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Yang saya hormati, 
- Bapak Douglas Broderick, Koordinator Badan-badan 

PBB untuk Indonesia; 
- Bapak Gilbert Houngbo, Deputi Jenderal ILO untuk 

Operasional dan Kemitraan; 
- Ibu Tomoko Nishimoto, Direktur Regional ILO untuk 

Asia dan Pasifik; 
- Bapak Felix Anthony, Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Internasional untuk Asia Pasifik; 
- Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste; dan 
- Perwakilan unsur tripartit Indonesia serta seluruh 

tamu undangan yang berbahagia.  
 
Bismillahirrohmannirrohiim 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, 
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Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT, karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya, kita 
dapat berkumpul pada hari ini, saya ingin mengucapkan 
selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Gillbert 
Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO untuk 
Operasional dan Kemitraan, serta Ibu Nishimoto, Asisten 
Direktur Jenderal ILO dan Direktur Regional untuk Asia 
dan Pasifik yang telah menyempatkan waktunya untuk 
datang ke Indonesia, menghadiri acara Konferensi ini. 
 
Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada 
Bapak Douglas Broderick, Koordinator Badan-badan 
PBB untuk Indonesia atas kesediaannya hadir dalam 
sesi pembukaan Konferensi pada hari ini.  PBB 
merupakan mitra yang sangat penting bagi Pemerintah 
Indonesia, dan kami mengharapkan hubungan 
kerjasama di masa mendatang kiranya akan dapat lebih 
diperkuat. 
 
Kami menyambut baik dan merasa bangga, karena ILO 
telah memilih Indonesia sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan Konferensi Sustainable Development 
Goals (SDGs) ini yang akan fokus membahas agenda 
SDGs No. 8, yaitu: Mempromosikan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan 
kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak 
bagi semua.   
 
Konferensi ini memainkan peran penting bagi Indonesia 
karena  Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk 
dapat mewujudkan kerja layak bagi semua, sejalan 
dengan agenda SDGs. Kami berpandangan bahwa 
Konferensi SDGs ini sangat strategis bagi Indonesia, 
karena melalui forum tersebut Pemerintah dapat 
memperoleh berbagai masukan, saran, maupun 
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rekomendasi yang dirumuskan secara bersama oleh 
para pemangku kepentingan (stakeholders) bagi 
keperluan penyusunan agenda pembangunan 
ketenagakerjaan  di Indonesia. Oleh karenanya, kami 
sangat mendukung diselenggarakannya Konferensi ini. 
 
Dalam Konferensi yang diselenggarakan selama 2 hari, 
kita akan mendengar dan berdiskusi mengenai berbagai 
isu utama di bidang ketenagakerjaan dari berbagai 
perspektif, termasuk dari unsur Tripartit, khususnya 
sejauh mana implementasi dan tantangan Sustainable 
Development Goals (SDGs) di Indonesia untuk agenda 
ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, saya sangat 
mengharapkan partisipasi aktif dari peserta forum ini 
dalam berdiskusi dan berbagi informasi, pengetahuan 
serta pengalaman tentang berbagai progress/kemajuan 
pelaksanaan dari kebijakan dan program 
ketenagakerjaan di lapangan selama ini, tentunya 
dengan semangat kebersamaan untuk membangun dan 
mewujudkan kerja layak bagi semua di Indonesia. 
 
Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Milenium telah berakhir di tahun 2015.  
Walaupun belum sepenuhnya dapat diwujudkan, namun, 
berbagai kemajuan yang cukup signifikan dari ke-
sepuluh Tujuan Pembangunan Milenium telah banyak 
dicapai oleh Indonesia, seperti dalam hal 
penanggulangan kemiskinan, pemenuhan pendidikan 
dasar, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan 
gender. Kebijakan ketenagakerjaan Indonesia dalam 
konteks MDGs  pada hakekatnya merujuk pada Program 
Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2012-2015 atau 
Indonesian Decent Work Country Program, yang 
disingkat dengan istilah DWCP. DWCP tersebut 
merupakan hasil rumusan dari Tripartit, yaitu:  



4 

 

pemerintah,  pengusaha  dan pekerja,  yang mencakup  
4 pilar:  1). Pilar Hak-hak di tempat kerja 2). Pilar 
Kesempatan Kerja; 3). Pilar Perlindungan Sosial; serta 
4). Pilar Dialog Sosial. Berbagai pelaksanaan 
program/kegiatan dalam mewujudkan DWCP juga telah 
dilaksanakan bersama secara tripartit dan didukung oleh 
ILO. Ada pun output dari pelaksanaan DWCP tersebut 
dimaksudkan bagi penciptaan lapangan kerja untuk 
pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan, 
penciptaan hubungan industrial yang harmonis, serta 
perlindungan sosial bagi semua. 
 
