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Hari Penyandang Disabilitas Internasional
Video diari disabilitas:

Ruang, Peluang dan Perlakuan untuk Penyandang Disabilitas
Sejalan dengan peringatan Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas, ILO
bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) menyelenggarakan
serangkaian kegiatan kampanye berjudul “SAMA: Ruang, Peluang dan
Perlakuan untuk Penyandang Disabilitas” di Jakarta, Surabaya, Semarang dan
Yogyakarta. Program kampanye ini menggunakan video partisipatif dalam
bentuk video diari mengenai akses pekerjaan dan fasilitas umum bagi para
penyandang disabilitas.
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Di tengah ratusan pencari kerja yang mendatangi bursa
kerja pertama untuk disabilitas, yang diselenggarakan pada
November 2013 di Jakarta, Yudhi Hermawan atau Wawan, 19
tahun, dengan antusias mencari pekerjaan. Tanpa lelah dia
mengunjungi satu demi satu perusahaan yang berpartisipasi
di bursa kerja. Namun, sayangnya, kemanapun ia pergi,
semua perusahaan tersebut menyatakan mereka belum
membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas
seperti Wawan. Mereka menambahkan bahwa mereka tidak
mengetahui bursa kerja tersebut disasarkan bagi penyandang
disabilitas.
Sementara Maria Theresia Lanina, siswa Yayasan Pendidikan
Anak Cacat (YPAC), dengan susah payah menaiki tangga
pemberhentian busway, sementara rekan-rekannya
membawakan kursi rodanya. Dibantu oleh saudara
perempuannya, Maria dengan hati-hati, langkah demi
langkah, menaiki anak tangga dengan menggenggam erat
pegangan tangga. “Anak tangga terakhir terlalu tinggi dan
sulit karena tidak ada pegangannya,” kata Maria seraya
berupaya kembali ke kursi rodanya. Hambatan lain naik ke
atas busway pun masih menunggunya.
Kisah Wawan dan Maria tertuang di dalam video-video diari
mereka berjudul “Job (Un)fair dan Di Mana Akses Kami?”,
didukung oleh ILO dan Yayasan Kampung Halaman (YKH).

Melalui kampanye “SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan
untuk Penyandang Disabilitas”, kedua video diari ini
diproduksi sendiri oleh para penyandang disabilitas dengan
menampilkan dua hak penting bagi penyandang disabilitas:
hak atas pekerjaan yang layak dan aksesibilitas fasilitas umum.
Menggunakan kata-kata, pilihan gambar mereka sendiri,
video-video ini merekam keseharian, perjuangan, perjalanan
dan harapan para penyandang disabilitas. Pertama kalinya
dilakukan, video-video ini merupakan bagian dari kegiatan
kampanye menggunakan video partisipatif dalam bentuk
video diari untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu
terkait disabilitas.
Video-video ini diluncurkan oleh ILO dan YKH pada
Desember 2013, bekerja sama dengan Cineplex 21, jaringan
sinema terbesar di negara ini, di empat sinema XXI di
empat kota: Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.
Peluncuran di Yogyakarta juga merupakan bagian dari Festival
Film Dokumenter Yogyakarta. Serangkaian peluncuran ini
diselenggarakan sejalan dengan peringatan Hari Penyandang
Disabilitas Internasional.
“Diharapkan video ini dapat membantu menghapuskan
segala bentuk hambatan yang dihadapi penyandang
disabilitas, dari sikap, fisik, ekonomi dan budaya, dan akan

Mereka Mendobrak Hambatan
Juru kameranya adalah penyandang disabilitas pendengaran,
penata suaranya memiliki disabilitas penglihatan, penulis
skripnya adalah penyandang disabilitas fisik, sementara
para editornya juga menyandang disabilitas yang berbedabeda—penglihatan, pendengaran dan fisik. Mereka bekerja
sama memproduksi dua buah video diari yang luar biasa,
mendokumentasikan aspirasi dan keunikan mereka sebagai
orang dengan disabilitas.
Selama satu bulan, 19 penyandang disabilitas penglihatan,
pendengaran dan fisik terlibat dalam proses pelatihan dan
pendampingan pada Oktober 2013. Selama masa pelatihan
dan pendampingan, para penyandang disabilitas secara
mandiri mengidentifikasi pengalaman, kesulitan, harapan
dan aspirasi mereka dengan menggunakan metode video
diari. “Selama pelatihan, para peserta membuktikan sejumlah
stigma terhadap mereka ternyata salah. Para peserta dengan
disabilitas penglihatan, misalnya, memperlihatkan kemampuan
mereka dalam menggunakan kamera video. Meski mereka
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beritautama
membantu masyarakat
luas belajar mendengarkan
dan memahami suara dan
cara pandang penyandang
disabilitas tentang pekerjaan
dan kehidupan mereka
selama ini,” kata Yohanis
Pakereng, Koordinator
Program Disabilitas ILO.
Selain video diari, suara dan
aspirasi para peserta ini pun didokumentasi ke dalam sebuah
video belakang layar. Peluncuran video diari ini juga diikuti
dengan diskusi interaktif, yang menghadirkan perwakilan
dari pemerintah daerah, pengamat tata kota dan perwakilan
perusahaan, untuk menyuarakan suara para penyandang
disabilitas dan meningkatkan kepedulian semua pihak terkait,
termasuk masyarakat luas dan media massa.
Video-video ini diproduksi oleh ILO melalui dukungan dari
Better Work Indonesia (BWI), sebuah kemitraan yang unik
antara ILO dengan International Finance Corporation (IFC),
yang bertujuan meningkatkan standar ketenagakerjaan dan
meningkatkan daya saing industri garmen di Indonesia;
Program ILO untuk Mempromosikan Hak dan Peluang bagi
Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan
Perundangan (PROPEL-Indonesia) yang bertujuan mengatasi
masalah kesenjangan dalam kebijakan dan perlindungan
peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi
para penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaiannya
dengan standar internasional; dan Kemitraan PBB untuk
mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia
(UNPRPD) yang bertujuan diadopsinya kebijakan lanjutan
terkait hak-hak penyandang disabilitas yang dipromosikan
melalui lembaga disabilitas yang lebih kuat dan pengumpulan
data yang lebih baik. ]

ILO percaya bahwa video
partisipatori ini akan lebih
meningkatkan kesadaran tentang
disabilitas dan rasa prioritas masyarakat,
khususnya di antara para pembuat
kebijakan. ILO meyakini kesadaran semacam
itu akan membantu memerangi stigma
dan diskriminasi terhadap penyandang
disabilitas serta perlindungan hak mereka
atas pekerjaan dan fasilitas umum yang
layak untuk mewujudkan partisipasi penuh
dan sejajar penyandang disabilitas dalam
segala bentuk kegiatan masyarakat
Michiko Miyamoto,
Deputy Director ILO di Indonesia

Fakta tentang Disabilitas
w Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di

dunia adalah penyandang disabilitas– lebih
dari satu miliar orang. Mereka terbilang kelompok
minoritas terbesar di dunia.

w

“Keunikan video-video ini adalah para peserta dari
berbagai bentuk disabilitas yang berbeda harus saling
bekerja sama. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa
dan saya berharap video-video ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama para pembuat keputusan,
tentang disabiltias,” tegas Yudhi Hermawan, peserta
dengan disabilitas penglihatan. ]

persen dari penyandang
disabilitas berada di negara-negara
berkembang dan hidup di bawah
garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi

keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan,
pelatihan dan pekerjaan yang layak.

w

tidak dapat melihat, mereka memiliki rasa komposisi yang
kuat melalui suara,” kata Dian Herdiany, Ketua YKH.
Pelatihan bagi para penyandang disabilitas ini diawali
dengan upaya mengidentifikasi persoalan yang dapat
diangkat menjadi kisah. Didampingi para mentor,
berbagai metode penggalian masalah dilakukan,
seperti role play, diskusi kelompok serta riset visual
dan non-visual. Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan
pengembangan cerita, pengenalan terhadap alat rekam
audio visual dan proses produksi (penggambilan gambar
dan narasi cerita), yang juga melibatkan anggota keluarga,
tempat kerja dan komunitas sekitar dalam menyuarakan
kisah para penyandang disabilitas ini.

Sekitar 82

Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan
terhadap kemiskinan di setiap negara, baik
diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti
PDB atau, secara lebih luas, dalam aspek keuangan
non-moneter seperti standar hidup, misalnya

pendidikan, kesehatan dan kondisi
kehidupan.

w Penyandang disabilitas perempuan

memiliki risiko lebih besar dibandingkan
penyandang disabilitas laki-laki. Kemiskinan
mereka terkait dengan sangat terbatasnya

peluang mereka atas pendidikan dan
pengembangan keterampilan.

w

Hampir sebanyak 785

juta perempuan dan
laki-laki dengan disabilitas berada pada
usia kerja, namun mayoritas dari mereka
tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya
memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan
para pekerja yang non-disabilitas di perekonomian
informal dengan perlindungan sosial yang minim atau
tidak sama sekali.

w

Sejalan dengan kalkulasi WHO, diperkirakan 10

persen dari populasi Indonesia (24 juta)
merupakan orang dengan disabilitas.
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Mereka Berharap Video-video ini Akan…
“Melalui video ini, saya
ingin menyampaikan
bahwa tuli punya
bahasa isyarat yang
setara dengan bahasa
Indonesia. Saya juga
ingin masyarakat sadar
bahwa tuli itu tidak
bodoh. Harapan saya
tidak ada diskriminasi
terhadap penyandang
disabilitas di masa
mendatang.”
Sapto Kridayanto,
peserta dalam pembuatan
video Job (Un)fair.

Laura Lesmana Wijaya,
peserta dalam pembuatan
video Job (Un)fair.

Toto Sugiharto,
peserta dalam pembuatan
video Di Mana Akses Kami?.

“Melalui video
ini, saya ingin
memberikan
informasi kepada
masyarakat luas
bahwa penyandang
disabilitas memiliki
potensi yang sama.”

“Saya ingin menyampaikan kepada
masyarakat bahwa disabilitas
bukan berbeda, tapi bagian
dari keberagaman masyarakat.
Disabilitas itu bukan tidak bisa,
tetapi hanya belum mendapat
kesempatan untuk berkarya. Saya
juga ingin menunjukan bahwa
teknologi untuk penyandang
disabilitas bukanlah hal yang mahal
dan sulit, tetapi perangkat yang
sudah ada dalam teknologi seharihari. Hal ini bisa menjadi solusi
bagi perusahaan untuk merekrut
penyandang disabilitas ke dalam
dunia kerja.”

“Melalui video ini saya
ingin memberikan
gambaran positif
bahwa kami disabilitas
dapat berkarya; tidak
beda dengan non
disabilitas. Selain
itu saya juga ingin
masyarakat tahu
bahwa diperlukannya
kesataraan hak bagi
penyandang disabilitas
dalam segala aspek
kehidupan.”

Nila Krisnawati,
peserta dalam
pembuatan video Di
Mana Akses Kami?.

Sinopsis Video Diari
“DI MANA AKSES KAMI?”

“JOB (UN) FAIR”

Sutradara: Anindya Chiptasami, Anto, Jejen Juanda, Maria
Theresia Lanina, Puti Irra Puspasari, Sri Puriyanti, Toto
Sugiharto dan Yudhi Hermawan

Sutradara: Aris Yohannes, Abdul Rauf HS, Fajar, Kezia
Agata Oktavia, Lifiana, Laura Lesmana, Wan Ling, Nila
Krisnawati, Hadianti Ramadhani, Sartika, Sapto Kridayanto
dan Wijaya

Penyandang disabilitas belum dapat menikmati fasilitas publik
yang memadai hingga saat ini. Mereka berkumpul untuk
membicarakan persoalan ini bersama. Bagaimana cara mereka
menggunakan fasilitas umum? Apakah selama ini mereka
dilibatkan dalam pembangunan fasilitas publik yang aksesibel?
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14
Tahun 1997, 1 persen dari 100 karyawan yang dimiliki oleh
perusahaan negara maupun swasta haruslah penyandang
disabilitas. Film ini adalah kisah pekerja disabilitas yang
telah berhasil diserap oleh perusahaan, dan yang masih
mencari lapangan kerja. Apakah perusahaan di Indonesia
sudah memiliki kesadaran untuk memberi peluang pada
penyandang disabilitas?

