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Semarak "May Day is A Fun Day" 2018 menghadirkan wajah baru May

Day di tengah masyarakat. Wajah baru yang meninggalkan kesan

'angker' karena diperingati dengan kegiatan sosial yang positif.

May Day tahun ini juga disemarakkan dengan kegiatan yang syarat

dengan nilai historis, yakni Liga Pekerja Indonesia (Lipesia).

Digulirkannya Lipesia terinspirasi dari kompetisi Galakarya yang telah

melegenda dalam jagad olahraga nasional. Lipesia bertujuan untuk

mengingatkan kembali bahwa pekerja merupakan bagian penting dalam

sejarah panjang pembangunan nasional.

Studi banding Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) ke Filipina

dan Jepang untuk mempelajari sistem pengupahan di dua negara

tersebut juga menjadi topik utama. Hasil Studi Depenas akan dijadikan

bahan perbaikan pengambilan kebijakan pengupahan yang

menguntungkan pekerja dan pengusaha. Depenas terus berpaya

memperbaiki sistem pengupahan nasional dengan berupaya

menginternalisasikan sitem pengupahan di negara-negara maju terutama

model sitem pengupahan di Jepang.

Di kancah internasional, Pemerintah Indonesia konsisten

memperjuangkan hak-hak dan perlindungan tenaga kerja Indonesia baik

di dalam maupun luar negeri. Pada International Labour Conference

(ILC) ke-107 di Jenewa, Swiss, (28 Mei-8 Juni 2018), Indonesia

menyuarakan pentingnya mengedepankan dialog sosial dalam

menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.

Beberapa topik menarik lainnya juga menjadi ulasan tersendiri pada

Majalah M-POWER kali ini. Selengkapnya, selamat menikmati sajian

dari redaksi untuk mengikuti perkembangan pembangunan

ketenagakerjaan nasional. Selamat membaca!!!
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P
ada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun

2018, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya

mewujudkan kesejahteraan buruh dan menjaga iklim dunia

usaha tetap kondusif demi keberlangsungan perusahaan.
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Amerika Serikat pada tahun 1806. Pemogokan pekerja Cordwainers ini mengangkat

fakta bahwa kelas pekerja pada era tersebut bekerja selama 19-20 jam sehari. Pada 1

hingga 4 Mei 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan

demonstrasi dan menuntut direduksinya jam kerja menjadi 8 jam.

4 Mei menjadi puncak pemogokan dimana para demonstran melakukan pawai

besar-besaran. Ratusan pekerja menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh

polisi Amerika yang bertugas mengawal jalannya demontrasi. Para pemimpin gerakan

pemogokan tersebut kemudian dihukum mati.

Beberapa tahun kemudian tepatnya bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang

diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa pemogokan buruh 1 Mei di Amerika

Serikat tersebut sebagai Hari Buruh Sedunia atau diistilahkan May Day. Kongres

tersebut juga menghasilkan resolusi:

“Sebuah aksi internasional besar harus di organisir pada satu hari tertentu dimana

semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang

disepakati bersama, semua buruh menuntut pemerintah agar secara legal mengurangi

jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh

Internasional Perancis.”

Di Indonesia, pada masa pemerintahan Soekarno, buruh diberikan kebebasan

untuk merayakan May Day. Pada setiap perayaan hari buruh sedunia, Bung Karno

selalu hadir dan memberikan pidato. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1948 menegaskan setiap tanggal 1 Mei pekerja dibebaskan dari kewajiban

bekerja. Namun, memasuki babak baru pemerintahan Soeharto, hari buruh tidak lagi

diperingati di Indonesia. Setelah berakhirnya orde baru, semarak May Day kembali

menggelora di Indonesia. Pada tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

kembali melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12. SBY

menegaskan kembali May Day sebagai hari libur nasional. Sejak tahun 2014, 1 Mei

menjadi hari libur nasional hingga saat ini.

Sambut May Day dengan Riang Gembira

Kementerian Ketenagakerjaan RI mengkampanyekan “May Day is a Fun Day”

pada pelaksanaan May Day Tahun 2018. Tagline ini memberikan sugesti positif

tentang May Day sebagai momen kegembiraan bagi seluruh stakeholder

ketenagakerjaan. Peringatan May Day diharapkan menjadi sarana dalam

mengekspresikan, menyuarakan, dan menyalurkan aspirasi melalui kegiatan-kegiatan

P
eringatan Hari Buruh Sedunia atau akrab disebutMay Day mulai di

peringati sejak tahun 1890 sampai saat ini. Peringatan May Day

dilatarbelakangi oleh peristiwa pemogokan pertama kelas pekerja di

great
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positif dan menyenangkan bagi Serikat Pekerja/

Serikat Buruh, pengusaha, pemerintah, dan

masyarakat secara umum. “Tahun ini kita

mengambil tagline #MayDayIsAFunDay,

karena kalau May Day kesannya angker, serem,

galau karena banyak masalah, saya khawatir

gerakan buruh ini mengalami demoralisasi dan

membuat buruh tidak tertarik kepada serikat

pekerja/serikat buruh,” ujar Menaker jelang

May Day Tahun 2018 di Jakarta Selatan,

Minggu (29/4/2018).

Pada tahun ini, pemerintah turut

menyemarakkan May Day dengan

memfasilitasi sejumlah kegiatan seperti lomba

memasak, buruh mengaji, lomba senam

Maumere, khitanan massal, jalan sehat, sepeda

santai, kompetisi band, dan Liga Pekerja

Indonesia (Lipesia). Melibatkan peserta dari 34

provinsi, Lipesia menjadi pembuka rangkaian

perayaan May Day Tahun 2018. Peresmian

bergulirnya Lipesia ditandai dengan kick off

bersama oleh Menakertrans Periode 2009-2014

Muhaimin Iskandar selaku inisiator Lipesia,

Menaker M. Hanif Dhakiri, Menpora Imam

Nahrawi, dan Deputi IV KSP Bidang

Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi

Eko Sulistyo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo,

Jawa Timur, Minggu (17/12/2017).

Kegiatan lainnya, Lomba Memasak Kreasi

Ikan dilaksanakan di D'Mall Depok, Jawa

Barat, Sabtu (14/4/2018) dan diikuti oleh 32

peserta. Penasehat Dharma Wanita Persatuan

Kemnaker Ma'rifah Hanif Dhakiri, Perwakilan

Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Tuti,

dan Juara Masterchef Indonesia tahun 2011,

Lucky Andreono didapuk untuk menjadi Juri.

Pada hari berikutnya, Minggu (15/4/2018)

dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan

Gratis bagi Pekerja/Buruh di area Car Free

Day GOR Pakansari Cibinong, Bogor.

Kegiatan ini terdiri dari pemeriksaan EKG

(pemeriksaan kesehatan terhadap aktivitas

elektrik jantung), SGPT (fungsi hati), Gula

Darah, Kolesterol, Asam Urat dan Konsultasi

Dokter Umum. Setiap peserta pemeriksaan

kesehatan dapat memilih 3 jenis pemeriksaan.

Selanjutnya, ribuan pekerja/buruh

mengikuti kegiatan Nusantara Buruh Mengaji

yang diselenggarakan di Masjid Raya Puri

Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Sabtu

(21/4/2018). “Kegiatan buruh mengaji ini

bertujuan untuk memohon keselamatan,

keberkahan, dan kesejahteraan bagi para

pekerja Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu juga jadi momen yang sangat tepat

untuk kita berdoa agar perayaan May Day

Tahun 2018 berlangsung aman, damai, dan

berkah,” kata Direktur KKHI Aswansyah

mewakili Menaker Hanif membuka kegiatan

tersebut.

Masih dalam rangka menyemarakkan May

Day tahun 2018, Kemnaker juga menggelar

kegiatan sepeda santai bersama pekerja/buruh

di Kota Bekasi, Minggu (22/4/2018). Kegiatan

ini diikuti 300 peserta dari kalangan pekerja/

buruh, dengan rute start dari Galaxy Tirtamas

Club Bekasi dan berakhir di GOR Patriot

Bekasi. Acara ini juga dimeriahkan oleh live

music dan pembagian hadiah (doorprize).

Pada kesempatan ini, Menaker kembali

berpesan bahwaMay Day adalah momen

kebersamaan bagi seluruh stakeholder

ketenagakerjaan. Sehingga, perdebatan

mengenai bentuk-bentuk perayaan May Day

tidak begitu penting. Hal paling substansial

dalam perayaan May Day adalah momentum

May Day merupakan hasil perjuangan yang

harus dirayakan secara positif oleh pemerintah,

pekerja, dan pengusaha agar kerjasama ke

depan lebih efektif.

“Kerjasama pemerintah, pekerja, dan

pengusaha harus ditingkatkan untuk menjawab

tantangan kedepan sangat besar. Revolusi

industri bergerak sangat cepat, oleh karenanya

kita harus ikut berubah,” ungkap Hanif.

Pada hari yang sama, Kemnaker juga

menyelenggarkan lomba senam Maumere

pekerja/buruh untuk memeriahkan May Day

Tahun 2018. Kegiatan ini dilangsungkan di

GOR Kamal Muara, Jakarta Utara, Minggu

(22/4/2018). Lomba senam Maumere diikuti

oleh 12 tim dari kalangan pekerja/buruh dan

berjalan dengan meriah, kompetitif, dan sportif.

Kekompakan tim, kretifitas gerakan, dan

kepercayaan diri tim menjadi kriteria utama

penilaian disampaing ada beberapa kriteria

penilaian lainnya.

