasuk berkontribusi menilai program kerja 
dan anggaran organisasi.

Atas dasar itulah, ILO terus meningkatkan kapasitas mitra 
utamanya agar bisa memahami secara lebih baik prinsip-
prinsip RBM, khususnya implementasi Pakta Lapangan Kerja 
Indonesia (PLKI), termasuk menerapkan perlindungan  sosial 

P

LO melalui 
Program 

Internasional 
untuk Penghapusan 

Pekerja Anak (IPEC) 
telah menjalankan 

kegiatannya di Indonesia 
sejak 1992. Kerja 

sama dengan Pemerintah 
Indonesia berkontribusi ada 

penguatan perlindungan anak-
anak Indonesia dari pekerja anak melalui 

berbagai prakarsa dari promosi kebijakan hingga penelitian 
dan advokasi, pembangunan kapasitas serta penerapan 
sejumlah kegiatan untuk menarik dan mencegah anak-anak 
dari pekerjaan yang berbahaya. 

Selama periode 2007 – 2011, Proyek ILO Untuk Mendukung 
Program Terikat Waktu Indonesia terhadap Penghapusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahap II, 
juga dikenal sebagai TBP II, telah berhasil berkontribusi 
pada peningkatan jumlah program yang bertujuan untuk 
menarik dan mencegah anak-anak dari bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak di empat sektor: pekerja 
rumah tangga anak, pekerja anak perkebunan, perdagangan 
untuk eksploitasi seksual dan pengedaran narkoba. Program-
program ini dilakukan di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, 
Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, baik di 
tingkat nasional maupun regional (provinsi/kabupaten/kota). 

TBP II berhasil menerapkan lebih dari 70 program aksi bekerja 
sama dengan 56 mitra pelaksana di 21 kabupaten dan kota 
yang bertujuan untuk menarik dan mencegah anak-anak 
dari pekerja anak melalui berbagai bentuk layanan termasuk 
pendidikan informal, pendidikan non-formal, pelatihan 
kejuruan, pemagangan, konseling dan layanan kesehatan. 
Hingga saat ini, 4.542 anak telah berhasil ditarik dari bentuk-
bentuk terburuk pekerja anak dan 15.159 dicegah dari 
memasuki pekerjaan tersebut. 

Salah satu pendekatan penting dalam TBP II adalah 
keterkaitan dengan Program Keluarga Harapan (Program 
PKH), yang memberikan bantuan bagi anak-anak yang saat 
ini tidak bersekolah, termasuk pekerj anak, melalui layana 
pendidikan. TBP II memberikan dukungan terhadap program 
PKH yang memberikan pendidkan remedial, pelatihan 
kecakapan hidup dan layanan lainnya bagi anak-anak dari 
keluarga yang berpartisipasi dalam program ini. 

Evaluasi akhir dari Proyek memperlihatkan bahwa sistem 
pengawasan dan pelaporan penerima manfaat langsung yang 
dikembangkan di bawah TBP II dianggap sebagai perangkat 

yang efi sien untuk memantau penerima manfaat secara 
perorangan. Dukungan terhadap sekolah-sekolah menengah 
pertama “satu atap” di tiga kabupaten melalui Kantor-
kantor Dinas Pendidikan terbukti efektif untuk mencegah 
anak putus sekolah antara tingkat dasar dan menengah 
pertama. Karenanya direkomendasikan agar sistem ini 
dipergunakansebagai model untuk pengawasan. 

Penggunaan Perangkat Pelatihan untuk Pemberdayaan 
Anak, Remaja dan Keluarga: Hak, Tanggung Jawab dan 
Keterwailan – disebut juga 3-R Kit – di tingkat masyarakat 
terbukti efektif. Para guru dan anak-anak menyukai bentuk 
baru pelajaran yang bersifat interaktif, dengan fokus pada 
keterampilan teknis dan pengetahuan mendalam mengenai 
hak dan tanggung jawab anak mengingat mereka nantinya 
harus melakukan pengambilan keputusan. Hal ini juga 
mewakili keberhasilan penerapan perangkat pengajaran ILO 
yang sebelumnya untuk memberdayakan anak, remaja dan 
keluarga. 