Perlindungan
Sosial

Meningkatkan kepekaan jurnalis terhadap disabilitas
Dua puluh jurnalis berkumpul di Pasar Minggu, Jakarta,
untuk mengikuti acara Pelatihan Penyegaran Media
mengenai Peliputan Disabilitas di Indonesia selama dua hari.
Pelatihan ini diadakan ILO bekerja sama dengan majalah
Diffa dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada
tanggal 26-27 Februari 2014. Pelatihan ini diselenggarakan
sebagai tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya yang
diadakan di Bogor, Jawa Barat, pada 2013.
Tujuan utama dari pelatihan penyegaran ini adalah
meningkatkan pemahaman di kalangan jurnalis tentang
bagaimana memublikasikan masalah disabilitas secara
lebih sensitif serta memberikan gambaran tentang
penyandang disabilitas secara lebih baik dan positif
melalui media mereka masing-masing. Pelatihan ini juga
bertujuan meningkatkan kemampuan jurnalis dalam
meliput masalah disabilitas sejalan dengan prinsip etika
jurnalistik dan jurnalistik yang berkualitas.
Jonna Damanik dari majalah Diffa, satu-satunya majalah
mengenai disabilitas, membuka sesi perkenalan dengan
menyatakan bahwa topik disabilitas biasanya muncul di
media hanya pada kesempatan tertentu dan jarang berasal
dari inisiatif pribadi wartawan. “Seorang jurnalis perlu
menjadi pembela hak asasi manusia, terutama membela
hak-hak kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas,”
tegasnya, seraya menghimbau para jurnalis untuk lebih
sering meliput topik-topik tersebut, dan tidak saja pada acara
tertentu seperti Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau
acara khusus terkait lainnya.
Berbicara tentang pembuatan liputan dan pemberitaan
media mengenai disabilitas, Nestor R. Tambunan, jurnalis
dan redaktur senior, menghimbau para peserta untuk
mencari figur-figur nyata dan meliput prestasi mereka
melalui artikel/cerita dan bukan tentang disabilitas mereka.
Ia menambahkan,“media memainkan peran penting dalam
membentuk opini masyarakat, membantu menghapus
stereotip dan prasangka negatif tentang penyandang
disabilitas.”
Sebagai bagian dari pengalaman praktis, kunjungan ke
pabrik diadakan pada hari kedua pelatihan di PT Omron
Manufacturing Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa
Barat. Hingga saat ini, PT Omron telah merekrut sekitar dua
persen pekerja disabilitas. Selama kunjungan ini, para jurnalis
melihat kondisi kerja semua pekerja, termasuk pekerja dengan
disabilitas dan diberi kesempatan untuk mewawancarai dan
berbincang dengan pihak manajemen PT Omron serta para
pekerja dengan disabilitas.
Selama kunjungan ini, salah seorang jurnalis mengakui bahwa
“ini adalah kali pertama saya berinteraksi dengan pekerja
disabilitas di perusahaan. Saya melihat mereka mampu
melakukan pekerjaan di pabrik, sama seperti pekerja lain
yang tidak menyandang disabilitas.” Sementara Lifiana,
salah seorang pekerja disabilitas, menyatakan saat sesi
diskusi, “Saya ingin menunjukkan kepada semua bahwa

Pelatihan ini diakhiri dengan penyusunan
rancangan akhir panduan media untuk
peliputan disabilitas. Panduan media ini
bertujuan untuk memberikan panduan
praktis kepada media tentang bagaimana
mempromosikan persoalan ini secara
positif, termasuk gambaran tentang
perempuan dan laki-laki penyandang
disabilitas serta menciptakan iklim nondiskriminatif dan kesempatan yang adil bagi
penyandang disabilitas di semua tingkatan
perekonomian dan masyarakat.
kami mempunyai kemampuan tapi tanpa kesempatan. Saya
diperlakukan secara adil di sini dan menerima tunjangan dan
kesempatan pelatihan yang sama.”
Pelatihan ini juga diakhiri dengan kesadaran mengenai
keragaman kisah dan jenis liputan media yang dapat dipilih
para jurnalis saat menggambarkan penyandang disabilitas.
Beberapa jurnalis bahkan berkomitmen untuk mengangkat
masalah rekrutmen pekerja disabilitas sebagai pertanyaan
prioritas yang akan diajukan saat mereka ditugaskan untuk
mewawancarai perusahaan.
Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari Proyek
ILO, “Mempromosikan Hak dan Kesempatan bagi
Penyandang Disabilitas dalam hal Pekerjaan melalui Peraturan
Perundangan (PROPEL-Indonesia). Proyek ini bertujuan
mengatasi kesenjangan kebijakan dan perlindungan
mengenai pendidikan dan pelatihan bagi penyandang
disabilitas untuk memastikan kesesuaiannya dengan dengan
standar internasional. Proyek PROPEL-Indonesia yang didanai
Irish Aid ini merupakan bagian dari proyek PROPEL global
yang dilaksanakan di sejumlah negara di Asia dan Afrika. ]
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darikami
Sambutan hangat saya bagi para pembaca Warta
ILO Jakarta edisi April 2014. Warta ini diterbitkan secara
berkala sebagai upaya kami memberikan informasi dan
melibatkan khalayak yang lebih luas mengenai kegiatankegiatan yang dilakukan bersama dengan para konstituen
ILO, para pakar ILO dan semua staf yang bekerja dengan
komitmen tinggi untuk mewujudkan Pekerjaan Layak di
Indonesia. Edisi kali ini juga memberikan kesempatan
kepada kami untuk mengundang Tjeerd de Zwaan, Duta
Besar Kerajaan Belanda, untuk berbagi pandangannya
mengenai masalah perburuhan dan ketenagakerjaan.
Kami berharap Warta ini dapat terus menjadi sarana yang
menarik untuk berbagai pengetahuan, pengalaman dan
pandangan.
Pengetahuan tentunya selalu
menjadi perangkat meraih
kemajuan. Sejumlah artikel
dalam edisi April 2014 ini
memiliki fokus kuat untuk
peningkatan pemahaman.
Misalnya saja peluncuran
video diari oleh para
penyandang disabilitas, “Job
(Un)fair dan Di Mana Akses
Kami?”, sejalan dengan
keterlibatan langsung para
jurnalis dan perusahaan
mengenai disabilitas.

Berapa banyak dari kita yang mengetahui bahwa PT Omron
mempekerjakan penyandang disabilitas bukan karena
kewajiban melainkan karena kemampuan produktivitas
mereka yang lebih tinggi?
Bagaimana pekerja dengan HIV di tempat kerja dapat
mengambil manfaat dari program seperti VCT@Work dan
terus menjadi produktif? Contoh lainnya adalah pekerja
rumahan perempuan yang mampu meningkatkan kondisi
kerja mereka dengan memahami hak-hak mereka dan
mengetahui adanya kondisi kerja dan kehidupan yang lebih
baik.
Mengenai permasalahan ekonomi, berbagi pengetahuan
dan dialog di tingkat regional telah menjadi isu penting
terkait komunitas ekonomi ASEAN yang akan berjalan pada
akhir tahun 2015. Pertemuan tingkat tinggi para pengusaha
ASEAN yang diselenggarakan di Bali dapat menjadi contoh
yang baik dan ILO dengan senang hati terus memfasilitasi
dialog regional mengenai diskusi kebijakan, kajian dan
analisis dengan seluruh mitra kami di Indonesia.
Di saat yang sama, agar Indonesia tetap kompetitif dan
produktif, ILO akan melanjutkan bantuan teknisnya melalui
kegiatan-kegiatan di lapangan seperti proyek SCORE yang
terfokus pada kesinambungan dan daya saing perusahaan
kecil dan menengah, serta program pengembangan usaha
dan kewirausahaan.
Saya berharap Anda menikmati Warta ini dan kami
mengharapkan masukan dari Anda serta apabila ada
permintaan informasi tambahan dapat dikirimkan kepada
Kantor ILO Jakarta. ]

Berita Foto

Susilo Bambang
Yudhoyono, Presiden
Republik Indonesia,
dan Guy Rider, Direktur
Jenderal ILO saat
Pertemuan Tingkat
Tinggi Pemimpin
Dunia G-20 di Saint
Petersburg, Rusia, pada
5-6 September 2013.
G-20 merupakan forum
kerjasama internasional
yang terfokus pada
permasalahan ekonomi
dan keuangan
internasional. ]
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wawancara

Wawancara khusus dengan:

Tjeerd de Zwaan

Duta Besar Kerajaan Belanda di Indonesia
sipil semuanya bersatu untuk memperbaiki kondisi kerja
yang ada.
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Apa yang menjadi prioritas utama Pemerintah
Belanda untuk mendukung Indonesia?
Mengenai Indonesia dan Belanda, saya lebih memilih
untuk membicarakan mengenai bidang kerjasama dan
manfaat bersama dalam jalinan kerjasama yang luas ini.
Pendekatan ini diuraikan Perdana Menteri Mark Rutte
dalam kunjungannya pada November 2013. Di waktu
yang bersamaan, Belanda terus mendukung program
di bidang air, ketahanan pangan dan hukum. Dalam
beberapa tahun ke depan kita akan secara bertahap
menghapuskan program pembangunan yang lebih
tradisional dan mengganti fokus kami kepada kerjasama
bilateral antara lembaga pemerintahan, perusahaan,
masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Pertukaran
pengetahuan dan pengalaman, serta pelatihan
dan pendidikan akan menjadi bagian penting dari
kerjasama ini. Selain itu, Belanda akan terus mendukung
pengembangan sektor swasta di Indonesia dengan fokus
khusus pada kemudahan menjalankan bisnis.

2

Pemerintah Belanda dikenal memiliki fokus pada
masalah pengembangan sosio-ekonomi. Untuk itu,
apakah program-program Anda juga terkait, jika ada,
dengan masalah perburuhan dan ketenagakerjaan?
Ada keterkaitan dari masing-masing sektor. Masalah
perburuhan dan ketenagakerjaan terintegrasi dalam
sektor utama kami, yang juga sangat relevan. Misalnya,
akses atas keadilan itu penting dalam menyelesaikan
perselisihan ketenagakerjaan. Program ketahanan pangan
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesehatan,
dan kondisi kerja para petani dengan mengurangi
penggunaan pestisida.

3

ILO bekerja sama dengan Pemerintah Belanda
membentuk program bersama di Indonesia, seperti
pekerja anak dan pendidikan dan Better Work
Indonesia. Apa pandangan Anda mengenai programprogram tersebut?
ILO merupakan mitra yang sangat penting dalam
penerapan Agenda Pekerjaan Layak di dunia. Belanda
memuji Indonesia dan ILO dalam hal peningkatan kondisi
kerja dan kesejahteraan pekerja yang telah dijalankan
secara aktif. Secara khusus, Belanda menghargai
pendekatan ILO dalam menciptakan dialog untuk
mencapai kesepakatan bersama di antara semua pihak
terkait. Berkat program Better Work Indonesia, pekerja,
produsen, pembeli, lembaga pemerintah, dan masyarakat
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Apa kerjasama di masa depan yang akan dilakukan
dengan ILO?
Seperti halnya Indonesia dan ILO, Pemerintah Belanda
memberi perhatian besar terhadap kerjasama tripartit.
Pemerintah Belanda, serikat pekerja seperti CNV dan
FNV, dan asosiasi perusahaan VNO-NCW, semuanya
menjalin kerjasama dengan para mitra mereka
di Indonesia. Saya berharap kerjasama ini dapat
berkembang menjadi lebih kuat di masa depan.
Belanda (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil)
akan meneruskan kerjasama di seluruh dunia dengan
ILO dalam mempromosikan Pekerjaan Layak. Di samping
itu, kami melihat adanya upaya untuk saling melengkapi
antara program ILO dan usaha kami untuk meningkatkan
tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan
terhadap standar global.
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Apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan
pertumbuhan inklusif di Indonesia?
Banyak tindakan penting untuk meningkatkan Pekerjaan
Layak yang sudah dilaksanakan Indonesia: Indonesia
merupakan negara pertama di wilayah Asia dan Pasifik
yang sudah meratifikasi kesemua delapan Konvensi pokok
ILO; Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang
meluncurkan Pakta Lapangan Kerja Global dan menjadi
salah satu negara pertama yang meluncurkan Program
Nasional Pekerjaan Layak. Selain itu, peningkatan lebih
jauh di dunia pendidikan dan kesehatan, pengurangan
malnutrisi serta peningkatan infrastruktur, logistik serta
kemudahan melakukan bisnis merupakan hal penting
untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif.
Pertumbuhan inklusif juga merupakan bagian dari
rancangan program bilateral kami: dalam hal ketahanan
pangan, kami tidak hanya bekerja dengan perusahaan
besar, tetapi juga menyasar pada usaha kecil.