Setelah menjalani kompetisi yang cukup

sengit, juara pertama diraih oleh tim 9 dari

Sanggar Edelweis Jakarta Selatan, juara 2

dimenangkan oleh tim 11 dari Bugar Ceria

Taman Mini, dan juara 3 dimenangkan oleh tim

4 dari CPP Kayu Besar Tegal Alur. “Kita ajak

kalangan pekerja/buruh dan pengusaha untuk

bersama-sama menyambutMay Day dengan

spirit produktivitas dan kekompakan, jadi

sesuai dengan tema tahun iniMay Day Is a Fun

Day” kata Direktur Pengupahan, Adriani saat

“Tahun ini kita mengambil tagline

#MayDayIsAFunDay, karena kalau May Day

kesannya angker, serem, galau karena banyak

masalah, saya khawatir gerakan buruh ini

mengalami demoralisasi dan membuat buruh tidak

tertarik kepada serikat pekerja/serikat buruh,”

ujar Menteri Ketenagakerjaan RI
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"



membuka perhelatan lomba senam Maumere

tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menggelar

Khitanan Massal Anak Pekerja/Buruh pada

Sabtu (28/4/2018) di Wisma Sakura Nayuta

Jatiasih, Bekasi. Khitan Massal ini diikuti oleh

80 anak pekerja/buruh. “Sangat membantu

sekali ya bagi pekerja, apalagi biasanyaMay

Day itu terlihat negatif. Ini sangat positif," tutur

Joko Hadi yang mendampingi putranya

mengikuti khitanan massal tersebut.

May Day Tahun 2018 juga dimeriahkan

dengan gerak jalan santai pekerja/buruh di

Tugu Adipura, Moh. Yamin, Tangerang,

Minggu (29/04/2018). Ratusan buruh

berpartisipasi dan memeriahkan jalan santai

sejauh 2,5 km tersebut. Kegiatan ini juga

diikuti oleh Sekjen Kemnaker Hery

Sudarmanto, Dirjen PHI dan Jamsos

Kemnaker, Haiyani Rumondang, Direktur

KKHI, Aswansyah, Ketua Apindo, Haryadi B.

Sukamdani, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus

Susanto, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja

BUMN, Ahmad Irfan Nasution, dan

Kadisnaker Kota Tangerang, Rahmansyah.

Rangkaian acara untuk menyambutMay

Day 2018 ini diakhiri dengan gelaran kompetisi

band pekerja/buruh di Kalibata City Square,

Jakarta Selatan, Minggu (29/4/2018).

Sedangkan final Lipesia menjadi penutup

perayaan May Day Tahun 2018 yang

dilaksanakan bertepatan dengan perayaan May

Day, 1 Mei 2018 di Stadion Sepak Bola GOR

Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta

Selatan.

Hal ini dikarenakan Lipesia diharapkan

tidak hanya dapat menciptakan hubungan yang

realistis, terintegrasi, kekeluargaan, dan

sportivitas khususnya bagi pekerja yang

mayoritas menggemari olahraga sepakbola saja.

Lebih dari itu, Lipesia memiliki nilai sejarah

tersendiri bagi Indonesia. “Digelarnya Lipesia

merupakan tonggak sejarah olahraga bagi para

pekerja dan pengusaha,” kata inisiator Lipesia,

Muhaimin Iskandar dalam pembukaan Lipesia

di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu

(17/12).

Hal senada diungkapkan oleh Menaker

Hanif. Menurutnya, Lipesia terinspirasi dari

Liga Sepakbola Karyawan (Galakarya) yang

pernah populer pada era 1970-an dan 1980-an.

Saat itu, Galakarya banyak melahirkan pemain-

pemain sepak bola yang ikut memperkuat tim

nasional seperti Ronny Pattinasarani, Rully

Nere, Anjas Asmara dan Andi Lala. Oleh

karenanya, Menaker berharap Lipesia tidak

hanya menjadi wahana untuk membangkitkan

semangat kebersamaan antar pekerja dan

meningkatkan kualitas hubungan industrial,

tapi juga dapat melahirkan atlet sepak bola

nasional. “Selain untuk memperkuat iklim

kondusif di lingkungan perusahaan, saya

berharap Lipesia dapat melahirkan atlet sepak

bola potensial dari kalangan pekerja," kata

Hanif saat membuka Lipesia zona Kepulauan

Riau di Lapangan Sepak Bola Citra Mas, Kota

Batam, Sabtu (20/1/2018).

Lipesia melibatkan tim sepak bola dari

unsur pekerja dan pengusaha. Kompetisi ini

diikuti 219 Tim dari 29 Provinsi di Indonesia.

Pada tahap pertama, keseluruhan tim terbagi

dalam zona provinsi. Selanjutnya, tim juara

berlaga di 8 zona regional. Tim juara dari zona

regional melanjutkan kompetisi di babak 8

besar nasional, yang selanjutnya tim-tim

terbaik saling bertemu di babak semi-final dan

babak final di Jakarta.

Dalam laga Final Lipesia 2018 di Stadioan

Sepak Bola GOR Soemantri Brodjonegoro,

Jakarta Selatan, kesebelasan PT. Thiess dari

Sangata (Kaltim) mengangkat trofi Lipesia

setelah berhasil menekuk PDAM Polewali

Mandar di partai final dengan skor 3-0. Hadir

menyaksikan final Lipesia tersebut Menaker M.

Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga

(Menpora) Imam Nahrawi, Kepala Staf

Kepresidenan (KSP) Jend (Purn) TNI

Moeldoko, Anggota Komisi IX DPR RI

Mafirion, Dirjen Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(PHI dan Jamsos) Tenaga Kerja Haiyani

Rumondang, dan Dirjen Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Maruli A.

Hasoloan.

Semarak May Day 2018

Peringatan May Day 2018 tidak hanya

dihiasi dengan aksi turun jalan oleh pekerja/

buruh. Berbagai kegiatan positif yang

diselenggarakan oleh pekerja/buruh, maupun

inisiatif dari berbagai kalangan turut

memeriahkan May Day 2018.

Namun demikian, aksi turun ke jalan masih

menjadi salah satu pilihan serikat pekerja/

serikat buruh untuk menyuarakan aspirasi

dalam peringatan May Day. Di Ibu Kota

misalnya, sejumlah tempat seperti Istana

Negara, Monumen Nasional, dan kompleks

DPR/MPR RI menjadi titik kumpul aksi buruh

dalam menyuarakan pendapat.

Pada peringatan May Day kali ini, Menaker

Hanif turut menyempatkan diri turun ke jalan

untuk mendengarkan aspirasi demonstran yang

ada di sekitar Istana Negara, Jakarta,

(1/5/2018). Pada kesempatan tersebut, Menaker

didampingi Deputi IV Kepala Staf

Kepresidenan, Eko Sulistyo, menerima

perwakilan buruh dari berbagai elemen dan

organisasi buruh yang memperingatiMay Day,

di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana

Kepresidenan.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan para

buruh yang dipimpin Ketua Umum Konfederasi

Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Dyah Pitaloka

membacakan lima maklumat pekerja untuk

disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Kelima maklumat tersebut meliputi:

Pertama, mendesak terbentuknya badan

riset nasional tentang cetak biru industri di

Indonesia. Kedua, mewujudkan upah yang

layak dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Ketiga, meminta Menaker lebih ketat dalam

membuat aturan tentang tenaga kerja asing.

Keempat, menurunkan komite pengawas tenaga

kerja. Kelima, mengangkat para tenaga honorer

yang telah bekerja bertahun-tahun untuk

menjadi pegawai negeri sipil.

Selain itu, maklumat tersebut juga memuat

penekanan agar pemerintah menyelamatkan

aset negara dan mengelola BUMN sesuai

dengan mandat konstitusi, yakni terwujudnya

kesejahteraan rakyat. Usai menerima

perwakilan serikat pekerja/serikat buruh,

MPOWER
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Menteri Ketenagakerjaan menyerahkan Piala Liga Pekerja

Indonesia (Lipesia) kepada PT. Thiess dari Sangata

(Kaltim) yang berhasil menjadi juara Lipesia setelah

mengalahkan PDAM Polewali Mandar dengan skor 3-0 di

laga final yang digelar di stadion Sumantri Brojonegoro,

Kuningan, Jakarta. Momen penyerahan piala juga dihadiri

oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.
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Menteri Hanif menyatakan apresiasinya kepada

para pekerja/buruh atas segala kontribusinya

bagi Indonesia. “Terima kasih kepada para

pekerja atas kontribusinya dalam pembangunan

nasional. Kami akan meneruskannya kepada

presiden,” kata Menteri Hanif usai menerima

maklumat tersebut.

Di hari yang sama, Menaker Hanif bersama

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn)

Moeldoko juga menerima perwakilan aksi

demonstrasi serikat pekerja/serikat buruh di

Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, (1/5/2018).

Di hadapan perwakilan organisasi buruh,

Moeldoko menerima tuntutan organisasi

pekerja, diantaranya memuat pelibatan asosiasi

dan konfederasi buruh/pekerja dalam setiap

kebijakan pemerintah menyangkut perburuhan,

perubahan upah minimum dan kebijakan upah

yang berpihak kepada pekerja, dan pengetatan

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

(Permenaker).

Mantan Panglima TNI tersebut juga

menjelaskan, kebijakan pemerintah sangatlah

pro dengan pekerja/buruh. Diantaranya

kebijakan pembangunan yang dijalankan

Pemerintah berfokus untuk pembangunan

sumber daya manusia. “Tujuannya untuk

mengatasi kesenjangan,” katanya. Selain itu,

pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan

pendidikan dan pelatihan vokasi. Kebijakan ini,

ujar Moeldoko, berfungsi untuk meningkatkan

keterampilan pekerja/buruh, sehingga mereka

memiliki self defence capacity.

May Day 2018 Berjalan Tertib

Menaker Hanif menyampaikan terima

kasih dan apresiasi kepada para buruh/pekerja,

serta para pimpinan serikat pekerja/serikat

buruh di seluruh Indonesia yang telah

merayakan May Day 2018. Secara keseluruhan,

Menaker menilai pelaksanaan May Day 2018

berjalan dengan kondusif, aman, damai, dan

penuh kemeriahan. Menaker Hanif juga

mengapresiasi kepada para pengusaha yang

telah memfasilitasi kegiatan perayaan May Day

di lingkungan perusahaannya masing-masing,

serta kepada pemerintah daerah, aparat

Kepolisan, dan TNI yang telah melakukan

pengamanan May Day dengan baik. “May Day

berlangsung kondusif, tertib, aman, dan damai.

Tentu ini menjadi prestasi juga dari buruh

Indonesia. Kita terus berharap di masa depan,

May Day akan terus berlangsung kondusif

tanpa aksi anarkis apalagi melanggar hukum,"

kata Menaker Hanif dalam acara Final Liga

Pekerja Indonesia (Lipesia) di Stadion

Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Selasa

(1/5/2018).