Dengan berakhirnya proyek TBP II, diharapkan praktik-praktik 
dan pelajaran-pelajaran yang baik dapat direplikasi atau 
diadopsi oleh para mitra sosial dan terkait lainnya dalam 
menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. 
Setelah 20 tahun bekerja sama, ILO melanjutkan kegiatannya 
dalam permasalahan yang penting ini dan menjadi bagian 
dari upaya meraih masa  depan tanpa pekerja anak di 
Indonesia. 
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TBP II Berhasil Menarik 
dan Mencegah 
Ribuan Anak dari Pekerja Anak 

Pelatihan ini mampu memberikan 
peserta cara baru dalam melihat 
perencanaan dan operasionalisasi 

proyek. Alat yang digunakan dalam pelatihan 
juga mampu membantu meningkatkan 
perencanaan program.
Marmin, 
Peserta pelatihan dari KSPI

I

pekerja anak



Pelatihan RBM  bagi Pengusaha dan Pekerja 

sebagai prioritas kunci kebijakan untuk merespons krisis 
keuangan global. Pelatihan RBM ini juga mampu membantu 
konstituen ILO dalam memantau pelaksanaan PLKI, serta  
mengembangkan program yang berorientasi pada target 
PLKI.

idanai Pemerintah Belanda, proyek ILO-EAST ini 
berjalan sejak tahun 2006. Proyek ini bertujuan 
untuk memfasilitasi transisi dari sekolah ke dunia 

kerja dengan paket layanan terpadu, yang bervariasi dari (a) 
intervensi kembali ke bangku sekolah bagi anak-anak SMP 
putus sekolah, (b) keterampilan kecakapan hidup bagi anak-
anak tingkat SMP, SMA dan SMK, (c) Konseling Kerja dan 
Pendidikan dengan para “Guru BK”, (d) kewirausahaan dan 
keterampilan kejuruan bagi kaum muda putus sekolah, dan (e) 
dukungan terhadap revitalisasi balai-balai latihan kerja (BLK). 

Mencakup provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Maluku, Sulawesi Selatan, Proyek ILO-EAST berakhir pada 
Oktober 2011. Dampak dari Proyek ini antara lain: 

ILO Berbagi 
dari Sekolah ke Dunia Kerja

kaum muda putus sekolah dengan pemerintah sebagai 
fasilitator dan pemberi pelatihan, serikat pekerja untuk 
memberikan pelatihan kepada kaum muda mengenai 
“Hak Kaum Muda di Tempat Kerja”, dan para pengusaha 
menerima penyaluran kaum terlatih tersebut. Model ini 
didokumentasikan di dalam “4 in 1 Handbook for Training 
Providers” yang telah diterima Kementerian Pendidikan 
Nasional dan akan dipergunakan di dalam pusat pelatihan 
regional di seluruh Indonesia.

 Publikasi sebagai hasil dari penelitian dan kegiatan 
proyek ini adalah: “Menjaga Anak-anak Tetap Bersekolah” 
sebagai panduan belajar mandiri bagi guru-guru sekolah 
menengah pertama untuk memastikan anak-anak tetap 
bersekolah dan terbebas dari pekerja anak, “Panduan 
Konseling Pekerjaan dan Pendidikan”, “Lingkungan Usaha 
bagi Pengusaha Muda di Indonesia”, “10 Percakapan 
Belajar (Learning Conversations) mengenai Kewirausahaan 
di Tanah Papua”, ringkasan kebijakan mengenai 
“Pendidikan Kesetaraan dan Pekerjaan yang Layak” dan 
“Pekerja Anak dan Pendidikan dalam Masyarakat Papua” 
and lembaran data mengenai “Disabilitas dan Pekerja 
Anak.”  