6

Pemerintah Belanda memberikan perhatian
serius pada pemantauan dan evaluasi bantuan
program mereka. Bagaimana Anda memastikan
bahwa setiap mitra kerja Pemerintah Belanda
memberikan perhatian yang cukup untuk melakukan
pengawasan dan evaluasi sebagai upaya memastikan
kelangsungan program?
Belanda mengharuskan kerangka kerja pemantauan
dimasukkan ke dalam semua program pengembangan
kerjasama. Kerangka kerja ini berisi indikator jelas dan
terukur dari hasil yang diharapkan, seperti peningkatan
akses atas sanitasi dan air minum bersih atau peningkatan
produksi pertanian per hektar. ]
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Perlindungan
Sosial

Peluncuran Inisiatif VCT@Work di Indonesia
350.000 pekerja Indonesia dapatkan
Tes dan Bimbingan HIV Sukarela dan
Rahasia (VCT) pada 2015
Suara sirine menggema di seluruh ruang serbaguna Balai
Samudera, Jakarta, ketika Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menekan tombol di hadapan
1.200 tamu undangan, menandai peluncuran nasional VCT@
Work di Indonesia pada 3 Desember 2013. Peluncuran resmi
ini disaksikan para mitra, termasuk Dr. Kemal N. Siregar
(Sekretaris Komisi Nasional AIDS), Hamid Batubara (Ketua
Koalisi Bisnis Indonesia terhadap AIDS), Mudji Handaya
(Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan), dan
Sudibyo Alimoeso (Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional).
Acara peluncuran ini diselenggarakan berkenaan dengan
Hari AIDS se-Dunia dan sejalan dengan tema tahun ini:
“Lindungi Pekerja, Keluarga, dan Negara dari HIV/AIDS.”
Selain meningkatkan kesadaran atas manfaat dari layanan
VCT sebagai akses atas terapi awal, peluncuran ini juga untuk
memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait ikut
berpartisipasi dalam inisiatif VCT@Work.
Inisiatif VCT@Work merupakan elemen penting dari kampanye
“Getting to Zero at Work” ILO, yang bertujuan untuk
menjangkau pekerja laki-laki dan perempuan melalui VCT.
Inisiatif ini ditargetkan untuk menjangkau lima juta pekerja
laki-laki dan perempuan melalui VCT pada 2015. Diharapkan
setelah mengetahui status mereka, pekerja yang dites positif
akan bisa mengakses perawatan HIV dan terapi keselamatan
hidup antiretroviral, yang memungkinkan mereka untuk hidup
sehat dan produktif.
Diperkirakan 34 juta orang hidup dengan HIV (UNAIDS, 2010)
secara global. Sebagian dari mereka berada di antara usia
produktif (15-49 tahun) dan tempat kerja merupakan tempat

mayoritas mereka yang terdampak epidemik ini menghabiskan
waktu. Mewakili kelompok terbesar laki-laki dan perempuan
yang hidup dengan HIV, dunia kerja memegang peranan
penting dalam pencegahan HIV dan AIDS.
Setelah peluncuran, Menteri Tenaga Kerja mengunjungi
sejumlah gerai dan pameran dari perusahaan dan organisasi
di mana para peserta dapat mengumpulkan informasi lebih

Hari AIDS Sedunia 2013

Kegiatan-kegiatan VCT diselenggarakan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya dan selama peluncuran nasional di Jakarta.
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Perlindungan
Sosial
jauh tentang HIV dan AIDS. Ketika mengunjungi tenda VCT,
tempat pemberian layanan VCT gratis, Menteri menekankan
pentingnya tes HIV dini bagi semua pekerja.
Inisiatif VCT@Work di
Indonesia dibangun
berdasarkan program
tempat kerja ILO
sebelumnya di Indonesia
guna membantu 350.000
pekerja menerima layanan
VCT di akhir tahun 2015,
dengan sasaran langsung
sebanyak 10.000 pekerja
di akhir 2013. Prioritas
akan diberikan kepada
sektor industri dengan
kerentanan terhadap
HIV, termasuk sektor
transportasi, perkebunan,
pertambangan dan
konstruksi.
“Semua kegiatan di bawah
inisiatif VCT@Work di
Indonesia akan dilakukan
bekerja sama dengan
para konstituen terkait,
termasuk pemerintah,
sektor swasta, dan serikat
pekerja. Untuk mendukung
kegiatan ini, ILO telah
mengembangkan
serangkaian perangkat
informasi terkait VCT@Work dan kemitraan dengan sektor
swasta,” ujar Risya A.Kori, Staf ILO untuk HIV dan AIDS.
Sektor swasta memainkan peran penting karena perusahaan
yang ikut serta tidak hanya bisa meningkatkan kesadaran
akan HIV dan AIDS dan meyakinkan para pekerja mereka
tentang pentingnya VCT dan deteksi dini, tetapi juga mampu
menyediakan arahan dan sistem pendukung bagi pekerja
yang terdeteksi positif. “Sejak September 2013, ILO dengan
PT. Pertamina (Persero) dan Komisi Nasional Penanggulangan
AIDS telah bekerja sama untuk menerapkan pencegahan

Dengan dites secepatnya secara
sukarela dan rahasia, kita akan
dapat mengendalikan, mengantisipasi
dan memetakan penyebaran AIDS
di negara kita. Karenanya kita perlu
menjaga momentum Hari AIDS se-Dunia
ini untuk bersama-sama melanjutkan
program penanggulangan dengan
pemerintah nasional dan daerah dan
juga sektor swasta.
Muhaimin Iskandar,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. PT.
Pertamina merupakan badan usaha milik negara pertama yang
meluncurkan inisiatif VCT@Work dan diharapkan lebih banyak
perusahaan akan berpartisipasi dalam inisiatif ini,” ujar Risya.
Peluncuran nasional VCT@Work juga diadakan serentak di
dua pelabuhan terbesar dan teraktif di Indonesia: Pelabuhan
Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Peluncuran di Pelabuhan Tanjung Priok diadakan di Dinas
Kesehatan dan Terminal Penumpang pelabuhan bekerja sama
dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI),
Kelompok Pekerja HIV dan AIDS Pelabuhan Tanjung Priok,
PT. Pelabuhan Indonesia, Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan
Komisi AIDS setempat; sementara peluncuran di Pelabuhan
Tanjung Perak diadakan bersama dengan Dinas Kesehatan
dan PT. Pelindo III.
Selama peluncuran, lebih dari 300 orang menjalani VCT,
termasuk pekerja, pengusaha, karyawan pelabuhan, kru kapal,
penjaga pantai dan pengemudi truk. Sarah Ayu, salah satu
peserta yang mengikuti layanan VCT gratis, menegaskan
dukungannya terhadap inisiatif ini. “Saya mengikuti tes hari
ini secara sukarela dengan harapan pekerja muda seperti
saya juga melakukan hal serupa. Saya percaya semua orang
harus mengambil tindakan mencegah HIV dan AIDS dan harus
mengetahui status mereka untuk mendapatkan tindakan yang
dibutuhkan secara tepat waktu.” ]
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pekerja
migran

Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang

Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
“Saya berharap Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan
Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) akan diratifikasi
oleh Indonesia sesegera mungkin tahun ini,” kata Muhaimin
Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam
sambutannya saat membuka Pertemuan Pemangku
Kepentingan Indonesia dalam Menuju Ratifikasi Konvensi
ILO No. 189 yang diadakan pada 12 Februari 2014.
Konvensi, yang telah diratifikasi oleh 15 negara ini, memberi
perlindungan yang telah lama tertunda bagi PRT di

seluruh dunia, di mana sebagian besar dari mereka adalah
perempuan dan pekerja migran.
Menurut data perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2012, ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia pada tahun
2012. Sebagian besar adalah perempuan dengan tingkat
pendidikan rendah, dan mereka tinggal serta bekerja di
daerah perkotaan. Di antara mereka, ada sekitar 111.000
anak-anak usia 15 hingga 17 tahun yang bekerja sebagai PRT.
Sedangkan dalam konteks pekerja migran, Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) memperkirakan ada sekitar 700.000 tenaga kerja
Indonesia (TKI) terdaftar yang meninggalkan kampung
halaman mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Mengingat besarnya jumlah PRT di dalam maupun luar
negeri, pemangku kepentingan terkait lainnya menyambut
baik pernyataan Menteri Tenaga Kerja yang menandakan
Pemerintah Indonesia sudah lebih serius menanggapi
persoalan terkait PRT. “KSBSI siap bekerja sama dengan
pemangku kepentingan lain untuk memastikan bahwa

10

ratifikasi akan dirampungkan pada tahun 2014 sebagaimana
disampaikan oleh Menteri,” kata Mudhofir, Ketua
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI),
menanggapi pernyataan Menteri dan menegaskan
dukungan KSBSI.
Choirul Anam, Wakil Direktur Eksekutif Kelompok Kerja
Hak Asasi Manusia (HRWG), menyatakan pendapat
serupa tentang komitmen Indonesia untuk meratifikasi
Konvensi ILO No. 189. Ia
menyatakan bahwa “ada
dukungan yang luas dari para
konstituen tripartit terhadap
pengadopsian Konvensi
189 pada 2011, termasuk
dari Pemerintah Indonesia.
Karenanya, tidak ada alasan
bagi Indonesia untuk tidak
meratifikasi Konvensi ini pada
2014.”
Sementara itu, Catherine
Legados-Parado, Direktur Biro
Kondisi Kerja, Kementerian
Tenaga Kerja Filipina, berbagi
pengalaman Filipina dalam
meratifikasi Konvensi ILO No.
189. Seperti juga Indonesia,
PRT cenderung tidak
dianggap sebagai pekerja
di kedua negara tersebut.
Ratifikasi tersebut, jelas
Catherine, telah mempercepat proses pengesahan UndangUndang (UU) Republik Filipina No. 10361, Act Instituting
Policies for the Protection and Welfare of Domestic
Workers. UU ini juga dikenal sebagai “UU tentang PRT”.
“UU tentang PRT ini kini menjadi standar perlindungan yang
digunakan Filipina dalam mengadakan negosiasi dengan
negara tujuan PRT di luar negeri.”
Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, menegaskan
pentingnya berbagi pengetahuan antar negara anggota

Saya berharap Konvensi ILO No.
189 tentang Pekerjaan Layak
untuk Pekerja Rumah Tangga
(PRT) akan diratifikasi oleh Indonesia
sesegera mungkin tahun ini.
Muhaimin Iskandar,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Cuplikan
ASEAN mengenai persoalan PRT, mengingat sebagian
besar negara ASEAN memiliki kondisi yang sama terkait
PRT. “ILO membantu para konstituen tripartitnya di
negara-negara anggota ASEAN untuk saling belajar
sebagai upaya membantu ASEAN meningkatkan
mekanisme perlindungan bagi semua pekerja migran,
termasuk mereka yang bekerja sebagai PRT.”
Pertemuan ini diselenggarakan ILO melalui Proyek
Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan
Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek
ASEAN TRIANGLE). Didanai Pemerintah Kanada,
proyek TRIANGLE bertujuan untuk mengurangi secara
signifikan eksploitasi terhadap pekerja migran di
kawasan ini dengan memberikan perlindungan hukum,
proses migrasi yang aman serta perlindungan pekerja
yang lebih baik. ]

UU Filipina tentang PRT (Batas
Kasambahay, UU Republik No.
10361) – Beberapa hal yang
diatur dalam UU ini

 Waktu istirahat harian
 Waktu istirahat mingguan
 Gaji bulan ke-13

Misi Tingkat Tinggi

Pemerintah Indonesia
mengenai Ketenagakerjaan
Muda
Di minggu 24 Februari, sebuah misi tingkat tinggi
terdiri dari pejabat senior Pemerintah Indonesia
berangkat ke Jenewa untuk bertemu para pakar
ILO mengenai isu terkait ketenagakerjaan muda
dan penciptaan pekerjaan. Paruh minggu pertama
melibatkan Dr. Suahasil Nazara, Kepala Koordinator
Kelompok Kerja di Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Wakil Presiden,
dan Dr. Diah Widarti, Penasihat Senior TNP2K untuk
bidang Ketenagakerjaan, dan di paruh kedua minggu
tersebut terlihat bergabung dengan Dr. Widarti adalah
Rahma Iryanti, Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Misi tersebut berjalan sukses dan menegaskan
kekuatan hubungan antara ILO dan Pemerintah
Indonesia. Staf kantor pusat ILO mendapatkan
pemahaman mengenai tantangan dan respons
di Indonesia dan belajar dari orang-orang yang
menciptakan kebijakan, sementara perwakilan
Pemerintah mampu mengeksplorasi secara
mendalam berbagai topik spesifik demi mendapatkan
pemahaman atas apa yang berhasil dilakukan di
seluruh dunia dan apa yang bisa diterapkan di
Indonesia. ]

 Cuti tahunan
 Hak untuk membentuk, bergabung atau membantu
serikat pekerja
 Akses ke sarana komunikasi
 Hak atas privasi
 Hak untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan budaya
 Tunjangan jaminan sosial untuk PRT
 Upah minimum bulanan
 Peraturan tentang pekerja rumah tangga anak (PRTA)

Alette van Leur, Direktur ILO, Departmen Aktivitas Sektoral (kiri)
dan anggota misi, Rahma Iryanti, Direktur Ketenagakerjaan
Bappenas (tengah) dan Dr. Diah Widarti, Penasihat Senior TNP2K
(kanan), didampingi Arsi Dwinugra Firdausy, Sekretaris Utama
dari Misi Permanen Republik Indonesia untuk Persatuan Bangsa
Bangsa (kedua dari kanan).