Menurut Menaker, peringatan May Day

yang berjalan aman dan penuh kegembiraan tak

hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain di

Indonesia. Hal ini sejalan dengan pesan dari

Kemnaker yang mengajak para buruh bersuka

cita dalam merayakan Hari Buruh tahun ini

dengan semangat “May day is a fun day”. Ke

depan, ia menyatakan pemerintah akan terus

melakukan berbagai upaya untuk mempererat

jalinan hubungan baik dengan pengusaha

maupun pekerja/buruh, sebagai upaya

menciptakan hubungan industrial yang

harmonis.

Terkait dengan berbagai tuntutan dan

aspirasi dari buruh/pekerja, pemerintah terus

mencari solusi terbaik yang mensejahterakan

pekerja dan pengusaha. Selama ini pemerintah

berupaya mengakomodasi tuntutan pekerja/

buruh, dan juga masukan serta saran dari

kalangan pengusaha. Pemerintah terus

mendorong agar dunia usaha/industri nasional

bisa terus berkembang dan dalam waktu

bersamaan pekerja/buruh bisa lebih sejahtera

dan terlindungi. “Pemerintah tidak tinggal diam

dalam menanggapi aspirasi berbagai tuntutan

pekerja/buruh, kita terus berupaya mencari

solusi yang menguntungkan semua pihak baik

itu pengusaha maupun pekerja. Semua aspek

ketenagakerjaan kita benahi secara bertahap

dan berkelanjutan baik dari segi perubahan

regulasi maupun pengawasan pelaksanaanya,“

ujar Menaker Hanif. ***
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Indonesia dan sejumlah negara lain masih di hadapkan pada

berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan terutama

dalam konteks ekonomi digital. Di forum internasional,

Indonesia mengajak organisasi dan negara-negara dunia untuk

melihat sejumlah isu ketenagakerjaan sebagai isu bersama.

Indonesia bersama negara-negara anggota International

Labour Organization (ILO) menghadiri International Labour

Conference (ILC) ke-107 di Jenewa, Swiss. Rangkaian acara ILC

ke-107 didahului dengan pertemuan masing-masing unsur

tripartit. Setelah itu dilanjutkan dengan dialog bersama untuk

mencari terobosan serta solusi dalam menangani berbagai isu dan

tantangan ketenagakerjaan yang tengah terjadi. Tema utama yang

diusung dalam agenda yang dihelat mulai tanggal 28 Mei sampai

8 Juni 2018 tersebut adalah “Ending Violence and Harassment in

the World of Work” atau “Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan

di Dunia Kerja”.

Terdapat 5 komite pembahasan dalam agenda tahunan ini.

Pertama, Komite Aplikasi Standar membahas laporan penerapan

konvensi yang belum dan telah diratifikasi periode laporan 2017.

Kedua, Komite General Discussion membahas kemitraan

finansial, kebijakan, dan pengembangan peranan ILO dalam

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ketiga,

Komite Standart Setting membahas upaya-upaya yang akan

mengatur secara komprehensif perlindungan pekerja dari

tindakan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Keempat,

Komite Recurrent Discussion membahas mengenai tujuan

strategis dialog sosial dan tripartisme dalam menghadapi

perkembangan ketenagakerjaan di era digital. Kelima, Komite

Abrogation mencabut konvensi ILO yang sudah tidak relevan

lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan dewasa ini.

Di hadapan negara-negara anggota ILO, delegasi Indonesia

menyatakan pandangannya tentang pentingnya dialog sosial di

era ekonomi digital. Dialog sosial merupakan instrumen untuk

memperkuat kemitraan antara pekerja, pengusaha, dan

pemerintah untuk mendiskusikan serta memecahkan tantangan di

tempat kerja. “Dialog sosial yang inklusif akan mampu

menyelesaikan masalah ketenagakerjaan serta memperkuat

tripartisme. Sehingga memberikan berkontribusi untuk

memperkuat kinerja ekonomi perusahaan dan pertumbuhan

ekonomi nasional,” kata Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menyampaikan pandangan

Sikap Indonesia di Forum International Labour Conference

MPOWER
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delegasi Indonesia dalam ILC ke-107, (30/5/2018).

Pemerintah Indonesia juga mendukung program-program

Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk Goal 8

SDGs tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang

bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi

inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan, serta pekerjaan

yang layak untuk semua. Goal 8 ini sejalan dengan program

pembangunan nasional dalam menciptakan pertumbuhan

ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan memberikan efek

pada penciptaan lapangan kerja serta terwujudnya kerja layak

bagi semua. “Goal 8 SDGs menjadi acuan menyikapi dampak

dari perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap dunia

kerja, antara lain job shifting, keterampilan baru khususnya

soft skills, dan transformasi hubungan industrial,” kata

Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Edi Purnama

saat memaparkan pandangan Delegasi Indonesia (31/5/2018).

Selain itu, Indonesia mengajak negara-negara dunia untuk

berkomitmen menjunjung kesetaraan gender, serta mencegah

kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Dalam ILC ke-107

ini, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri

menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya

untuk menghilangkan kekerasan dan menghapus diskriminasi

di tempat kerja tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan telah

diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan

yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan

yang Sama Nilainya oleh Pemerintah Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957, serta Konvensi ILO

Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang

Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms

of Discrimination against Women) yang sejalan dengan

Deklarasi ILO Tahun 1998 mengenai ‘Decent Work For All’.

“Melalui regulasi dan kebijakan, Pemerintah Indonesia terus

mendorong terwujudnya kesetaraan gender di tempat kerja,

mencegah kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja,” kata

Menaker Hanif saat menyampaikan pidato resmi ILC ke-107,

(4/6/2018).
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Disamping itu, pada forum ILC Indonesia juga

menyatakan dukungannya terhadap pengesahan amandemen

Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Convention/

MLC). Konvensi ini mengatur jaminan hak-hak keuangan bagi

pelaut yang menjadi korban sandera bajak laut, atau

perampokan di laut. Menurut Menaker Hanif, sejauh ini

jumlah pelaut Indonesia yang menjadi korban penyanderaan

bajak laut relatif kecil, namun amandemen MLC sangat

penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara

penyedia terbesar pelaut di dunia. Apalagi, lanjut Menteri

Hanif, selama ini mekanisme repatriasi MLC hanya sebatas

pada repatriasi normal, bukan dalam situasi pelaut menjadi

korban penyanderaan bajak laut. “Melalui amandemen MLC

ini, maka perjanjian kerja antara pelaut dan pemilik kapal tidak

berhenti atau tidak dapat dihentikan pada saat pelaut

mengalami penyanderaan oleh bajak laut. Dengan demikian,

upah dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam perjanjian

kerja tetap dibayarkan” kata Menaker Hanif (5/6/2018).

Kerja Sama Bilateral Bidang Ketenagakerjaan

Di sela-sela pelaksanaan ILC ke-107, Menaker Hanif

melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara untuk

membahas berbagai hal dan upaya peningkatan kerja sama di

bidang ketenagakerjaan. Menaker mengawali pertemuan

blateralnya dengan Minister of Home Affairs Brunei

Darussalam, Haji Awang Abu Bakar Bin Haji Apong di

Jenewa (5/6/2018).

Melalui pertemuan ini, Pemerintah RI dan Pemerintah

Kerajaan Brunei Darussalam sepakat untuk segera

memperbaharuiMomerandum of Understanding (MoU) terkait

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Brunei.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan

Presiden RI Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam

Hassanal Bolkiah.

Menaker Hanif mengapresiasi Pemerintah Brunei

Darussalam terkait relasi dengan PMI yang berjalan kondusif.

Pembaharuan MoU menunjukkan bahwa proses migrasi yang

berjalan selama ini memberikan manfaat bagi kedua belah

pihak. “Karena Indonesia mempunyai Undang-Undang baru

terkait pekerja migran yang menyebutkan bahwa penempatan

pekerja migran Indonesia di suatu negara harus didasari

MoU,” kata Menaker.

MPOWER
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Selain Kerajaan Brunei Darussalam,

Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama

dengan Pemerintah Republik Singapura.

Kesepakatan kedua negara mencakup kerja

sama dalam mengantisipasi dampak

ketenagakerjaan dari revolusi digital.

Kerjasama disepakati setelah Menteri

Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Menteri

Tenaga kerja Singapura Josephine Teo

melakukan pertemuan bilateral di sela-sela

sidang perburuhan ILO di Jenewa, Swiss.

“Indonesia berharap kerjasama peningkatan

skill pekerja harus terus ditingkatkan, guna

mengantisipasi dampak revolusi industri 4.0,”

kata Menteri Hanif.

Kerja sama ini didasari atas kesadaran

kedua belah pihak, bahwa digitalisasi industri

atau lazim disebut dengan revolusi industri 4.0

memiliki pengaruh besar terhadap sektor

ketenagakerjaan. Revolusi industri 4.0 akan

menghilangkan jenis-jenis pekerjaan

konvensional, namun di sisi lain juga

melahirkan jenis-jenis pekerjaan baru.

Untuk itu, Menteri Tenaga kerja Singapura

Josephine Teo menekankan perlunya pemetaan

jenis pekerjaan yang akan muncul di masa

mendatang. Ia juga menambahkan, Singapura

telah memperkenalkan konsep industrial map

dan professional engagement, dimana setiap

industri memiliki peran penting dalam

mengatasi perubahan jenis pekerjaan.

“Singapura membuka diri bekerjasama dan

berbagi pengalaman dalam memetakan future

of work,” kata Josephine.

Di akhir pertemuan, Menteri Josephine

mengundang Menaker RI untuk berkunjung ke

Singapura untuk melakukan tindaklanjut kerja

sama tersebut.

Galang Dukungan untuk Palestina

Pada forum ILC ke-107 ini, Pemerintah

Indonesia juga mendesak ILO untuk

menggalang dukungan mitra pembangunan

guna mengatasi masalah pengangguran di

Palestina. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri

Ketenagakerjaaan Gerakan Non Blok (GNB)

yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 7 Juni

2018, Menteri Hanif menyatakan bahwa isu

Palestina selalu dekat di hati Rakyat Indonesia.