PANDUAN PELAYANAN
BIMBINGAN KARIR 
Bagi Guru Bimbingan Konseling/Konselor pada satuan Pendidikan Dasar 
dan MenengahMENJAGA ANAK-ANAK 
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 bagi Pengusaha Muda di Indonesia

BALA  LAT HAN KERJA  
N ONES A  JALAN P NTAS 

MEN J  RE TAL SAS
P og a  e en e ian enaga e a dan ans ig asi 

a a  ang a e e ua  sis e  I ang di du ung o eh I

ILO Working Paper

 PER AKAPAN

BELAJAR

Mengenai Kewirausahaan di Tanah Papua

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK 

INDONESIA

LEARN NG ON ERSAT ONS

27/09/2011   15:32:34

 12.200 anak-anak tingkat sekolah menengah pertama 
di daerah-daerah yang sulit dijangkau (terisolir) dapat 
dicegah menjadi pekerja anak, melalui peningkatan 
layanan pendidikan dan dukungan langsung.

 Pelatihan bagi kaum muda putus sekolah – Hingga 
akhir 2010, 69 persen kaum muda perempuan dan 
laki-laki yang putus sekolah yang dilatih kejuruan dan/
atau kewirausahaan sudah bekerja atau memulai usaha 
sendiri. Proyek pun tidak hanya berhasil merekrut kaum 
perempuan dalam pelatihan-pelatihan non-traditional 
(mekanik dan sebagainya), tapi juga memfasilitasi 
penempatan mereka (di dalam bengkel, usaha perbaikan 
alat pendingin, dan sebagainya.), yang diikuti dengan 
upaya peningkatan kesadaran bagi para pengusaha dan 
pemberi pelatihan. 

 Proyek membangun dan memprakarsai model tripartit 
berdasarkan pengembangan keterampilan bagi 
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Pada 12-14 Desember 2011 lalu, ILO pun menggelar 
lokakarya RBM di Puncak, Bogor, Jawa Barat. 
Sebanyak 16 peserta (12 laki-laki dan 4 perempuan) 
yang mewakili konfederasi serikat pekerja dan 
Apindo, mendapatkan pelatihan dengan fasilitator 
dari MDF Pacifi c Indonesia, dibantu para staf ILO. 
Pelatihan ini terfokus pada perangkat RBM dan 
bagaimana menerapkannya dalam perencanaan 
proyek, sistem pengawasan dan pelaksanaan 
rencana tersebut, serta meningkatkan kualitas 
pelaporan proyek.

Pelatihan disampaikan dengan ‘sistem pendekatan 
belajar orang dewasa’, yang dilandaskan pada 
pengetahuan peserta dan kebutuhannya. Selain 

itu diterapkan pula kombinasi pengajar, diskusi, tugas 
kelompok dan praktik studi kasus aktual. Peserta juga 
diminta untuk mengembangkan studi kasus berdasarkan 
Rencana Kerja PLKI. 

D

 pekerja anak

Pengalaman mengenai
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Meningkatkan Kesetaraan Gender 
melalui Audit Gender Partisipatif

omitmen Kantor ILO Jakarta dalam mempromosikan 
kesetaraan gender di Indonesia dengan mendorong 
pengembangan Strategi Pengarusutamaan Gender 

tahun 2004, diharapkan dapat membantu pengembangan 
dan pelaksanaan program-program ILO di Indonesia dan 
Timor-Leste. Sejak 2007 hingga sekarang, misalnya, ILO 
Jakarta telah melatih lebih dari 100 orang fasilitator audit 
gender partisipatif dari berbagai organisasi, mulai lembaga 
pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, maupun 
organisasi non-pemerintah. 