 Penerapan kontrak kerja
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Memperluas pangsa pasar

melalui program SCORE

CV ATS adalah salah satu contoh industri rumah tangga
sederhana yang telah berhasil memperluas pangsa pasarnya
setelah mengikuti program Kesinambungan Daya Saing dan
Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE). Seperti halnya industri
rumah tangga lainnya, CV ATS, yang terletak di Makassar,
Sulawesi Selatan, menghadapi berbagai kendala besar
terkait kerugian produksi, mutu barang yang tidak stabil serta
minimnya kendali mutu.

Tiga bulan setelah mengikuti program pelatihan SCORE
pada 2011 yang diadakan di bawah bimbingan seorang
instruktur ahli dari Balai Latihan Produktivitas Sulawesi Selatan
yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan Direktorat
Produktivitas dan Kewirausahaan, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; CV ATS telah berhasil meningkatkan
produktivitasnya, seraya mengurangi limbah, memperbaiki
kondisi kerja serta mengembangkan komunikasi yang lebih
baik antara pihak manajemen dengan pekerja.
Langkah peningkatan pertama yang diambil
perusahaan, sesuai hasil pelatihan, adalah dengan
membentuk Tim Peningkatan Perusahaan, yang
bertanggungjawab memperbaiki komunikasi,
serta meningkatkan kerjasama dan produktivitas
perusahaan. Tim ini mengubah rapat bulanan
menjadi rapat mingguan dan memasang papan
informasi. Selain itu, jumlah ventilator udara
ditambah dan mesin-mesin baru dipasang.
Mekanisme kendali mutu telah dikembangkan
untuk mengurangi limbah dan barang yang ditolak
(reject) serta untuk meningkatkan kualitas produk.
“Produktivitas kami meningkat sementara limbah
kami berkurang sebesar 50 persen selama jangka
waktu dua bulan setelah tercapai komitmen yang
kuat dan kerjasama yang baik dari semua manajer
dan pekerja,” kata Niko, seraya menambahkan
bahwa ruang produksi dan gudang kini telah bersih dan
teratur.

Sebagai produsen garam yodium untuk perusahaan makanan
lokal dan distributor produk, CV ATS mengeluarkan limbah
rata-rata sebesar 1,2 persen per hari atau setara dengan 84
kg per hari. Kondisi kerja yang buruk juga mempengaruhi
efisiensi dan efektivitas kerja karena pekerja tidak dapat
melaksanakan pekerjaan mereka secara optimal. Ruang
produksi tampak kotor dan berantakan, sementara gudang
terlihat tidak teratur dan suasana ruang kerja diselimuti asap,
debu dan serpihan akibat minimnya ventilasi.
Di samping itu, kurangnya komunikasi antara pihak
manajemen dengan pekerja juga merupakan kendala lain
yang dihadapi perusahaan yang didirikan bulan Juli 1998
ini. Tidak ada mekanisme komunikasi untuk pekerja dalam
memberikan masukan kepada pihak manajemen, terutama
mengenai peningkatan kualitas.

“Ini adalah tujuan utama dari program SCORE di mana kami
dapat membantu perusahaan-perusahaan kecil seperti CV
ATS untuk menjadi lebih produktif, serta mampu memperluas
pangsa pasar mereka dan menjadi lebih kompetitif,” kata
Januar Rustandie, Manajer Program SCORE di Indonesia.
Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Bidang Ekonomi
(SECO) dan Badan Pengembangan Nowergia (NORAD),
program SCORE didukung dan dilaksanakan oleh
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja
nasional. Sejumlah 90 perusahaan telah berpartisipasi dalam
program SCORE di seluruh Indonesia, yang terpilih sebagai
salah satu dari tujuh negara selain India, Cina, Afrika Selatan,
Ghana, Vietnam dan Kolombia untuk melaksanakan program
SCORE. ]

Kami bahkan telah berhasil memperluas pangsa pasar kami dan menguasai
pasar lokal di Makassar berkat peningkatan produktivitas kami. Prestasi utama
kami adalah memperoleh penghargaan Paramakarya 2013, yang merupakan
penghargaan tertinggi untuk kategori produktivitas perusahaan oleh Pemerintah
Niko Sugiharto,
Indonesia, bulan Desember tahun lalu.”
Director of CV ATS
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Mengubah pabrik garmen

menjadi tempat kerja yang lebih baik
Pelecehan adalah tindakan tidak menyenangkan yang
membuat orang lain merasa terhina, terintimidasi, dan
tidak nyaman. Siapa pun di tempat kerja dapat mengalami
berbagai macam bentuk pelecehan. Tampaknya banyak kasus
pelecehan di tempat kerja terjadi pada industri garmen. Ini
mungkin disebabkan berbagai alasan seperti keberadaan
banyaknya pekerja perempuan muda, tidak berpengalaman,
dan berasal dari daerah yang bekerja di bawah supervisi
penyelia laki-laki, tingginya tekanan produksi, dan praktik
kedisiplinan yang semena-mena.
Menurut laporan “Perspektif Pekerja dari Pabrik”, yang
diterbitkan pada Juli 2012 lalu ditemukan bahwa lebih dari 80
persen pekerja perempuan khawatir akan pelecehan seksual.
Selanjutnya, lebih dari 70 persen khawatir dengan kekerasan
verbal seperti bentakan atau bahasa vulgar dan sekitar 87,4
persen khawatir akan kekerasan fisik seperti pemukulan atau
dorongan di tempat kerja.
Kekhawatiran tersebut menuntut adanya tindakan kongkrit
agar perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja dapat
diberikan. Untuk mengatasi masalah ini Better Work Indonesia
(BWI) bekerja sama dengan Yayasan Pulih menyelenggarakan
pelatihan untuk mencegah pelecehan di tempat kerja pada
Februari 2014 di PT. Hansae Indonesia Utama dan dihadiri
oleh perwakilan pekerja dan penyelia.
Jacky Viemilawati dari Yayasan Pulih mengatakan bahwa
dalam pelatihan ini, dia menemukan banyak pekerja yang
baru mengetahui tindakan-tindakan yang dianggap sebagai
pelecehan dan mereka sebenarnya menerima perlakuan
tersebut setiap hari. “Ini menjadi sebuah praktik umum bagi
mereka (misalnya, kekerasan verbal). Tidak banyak yang
bisa mereka lakukan dan tidak ada tindakan khusus
yang dilakukan. Akibatnya, perasaan tersakiti
mereka disalurkan kepada sesama rekan
pekerja karena tidak memiliki sarana lain untuk
menyampaikan keluhan mereka.”

Pelatihan ini sangat penting bagi
pekerja, kami berharap masalah
kami dapat diselesaikan melalui
bantuan dari pelatihan ini.
Sofia,
pekerja perempuan PT Hansae
Indonesia Utama

Segala bentuk pelecehan di tempat kerja dapat merugikan
semua pihak terkait. Bagi pekerja, ini dapat menimbulkan
kinerja buruk yang menyebabkan penurunan produktivitas
kerja yang pada akhirnya dapat mempengruhi pekerja dan
keluarganya. Meningkatnya tingkat keluar-masuk pekerja dan
rendahnya produktivitas berpotensi mempengaruhi daya
saing ekonomi pabrik.
Di akhir pelatihan, Edward Yeum, General Manager dan
Koordinator Outsourcing PT. Hansae Indonesia Utama,
mengatakan,“Kami memiliki total empat ribu karyawan
sehingga sulit untuk melatih mereka pada waktu bersamaan.
Karenanya kami akan menjadikan pelatihan anti pelecehan
ini menjadi kegiatan pelatihan yang bersifat rutin. Kami juga
mencoba membangun lingkungan kerja yang baik dengan
mengadakan pelatihan dengan bantuan organisasi eksternal
seperti Better Work Indonesia.”
Melalui pelatihan ini, diharapkan pabrik garmen yang bekerja
sama dengan BWI dapat menyediakan kondisi bekerja yang
lebih baik bagi para pekerjanya.
Viemilawati juga mengingatkan bahwa pelatihan ini jangan
berhenti hanya pada tahap peningkatan kesadaran. Ada
tahapan lebih jauh yang harus dilaksanakan perusahaan
agar dapat mencegah praktik pelecehan dan
mampu mengatasi kejadian serupa. Namun
pada akhirnya, upaya ini membutuhkan
komitmen serius untuk melakukan perubahan,
serta mengganti keseluruhan sistem dan
budaya sehari-hari di tempat kerja. ]

13

ketenagakerjaan

Menginspirasi Siswa melalui

Modul baru ILO: KAB Start Up and Go
ILO bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur menyelenggarakan sebuah proyek percontohan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan
(SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) selama enam bulan (Juni-Desember) pada 2013. Proyek ini
mencakup lima kabupaten: Lamongan, Blitar, Kediri, Bangkalan, dan Banyuwangi. Lebih dari 10.000
siswa kelas 10 telah menerima manfaat dari proyek percontohan ini, sementara sebanyak 132 guru
kewirausahaan di 62 SMK dan SMA telah dilatih menggunakan Modul Know About Business (KAB)
Start Up and Go ILO.
Modul ini memberikan pendekatan partisipatif dan interaktif baru dalam mengajar keterampilan
kewirausahaan yang mendorong siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran.
Pendekatan baru ini juga menggunakan teknologi informasi terkini dalam bentuk sosial media yang
memainkan peran yang lebih besar dalam kehidupan siswa.
Salah seorang guru yang menerima pelatihan adalah Dyah
Ayu Endrianingsih, guru kewirausahaan di SMKN I Blitar.
Setelah mengikuti pelatihan untuk pelatih mengenai KAB
Start Up and Go selama lima hari, ia bergabung ke dalam
Forum Guru Kewirausahaan di Blitar bersama 42 guru
lainnya. Forum ini memberikan wadah bagi para guru
terlatih untuk berbagi ide dan bertukar pengalaman dalam
memberikan pelajaran kewirausahaan yang lebih efektif dan
interaktif serta membangun jiwa kewirausahaan yang lebih
kuat bagi siswa. Berikut adalah kisah Dyah:
“Saya sudah menjadi guru selama 18 tahun, dan saya
mengajar kewirausahaan bagi murid SMKN I Blitar.
Sebelum mengikuti pelatihan KAB Start Up and Go, saya
mengajar murid-murid saya dengan cara tradisional dan
menerapkan proses pembelajaran yang terpusat pada guru.
Saya menjelaskan dari buku-buku pelajaran sementara para
murid mendengarkan secara pasif. Hasilnya, murid-murid
saya sering merasa bosan dan saya sering menemukan
mereka tertidur di kelas. Mereka tidak terinspirasi dengan
kewirausahaan.
Namun, itu semua berubah ketika saya mengikuti pelatihan
KAB Start Up and Go dan menerapkan metode belajar baru.
Saya belajar teknik pembelajaran partisipatif yang melibatkan

Modul-modul KAB Start and
Go telah mengubah cara
saya mengajar para siswa, dan telah
menciptakan sebuah proses pembelajaran
yang menyenangkan dan interaktif di
kelas. Para siswa menjadi lebih aktif,
terlibat, dan terinspirasi; dan itu adalah
hal yang paling penting bagi seorang
Dyah Ayu E.,
guru seperti saya.
Guru Kewirausahaan
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murid dengan lebih aktif melalui
presentasi, diskusi, kelompok kerja,
studi kasus, tugas individu, pengajar
tamu, dan sebagainya. Dan, cara
paling inovatif yang saya pelajari
adalah menjadi lebih terhubung
dengan para murid melalui
penggunaan teknologi audio-visual.
Modul-modul ini dilengkapi dengan
cerita kewirausahaan inspiratif dalam
bentuk DVD. Berasal dari Afrika
Selatan, film telah diadaptasi ke
dalam konteks Indonesia. Karenanya,
sebagai bagian dari proses pembelajaran aktif, video-video
ditampilkan selama sesi kelas, diikuti dengan diskusi interaktif
para siswa selagi mereka belajar dari proses pengembangan
bisnis yang sesungguhnya melalui video.
Sebagai hasilnya, siswa kewirausahaan saya yang sebelumnya
diam dan pasif sekarang menjadi aktif dan lebih antusias.
Mereka mengajukan pertanyaan, terlibat dalam diskusi dan
bahkan mereka datang lebih cepat ke kelas dan menanti
untuk belajar kewirausahaan. Murid-murid saya sekarang
selalu menunggu kelas saya dan mereka juga penasaran
permainan peran apa lagi yang akan mereka mainkan atau
film apa lagi yang akan mereka tonton.
Salah seorang siswa saya mengatakan bahwa “sekarang
saya lebih mudah memahami permasalahan yang berkaitan
dengan kewirausahaan. Saya lebih bisa mudah mengingat
dan menerapkan apa yang saya pelajari di kelas.” Murid saya
yang lain berkata, “Saya harap kita bisa belajar kewirausahaan
seharian selama seminggu penuh, bukan hanya 45 menit
empat kali seminggu”, sementara seorang murid lainnya,
membandingkan kelas sebelum dan setelah penerapan KAB
Start Up and Go, mengatakan bahwa kelas kewirausahaan
setelah KAB Start and Go lebih menyenangkan dan menarik.
“Tidak ada lagi kebosanan,” kata murid-murid.” ]

ketenagakerjaan

Kisah Kholidah Hanifah:

Dari gelar master ke bisnis ayam goreng
ILO, bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), membentuk proyek percontohan pengembangan kewirausahaan dengan
menggunakan modul Memulai Usaha Anda (Start Your Business/SYB) ILO selama enam bulan, dari bulan
Juni hingga Desember 2013. Meliputi tiga wilayah (Yogyakarta, Semarang dan Solo), proyek percontohan ini
bertujuan mendukung Kemenakertrans dan Apindo dalam menciptakan model pengembangan kewirausahaan
menggunakan modul SYB yang akan direplikasi di tingkat nasional oleh Kemenakertrans pada 2014.
Selama proyek percontohan ini, ILO memfasilitasi Kemenakertrans dan Apindo dalam keseluruhan proses
Pelatihan untuk Pelatih (ToT) SYB dan Pelatihan untuk Pengusaha (ToE), yang mencakup pendampingan dalam
pemilihan pelatih, pemilihan peserta ToT dan ToE, penyelengaraan ToT dan ToE, serta pemberian bantuan
pasca pelatihan. Sebanyak 20 pelatih SYB dilatih, yang terdiri dari para instruktur balai pelatihan, staf Apindo
dan penyedia layanan pengembangan usaha. Sementara itu, 60 pengusaha muda potensial (20 peserta dari
masing-masing wilayah) diberi pelatihan dan dibantu untuk membuka dan mengembangkan usaha mereka.
Salah seorang
pengusaha muda
itu adalah Kholidah
Hanifah dari
Semarang yang
mengembangkan
usaha kuliner
bernama “Honey
Fried Chicken.” Ia
terpilih dari lebih 100
orang pendaftar dan
mampu meningkatkan
usahanya. Inilah
kisahnya:
“Saya suka memasak
dan tertarik untuk
menjadi seorang pengusaha sejak saya masih kuliah hukum
di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) di Semarang.
Saat itu saya menjual nasi kotak dan makanan kecil kepada
para mahasiswa lain serta untuk acara-acara yang diadakan
universitas. Di samping itu, saya juga menjual kue kering
selama bulan puasa dan lebaran.
Ketika usaha saya mulai tumbuh, saya mengembangkan
bisnis kue yang disebut ‘Hany Snacks and Cookies.’ Usaha
saya terus berkembang karena saya menggunakan bahanbahan organik tanpa bahan pengawet, dan semua kue dibuat
menggunakan tangan dengan kualitas terbaik. Pesanan saya
meningkat. Namun setelah lulus, saya memutuskan untuk
melanjutkan studi sambil bekerja. Alhasil, saya harus menutup
bisnis saya.
Ketika hampir menyelesaikan studi pada tahun kedua, saya
mulai merasa bosan belajar dan bekerja. Ketika memperoleh
gelar master, saya pun mengundurkan diri dari pekerjaan.
Saya memutuskan untuk membuka kembali ‘Hany Snacks and
Cookies.’ Impian saya sekarang adalah menjadi perempuan

pengusaha dan saya senang
dapat berpartisipasi dalam
Pelatihan Wirausaha ILO
bersama 19 orang pengusaha
muda lainnya di Semarang.
Karena tidak ada seorang
pun yang menjadi
pengusaha di keluarga,
saya mempelajari semua
hal tentang bisnis secara
otodidak. Melalui pelatihan
ini, saya banyak belajar
tentang cara membuka
dan mengembangkan
usaha. Saya juga belajar
mengenai perencanaan
bisnis, pembelian, penetapan harga, pengemasan, pemasaran
dan promosi. Dari apa yang saya pelajari, saya memutuskan
untuk mengembangkan usaha dengan menjual ayam goreng
bernama ‘Honey Fried Chicken.’
Ayam goreng adalah makanan populer bagi semua kalangan
baik dewasa maupun anak-anak. Ayam goreng dikonsumsi
sebagai makanan kecil atau makanan utama dengan nasi.
Saya mengembangkan kemasan praktis dan menarik bagi
para konsumen agar mereka dapat menikmati ayam goreng
setiap saat dan juga menawarkan layanan antar. Bisnis ayam
goreng saya terus berkembang.
Kini, saya mempunyai gerai di Unissula dengan empat
karyawan. Di samping ayam goreng, saya juga menambahkan
menu ayam lainnya seperti bistik ayam. Dengan modal awal
Rp. 5 juta, omset usaha saya saat ini telah berkembang dan
mencapai Rp. 21,6 juta hingga Rp. 29,8 juta per bulan. Omset
bahkan meningkat jika memperoleh pesanan tambahan untuk
acara-acara tertentu. Saya sangat bersyukur dan berharap bisa
terus mengembangkan usaha.” ]

15

gender

Memberdayakan pekerja rumahan perempuan
demi kondisi kerja yang lebih baik

Uswatun telah melakukan pekerjaan menyulam dari rumah,
di Kecamatan Pakis, Malang, selama lebih dari tujuh tahun.
Ia bekerja setiap hari, setiap minggu hingga sepuluh jam
per hari. “Tidak ada hari libur,” katanya sambil tertawa. Pada
September tahun lalu, Uswatun didatangi Sarno, fasilitator
Mitra Perempuan Pekerja Rumahan (MWPRI), bukan hanya
untuk bergabung dengan kelompok lokal pekerja rumahan
perempuan, tapi juga untuk dijadikan ketua kelompok
tersebut.
“Saya tidak punya anak kecil,
jadi saya punya lebih banyak
waktu luang dibandingkan
perempuan lain,” kata
Uswatun mengenai
keinginannya menjadi ketua
kelompok. Kedua anaknya
sudah remaja dan, tidak
seperti pekerja rumahan
lainnya, Uswatun tidak
memiliki anggota keluarga
lanjut usia atau anggota
keluarga lainnya yang hidup
bersamanya, yang harus
ia perhatikan dan penuhi
kebutuhan finansialnya.
Uswatun menjalani peran
barunya dan aktif bersama
MWPRI, merekrut pekerja
rumahan lainnya untuk
berpartisipasi dalam
kelompok tersebut secara
aktif dengan mengikuti pertemuan dan pelatihan. Meski
semua pengalaman yang ia peroleh banyak membantu
pengembangan dirinya, lokakarya kepemimpinan perempuan
sangat berarti baginya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
MWPRI untuk meningkatkan pekerjaan
layak bagi pekerja rumahan seperti
Uswatun merupakan bagian dari
dukungan yang diberikan Program Akses
atas Ketenagakerjaan dan Pekerjaan
yang Layak bagi Perempuan (MAMPU)
MAMPU merupakan program Australian
Aid yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan memberdayakan
perempuan miskin di Indonesia,
termasuk pekerja rumahan perempuan.
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Ia menjelaskan bahwa ia memiliki “masalah” dengan suaminya
yang dapat menjadi terlalu mengatur dan mencegahnya
berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak disukai suaminya.
Lokakarya ini, jelasnya, “membantu saya belajar berbicara
kepada suami dengan lebih baik,” mendapatkan kebebasan
yang lebih besar bagi dirinya.
Ia juga memperoleh keahlian yang membantunya
memperbaiki kondisi kerja untuknya dan anggota kelompok
lain, yang juga melakukan pekerjaan
merajut di bawah majikan yang sama.
“Saya hanya minta kenaikan upah
sekali,” jelasnya, dan itu terjadi tidak
lama setelah bergabung dengan
kelompok pekerja rumahan MWPRI.
Melalui pertemuan dan fasilitasi
Sarno, ia pun mengetahui bahwa ia
dan para perempuan lainnya berhak
memperoleh upah yang lebih baik
sehingga ia dapat menemui majikan
mereka dan melakukan negosiasi
untuk mewakili kelompoknya.
Uswatun mengatakan bahwa anggota
kelompoknya adalah inspirasi bagi
dirinya. “Saya berempati kepada
mereka jadi saya mengusahakan
agar mereka bisa mendapatkan
semuanya,” jelasnya. Pada awalnya ia
meminta kenaikan upah 6.000 rupiah
per produk yang mereka terima
saat itu. Pada akhirnya mereka bisa
meningkatkan upah sebesar 2.000
rupiah, namun ambisi mereka belum
selesai. Mereka kini membuka koperasi simpan pinjam dan
berharap dengan uang yang terkumpul dapat membuka
usaha kelompok dengan menggunakan keterampilan mereka.
“Proyek ILO-MAMPU baru saja menyelesaikan tahap
pelaksanaan kedua bersama Australian Aid. Selama tahap
kedua ini, proyek akan memperluas kemitraan dan cakupan
geografisnya demi meningkatkan kegiatan dan dukungan
yang diberikan kepada organisasi dan serikat pekerja yang
mengelola dan mewakili pekerja rumahan selama 2013,” jelas
Agnes Gurning, Staf ILO untuk Proyek MAMPU ILO.
Selama tahun 2013, proyek ini mengembangkan dan
meluncurkan serangkaian panduan non-diskriminasi
dan kesetaraan serta panduan pelatihan yang baik bagi
majikan pekerja rumahan dengan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo). Apindo dan pembeli internasional telah
menyebarluaskan panduan ini setelah berkonsultasi dengan
para pengusaha di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sedang
mencoba mengembangkan kemitraan percontohan dengan

ketenagakerjaan

Memperkuat program pemerintah untuk

menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan baik
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
memiliki mandat untuk mempromosikan perluasan lapangan kerja
dan pengembangan perekonomian informal melalui program
pasar tenaga kerja aktif yang menyediakan pengembangan
mata pencarian. Guna melaksanakan mandat ini Kemenakertrans
menjalankan lima program:
w

Padat Karya Infrastruktur: Menerapkan metode berbasis
tenaga kerja untuk berinvestasi pada akses infrastruktur desa.

w

Padat Karya Produktif: Menerapkan metode berbasis
tenaga kerja untuk berinvestasi pada infrastruktur
produktif desa.

w

Teknologi Tepat Guna: Menerapkan metode berbasis
tenaga kerja untuk berinvestasi pada teknologi tepat
guna di tingkat desa.

w

Tenaga Kerja Mandiri: Menyediakan pelatihan
kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil bagi
kelompok komunitas.

w

Tenaga Kerja Sukarela: Sebuah program pelatihan bagi
lulusan muda dari sekolah kejuruan (SMK)/pusat pelatihan
(BLK) untuk mendukung program-program lainnya.