Untuk itu, pemerintah RI akan terus

mendukung kemerdekaan Palestina menuju

tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja

layak di negara tersebut. “Saat ini, tingkat

pengangguran di Palestina yang tertinggi di

dunia. Hal ini terjadi karena pihak Israel terus

membatasi aktivitas para pekerja dan

pengusaha di wilayah pendudukan Israel di

Palestina” tegas Menteri Hanif di hadapan

Dirjen ILO, Guy Ryder dan para peserta

Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaaan

GNB.

Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB,

WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di

Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib

menyampaikan bahwa setiap tahun Direktur

Jenderal ILO selalu mempublikasikan laporan

mengenai situasi ketenagakerjaan di wilayah

pendudukan di Arab, termasuk Palestina.

Laporan tersebut menjadi dasar pembahasan

pertemuan Konferensi Perburuhan

Internasional di Jenewa. “ILO mencatat bahwa

blokade yang diterapkan Israel di wilayah Gaza

telah berdampak pada situasi perekonomian di

negara tersebut sehingga pasar kerja semakin

memburuk. Tingkat pengangguran pemuda di

Palestina bahkan telah mencapai sekitar 50

persen” jelas Dubes Hasan Kleib.

Pertemuan Tingkat Menteri

Ketenagakerjaan Negara-Negara Anggota

GNB di Jenewa menghasilkan sebuah deklarasi

yang memuat isu dan situasi ketenagakerjaan

di wilayah pendudukan Israel di Palestina.

Dalam deklarasi tersebut, negara-negara GNB

menegaskan dukungan terhadap perjuangan

Palestina mewujudkan kemerdekaannya, serta

keprihatinan mendalam terhadap situasi

ketenagakerjaan di wilayah tersebut yang

berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan

sosial Palestina. ***

“Melalui amandemen MLC ini, maka perjanjian kerja

antara pelaut dan pemilik kapal tidak berhenti atau tidak

dapat dihentikan pada saat pelaut mengalami

penyanderaan oleh bajak laut. Dengan demikian, upah

dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam perjanjian

kerja tetap dibayarkan,”

kata Menaker.
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emerintah terus berupaya memperbaiki

dan menyederhanakan proses birokrasi

untuk meningkatkan investasi, baik

melalui debirokratisasi, maupun deregulasi.

Salah satu yang dilakukan diantaranya dengan

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA). Perpres yang ditandatangani

Presiden tanggal 26 Maret 2018, dan

diundangkan tanggal 29 Maret 2018 tersebut

diharapkan dapat menjawab keluhan dunia

usaha.

Proses birokrasi penggunaan TKA yang

sederhana dan transparan akan mendorong

meningkatnya investasi di Indonesia, dan pada

ujungnya kesempatan kerja semakin terbuka.

Penyederhanaan penggunaan TKA dalam

Perpres Nomor 20 Tahun 2018, antara lain

dengan penyederhanaan proses penggunaan

TKA di Kementerian Ketenagakerjaan,

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

Hukum dan HAM, dan dilakukan secara online

(data sharing) antar instansi yang terlibat

dalam proses perizinan TKA.

Perpres tersebut mengatur pengesahan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA) oleh Menteri Ketenagakerjaan atau

pejabat yang ditunjuk diberikan paling lama 2

hari kerja setelah permohonan diterima secara

lengkap. Pengesahan RPTKA tersebut

sekaligus merupakan izin untuk

mempekerjakan TKA yang berlaku sesuai

dengan jangka waktu rencana penggunaan

TKA oleh Pemberi Kerja TKA.

Perpres No. 20/2018
Ikhtiar Meningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja

oleh: Budi Prayitno,S.H.,M.H.

EDU NAKER
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Proses permohonan pengesahan RPTKA

pun disederhanakan dengan tidak perlu lagi

disertai rekomendasi kementerian/lembaga

teknis. Jika permohonan pengesahan RPTKA

terkait jabatan yang oleh kementerian/lembaga

dipersyaratkan kualifikasi dan kompetensinya,

atau dilarang didukuki TKA, Menteri

Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk

memberikan pengesahan RPTKA dengan

berpedoman kepada syarat atau larangan yang

ditetapkan berdasarkan penyampaian dari

kementerian/lembaga tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan regulasi

sebelumnya dimana pengesahan RPTKA

dilakukan paling lama 3 hari, untuk sektor

tertentu permohonan pengesahan harus disertai

dengan rekomendasi kementerian/lembaga

teknis, dan RPTKA berlaku 5 tahun untuk

selanjutnya dapat diperpanjang. Selain itu,

dalam regulasi sebelumnya diatur setelah

RPTKA disahkan, Pemberi Kerja TKA juga

harus memiliki Izin Memperkerjakan TKA

(IMTA) yang berlaku 1 tahun.

Pengurusan IMTA pun untuk beberapa

sektor mensyaratkan rekomendasi dari

kementerian/lembaga teknis. Dalam Perpres

juga diatur pada saat pengajuan RPTKA

Pemberi Kerja TKA sejak awal dapat memuat

pekerjaan yang bersifat sementara atau

sewaktu-waktu dengan masa kerja paling lama

6 bulan.

Sebelumnya, untuk jenis pekerjaan tersebut

pemberi kerja TKA harus mengurus RPTKA

dan IMTA tersendiri. Selain itu, untuk

pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak,

pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan

TKA dengan mengajukan permohonan

pengesahan RPTKA kepada Menteri atau

pejabat yang ditunjuk paling lama 2 hari kerja

setelah TKA bekerja.

Selanjutnya, menteri atau pejabat yang

ditunjuk akan mengesahkan RPTKA tersebut

paling lama 1 hari kerja setelah permohonan

diterima secara lengkap. Perpres juga mengatur

bahwa Pemberi Kerja TKA tidak wajib

memiliki RPTKA, jika mempekerjakan TKA

yang merupakan pemegang saham yang

menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota

Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA,

pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor

perwakilan negara asing, atau TKA pada jenis

pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah,

yang jenis pekerjaannya ditetapkan oleh

Menteri Ketenagakerjaan.

Di sektor keimigrasian, penyederhanaan

dilakukan dengan mempermudah pengurusan

Visa Tinggal Terbatas (Vitas), Izin Tinggal

Terbatas (Itas), maupun Izin Masuk Kembali

bagi TKA. Dalam Perpres diatur bahwa

penerbitan visa oleh pejabat imigrasi

dipercepat menjadi 2 hari setelah permohonan

penerbitan visa diterima secara lengkap.

Selain itu, jika sebelumnya pengurusan

dokumen keimigrasian TKA dilakukan

terpisah, Perpres mengatur bahwa permohonan

Vitas oleh TKA atau Pemberi Kerja TKA

dapat dijadikan sekaligus dengan permohonan

Itas. Pemberian Itas dilaksanakan di Tempat

pemeriksaan imigrasi yang untuk pertama kali

diberikan paling lama 2 tahun dan dapat

diperpanjang sesuai peraturan perundang-

undangan. Dalam rangka menyederhanakan

prosedur, pemberian Itas sekaligus disertai

dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk

beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya

sesuai dengan masa berlaku Itas.

Kewajiban pemberi kerja TKA untuk

membayar Dana Kompensasi Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (DKP TKA) juga diatur

dalam Perpres. Pembayaran DKP TKA

tersebut dilakukan setiap tahun sesuai jangka

waktu TKA bekerja di Indonesia, dan dalam

hal penggunaan TKA lebih dari 1 tahun,

pembayaran dana kompensasi untuk tahun

kedua dan tahun berikutnya sebagaimana

menjadi:

1. Penerimaan negara bukan pajak, dalam hal

TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 provinsi;

2. Penerimaan daerah provinsi, dalam hal TKA

bekerja di lokasi lebih dari 1 kabupaten/kota

dalam 1 provinsi; dan

3. Penerimaan daerah kabupaten/kota, dalam

hal TKA bekerja di lokasi dalam 1 kabupaten/

kota.

Perlu digarisbawahi bahwa Perpres Nomor

20 Tahun 2018 hanya menyederhanakan proses

penggunaan TKA, dalam artian proses atau

persyaratan yang berdasarkan penilaian

dipandang tidak perlu, atau bersifat duplikasi

dihilangkan. Penyederhanaan penggunaan

TKA untuk mendorong masuknya investasi,

sebetulnya lazim dilakukan sejumlah negara,

misalnya Vietnam. Vietnam yang melakukan

penyederhanaan penggunaan TKA pada tahun

2016, bahkan membebaskan sejumlah TKA

untuk bekerja di Vietnam tanpa work permit

selama 2 tahun untuk sektor-sektor tertentu,

misalnya pendidikan, teknologi informasi,

konstruksi, dan transportasi.

Penyusunan Perpres juga tetap mengacu

kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Penyusunan Perpres pun tetap

memperhatikan keberadaan tenaga kerja

Indonesia. Untuk itu, dalam Perpres diatur

bahwa penggunaan TKA dilakukan dengan

memperhatikan kondisi pasar kerja dalam

negeri.

MPOWER

Penulis Budi Prayitno,S.H.,M.H adalah

Kepala Subbidang Ketenagakerjaan, Asisten

Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan

Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian,

Sekretariat Kabinet.
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Ingin bekerja di
luar negeri?

Apa saja
syaratnya?

Bagaimana
prosedurnya?

Temukan jawabannya di:

pp t k l n . kemnake r . go . i d

Pemberi kerja TKA juga wajib

mengutamakan penggunaan tenaga kerja

Indonesia pada semua jenis jabatan yang

tersedia, dan baru dapat mempekerjakan TKA

dalam hal jabatan-jabatan tersebut belum dapat

diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Agar

terjadi transfer of knowledge dalam

penggunaan TKA, Pemberi Kerja TKA wajib

menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai

Tenaga Kerja Pendamping, melaksanakan

pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja

Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan

yang diduduki oleh TKA, dan memfasilitasi

pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia

kepada TKA.

Dalam menyederhanakan penggunaan

TKA, pemerintah juga menyadari pentingnya

pengawasan. Untuk itu, dalam Perpres

mengamanatkan kepada pengawas

ketenagakerjaan dan pegawai imigrasi yang

bertugas pada bidang pengawasan dan

penindakan keimigrasian untuk melakukan

pengawasan penggunaan TKA secara

terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan

kewenangan masing-masing.