Di samping itu, ada sekitar 12 organisasi di Indonesia 
yang telah melaksanakan audit gender partisipatif dalam 
organisasinya masing-masing hingga tahun 2011. Sampai 
saat ini, ILO terus menerima permintaan dari konstituen 

dan mitranya untuk membantu mengembangkan kapasitas 
nasional dan organisasi dalam kesetaraan gender melalui 
Audit Gender Partisipatif (PGA). “Metodologi PGA ILO 
menyediakan beberapa sarana untuk meningkatkan 
pengarusutamaan gender di tingkat organisasi agar mereka 
dapat mengidentifi kasi praktik terbaik dan tantangan yang 
ada di dalam organisasi serta memperkuat komitmen 
organisasi dalam memprioritaskan promosi kesetaraan 
gender,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

Pada September dan Oktober 2011 lalu, beberapa 
inisiatif PGA utama telah diluncurkan untuk meningkatkan 
pengarusutamaan gender dalam organisasi-organisasi mitra 
ILO. Inisiatif ini meliputi:

K

Sektor pendidikan
Untuk membantu Kementerian Pendidikan Nasional dalam memastikan pelaksanaan program-program 
pengarusutamaan gender di beberapa provinsi pilihan, ILO melalui Program Pendidikan dan Pelatihan 
Keterampilan bagi Ketenagakerjaan Muda (EAST) membantu mengembangkan kapasitas 10 pusat penelitian 
gender/perempuan di seluruh Indonesia. Setiap pusat penelitian ini menerima dana bantuan langsung 
(block grant) pada tahun 2012 dari Kementerian untuk mengarusutamakan kesetaraan gender di bidang 
pendidikan dengan menggunakan PGA, minimal di dua kabupaten di mana pusat penelitian tersebut 
beroperasi. Sekitar 12 orang perwakilan dari pusat penelitian terkait serta lima orang ahli gender nasional 
telah berpartisipasi dalam pelatihan fasilitator PGA yang diadakan di Surabaya pada 27-30 September 2011.

Program HIV dan AIDS 
ILO juga bekerja sama dengan badan-badan PBB yang lain, termasuk UNAIDS, UNFPA dan UNWOMEN 
dalam mempromosikan sarana PGA untuk berbagai program pembangunan nasional. Untuk pertama kalinya, 
pelatihan PGA untuk fasilitator yang diadakan di Jakarta pada 10-13 Oktober 2011, dihadiri 26 orang 
peserta dari berbagai organisasi mitra UNAIDS. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk menyediakan 
pengetahuan lengkap tentang prinsip, sarana dan pelatihan yang digunakan dalam PGA kepada para peserta. 
“Setelah pelatihan ini selesai, para peserta diharapkan mampu mengidentifi kasi sistem pendekatan yang 
dapat diterapkan serta mempersiapkan rencana kerja lanjutan untuk dilaksanakan dalam organisasinya 
masing-masing,” kata Lusiani Julia, Gender Focal Point ILO yang juga merupakan salah satu fasilitator 
bersama staf ILO yang lain. 

P

gender
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Program pengembangan masyarakat 

Program Pembangunan Masyarakat di Nusa Tenggara Barat (P2M-NTB), bekerja sama dengan Kantor 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, UNDP, Qatar Charity dan Pemerintah Daerah 
NTB meminta ILO untuk menyediakan pelatihan PGA bagi organisasi-organisasi masyarakat madani yang 
menangani program pengurangan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk memastikan organisasi-organisasi 
ini mampu mempromosikan kesetaraan gender. 

Pelatihan yang diadakan di Lombok pada 19-22 Desember 2011 tersebut dihadiri 18 orang peserta yang 
mewakili 16 organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. “Salah seorang 
fasilitator pelatihan ini adalah lulusan pelatihan fasilitator PGA di bidang pendidikan yang diadakan di 
Surabaya September 2011 lalu. Hal ini menunjukkan, selain PGA sudah dapat diterima dengan baik oleh 
berbagai konstituen di Indonesia juga kapasitas nasional telah mampu mempromosikan metodologi PGA,” 
kata Lusiani Julia, Gender Focal Point ILO.