Kemenakertrans telah terlibat secara aktif dalam membentuk
program-program ini untuk meningkatkan dampak
ketenagakerjaan dan efektivitas program-program ini dalam
mendukung penerima bantuan untuk meningkatkan mata
pencarian mereka. Untuk itu Kemenakertrans menerapkan
pendekatan “berbasis sumber daya lokal” (local resourcebased/LRB) pada 2012 guna mendukung pengembangan baik
dari segi kualitas aset maupun kualitas kesempatan kerja yang
dihasilkan dari program-program tersebut.
Program ini dibangun berdasarkan pelaksanaan proyekproyek ILO sejak 2006 dan seterusnya yang memperlihatkan
penerapan pendekatan LRB dalam konteks mitigasi
pemulihan bencana dan perubahan iklim. Pada 2013 ILO
dan Kemenakertrans memperkuat kerjasama mereka dengan
mengadopsi dan mereplikasi praktik-praktik yang baik dan
hasilnya terlihat dengan terciptanya lebih banyak pekerjaan
dengan kualitas lebih baik melalui program Kemenakertrans ini.
pengusaha di industri rotan agar dapat meningkatkan
kondisi kerja para pekerja rumahan.
Proyek MAMPU mendukung dan menyediakan bantuan
teknis kepada serikat pekerja dan MWPRI atau HOMENET
Indonesia agar dapat mengelola, memberdayakan
dan mewakili hak serta kepentingan pekerja rumahan
secara lebih baik. Selama tahun 2014, dukungan ini akan
diperluas ke organisasi sosial lainnya seperti Trade Union
Rights Centre, YASANTI, dan Bitra dan akan ditingkatkan
skalanya dengan serikat pekerja (KSPSI, KSPI, KSBSI dan
KSPSI). ]

Berdasarkan hasil yang diperoleh sejauh ini, pada 2014
Kemenakertrans telah merencanakan sejumlah proyek
percontohan menggunakan anggaran nasional (APBN)
untuk mereplikasi pendekatan dan desain yang digunakan
ILO untuk membangun aset masyarakat di Nias, Aceh
dan Kalimantan Tengah. Proyek percontohan ini disebut
“Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja berbasis LRB” (IP3LRB). Proyek ini terdiri dari proyek percontohan untuk
pembangunan jembatan gantung (5), jalan desa (8) dan
pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) (1). ]
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Memberikan Alternatif Mata Pencaharian Hijau

di Daerah Perdesaan di Kalimantan Tengah
ILO menyelenggarakan Lokakarya Nasional mengenai
Keterkaitan REDD+ terhadap Pekerjaan: Pekerjaan Berwawasan
Ramah Lingkungan pada November 2013 di Jakarta, yang
bertujuan membahas pendekatan-pendekatan yang memberikan
mata pencarian dan pekerjaan ramah lingkungan yang
berkelanjutan dalam konteks REDD+ di Indonesia. Lokakarya ini,
diselenggarakan ILO melalui Proyek Akses ke Mata Pencarian
Hijau untuk Respons Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan
Tengah terhadap Perubahan Iklim (GLACIER), juga menandai
berakhirnya Proyek ILO-GLACIER setelah berjalan selama lebih
satu tahun sejak September 2012 di provinsi percontohan
Kalimantan Tengah.
Selain memperlihatkan capaian-capaian terbaru dari Proyek
ILO-GLACIER, lokakarya ini juga memberikan ruang bagi para
konstituen terkait untuk menyusun strategi-strategi penciptaan
lapangan kerja dalam konteks REDD+. Selanjutnya, lokakarya ini
memberikan masukan dan rekomendasi bagi Tim Khusus REDD+
dalam merencanakan tahap pelaksanaan REDD+ berikutnya.
“Kegiatan ekonomi memberikan masyarakat mata pencarian dan
juga berdampak pada lingkungan dan perubahan cuaca – dan
sebaliknya. Yang terpenting dalam hal ini adalah memastikan
pekerjaan yang tercipta bersifat berkelanjutan dalam jangka
pendek, menengah dan panjang – yang sangat terkait erat
dengan pemanfaatan lingkungan,” ujar Michiko Miyamoto,
Wakil Direktur ILO di Indonesia mengenai dampak Proyek ILOGLACIER terhadap komunitas.
Tujuan utama dari Proyek ILO-GLACIER ini adalah meningkatkan
akses terhadap mata pencarian yang berkelanjutan bagi

Kisah Neneng:

“Ladang-ladang Kami sekarang lebih Produktif”

Tinggal di Lawang Kajang, sebuah desa kecil di sepanjang
Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, Neneng berasal dari
Katujung, sebuah desa di kabupaten tetangga. Dia orang
Dayak, masyarakat mayoritas di Kalimantan yang menikahi
Junedi, yang berasal dari Lawang Kajang, pada awal tahun
1990-an. Kini Junedi menjabat sebagai kepala desa dan
mereka telah dikaruniai empat orang anak.
Neneng dan Junedi memiliki lebih dari 17 hektar lahan yang
tersebar di berbagai lokasi. Pada saat mereka membeli lahan
tersebut, tidak ada apapun hanya semak-semak. Hutan kaya
yang sebelumnya meliputi area tersebut telah ditebang
dan dibakar oleh para pemilik sebelumnya untuk menanam
padi. Neneng menggunakan bibit dari beberapa tanaman
karet yang masih tersisa di lahan tersebut untuk mengubah
enam hektar lahan menjadi kebun karet. Tiga tahun lalu,
sebuah perusahaan minyak sawit menghubungi mereka untuk
menanami 10 hektar tanah mereka dengan kelapa sawit.
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masyarakat setempat melalui dukungan terhadap Rencana
Induk REDD+ untuk Rehabilitasi dan Revitalisasi Eks Proyek
Lahan Gambut di lima desa percontohan: Desa Aruk, Lawang
Kajang, Bereng Bengkel, Pilang dan Tumbang Nusa. Untuk
pendekatan jangka panjangnya, Proyek ILO-GLACIER
menerapkan kegiatan hutan agro dan pengelolaan kebakaran

Kendati demikian, mayoritas anggota komunitas tidak
berhasil menyulap lahan mereka menjadi bernilai secara
ekonomi. Dulu lahan di Lawang Kajang memang dipenuhi
hutan lebat namun kini telah menjelma menjadi lahan terbuka
yang hanya ditumbuhi semak-semak. Menurut adat di desa
tersebut, lahan menjadi properti pribadi saat seseorang dapat
memperlihatkan bahwa ia bisa mengurusnya. Alhasil, para
penduduk desa secara berlebihan melakukan pembabatan
dan pembakaran hutan untuk kemudian ditanam dengan
tanaman pertanian serta kemudian mengklaim lahan tersebut
sebagai milik mereka.
Seiring dengan waktu, kualitas tanah berkurang sehingga
tidak lagi baik untuk ditanami tanaman pertanian atau
perkebunan. Penduduk pun kemudian meninggalkan lahan
untuk memulihkannya kembali selama 20-30 tahun. Metode
tebang dan bakar juga menjadi penyebab utama kebakaran
hutan di sekitar Lawang Kajang dan kebakaran hutan telah

ketenagakerjaan
sebagai investasi lingkungan dan merehabilitasi lahan gambut
yang rusak.
Selanjutnya, Proyek memberikan pelatihan dalam perkebunan
karet, teknik penangkapan ikan dan kewirausahaan yang
mendukung nilai rantai yang
ramah lingkungan terhadap
sektor perkebunan karet dan
perikanan. “Sejak ILO datang ke
sini, daerah kami menjadi lebih
produktif. Metode-metode baru
yang diterapkan berjalan baik
dan berguna, serta membantu
tanaman tumbuh lebih pesat,”
kata Neneng dari Lawang Kajang
(lihat kisah Neneng).
Melengkapi kegiatan-kegiatan ini,
Proyek memperbaiki akses atas
fasilitas sosioekonomi serta pasar
melalui pembangunan kembali
jalan, jembatan dan jembatan
gantung. Pendekatan ILO
diterapkan sebagai satu kesatuan
“paket” untuk memberikan
komunitas mata pencarian
yang berkelanjutan. Sebanyak
13.292 hari kerja diciptakan
bagi masyarakat selama masa
pelaksanaan yang memberikan
penghasilan jangka pendek seraya berupaya mencapai
pendekatan jangka panjang.
ILO juga mempromosikan pendekatan partisipatif yang
melibatkan komunitas dalam proses pembuatan keputusan
dari awal Proyek dijalankan dan pendekatan berbasis sumber
daya lokal. ]

Pencapaian Utama
Proyek ILO-GLACIER

Pencapaian-pencapaian Proyek GLACIER ILO di tiga
bidang: 1. Investasi infrastruktur lingkungan; 2. Peningkatan
akses pedesaan; dan 3. Pengembangan rantai nilai hijau.
Pencapaian tersebut berupa hasil dan dampak berikut ini
bagi masyarakat setempat di lima desa percontohan:
1.

2.

3.

Investasi infrastruktur lingkungan
•

166,9 hektar tanah ditanami karet, tanaman buahbuahan dan pohon hutan;

•

4.993 hari kerja dihasilkan; dan

•

1.600 meter pencegah kebakaran dibangun.

Peningkatan akses pedesaan
•

200 meter jembatan gantung di Tumbang Nusa;

•

400 meter jalan sepeda motor dan jembatan kecil
di Pilang;

•

215 meter perbaikan jalan di Aruk dan 72 meter
jalan di Lawang Kajang diselesaikan; dan

•

4.743 hari kerja dihasilkan.

Pengembangan rantai nilai hijau
•

25 tambak ikan dibangun di lima desa;

•

Serangkaian pelatihan kewirausahaan, perkebunan
karet dan penambakan ikan; dan

•

Pembangunan kapasitas bagi para pejabat
pemerintah terkait mengenai pekerjaan ramah
lingkungan (green jobs) dan pembangunan
ekonomi lokal. ]

mengakibatkan penggundulan dan degradasi hutan sekitar.
Neneng menyaksikan lahannya terbakar pada suatu waktu,
namun karena tidak ada tanaman yang berharga yang tumbuh
di atasnya saat itu, ia tidak berupaya menghentikan kebakaran
tersebut.

bisa meningkatkan kesuburan tanah,” ujar Neneng, seraya
menambahkan perkebunan-perkebunan baru juga mampu
mendorong petani-petani lain untuk melawan penyebaran
kebakaran hutan guna melindungi perkebunan mereka yang
berharga.

Sebagai respons terhadap isu ini, melalui proyek GLACIER,
ILO mengembangkan perkebunan tumpang sari dengan
mempergunakan empat spesies tanaman: rambutan, durian,
karet dan nanas. Model agro-kehutanan ini mampu memberikan
variasi sumber pendapatan bagi para penduduk desa dalam
jangka menengah hingga jangka panjang. Neneng juga
berpartisipasi dalam pelatihan hutan agro yang diorganisasi
oleh ILO. Neneng belajar mengenai jarak optimal untuk model
tumpang sari dan bagaimana membersihkan semak belukar
tanpa menggunakan api. Mereka juga mempelajari bagaimana
membuat pupuk organik dengan menggunakan semak belukar
dan sisa sayuran dalam bentuk kompos.

Untuk penanaman tumpang sari, Neneng menerima 130 bibit
rambutan, 65 bibit durian, 163 bibit karet dan 780 bibit nanas
pada bulan Juli. Jika model agroforestry berhasil, hal tersebut
akan memberikannya pendapatan yang terdiversifikasi dalam
jangka panjang, serta bisa meminimalisir dampak gagal panen
pada tanaman tertentu di tahun-tahun berikutnya.

“Dengan kombinasi beberapa spesies pohon, saya sekarang
dapat memanen produk yang berbeda seperti karet dan
buah-buahan. Keragaman spesies yang tumbuh di lahan juga

Sekarang tugas utama Neneng adalah mempertahankan
lahannya. “Sejak ILO datang kemari, ladang kami menjadi
lebih produktif. Metode baru yang baik dan berguna
telah berhasil kami terapkan. Itu membantu tanaman
tumbuh dengan baik,” tegasnya. Neneng juga secara rutin
menyirami lahan dengan air dari sumur baru yang dibangun
sebagai bagian dari proyek ILO-GLACIER. Delapan sumur
yang dibangun di Lawang Kajang sangat berguna untuk
menghentikan kebakaran hutan pada musim kemarau. ]
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Meningkatkan pembangunan usaha lokal
di Papua melalui kewirausahaan

Tanah Papua, yang terdiri dari provinsi Papua dan Papua
Barat, merupakan wilayah terbesar dan paling sedikit
penduduknya di Indonesia dengan 3,6 juta penduduk, yang
terdiri dari lebih 250 kelompok etnis dan suku (BPS, 2010).
Sedikitnya 73 persen dari penduduk asli Papua hidup di
daerah pedalaman.
Terlepas dari fakta bahwa wilayah ini kaya akan sumber daya
alam, tingkat kemiskinan Papua adalah dua kali lebih besar
dari angka rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi di
negara ini: 34,88 persen untuk Papua Barat dan 36,80 persen
untuk Papua.
Selama lebih dari satu setengah tahun, ILO dan UNDP
bekerja sama melalui Program Pengembangan berbasis
Masyarakat (PcPD) Tahap 2. Proyek ini melaksanakan
program ‘Pelembagaan Pembangunan Mata Pencarian yang
Berkelanjutan untuk Masyarakat Papua’ yang didanai NZAID
dan telah selesai pada akhir 2013.
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Tujuan proyek ini sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Indonesia dan didukung dengan
kebijakan-kebijakan serta program-program yang
menekankan pada pengembangan pekerjaan dan usaha
kecil. Proyek ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, khususnya masyarakat adat Papua, melalui
sistem dan proses yang berfungsi lebih baik di pemerintah
lokal dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan akses atas
mata pencarian yang lebih baik.
“Proyek ini menerapkan tiga komponen yang saling
berhubungan untuk mendukung pengembangan usaha
lokal, memfasilitasi akses atas keuangan bagi kelompok
usaha lokal pilihan, dan menciptakan pengembangan/
inkubasi usaha mikro. Hal ini dicapai dengan melaksanakan
beberapa program pelatihan yang mencakup
pengembangan usaha mikro, manajemen keuangan dan
pemasaran, yang berfokus pada wirausahawan perempuan,”
jelas Tauvik Muhamad, Staf ILO.