Disamping itu, itu untuk mempersiapkan

segala infrastruktur yang diperlukan agar

Perpres dapat berjalan dengan baik, maka

Perpres mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung

sejak tanggal diundangkan. Meskipun belum

seliberal Vietnam, ikhtiar penyederhanaan

penggunaan TKA yang dilakukan melalui

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 diharapkan

membawa angin segar bagi investasi dan

karenanya dapat memperluas kesempatan kerja

di tanah air. ***
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Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri mengapresiasi

para siswa Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja

(BBPLK) Serang yang berhasil merakit motor listrik.

Menurutnya perakitan tersebut sangat inovatif untuk

mengasah kemampuan para siswa agar meningkatkan

kreatifitas dalam bekerja. Perakitan sepeda motor

bertenaga listrik ramah lingkungan dirintis oleh dua siswa

Teknisi Ahli Angkatan 15 Tahun 2018 yang bernama Ibnu

Majah dan Hartanto Hadya dengan didukung oleh para

siswa BLK lainnya. (02/04/2018)
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Negeri (PTKDN) meluncurkan e-Pengantar

Kerja atau aplikasi pengantar kerja berbasis

online di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin

(7/5/2018).

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan

Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dapat

segera beradaptasi dengan perkembangan

teknologi dalam memberikan pelayanan

penempatan kerja kepada masyarakat.

Kemnaker Luncurkan Aplikasi Pengantar Kerja Berbasis Online

KERJA

K
ementerian Ketenagakerjaan

(Kemnaker) melalui Direktorat

Penempatan Tenaga Kerja Dalam

“Kami mendorong agar kemajuan

teknologi bisa dimanfaatkan Pejabat

Fungsional Pengantar Kerja untuk

memberikan pelayanan penempatan tenaga

kerja yang mudah, murah, cepat, akurat, dan

transparan kepada masyarakat," kata Sekjen

Kemnaker Hery Sudarmanto dalam

pembukaan Workshop Nasional Pejabat

Fungsional Pengantar Kerja 2018 sekaligus

peluncuran aplikasi tersebut.

Hal senada diungkapkan Menaker M.

Hanif Dhakiri. Menurutnya, dengan

memaksimalkan fungsi pengantar kerja di

dinas-dinas tenaga kerja melalui sistem online,

maka banyak masyarakat yang terbantu.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat

penurunan angka pengangguran di Indonesia.

“Pelayanan pengantar kerja harus

disesuaikan dengan perkembangan teknologi

informasi. Kita harus berubah, baik dari pola

pikir maupun cara kerja, karena faktor

digitalisasi dan revolusi 4.0,” tegas Menteri

Hanif. ***
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Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Jakarta, (18/4/2018). Prubahan SKB tersebut

menambah jatah libur cuti bersama Idul Fitri

tahun 2018 menjadi 7 hari dari sebelumnya 4

hari.

Menko PMK, Puan Maharani menjelaskan

bahwa keputusan SKB terbaru diambil setelah

pemerintah menerima aspirasi berbagai pihak,

mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia

(Apindo), hingga Kamar Dagang dan Industri

(Kadin).

“Pemerintah mendengarkan berbagai

aspirasi baik dari aspek sosial, ekonomi,

maupun keamanan dan ketertiban. Tambahan

cuti pun dinilai dapat membuat pemerintah

melakukan rekayasa lalu lintas sehingga

menjadi kondusif,” kata Menko Puan (7/5).

***

Pemerintah Perpanjang Cuti Bersama Idul Fitri 2018

MPOWER

Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yakni

Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri,

Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifudin,

dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur.

Penandatanagan SKB tersebut berlangsung di

Kantor Kementerian Koordinator Bidang

P
emerintah Indonesia memperpanjang

cuti bersama tahun 2018 melalui

penandatangan Perubahan Surat
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KBRI Kuwait Fasilitasi Pemulangan 27 PMI

Hilang Selama 13 Tahun, PMI di Yordania Akhirnya Ditemukan

T
im Satgas KBRI Yordania berhasil

menemukan kembali Pekerja Migran

Indonesia (PMI) bernama Dastin binti

Tasja (30), warga Desa Juntikedokan, Kabupaten

Indramayu, Jawa Barat, yang telah diberitakan oleh

sejumlah media hilang kontak dengan keluarganya

selama 13 tahun di Amman, Yordania.

Menurut catatan, Dastin datang ke Yordania

pada tahun 2005. Ia datang ke Yordania dengan

menggunakan visa turis, dan dipekerjakan secara

tidak jelas (berpindah-pindah) oleh agen yang

menanganinya di Yordania. Adapaun, agen yang

menempatkannya saat ini telah ditutup.

“Alhamdulilah akhirnya kita bisa mendapatkan

informasi mengenai majikan Dastin dan menemukan

Dastin di sana. Majikannya cukup kooperatif dan kita

juga berhasil mendatangkan majikannya ke KBRI,”

terang Atnaker KBRI Yordania, Suseno Hadi, Kamis

(19/4/2018). ***

Indonesia (PMI) bermasalah (undocumented

dan overstayers) ke tanah air. Pemulangan

tersebut bertepatan dengan program amnesti

dari pemerintah Kuwait yang berlaku dari

tanggal 22 Januari sampai dengan 22 April

K
edutaan Besar Republik Indonesia

untuk Kuwait memfasilitasi

pemulangan 27 orang Pekerja Migran

2018. Pemulangan puluhan PMI tersebut

dilepas langsung oleh Duta Besar RI untuk

Kuwait, H.E. Tantang Budie Utama Razak.

Berdasarkan keterangan Atase

Ketenagakerjaan (Atnaker) KBRI Kuwait,

Alamsyah, 27 orang PMI tersebut terdiri dari

23 orang PMI perempuan dan 4 orang anak. Ia

mengimbau kepada Calon PMI untuk

memahami aturan-aturan terkait pekerja

migran agar proses migrasi dan bekerjanya

sesuai prosedur.

“Penting bagi semua calon PMI yang akan

bekerja di luar negeri untuk mematuhi

peraturan di Indonesia dan negara penempatan

agar tidak menjadi masalah,” ujar Alamsyah.

***
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Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing yang menyebutkan perlunya

pengawasaan TKA baik dari sisi

ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian.

Selain itu, pembentukan Satgas ini merupakan

hasil rekomendasi Komisi IX DPR RI tentang

perlunya pembentukan Satgas Pengawasan

TKA yang melibatkan lintas kementerian dan

lembaga.

Satgas yang diketuai oleh Iswandi (Direktur

Bina Penegakan Hukum Kementerian

Ketenagakerjaan) ini bertugas melaksanakan

pembinaan, pencegahan, penindakan, dan

penegakan norma penggunaan tenaga kerja

asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing

kementerian/lembaga.

“Misalnya terkait pengawasan TKA bidang

pertambangan, maka secara teknis akan banyak

melibatkan Kementerian ESDM. Terkait

pengawasan TKA bidang kesehatan, maka

secara teknis akan melibatkan Kementerian

Kesehatan,” jelas Menaker. ***

D
alam rangka meningkatkan

pengawasan terhadap keberadaan

Tenaga Kerja Asing (TKA) di

Indonesia, pemerintah membentuk Satuan

Tugas (Satgas) Pengawasan TKA. Satgas ini

melibatkan 24 kementerian/lembaga, sehingga

memiliki kinerja yang lebih terintegrasi.

Dalam jumpa pers terkait pembentukan

Satgas TKA di Kantor Kemnaker, Kamis

(17/5/2018), Menaker M. Hanif Dhakiri

menjelaskan bahwa Satgas TKA merupakan

penerjemahan dari Peraturan Presiden Nomor
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Kawal Pembayaran THR 2018, Pemerintah Siagakan Posko Peduli Lebaran

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri

mengungkapkan, Posko Satgas dibentuk untuk

mengawal pemberian THR dari pengusaha

kepada pekerja/buruh dan mengantisipasi

timbulnya keluhan dalam pelaksanaan

pembayaran THR Keagamaan. Dalam

pengaduan atau pelaporan, Menteri Hanif

menekankan pentingnya mencantumkan

identitas pelapor secara jelas. Berdasarkan

pengalaman tahun sebelumnya, petugas

menemukan kesulitan untuk memverifiksi

laporan yang masuk karena ada identitas yang

tidak jelas.

“Pemerintah memfasilitasi Posko

(pengaduan) baik di pusat dan daerah melalui

dinas tenaga kerja, seperti tahun-tahun

sebelumnya. Jadi kalau ada aduan mengenai

pembayaran THR, terlambat, tidak dibayar bisa

diproses di Posko itu,” kata Menaker Hanif. ***

K
emnaker meresmikan Pos Komando

Satuan Tugas Ketenagakerjaan

Peduli Lebaran 2018 (disebut Posko

Peduli Lebaran 2018) di kantor Kemnaker

RI, Jakarta Selatan, Senin (28/5/2018). Posko

Peduli Lebaran disiagakan bagi masyarakat

yang membutuhkan bantuan informasi dan

pendampingan pembayaran THR.
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Dari Filipina Hingga Negeri Sakura

Hasil Studi Banding Depenas

K
eberlangsungan, perkembangan, dan kemajuan dunia

industri menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Tentu saja hal ini harus ditopang oleh

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Berbica hubungan industrial yang harmonis tidak bisa dilepaskan dari

sistem pengupahan yang ideal dan sehat. Sistem pengupahan yang

mampu menjamin keberlangsungan dunia industri dan dalam waktu

bersamaan menjamin kesejahteraan buruh. Sistem pengupahan yang

adil menciptakan hubungan industrial yang harmonis, sedangkan

produktivitas menentukan daya saing dunia usaha.

Disinilah letak pentingnya peran Dewan Pengupahan Nasional

(Depenas) dalam penentuan kebijakan dan pengembangan

pengupahan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun

2004, Depenas memiliki tugas dan fungsi memberi saran dan

pertimbangan mengenai perumusan kebijakan pengupahan, serta

pengembangan sistem pengupahan nasional kepada pemerintah dalam

hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional tersebut,

Depenas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha,

serikat pekerja, akademisi dan pakar, mengadakan studi banding ke

Filipina dan terutama Jepang sebagai negara dengan sistem

pengupahan yang sudah tertata baik.