Lokakarya tentang PGA

Lokakarya konsultatif juga digelar secara khusus untuk organisasi mitra yang sudah mengikuti 
pelatihan PGA dan telah melakukan satu atau dua audit dalam organisasi. Lokakarya ini diadakan di 
Jakarta, pada 17-18 Oktober 2011 lalu. Melalui forum ini, diharapkan para mitra ILO dapat belajar bersama 
mengembangkan inisiatif PGA, mengkaji kegiatan pengarusutamaan gender, berbagi pengalaman, 
meningkatkan pengetahuan dan menyusun rencana aksi di masa mendatang tentang cara mempromosikan 
PGA serta menjaga dan mempertahankan capaian saat ini terkait persoalan gender. Lokakarya ini dihadiri 
perwakilan dari 19 lembaga pilihan dan sejumlah institusi pemerintah, termasuk Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Pendidikan Nasional. 

ebagai upaya untuk membangun pemahaman 
mendasar mengenai kesetaraan gender sebagai 
hak asasi manusia mendasar dan sebagai inti dari 

Pekerjaan yang Layak, ILO menggelar pelatihan media 
mengenai gender dan ketenagakerjaan dari 20-21 Oktober 
2011. 

Dihadiri sekitar 15 wartawan dari media cetak dan elektronik, 
pelatihan ini ditujukan untuk berbagai informasi mengenai 
prioritas-prioritas ILO terhadap gender dan ketenagakerjaan 
serta bidang kerja ILO di Indonesia serta memberikan 
sejumlah informasi, tips dan petunjuk mengenai tahap, 
langkah dan strategi yang berguna dalam menyampaikan 

Memperkuat Komunikasi Media 
mengenai Gender dan Ketenagakerjaan 

Pertama kali dilakukan, pelatihan 
media ini memberikan sarana bagi 
para pekerja media untuk melakukan 

refl eksi diri dan menganalisis bagaimana bias 
gender dari para pekerja atau pemilik media 
dapat mempengaruhi isi serta kondisi dan 
praktik kerja media.

Gita Lingga, 
Staf Komunikasi ILO

informasi mengenai kesetaraan gender dan ketenagakerjaan 
di semua sektor. Pelatihan ini diakhiri dengan beragam alur 
peliputan yang diusulkan para peserta, beragam dari kisah 
inspiratif perempuan sebagai pencari nafkah hingga pekerja 
migran. 

S

gender



ketenagakerjaan

APRM ILO Diakhiri dengan Rekomendasi 
Atasi Masalah Ketenagakerjaan Akibat 
Guncangan Ekonomi Global

Kawasan ini 
merupakan 
kawasan yang 

paling dinamis di dunia 
secara ekonomi, namun 
kita belum mendapatkan 
lapangan kerja layak 
yang memadai dari 
pertumbuhan ini...
Sachiko Yamamoto, 
ILO Direktur Regional untuk Asia dan 
Pacifi c

erwakilan pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 
negara-negara Asia, Pasifi k dan Arab menyimpulkan 
pertemuan empat hari di mana mereka membahas 

langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian 
ekonomi saat ini. Dalam kesimpulan yang diadopsi pada 
penutupan Pertemuan Regional Asia Pasifi k (APRM) ILO yang 
ke-15 pada 7 Desember 2011, para delegasi sepakat bahwa 
ketenagakerjaan dan dukungan terhadap pekerjaan yang 
layak harus menjadi fokus dari kebijakan demi pertumbuhan 
dan pembangunan yang kuat, berkelanjutan dan seimbang.

Mereka menyebutnya sebagai paket kebijakan (berdasarkan 
Pakta Lapangan Kerja Global ILO) untuk mempromosikan 
pertumbuhan yang berkeadilan dan kaya pekerjaan. Hal yang 
menjadi penting adalah keterlibatan para konstituen tripartit 
ILO (pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha), dialog 
sosial yang efektif serta pelaksanaan perundingan bersama. 
Meningkatnya produktivitas harus menjadi dasar bagi 
meningkatnya kondisi kehidupan dan kerja, meningkatkanya 
pendapatan dan semakin besarnya peluang kerja yang layak.