ketenagakerjaan

Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan ini memberikan model
nyata yang dibutuhkan masyarakat
adat Papua untuk replikasi lebih lanjut
demi membangun kemandirian dalam
masyarakat mereka, meningkatkan
akses atas mata pencarian yang lebih
baik, serta membebaskan mereka dari
kemiskinan.
Locas Enembe,

Pada akhir proyek, proyek berhasil mencapai hal berikut:
w

Pelatihan bagi 504 usaha mikro lokal, 65
persen di antaranya adalah perempuan.

w

Gubernur Papua

Peningkatan kemampuan penerima
manfaat perempuan untuk
mengembangkan perencanaan usaha
mereka sendiri dan meningkatkan akses
mereka atas mata pencarian yang lebih
baik, dengan menggunakan pengalaman dan
pelajaran yang diperoleh sebelumnya dari proyekproyek mata pencaharian ILO seperti Pemberdayaan
Masyarakat Adat Papua (PIPE), Pendidikan dan

Program pelatihan ini dilengkapi dengan berbagai
macam studi yang mencakup analisis pemetaan jaringan
nilai, diagnosa ketenagakerjaan dan iklim usaha,
dan survei investasi, serta pemetaan lembaga usaha
mikro, dan mengujicoba pusat pengembangan usaha
perempuan di kecamatan pilihan.
Dengan dukungan dari Pemerintahan Papua dan
Papua Barat dan juga bekerja sama dengan unit teknis
pemerintahan setempat, Bank Indonesia, universitas
lokal (Universitas Negeri Papua/UNIPA, Universitas
Cendrawasih/UNCEN dan Universitas Ottow Geisller),
serta lembaga swadaya masarayat serta organisasi
berbasis komunitas setempat, proyek ini menargetkan
masyarakat adat Papua di delapan kabupaten; enam
kabupaten di Papua (Jayawijaya, Yahukimo, Yappen,
Mimika, Boven Digoel dan Sarmi) dan dua kabupaten di
Papua Barat (Manokwari dan Fak-fak).
Pada lokakarya penutup yang diadakan pada Desember
2013, Gubernur Papua, Lukas Enembe, sangat
menghargai intervensi yang dilakukan Proyek PcDP
Tahap 2. Ia juga berharap pengembangan ekonomi lokal
di Papua akan dapat lebih ditingkatkan jika lebih banyak
lagi masyarakat adat Papua yang mengembangkan aset
lokal melalui kewirausahaan. ]

Pelatihan Keterampilan (EAST) dan Pengembangan
Keterampilan Kewirausahaan (ESD), di mana
kesemuanya menerapkan modul kewirausahaan
yang sudah dimodifikasi (Kewirausahaan berbasis
Gender/GET Ahead).
w

Pelatihan bagi 35 instruktur wirausaha (65
persen dari mereka adalah perempuan).

w

Pelatihan dan peningkatan kapasitas
delapan lembaga setempat sebagai
Penyedia Layanan Pengembangan Usaha
untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan
penjangkauan kepada khalayak sasaran guna
memastikan intervensi proyek untuk meningkatkan
skala dan replikasi.

w

Pelaksanaan berbagai studi dan perangkat
mengenai analisis jaringan nilai, diagnosa
ketenagakerjaan, iklim usaha dan investasi
yang akan digunakan sebagai dasar untuk
perumusan kebijakan guna mengatasi hambatan
dalam memberdayakan masyarakat adat. ]

Masyarakat adat perempuan Papua.
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Cynthia Warwe: Mewujudkan Penghasilan Berkelanjutan

untuk Para Perempuan Papua
Cynthia Warwe, 27, senantiasa memimpikan dapat memberi
bantuan ke komunitasnya. Pada 2009, setelah lulus kuliah,
Cynthia mulai bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang berpusat di Jayapura yang memfokuskan diri pada
penguatan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat. LSM
itu bernama “Harapan Anak Papua di Indonesia” (HAPIN).
Pada saat itu, Cynthia juga ikut serta dalam “Solidaritas
Pedagang Asli Papua” (SOLPAP).
SOLPAP, bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Disperindagko) Provinsi
Papua mendirikan Koperasi untuk Pengusaha Perempuan
Asli Papua (Koperasi Mama-mama Pedagang Asli Papua/
KOMMPAP), yang kini dikelola oleh Cynthia selain aktif di
HAPIN dan SOLPAP. KOMMPAP bekerja untuk meningkatkan
mata pencarian para pengusaha perempuan asli (dikenal
sebagai Mama-mama Papua di Jayapura) melalui alih
keterampilan. Organisasi tersebut saat ini memiliki 296
anggota, yang secara umum bekerja sebagai penjual ikan dan
sayuran di sebuah pasar yang berpusat di Jayapura.
KOMMPAP telah menghadapi perjuangan yang sangat berat.
Para pedagang perempuan asli menghadapi persaingan
ketat dari pedagang pendatang, yang cenderung memiliki
pengetahuan, keahlian serta akses atas modal yang lebih
baik. Tingginya angka buta huruf dan tidak bisa berhitung
juga menjadi penghambat perkembangan usaha. Tingkat
buta huruf nasional (untuk usia 15 tahun ke atas) kurang dari
sembilan persen. Di Papua, tingkat buta huruf berkisar pada
angka 36 persen (BPS 2012), dengan buta huruf lebih banyak
di kalangan masyarakat adat. Dalam abad informasi ini, buta
huruf dan tidak mampu berhitung sangat berdampak pada
kemampuan pengusaha perempuan asli untuk merespons
perkembangan pasar dan akses keuangan dari lembagalembaga keuangan mikro.

Saya sekarang terampil dalam
memberikan layanan pengembangan
usaha yang cocok untuk kondisi lokal
kepada para anggota KOMMPAP. Saya juga
tahu bahwa pelatihan harus ditindaklanjuti
dengan dukungan pasca-pelatihan, agar
hasil pelatihan dapat berkelanjutan.
“Dipersenjatai” dengan pelajaran yang diterima dari
ILO, proyek ini mengadaptasi modul pelatihan ILO, yaitu
Kewirausahaan berbasis Gender (GET Ahead) dan Pendidikan
Keuangan untuk Keluarga. Para perempuan diajarkan keahlian
mendasar, termasuk bagaimana memisahkan penghasilan
mereka untuk keperluan konsumsi dan menabung,
menyiapkan sebuah rencana usaha, mengakses keuangan
dari lembaga-lembaga keuangan mikro, dan memperpanjang
kondisi barang-barang yang dipajang. Mereka diajarkan
melalui permainan peran, simulasi, permainan sambil belajar
dan metode-metode pelatihan yang cocok untuk kondisi
lokal.
Dengan dukungan PcDP Tahap 2 dan ILO, 45 anggota
KOMMPAP ikut serta dalam pelatihan seperti itu. Dari
jumlah tersebut, 25 peserta kemudian dipilih untuk
menerima pendampingan pasca pelatihan. Para pelatih
dipilih berdasarkan kemampuan dan motivasi mereka
untuk menerapkan keahlian yang dipelajari dari pelatihan.
“KOMMPAP juga menggunakan anggarannya sendiri untuk
melakukan dukungan pasca pelatihan, dan akan terus
melakukannya setelah dukungan dari PcDP Tahap 2 berakhir,”
kata Cynthia.

Yang membuat Cynthia sangat kecewa, pelatihan
pengembangan usaha untuk Mama-mama Papua selalu
gagal. Bila melihat kebelakang, ia menyadari pelatihan
seperti itu tidak mempertimbangkan kebutuhan dan minat
dari para perempuan asli Papua. Para pelatih, misalnya,
sangat bergantung pada presentasi dan sumber tertulis untuk
mengajarkan keahliannya, tanpa mempertimbangkan tingkat
buta huruf yang tinggi dari para anggota KOMMPAP, yang
mencapai 60 persen.

Bank Indonesia sangat terkesan atas kerja KOMMPAP
sehingga memberikan pendanaan lebih besar untuk
mendukung kehadiran Cynthia dalam pertemuan nasional
mengenai Penyedia Layanan Pengembangan Usaha yang
diketuai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(UKM) di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Juni 2013. Dalam
pertemuan ini, Cynthia diajarkan bagaimana mengelola
koperasi di sektor swasta, termasuk bagaimana memperluas
jaringan KOMMPAP yang sudah ada.

Pada 2012, semua ini berubah. Menjalin kemitraan dengan
‘Program Pembangunan berbasis Masyarakat (PcDP)
Tahap 2, sebuah program yang diterapkan oleh UNDP, ILO
dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), dengan pendanaan dari New Zealand Aid
(NZAid), KOMMPAP mengubah dirinya menjadi Penyedia
Layanan Pengembangan Usaha yang mampu menyediakan
pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta
dukungan lainnya kepada Mama-mama Papua.

Saat ini PcDP Tahap 2, di bawah kemitraan dengan ILO, telah
menyediakan pelatihan “2-in-1” dan dukungan pelatihan
untuk 453 pengusaha dari Papua dan Papua Barat. Dari
angka ini, 61 persen adalah perempuan. Menurut ILO, kaum
perempuan cenderung menarik manfaat lebih banyak dari
pelatihan seperti itu. Sekitar 46 persen perempuan, dibanding
dengan 41 persen laki-laki, melanjutkan dengan memulai
usaha baru atau mendapatkan pekerjaan baru setelah
mengikuti pelatihan keterampilan usaha dan kejuruan. ]
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Memperkuat peran pekerjaan layak

dalam kesetaraan pertumbuhan prioritas utama
Indonesia mencatat kenaikan tingkat pengangguran
sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi
pada 2013, dengan jumlah pengangguran mencapai 6,25
persen pada Agustus 2013. Peningkatan pengangguran
ini menjadi kontras dengan tren jangka lebih panjang yang

memperlihatkan pengurangan pengangguran. Antara
bulan Agustus 2012 dan Agustus 2013 pertumbuhan
ketenagakerjaan jatuh hingga ke angka nol sementara
pertumbuhan ekonomi berkembang sebesar 5 persen,
mencerminkan adanya kemandekan dan pertumbuhan
pengangguran. Ketenagakerjaan di manufaktur, yang
memberikan informasi penting mengenai tren perdagangan
dan investasi, mengalami penurunan untuk pertama kalinya
dalam lima tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja
juga menurun. Tren-tren ini mengindikasikan munculnya
permasalahan serius terkait ketenagakerjaan dalam
perekonomian.
“Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan
terpenting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.
Namun, rendahnya rasio penciptaan lapangan kerja atas
pertumbuhan ekonomi masih menjadi permasalahan utama,”
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kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia. Ia selanjutnya
menjelaskan bahwa, “Upaya-upaya lanjutan diperlukan untuk
memastikan kebijakan pembangunan pemerintah yang pro
lapangan kerja, pro kaum miskin, pro lingkungan dan pro
pertumbuhan dapat mewujudkan tujuan pertumbuhan yang
menghasilkan banyak lapangan kerja. Ini artinya usaha yang
dilakukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan harus juga dilakukan untuk
mempromosikan lapangan kerja.”
Laporan, Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia
2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam
kesetaraan pertumbuhan, yang diluncurkan pada
17 Desember 2013 di Jakarta, menegaskan bahwa
Indonesia menghadapi penyesuaian dalam indikator
makro-ekonominya pada 2013, dan penyesuaianpenyesuaian ini tercermin dalam penurunan situasi
ketenagakerjaan. Kendati kemajuan tercapai dalam
sejumlah indikator, seperti pencapaian pendidikan dan
ketenagakerjaan formal, berbagai tantangan masih
terjadi, khususnya pada produktivitas kerja, akses atas
perlindungan sosial dan upah. Namun, pesan laporan
tahun ini adalah mempertahankan capaian-capaian
yang telah terwujud dunia kerja, seraya memperkuat peran
pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan.
Laporan menganalisis sejumlah indikator yang memberikan
masukan mengenai kuantitas dan kualitas ketenagakerjaan
di Indonesia. “Dengan melambannya pertumbuhan
ekonomi, Indonesia kini menghadapi situasi pertumbuhan
pengangguran. Ketimpangan pendapatan juga meningkat,
meski tingkat partisipasi angkatan kerja rumah tangga miskin
menguat. Situasi ini menegaskan mendesaknya kebutuhan
untuk terfokus pada pekerjaan layak dan kesetaraan
pertumbuhan,” kata penulis laporan, Emma Allen, ekonom
Kantor ILO Jakarta.
Laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial 2013 dapat diakses
pada: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/
WCMS_233250/lang--en/index.htm. ]
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Perlindungan
Sosial