Studi banding Depenas ke Filipina berlangsung dari tanggal 6-10 Mei

2018, dan diikuti oleh beberapa anggota Depenas diantaranya Adriani

selaku representasi dari unsur Pemerintah-Kementerian Ketenagakerjaan,

Dani Handajani dan Adi Mahfudz WH selaku anggota Depenas

perwakilan dari Organisasi Pengusaha, Ferri Nuzarli anggota Depenas

perwakilan Serikat Pekerja, serta Lisadarti dan Cesar Cahyo Purnomo

yang juga merupakan anggota Depenas dari unsur Pemerintah-

Kementerian Ketenagakerjaan.

Tim Depenas megunjungi beberapa lembaga pemerintah dan

organisasi usaha di Filipina guna mengetahui pola dan sistem

pengupahan, dan jaminan sosial di Filipina sebagai referensi sistem

pengupahan di Indonesia. Sesampainya di Filipina, terlebih dahulu Tim

Depenas berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina.

Setelah itu Tim mengunjungi Citra Metro Manila & SOMCO Co.

(Indonesian Companies investing in Philippines), Company visit Yazaki-

Torres Manufacturing Inc., YTMI Realty Special Economic Zone,

Makiling, Calamba City, Laguna, dan Employers Confederation of the

Philippines (ECOP).

Selain itu, Tim Depenas juga berdiskusi dengan Association Labour

Union (TUCP) The biggest Federation under the TUCP Labour Center,

ADB Headquarters, Social Security System (SSS) Agency, Courtesy Call

to the Department of Labor and Employment of the Philippines (DOLE)
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Secretary, dan Meeting dengan the National Wage and Productivity

Commission.

Dari studi banding tersebut, dapat digambarakan bawha

pertumbuhan ekonomi Filipina saat ini sebesar 6.8 persen yang

sebagian besar ditopang dari Usaha Menengah Kecil Mikro

(UMKM), sektor jasa, dan pekerja migran. Pada tahun 2012, Filipina

melakukan reformasi kebijakan pengupahan yang pada pokoknya

berupa simplifikasi Upah Minimum yang berlaku, penerapan Two

Tiered Wage System (TTWS) dengan masa transisi secara bertahap

selama 5 tahun sejak tahun 2013.

Kebijakan Two Tiered Wage System yang diterapkan terdiri dari

penerapan upah minimum yang bersifat wajib, penerapan

pengupahan berdasarkan produktifitas dan skema insentif yang

bersifat sukarela namun sangat direkomendasikan. Selain itu skema

insentif dapat dijadikan dasar panduan yang dikeluarkan oleh

Regional Tripartite Wage Board (RTWB-Dewan Pengupahan

Tripartit Regional) pada beberapa sektor.

Sebelum dilakukan reformasi kebijakan pengupahan, Filipina

memiliki varian upah minimum yang sangat banyak dikarenakan

penetapan besaran upah minimumnya didasarkan pada klasifikasi

profesi. Dengan dilakukannya simplifikasi upah minimum, maka

penetapan upah minimum di Filipina dibagi menjadi 17 region

dengan masing-masing region memiliki 3 jenis upah minimum.

Di antaranya, upah minimum agriculture, upah mininum non-

agricuture, dan upah minimum domestic worker. Upah minimum

yang ditetapkan oleh RTWB didasarkan pada kebutuhan pekerja,

kemampuan membayar pengusaha, dan kebutuhan pengembangan

sosial ekonomi. Di samping itu, penetapan UM harus di atas garis

kemiskinan untuk memastikan kebutuhan dasar dari pekerja, tapi

juga tidak lebih tinggi dari rata-rata upah untuk dapat memberikan

ruang bipartit.

Upah minimum di Filipina dapat ditinjau oleh RTWB paling

cepat 12 bulan setelah ditetapkan. Peninjauan tersebut harus

didahului oleh konsultasi publik yang kemudian dilanjutkan

pembahasan, dan RTWB harus menetapkan besaran upah minimum

yang baru paling lama 30 hari dari konsultasi publik terakhir.

Sedangkan upah minimum yang diterapkan pada UMKM

merupakan upah berdasarkan kesepakatan, sehingga dimungkinkan

di bawah UM yang berlaku, namun harus tetap di atas garis

kemiskinan.

Agar mendapatkan pengecualian tersebut, pemerintah Filipina

mewajibkan pengusaha mendaftarkan usahanya ke Department

Trade and Industry serta melampirkan bukti bahwa tidak memiliki

pekerja lebih dari 10 orang dan pendapatannya tidak lebih dari 1 juta

Pesso pertahun.
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Penerapan pengupahan berdasarkan produktifitas tersebut berisi

Key Performance Indicator (KPI) yang dapat dipergunakan sebagai

dasar penyusunan sistem pengupahan di perusahaan berbasis

produktivitas dan insentif. Setiap perusahaan yang telah menerapkan

sistem pengupahan berbasis produktivitas dan insentif akan

diberikan insentif oleh pemerintah berupa keringanan pajak.

Pemerintah juga secara aktif melombakan pengembangan sistem

pengupahan berbasis produktivitas dan insentif yang diterapkan di

antara perusahaan agar dapat terus mempromosikan sistem tersebut.

Sistem jaminan sosial atau Social Security System (SSS) yang

diterapkan di Filipina serupa dengan apa yang diterapkan di

Indonesia yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Besarnya iuran SSS adalah

11 persen dengan kontribusi sharing iuran antara pengusaha dan

pekerja sebesar 7,37 persen dan 3,63 persen dengan iuran minimum

sebesar 110 Pesso dan iuran maksimum sebesar 1.760 Pesso.

SSS telah berhasil menarik sebagian besar pekerja Filipina. Hal

tersebut terlihat dari angka kepesertaan yang tinggi yaitu sebesar 84

persen dari total angkatan kerja. Keberhasilan SSS disebabkan

karena baiknya sistem pelayanan yang diberikan serta mudahnya

pengajuan klaim yang dilakukan. SSS juga memberikan 3 macam

bentuk pinjaman kepada anggotanya, yaitu pinjaman untuk

keperluan umum, pinjaman untuk keperluan usaha, dan pijaman

kepemilikan rumah.

Konsep penentuan sistem upah juga ditetapkan oleh Dewan

Pengupahan yang terdiri dari unsur tripartit (Pemerintah, Pengusaha,

dan Serikat Buruh). Perbedaannya dengan Indonesia adalah Dewan

Pengupahan di Filipina dibentuk dari pusat sampai region, di mana

region dipimpin oleh Direktur Regional Kemnaker dan tidak ada

intervensi dari pemerintah daerah dalam penetapan upah.

Sepenuhnya dilakukan oleh Director Regional Kemnaker Filipina

(DOLE).

Menurut Adi Mahfud selaku anggota Tim Depenas dari unsur

organisasi pengusaha, yang sangat mempengaruhi perihal

pengupahan di Filipina adalah kondisi ekonomi dan sosial budaya

yang masih di bawah Indonesia, terutama infrastruktur. “Melihat dan

mengamati serta berinteraksi selama dalam perjalanan di Manila-

Filipina, banyak hal yang patut dicermati dan menjadi basic

gambaran yang dapat kita jadikan dasar pijakan hal pengupahan, di

antaranya adalah perumahan, transportasi, dan kondisi sosial lainnya

yang merupakan basic need pengupahan itu sendiri yang masih

belum tertata sesuai kebutuhan” terang Adi.

Sedangkan Dani Handajani yang juga merupakan anggota Tim

Depenas dari unsur organisasi pengusaha mengatakan tidak banyak

industri besar di Filipina, sebagian besar merupakan industri kecil-

menengah, sehingga suasana perburuhan relatif lebih tenang dan
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stabil. Kondisi tersebut mendorong tumbuh-kembang investasi. Filipina

merupakan ‘service-based country’ di mana sebagian besar

penduduknya bergerak di services industry, antara lain Foreign Workers,

dan Call Center yang bertumbuh di Filipina.

“Dalam kunjungan ke Social Security Service, kami mengamati

bahwa pelayanan di Filipina sudah lebih baik dibanding BPJS Kesehatan

dan BPJS Ketenagakerjaan yang baru di Indonesia. Sosialisasi yang

dilakukan kepada pekerja juga sangat baik. Menurut kami, sistem upah

harus disertai dengan sistem social security yang baik, sehingga

keduanya (pekerja-pengusaha) akan saling mendukung. Penetapan two

tiered wages yaitu upah minimum dan upah produktivitas merupakan hal

yang baru dan bisa dijadikan referensi” paparnya.

Jepang

Studi banding Depenas ke Jepang berlangsung pada tanggal 13-17

Mei 2018 dan dipimpin langsung oleh Ketua Depenas Haiyani

Rumondang, (Pemerintah-Kementerian Ketenagakerjaan), Wakil Ketua

Bob Azam (Organiasi Pengusaha), Harijanto (Organisasi Pengusaha),

Adi Mahfudz WH (Organisasi Pengusaha), Indra Yana (Serikat Pekerja),

Bibit Gunawan (Serikat Pekerja) dan Mohammad Dokhi, (Akademisi).

Dari studi banding ke Jepang, Depenas berhasil mendapatkan

referensi dan pengetahuan baru mengenai sistem pengupahan di Jepang

sebagai bahan kajian kebijakan pengupahan di Indonesia. Tim Depenas

menggali lebih dalam terkait sistem dan mekanisme penetapan upah

minimum di Jepang, serta memahami tatacara dan kriteria yang

digunakan dalam kenaikan upah juga perihal kebijakan upah minimum

di Jepang

Selain itu, Tim Depenas juga mempelajari sistem jaminan sosial

sebagai bagian dari sistem pengupahan nasional di Jepang. Sistem

monitoring pengupahan di Jepang sebagai referensi dan pengetahuan

mengenai perumusan kebijakan pengupahan di Indoensia juga tak luput

dari studi banding.

Tim Depenas juga mengunjungi beberapa lembaga pemerintah dan

organisasi usaha seperti organisasi bisnis terbesar Jepang yakni

KEIDANREN (Japan Business Federation), Ministry of Health, Labour

and Welfare Jepang, Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)

dan Toyota Companny, dan menggelar diskusi dengan Chairman of

AICHI Labour Bureau. Sebelum melakukan kunjungan ke beberapa

lembaga pemerintah dan organisasi usaha Jepang, delegasi Depenas

mengunjungi Kedutaan Besar RI di Jepang dan diterima langsung oleh

Wakil Dubes RI Mochamad Abas Ridwan.