Berkenaan dengan DWCP untuk Indonesia yang juga 
telah berakhir pada tahun 2015 lalu, maka kami, 
pemerintah, bersama kelompok pekerja dan pengusaha, 
yang didukung oleh ILO, saat ini sedang dalam proses 
penyusunan untuk DWCP Indonesia yang baru, yaitu 
untuk periode 2016-2019, yang tentunya DWCP  
tersebut akan merujuk pada SDGs serta agenda prioritas 
pembangunan ketenagakerjaan nasional, yaitu Nawa 
Kerja Ketenagakerjan. 
 
Saudara - saudara yang saya hormati, 
 
Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia terlibat 
cukup aktif dalam semua diskusi kunci di PBB sepanjang 
tahun 2015. Indonesia selama ini juga sangat terlibat 
dalam diskusi untuk menyusun Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau SDGs, karena Pemerintah Indonesia 
sangat berkomitmen untuk memajukan aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. 
Kita perlu membuat kemajuan di semua bidang dan kita 
tidak bisa menunda kemajuan tersebut. Dengan 
demikian, artinya kita harus dapat menjaga atau 
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mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada periode 
mendatang.  
 

Dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tengah 
kondisi ekonomi global yang sedang melemah saat ini, 
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo, telah mengeluarkan paket-paket kebijakan 
ekonomi, yang antara lain paket-paket tersebut memang 
difokuskan untuk mendorong penciptaan atau perluasan 
kesempatan kerja yang lebih layak.  Data menunjukkan, 
bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun-
tahun belakangan ini terus meningkat, pada saat ini 
adalah sebesar 6,18 % menurut data BPS pada Agustus 
2015, dibandingkan data pada Agustus 2014 sebesar 
5,94 %. Terkait hal ini, beberapa diantara paket 
kebijakan ekonomi yang ditujukan bagi perluasan 
kesempatan kerja adalah melalui pembenahan izin 
investasi yang lebih cepat dan sederhana guna menarik 
para investor masuk ke Indonesia.  Pemerintah juga 
memberikan kemudahan pada industri-industri padat 
karya, termasuk dalam hal pemberian keringanan pajak 
di industri ini.   
 