Membangun perlindungan sosial
melalui mekanisme “Pelayanan Satu Atap” di Indonesia

Proyek percontohan Pelayanan Satu Atap (PSA) ILO
dikembangkan sebagai bagian dari rekomendasi penilaian
bersama ILO dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) terkait landasan perlindungan sosial
(SPF). Penilaian yang dilaksanakan pada 2012 ini menegaskan
perlunya membentuk PSA sebagai koordinasi efektif dan
mekanisme efisien
bagi program
perlindungan sosial dan
ketenagakerjaan.
Proyek percontohan
yang didanai
Pemerintah Jepang
ini dilaksanakan
bekerja sama dengan
Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi,
Bappenas dan badan
perencanaan daerah
di dua provinsi pilihan
yaitu Maluku dan Jawa
Timur. Proyek satu
tahun ini bertujuan
untuk memperluas
jangkauan pelayanan
sosial dan ketenagakerjaan yang sudah ada dan memfasilitasi
koordinasi yang lebih baik di antara pemangku kepentingan
terkait di semua tingkatan.
Proyek PSA yang baru berakhir pada bulan Februari 2014 ini
telah memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan
terkait perluasan cakupan perlindungan sosial bagi
masyarakat yang selama ini belum tersentuh, menuntaskan
rancangan studi untuk penerapan PSA, dan menyelesaikan

Sistem Manajemen Informasi (MIS) guna untuk memfasilitasi
penerapan PSA secara lebih lanjut di Indonesia.
Untuk menandai penutupan proyek PSA ini, dua lokakarya
teknis diadakan di Malang, Jawa Timur, dan Ambon,
Maluku, pada 5 dan 25 Februari 2014. Dihadiri berbagai
pejabat pemerintahan daerah, lokakarya ini diakhiri
dengan tercapainya
sebuah kesepakatan
bahwa mekanisme
PSA dianggap sebagai
modalitas yang baik untuk
mengentaskan kemiskinan
dan memperluas jangkauan
jaminan sosial kepada
pekerja informal dan
kelompok rentan lainnya,
termasuk orang yang hidup
dengan HIV (ODHA), sesuai
dengan ketentuan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan
dan Ketenagakerjaan
mendatang.
SPF merupakan landasan
perlindungan sosial mendasar bagi semua orang di seluruh
dunia, meliputi akses ke kesehatan, jaminan pendapatan
bagi anak untuk nutrisi, pendidikan serta perlindungan,
jaminan minimum bagi kelompok usia aktif, dan semua
penduduk lanjut usia dan dengan disabilitas. Hingga saat ini,
hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia (17 persen
dari 220 juta) yang tercakup dalam sistem asuransi sosial
ketenagakerjaan, dan sebagian besar masyarakat lainnya
yang berada di sektor perekonomian informal masih belum
terjangkau. ]

Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon

Lanjutkan Penerapan PSA

Nota Kesepahaman tentang PSA antara ILO dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Maluku telah resmi
ditandatangani pada 17 Oktober 2013. Nota Kesepahaman
ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Maluku
untuk melanjutkan kegiatan PSA menggunakan anggaran
provinsi dan lokal mereka sendiri.

Sihaloho, mengatakan bahwa “PSA sangat bermanfaat untuk
mngesahkan data “berdasarkan nama dan alamat” yang
dikumpulkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) untuk mengidentifikasi mereka yang
berhak menerima subsidi premium untuk didaftarkan sebagai
penerima skema jaminan sosial.”

Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Maluku, Ross Far
Far, menghargai kelangsungan penerapan inisiatif PSA di
Maluku. “Ini sejalan dengan program pengentasan kemiskinan
di tingkat lokal dan provinsi Maluku.” Sementara Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr. Antonius

Pemerintah Provinsi Maluku juga berencana mereplikasi dan
meningkatkan skala penerapan PSA ke daerah-daerah lain
di Maluku. Selain itu, Nota Kesepahaman serupa sedang
dikembangkan untuk proyek percontohan PSA di daerah
Malang, Jawa Timur. ]
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ASEAN

Menentukan langkah bagi dunia usaha

untuk persiapkan integrasi ASEAN
ILO menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi selama
dua hari di Bali, Indonesia, pada 7-8 November 2013, untuk
menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi para pengusaha
ASEAN saat Integrasi ASEAN pada 2015, termasuk langkahlangkah yang harus mereka persiapkan untuk kondisi dan
keadaan pasar tenaga kerja regional yang baru.
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/
AEC), yang berjalan pada 2015, diharapkan membawa
arus barang dan jasa yang lebih bebas dan meningkatkan
migrasi kerja di dalam kawasan ini. Namun, sejumlah
permasalahan telah diidentifikasi sebagai penghambat
untuk memaksimalkan manfaat dari integrasi. Ini termasuk
ketimpangan antara penawaran dan ketersediaan kerja serta
kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola dan kelembagaan
pasar tenaga kerja.
“Perwakilan organisasi pengusaha dan para pemimpinnya
merupakan pemangku kepentingan utama dalam integrasi
ASEAN ini, karenanya menjadi penting bagi mereka untuk

mempersiapkan para anggota menghadapi perubahan di
tempat kerja dan pola ketenagakerjaan dan memungkinkan
mereka menggapai peluang yang ditawarkan AEC,
dan selanjutnya menanggulangi tantangan yang tidak
terhindarkan ini,” kata Yoshiteru Uramoto, Direktur Regional
ILO untuk Asia dan Pasifik. “ILO akan meningkatkan upayanya
dalam mendampingi para konstituen dengan menyediakan
data, analisis, dan saran kebijakan untuk memaksimalkan
peluang dari AEC ini”.
Diskusi-diskusi yang dilakukan memberikan para pemain kunci
di pasar tenaga kerja global, termasuk para pemimpin usaha
senior, kesempatan untuk membahas faktor-faktor pendorong
perubahan dengan para pejabat regional dan pemerintah,
akademisi dan pakar. Diskusi-diskusi panel membahas isu
dan tren terbaru di pasar tenaga kerja ASEAN, perubahan
hubungan, isu migrasi kerja di kawasan ini, reformasi pasar
tenaga kerja dan langkah membangun hubungan yang lebih
efektif di antara semua pelaku pasar tenaga kerja. ]

Pertemuan untuk mengkaji upaya perlindungan
pekerja perikanan di kawasan ASEAN
Standar-standar internasional mengenai perikanan,
kebijakan nasional, kerangka kerja legislatif, pengalaman dan
praktik yang baik mengenai perlindungan para pelaut migran
menjadi fokus pertemuan di antara negara-negara Anggota
ASEAN yang diselenggarakan pada 12-13 September
2013 di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pertemuan
Regional dua hari mengenai Pekerjaan di Sektor Perikanan:
Meningkatkan Pemahaman dan Berbagi Praktik-praktik yang
Baik untuk Melindungi Pekerja Migran (Work in Fishing:
Increased Knowledge Base and Sharing Good Practices
for the Protection of Migrant Workers) ini diselenggarakan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bekerja sama
dengan ILO dan Proyek Triangle ILO-ASEAN, yang didanai
Pemerintah Kanada.
Para pekerja perikanan migran di Asia dan Pasifik kerap kali
melakukan perjalanan jarak jauh dan menjalani pekerjaan
berat dalam upaya mencapai keamanan keuangan dan meraih
masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Upaya tak
kenal lelah mereka di kapal-kapal perikanan di seluruh dunia
tidak hanya menghidupi mereka tapi juga berkontribusi pada
keamanan pangan global serta perkembangan ekonomi baik
di negara tujuan dan negara asal mereka. Namun, manfaat ini
bukannya tanpa risiko.
ILO telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai
pekerjaan berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan
kematian yang terbilang tinggi. Kondisi kerja dan kehidupan
di kapal-kapal perikanan komersial dapat menjadi berbahaya

dan tidak sehat. Jam kerja yang panjang, terbatasnya
perlindungan dari bahaya pekerjaan, ruang tinggal yang
padat merupakan hal biasa, sementara perlakuan bagi
para pelaut, anggota senior dan pekerja lainnya bervariasi
tergantung pada masing-masing operasional kapal.
“Terdapat pengakuan yang jelas mengenai kebutuhan untuk
meningkatkan perlindungan hukum para pekerja perikanan
di kawasan ini, terutama kondisi para pekerja perikanan
asing atau migran. Konvensi Pekerjaan di Sektor Perikanan,
2007 (No.188) memberikan kerangka kerja untuk perbaikan.
Kami berharap negara-negara di kawasan ASEAN akan
menindaklanjuti kegiatan ini dengan mengkaji peraturan
dan regulasi nasional mereka dan perangkat lainnya, dan,
melalui diskusi tripartit nasional, mengidentifikasi bagaimana
memperbaikinya guna memastikan para pekerja perikanan
menikmati perlindungan yang baik. Ini akan menguntungkan
semuan pihak dan berkontribusi pada keberlanjutan sektor
dan mencapai keamanan pangan untuk semua,” ujar Brandt
Wagner, Spesialis Sektor Perkapalan, Perikanan dan Perairan
Dalam, Cabang Kegiatan Sektoral, ILO.
Menurut FAO, 87 persen pekerja perikanan dan 73 persen
kapal perikanan di dunia berasal dari kawasan ASEAN,
termasuk negara-negara perikanan besar seperti Filipina,
Indonesia, Jepang dan Cina. Kebutuhan akan produk-produk
perikanan terbilang tinggi di Asia di mana makanan laut
telah sejak dulu menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi
pangan. ]
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Cuplikan

ILO Berpartisipasi dalam Forum Ketenagakerjaan Indonesia
Mendukung program dan
kebijakan terintegrasi untuk
menciptakan pertumbuhan
inklusif dan pekerjaan berkualitas
merupakan tujuan bagi semua
kalangan di Indonesia. ILO
telah terlibat dalam serangkaian
diskusi dan dialog berkaitan
dengan ketenagakerjaan
pada Forum Ketenagakerjaan
Indonesia yang berlangsung
selama dua hari pada 13-14
November 2013 di Surabaya,
Jawa Timur. Forum ini
bertujuan untuk memfasilitasi
pertukaran dan kerja sama
antara pemangku kepentingan
Indonesia (pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi,
organisasi kelompok sosial, dan rekan pembangunan) serta
untuk menyusun strategi demi memperoleh pertumbuhan
inklusif dan kaya akan pekerjaan di Indonesia. ]

Melanjutkan pemulihan mata pencarian di Kepulauan Mentawai
ILO akan melanjutkan kegiatannya untuk memulihkan
mata pencarian bagi penduduk Kepulauan Mentawai
hingga pertengahan tahun 2014 di Pagai Utara dan Selatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program bersama antara
Organisasi Pangan Dunia (FAO), Program Pembangunan
PBB (UNDP) dan ILO, yang didanai oleh New Zealand Aid.
“Untuk tahap kedua program bersama ini, ILO akan terfokus
pada memperkuat strategi pemasaran dari produk makanan
ringan dan meningkatkan laya nan kepada konsumen dari
bengkel motor dan furnitur,” ujar Lucky F. Lumingkewas, Staf
ILO untuk Program Pemulihan Mata Pencaharian Mentawai.
Selain itu, ILO juga akan terfokus pada memperkuat
lembaga keuangan mikro setempat melalui pemetaan

Smart Workers adalah bincang-bincang
radio interaktif, kerja sama ILO dengan
radio SmartFM yang dirancang untuk
meningkatkan kesadaran mengenai hakhak mendasar di tempat kerja. Bagi Anda
yang tertarik mempelajari lebih lanjut
tentang isu ketenagakerjaan, simak terus
95,9 FM!
Kontak: (021) 398 33 888
SMS: 0812 1112 959
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lanskap keuangan lokal dan menyediakan pendidikan
keuangan kepada kelompok produktif yang dibantu ILO.
Kepulauan Mentawai merupakan rantai kepulauan dari lebih
70 puluh pulau dan pulau kecil di pesisir barat Sumatera,
Indonesia, yang terkena gempa bumi dan tsunami pada
2010. Tujuan utama dari proyek bersama, yang dibentuk
pada 2011 ini, adalah mendukung pemulihan ekonomi
produktif bagi sekitar 477 keluarga yang terkena dampak
bencana melalui dukungan pemulihan sektor pertanian dan
perikanan, memfasilitasi perkembangan rantai nilai dari
pertanian dan perikanan, serta mendukung perencanaan
strategis dalam pengadaan layanan dasar, termasuk air dan
sanitasi. ]