Ketua Dapenas, Haiyani Rumondang mengungkapkan salah satu

yang patut diterapkan di Indonesia adalah terbangunnya kesepahaman

antara pekerja/buruh dengan pengusaha bahwa mereka ibarat

penumpang satu perahu dengan tujuan yang sama, atau ibarat roda kiri

dan roda kanan dari satu kendaraan yang sama. Sehingga tanpa adanya

harmoni dan kerjasama dari pekerja dan pengusaha, keduanya tidak akan

mencapai tujuan bersama, yaitu keberlangsungan usaha yang

menguntungakan kedua belah pihak.

“Meskipun secara historis pernah terjadi pemogokan dan unjuk rasa,

namun karena adanya kesamaan cara pandang dan saling percaya antara

pekerja dan perusahaan, pada akhirnya dapat diselesaikan dengan cara

dialog yang produktif dan happy ending”, jelas Haiyani.

Haiyani juga mengungkapkan Japan Chamber of Commerce and

Industry (JCCI) juga memiliki dedikasi dan komitmen yang kuat untuk

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Jepang melalui peran

Depenas Jepang dalam menciptakan sistem pengupahan yang ideal.

Sedangkan Mohammad Dokhi selaku anggota Tim Depenas dari

perwakilan akademisi mengungkapkan bahwa upah pada dasarnya

merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Namun, sebagai

negara yang sudah tidak lagi surplus labour, Jepang tetap berkomitment

melakukan penetapan upah minimum (UM) sebagai safety net (jaring

pengaman) bagi unskilled labour.

“Jika Indonesia ingin menciptakan sistem pengupahan yang sehat

dan ideal, maka kita perlu mengembalikan konsep UM sebagai safety net

dan menyerahkan upah di atas UM pada mekanisme bipartit antara

pengusaha dan pekerja” jelas Dokhi.

Hal senada juga diungkapkan Bob Azam selaku Wakil Ketua

Depenas, Menurutnya dari studi banding ke Jepang ada beberapa insight

yang bisa diterapkan di Indonesia. Seperti sistem zoning (A, B, C, D)

yang bisa membantu mengurangi disparitas upah antar daerah.
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Selain itu juga adanya upah untuk sektor UMKM yang dikaitkan

dengan pemberdayaan industri kecil agar mampu memenuhi ketentuan

upah minimum, sehingga pemberlakuan upah minimum justru dapat

mendorong perkembangan UMKM, bukan sebaliknya.

Bob Azam mengatakan industri Jepang yang kuat dibangun

berdasarkan hubungan industrial yang solid dan kokoh sebagai hasil

learning by doing selama hampir 100 tahun lebih. “Tanpa hubungan

industrial yang kokoh kita hanya membangun industri seperti istana

pasir yang mudah roboh“ ungkapnya.

Disamping itu, semangat bipartit juga menjadi faktor penting karena

yang paling mengerti up and down-nya suatu perusahaan hanya

manajemen dan serikat di perusahaan. “Jadi sudah selayaknya bipartit di

suatu perusahaan mendapatkan porsi yang lebih besar untuk menentukan

hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan” tegasnya.

Sementara menurut Indra Yana selaku anggota Tim Depenas dari

unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, meski perundingan antar

perwakilan SP/SB, Perwakilan UMKM, dan pengusaha ditingkat Dewan

Pengupahan Nasional Jepang tidak pernah mencapai kata sepakat selama

kurun waktu 20 tahun terakhir, hal ini tidak dijadikan alasan untuk tidak

mengeluarkan keputusan tentang angka UM. Di Jepang, unsur SP/SB

diwakili RENGO sebagai Konfederasi SP, sedangkan pengusaha

diwakili oleh JCCI/Kadin Jepang, dan Keindanren (APINDO JEPANG).

Dalam memecahkan persoalan pengupahan, Dewan Pengupahan

Nasional Jepang juga melibatkan kalangan akademisi yang sangat

independen dan dipercaya kedua belah pihak, sehingga tidak pernah

menimbulkan masalah ditingkat nasional.

“Bahkan di tingkat dewan pengupahan daerah di 47 perfektur malah

sering kedua unsur SP dan pengusaha sependapat, semangat nasionalis

dan mengutamakan kepentingan ekonomi nasional perlu dicontoh di

Indonesia” ucapnya.

Selain itu, menurut Indra dialog sosial di Jepang sudah berjalan

dengan baik guna menjalin hubungan industrial yang harmonis. “Hal ini

malah kita dapat penjelasannya dari pihak APINDO Jepang/Keindanren”

katanya. Perbedaan mendasar dalam penetapan UM di Jepang dan di

Indonesia adalah bahwa di Jepang UM ditetapkan perjam, sementara di

Indonesia masih menetapkan upah per bulan.

Adi Mahfudz WH selaku perwakilan dari organisasi pengusaha

memandang industri di Jepang tidak dipandang sebagai barang mati,

sehingga terus berproses sampai tercapai tujuannya. “Industri Jepang

yang kita amati dan berinteraksi dengan Toyota Motor adalah bersifat

organis, tumbuh dan terus berkembang dalam business cycle yang

dinamis dan fluktuatif sepanjang waktu” kata Adi.

Menurutnya, pengupahan merupakan suatu keniscayaan menuju era

industrialisasi. Penguasaan teknologi dan inovasi sangat dibutuhkan jika

daya kreativitas sebagai salah satu gairah lapangan pekerjaan. Jepang

sebagai negara maju yang tak ingin tertinggal oleh negara lain terus

bergerak maju. Meski pertumbuhan ekonominya hanya berada pada

angka 1.2 persen, namun pandangan Jepang visioner dalam menyikapi

dan ikut menentukan perkembangan zaman. “Rumah eco masa depan

pun sudah jauh terpikirkan, begitupun hal pekerja juga jauh terstandar

insternasional yang mampu bersaing global” tegasnya.

Demografi yang berakibat pada kurangnya tenaga kerja terampil

tidak menjadi hambatan berarti bagi Jepang untuk terus bergerak maju.

Semangat pantang menyerah dan disiplin yang ketat patut dicontoh

untuk meningkatkan etos kerja.

Bahkan Jepang mengharapkan deflasi sebagai akibat kelebihan

muatan. “Pengupahan hanya naik maksimum diambang batas 3 persen

dalam setahun. Artinya, parameter pertumbuhan ekonomi bukan jadi

target utama, melainkan inovasi industrilah yang menjadi solusi.

Semoga kita pun tidak melupakan tradisi masa lalu yang sudah dibangun

oleh generasi terbaik negeri ini, dengan adaptif kekinian di era

digitalisasi 4.0.” pesannya.

Disamping itu, kebijakan pemerintah Jepang sangat berpihak pada

pekerja dengan meringankan biaya melalui penyediaan anggaran publik

yang memadai. Pemerintah Jepang terus berupaya berkompetisi di

seluruh sektor industri dengan terus berinovasi. “Industri sebagai 'basic

need' pengupahan Jepang diartikan sebagai way of life masyarakat

Jepang, cara hidup lebih produktif dan lebih efisien” papar Adi.

“Pengupahan yang terjadi di Jepang adalah mengikuti sektor

industri, bukan sebaliknya. Pembuat kebijakan pemerintah Jepang

adalah industriawan yang produktif, tak pernah berhenti berfikir, agar

supaya gairah pekerja semakin dinamis” pungkasnya. ***
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Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri

meresmikan dan menyambut baik pendirian Masjid

KH. Abdurrahman Wahid di lingkungan Pusat

Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian

Ketenagakerjaan di kawasan Kampung Makassar

Jakarta Timur. Menaker berharap agar seluruh

pegawai Kemnaker, peserta Diklat maupun

masyarakat muslim sekitar Pusdiklat bisa ikut

memakmurkan Masjid KH. Abdurrahman Wahid.

(13/03/2018)
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Mengapa pemerintah memilih “May Day is a Fun Day” sebagai tema peringatan

Hari Buruh Internasional tahun 2018?

Jawab: Pemerintah memilih tema “May Day is a Fun Day” untuk memperingati Hari

Buruh Internasional tahun 2018 dengan harapan agar jangan ada yang ditakutkan di

Hari Buruh. semua lapisan masyarakat harus bisa menikmati Hari Buruh, oleh karena

itu harus menjadi hari yang menyenangkan. Tidak semua negara menjadikan Hari

Buruh Internasional sebagai hari libur, berbeda dengan Indonesia. Indonesia

menetapkan 1 Mei sebagai hari libur melalui Keputusan Presiden RI No. 24 tahun

2013. Ini adalah salah satu wujud apresiasi pemerintah kepada teman-teman pekerja/

buruh. Sehingga harapan kami, isilah 1 Mei ini untuk berkumpul bersama keluarga,

teman, dan jadikanlah Hari Buruh sebagai hari yang menyenangkan bagi semua.

Bagaimana tanggapan Ibu terhadap teman-teman Pekerja/Buruh yang ingin

mengisi momen hari Buruh dengan berunjuk rasa?

Jawab: Pemerintah tidak berwenang untuk melarang diadakannya unjuk rasa, karena

bagaimanapun, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum adalah kegiatan

yang dijamin oleh Undang-Undang. Jadi jika ada teman-teman buruh/pekerja yang

ingin berunjuk rasa saat Hari Buruh, silakan saja, tapi harus diingat agar tetap menjaga

ketertiban.

Apakah Ibu memiliki solusi lain agar teman-teman Pekerja/Buruh tetap bisa

menyampaikan aspirasinya dengan efektif?

Jawab: Memang aktivitas penyampaian aspirasi seringkali dianggap hanya bisa

dilakukan melalui unjuk rasa. Padahal menyampaikan aspirasi bisa melalui berbagai

macam cara, misalnya melalui aktivitas yang lebih kasual seperti ngopi-ngopi

bersama. Melalui duduk bersama ketika ngopi kita bisa menyampaikan aspirasi kita.

Pemerintah juga sering mengadakan dialog sosial dengan teman-teman pekerja/buruh.