Perangkat-perangkat untuk meningkatkan kesiapan dalam 
menghadapi situasi ekonomi global yang memburuk 
termasuk dukungan akan usaha dan investasi lapangan 
kerja yang berkelanjutan, pengembangan sistem upah 
minimum, pengembangan landasan perlindungan sosial, 
promosi pertumbuhan yang lebih hijau dan pekerjaan ramah 
lingkungan (green jobs) serta kebijakan untuk menyikapi isu-
isu terkait dengan ketenagakerjaan muda dan migrasi kerja.

APRM pun mencermati langkah-langkah di mana kebijakan 
ketenagakerjaan dan sosial dapat diterapkan untuk mengatasi 
dampak bencana alam, mengingat rawannya kawasan Asia 
dan Pasifi k. Para delegasi menyampaikan rasa terima kasih 
kepada Pemerintah Jepang yang menyelenggarakan sesi 
khusus mengenai masalah ini, yang memberikan kesempatan 
untuk berbagi pengetahuan dan pelajaran mengenai respons 
terhadap bencana dan kebijakan ketenagakerjaan.

Pertemuan ini juga menjadi tuan rumah 
peluncuran Laporan Bachelet di tingkat 
Asia, “Social Protection Floor for a Fair 

and Inclusive Globalization”, yang dipaparkan oleh salah seorang 
anggota kelompok, Sudha Pillai, Anggota Sekretaris Komisi 
Perencanaan India. “Membangun landasan perlindungan sosial 
yang efektif, yang sejalan dengan kondisi nasional” merupakan 
salah satu prioritas dalam kesimpulan APRM.

“Kawasan ini merupakan kawasan yang paling dinamis di 
dunia secara ekonomi, namun kita belum mendapatkan 
lapangan kerja layak yang memadai dari pertumbuhan ini,” 
kata Sachiko Yamamoto, Regional Direktur ILO untuk Asia 
dan Pasifi k. “Kebanyakan negara berkembang di kawasan 
ini memiliki populasi usia kerja berkembang pesat, namun 
kerapkali kita hanya melihat 1-2 persen pertumbuhan 
ketenagakerjaan dari 6-7 persen hasil pertumbuhan. 
Karenanya jika pertumbuhan jatuh di bawah 6 persen, 
kawasan ini tidak akan menghasilkan lapangan kerja yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan para pencari kerja, 
terutama kaum muda.”

Para mitra tripartit menegaskan bahwa keterkaitan antara 
perkembangan terkini di sejumlah negara Arab dan dampak 
dari pengucial sosial, kurangnya pekerjaan yang layak dan 
pelanggaran terhadap hak-hak mendasar. Mereka mengakui 
pentingnya Agenda Pekerjaan yang Layak dalam menyikapi 
membesarnya kebutuhan akan keadilan sosial, martabat, 
pekerjaan yang layak, penghormatan terhadap hak-hak 
mendasar dan penghentian pengucilan ekonomi. Mereka 
pun sepakat untuk meningkatkan upaya meratifi kasi dan 
menerapkan standar-standar utama ketenagakerjaan. 

Lebih dari 410 delegasi, mewakili pemerintah, pekerja dan 
pengusaha dari 38 negara menghadiri APRM ke-15 ini, yang 
dibuka Yoshihiko Noda, Perdana Menteri Jepang, dan Juan 
Somavia, Direktur Jenderal ILO. Para pembicara utama 
lainnya adalah Dr. Jose Luis Guterres, Wakil Perdana Menteri 
Timor Leste, Dr Ahmed Luqman, Direktur Jenderal Organisasi 
Perburuhan Arab dan Dr Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal 
ASEAN. 
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