Lebih lanjut, untuk meningkatkan akses wirausahawan 
kepada kredit perbankan, Pemerintah telah menurunkan 
tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) cukup 
signifikan, yaitu dari sekitar 22 persen menjadi 9 persen.  
Di samping itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan 
regulasi baru tentang pengupahan yang disusun secara 
tripartit melalui proses dialog sosial yang cukup panjang, 
sebagaimana tertuang dalam PP No.78 Tahun 2015 
tentang Pengupahan. Regulasi baru ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian kenaikan upah tahunan 
dan perencanaan keuangan perusahaan yang 
predictable, serta meningkatkan iklim usaha dan 
investasi yang lebih kondusif.    
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Kami juga menyadari, perlunya peningkatan 
keterampilan tenaga kerja Indonesia yang pada 
gilirannya akan juga meningkatkan produktivitas di 
perusahaan, serta perlunya kita untuk dapat mengambil 
keuntungan dari peluang baru yang  tersedia sebagai 
dampak dari integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang 
sudah dimulai pada akhir tahun 2015.  Mobilisasi tenaga 
kerja, khususnya di kawasan ASEAN menjadi 
meningkat, dan persaingan di pasar kerja menjadi 
semakin kompetitif. Untuk dapat bersaing, maka 
penguatan percepatan peningkatan kompetensi tenaga 
kerja melalui penguatan akses dan mutu pelatihan kerja 
adalah penting dan mendesak untuk dilakukan.  Terkait 
hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya 
terobosan, seperti menghapus persyaratan pendidikan 
formal bagi calon peserta pelatihan kerja, mendorong 
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses seluas-
luasnya bagi pencari kerja, sehingga mereka bisa 
mendapatkan pelatihan keterampilan kerja, baik di  Balai 
Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah maupun di 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta.  Kami juga 
mendorong seluruh pihak terkait, untuk meningkatkan 
proses sertifikasi bagi seluruh lulusan pelatihan, 
sehingga mereka memiliki bukti keterampilan. Di 
samping itu, Pemerintah juga terus menggiatkan 
penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan dan 
keterampilan kerja bagi calon tenaga kerja.  Sejalan 
dengan upaya ini, kami telah melakukan revitalisasi dan 
membangun Balai-Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat 
menjawab kebutuhan pasar kerja.  Dalam hal ini, kami 
telah melibatkan pihak industri untuk lebih memahami 
kebutuhan pelatihan kerja yang diperlukan di pasar 
kerja.  Upaya-upaya tersebut merupakan bagian penting 
dalam kita menyiapkan angkatan kerja yang mampu 
bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  
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Saya percaya, bahwa Indonesia dengan jumlah 
penduduk terbesar nomor empat di dunia dan potensi 
sumber daya alam yang ada, memiliki peluang dan 
potensi besar untuk dapat menjadi bangsa yang maju 
dalam persaingan MEA maupun global.   
 
Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima 
kasih kepada ILO untuk kerjasama yang diberikan 
selama ini, khususnya di bidang pengembangan 
keterampilan dan pelatihan.  Kami berharap, ke depan 
kiranya kita dapat lebih mengembangkan kerjasama di 
bidang ini. 
 
Para hadirin yang berbahagia, 
 
Pemerintah juga melakukan investasi besar-besaran 
dalam program-program sosial yang akan 
memungkinkan kita untuk membuat kemajuan lebih 
lanjut dalam mengurangi kemiskinan, yaitu salah 
satunya melalui pelaksanaan program Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN), sebagai amanat dari Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.  Melalui 
sitem jaminan sosial yang lebih terpadu ini, baik jaminan 
sosial bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, maka 
diharapkan pengurangan angka kemiskinan, pemenuhan 
hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi setiap 
penduduk di Indonesia dapat diwujudkan. Jaminan sosial 
bidang ketenagakerjaan sendiri memiliki tujuan untuk 
memberikan perlindungan yang memadai kepada 
seluruh rakyat Indonesia dari resiko kehilangan atau 
berkurangnya pendapatan sebagai akibat kecelakaan 
kerja, kehilangan pekerjaan, usia lanjut, pensiun atau 
meninggal dunia.  Walaupun saat ini program jaminan 
sosial bidang ketenagakerjaan kepesertaannya masih 
fokus pada pekerja di sektor formal, namun secara 
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bertahap nantinya juga akan mencakup pekerja di sektor 
informal, sehingga pada akhirnya seluruh pekerja di 
indonesia menjadi peserta dari program ini. 
 
Akhirnya, sekali lagi saya ingin menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ILO dan 
UNDP untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, 
khususnya terkait dengan ekonomi pedesaan, promosi 
green job dan perbaikan lingkungan. Hal ini merupakan 
tantangan utama bagi Indonesia, dan kami berharap 
PBB dapat membawa lebih banyak sumber daya dan 
dukungan teknis di bidang ini. 
 
Saya sangat menunggu hasil rumusan rekomendasi dari 
penyelenggaraan Konferensi SDGs ini, yang nantinya 
dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dalam 
upaya mencapai pembangunan berkelanjutan melalui 
penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan layak untuk 
semua.  
 
Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrahiim, 
Konferensi SDGs yang mengusung tema ‘Agenda 
Indonesia untuk SDGs menuju Kerja Layak untuk 
Semua’,  secara resmi saya nyatakan dibuka. 
 
Selamat berdiskusi, dan semoga Tuhan YME senantiasa 
meridhoi upaya kita bersama. Terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia 
M. Hanif Dhakiri 
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