Di sana kita makan-minum bersama dan bersilaturahmi, walau terkesan kasual, namun

esensi berdialognya tidak hilang. Semua pihak tetap bisa menyampaikan aspirasinya

dengan baik. Saya rasa dengan demikian, aspirasi yang disampaikan pun dapat lebih

mudah diterima.

MERESAPI MAKNA

"MAY DAY IS A FUN DAY"

MPOWER
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Day" untuk memperingati Hari Buruh Internasional Tahun 2018.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian

Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang berbagi gagasan di balik

pemilihan tema tersebut pada acara Warkop Naker 51. Redaksi

MPOWER telah merangkumnya untuk Anda.



Jika bicara tentang Hari Buruh, kita tidak bisa lepas dari hubungan

industrial, lalu bagaimana upaya pemerintah untuk terus

membangun dan menjaga hubungan industrial harmonis?

Jawab: Pemerintah selalu terus berupaya untuk menciptakan hubungan

industrial yang harmonis. Saya bisa membagi upaya-upaya pemerintah

tersebut ke dalam tiga bagian:

1. Pemerintah akan selalu mengakomodir perkembangan kondisi

ketenagakerjaan ke dalam regulasi yang baru, yang relevan dengan

keadaan saat ini.

2. Kami juga memperhatikan kapasitas anggota SP/SB. Kami menyadari

kemampuan negosisasi anggota SP/SB harus ditingkatkan, agar mereka

bisa bernegosiasi dengan baik, yaitu melalui program Training of

Trainers (ToT). Diharapkan anggota SP/SB yang telah mengikuti ToT

dapat bernegosiasi dengan efektif dan dapat berkontribusi pada

pembentukan perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perusahaan

(PP).

3. Kami juga banyak menindaklanjuti kritik dan saran dari masyarakat

terhadap program dan kapasitas kami sebagai pegawai teknis. Kami

selalu melakukan evaluasi dan tidak segan untuk mengoreksi diri kami

sendiri. Karena kami ingin memberikan kinerja yang terbaik kepada

masyarakat.

Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, Hari Buruh telah resmi

menjadi hari libur di Indonesia, namun pada pelaksanaannya

terkadang ada saja pegawai yang tidak bisa libur di Hari Buruh,

bagaimana tanggapan Ibu?

Jawab: Kedua belah pihak harus memahami aturan tersebut dengan baik.

Memang beberapa bidang usaha seperti F&B kadang sulit untuk

mengkondisikan pegawainya untuk libur, karena tidak bisa kita

pungkiri, terkadang justru ketika hari liburlah, omset usaha F&B

meningkat. Namun yang harus digarisbawahi hak pegawai untuk libur

tidaklah hilang. Sehingga ketika pegawai harus masuk kerja saat Hari

Buruh karena satu dan lain hal, maka harus ada kompensasi yang

diberikan oleh pengusaha kepada pegawai tersebut, misalnya dalam

bentuk upah lembur.

Bagaimana jika ternyata pihak perusahaan tidak meliburkan

pegawai di Hari Buruh dan juga tidak memberi kompensasi

terhadap pegawainya?

Jawab: Dengan demikian berarti ada permasalaham antara perusahaan

dan pekerja/buruh. Maka untuk penyelesaiannya, utamakan

memanfaatkan forum bipartit. Agar dapat ditemukan solusi yang

berkenan di masing-masing pihak. Namun jika telah melalui forum

bipartit dan masih belum menemukan titik temu, maka kami

mempersilakan untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, agar

permasalahan ini bisa dimediasi. Sekali lagi, upayakan untuk

memanfaatkan forum bipartit dengan sebaik-baiknya. Kita harus

membudayakan dialog yang sehat antara pengusaha dan pekerja/buruh.

***
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Strategi BLK Padang Percepat Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja

DAERAH

K
etidakberpihakan kondisi angkatan kerja di Indonesia yang

didominasi oleh lulusan SD-SMP mendesak pemerintah untuk

melakukan percepatan penigkatan kompetensi. Selain melalui

program pemagangan dan pendidikan vokasi di Politeknik

Ketenagakerjaan, percepatan peningkatan kompetensi juga dilakukan

melalui pelatihan vokasi di ratusan Balai Latihan Kerja yang tersebar di

hampir seluruh pelosok negeri.

BLK Padang sebagai salah satu BLK unggulan di bawah pemerintah

pusat yang berdomisili di Jl. Sungai Balang, Bandar Buat, Kota Padang,

memiliki tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji

kompetisi tenaga kerja. Selain itu, BLK Padang juga menjalankan fungsi

penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga

kerja, pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan pelayanan

konsultasi, pemberdayaan, dan kerja sama kelembagaan pelatihan.

Disamping itu, BLK Padang juga melaksanakan uji kompetensi

tenaga kerja, mengelola data dan informasi di bidang pelatihan, serta

monitoring dan evaluasi. Sedangkan terkait program kejuruan pelatihan,

terdapat 11 Kejuruan meliputi manufaktur, las, listrik, elektronika,

bangunan, IT, otomotif, perhotelan, bisnis manajemen, garment apparel

dan tata kecantikan. Sedangkan SDM pengelola BLK Padang berjumlah

81 orang pegawai.

Pada tahun 2017 wilayah kerja BLK Padang hanya di Provinsi

Sumatera Barat saja, namun pada tahun 2018 BLK Padang memiliki 3

wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Barat (11 BLK UPTD),

Provinsi Riau (4 BLK UPTD dan 3 BLK Komunitas) dan Kepulauan

Riau (1 BLK UPTD), dengan total 19 BLK Binaan. Dalam menjalankan

tugas dan fungsinya, kepada BLK UPTD berperan sebagai konsultan

bidang teknis pelaksana pelatihan dan uji kompetensi, perencanaan paket

pelatihan, peminjaman peralatan, pemberdayaan instruktur, promosi

pelatihan, hasil lulusan, serta beberapa peran lain yang bertujuan untuk

mensukseskan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Pada tahun ini, BLK Padang dan 19 BLK binaan menjalankan 494

paket pelatihan atau setara 7.904 orang. Selain itu juga terdapat 152

paket uji kompetensi atau setara 2.432 orang, pelatihan melalui MTU

sejumlah 212 paket, dan pelatihan di BLK sejumlah 282 paket, didukung

oleh total instruktur 147 orang dan 86 assesor.

Berdasarkan SK Nomor Kep. 1267/BNSP/XI/2017 tanggal 29

November 2017 BLK Padang telah menjadi LSP2, dengan 22 skema

yaitu:
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Skema tersebut akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan

potensi wilayah. Hingga saat ini, BLK Padang sudah melakukan 45

paket uji kompetensi bekerjasama dengan assesor dari BLK UPTD.

Dalam uapaya melakukan percepatan peningkatan kompetensi, BLK

Padang terus berorientasi pada penempatan alumni pelatihan, wirausaha

dan potensi wilayah.

Perahu Kayu Bertenaga Motor Tempel

Pelatihan mobile training unit (MTU) bangunan sub kejuruan

kontruksi kayu merupakan salah satu program pelatihan BLK Padang.

Melalui pelatihan ini peserta dibekali keterampilan untuk merancang dan

membuat perahu kayu. Jenis pelatihan ini telah disesuaikan dengan

potensi daerah setempat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan

mengoptimalkan potensi daerah.

Praktik pembuatan perahu dilakukan oleh 16 peserta pelatihan dan

didampingi oleh 2 instruktur (BLK Padang dan ahli pembuat perahu).

Proses pelatihan yang berlangsung di dua lokasi yakni 1 unit di

Kelurahan Sungai Pisang, Kecamatan Teluk Kabung, Kota Padang, dan

1 unit lagi di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Tarusan, Kabupaten

Pesisir Selatan ini, berlangsung selama 240 jam pelajaran atau setara

dengan 30 hari kerja. Tahapan proses pembuatan mengacu pada program

pelatihan berbasis kompetensi dengan menempuh unit kompetensi

meliputi pengoperasian mesin pemotongan, pembelahan, pengetaman,

membuat lubang, purus, perakitan, sampai pada tahapan perapihan.

Selanjutnya para peserta akan diberikan tambahan pelatihan

pengelolaan media sosial selama 3 hari. Pelatihan tambahan ini

bertujuan agar setelah menuntaskan masa pelatihan, peserta dapat

memasarkan perahu hasil produksinya melalui media sosial, email,

maupun blog. Hasil produksi perahu juga akan mengoptimalkan potensi

wisata bahari mengingat lokasi praktik pembuatan perahu berdekatan

dengan wisata mandeh, Provinsi Sumatera Barat. Bahkan sudah ada

beberapa pihak yang tertarik untuk membeli hasil produksi pelatihan

pembuatan perahu tersebut. Setelah praktik pelatihan pembuatan perahu

selesai, hasil produksi diserahkan kepada pemerintah setempat untuk

dikelola.

MPOWER

Mobile training unit

di Sungai Pinang

Mobile training unit di

Sungai Pisang
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Mengukur 10.000 Bidang Tanah

Selain pelatihan pembuatan perahu, BLK Padang berkolaborasi

dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

menyelenggarakan praktik pelatihan juru ukur. Pelatihan ini juga

merupakan tindaklanjut dariMomerandum of Undersatnding (MoU)

antara Kementrian Ketenagakerjaan dengan Badan Pertanahan Nasional

yang ditindaklanjuti oleh BLK Padang dengan Kanwil BPN Provinsi

Sumatera Barat.

Proses pelatihan juru ukur mengacu pada program berbasis

kompetensi dengan menempuh unit kompetensi meliputi ilmu ukur

tanah, etika profesi, kerangka dasar pemetaan, pendaftaran tanah,

pengolahan data berkomputer, survey kadastral, pembuatan gambar

ukur, dan pengembalian batas. Proses pelatihan selama 280 jam

pelajaran atau 35 hari kerja berjalan di bawah bimbingan Kanwil BPN

Provinsi Sumbar dan BLK Padang. Sampai saat ini, pelatihan juru ukur

BLK Padang telah menghasilkan 32 alumni yang sudah menyelesaikan

masa pelatihan dan tahapan On The Job Training. Sedangkan yang lulus

uji ukur dari BPN sejumlah 22 peserta pelatihan.

Berikut sebaran OJT peserta pelatihan juru ukur BLK Padang di

Kanwil-Kanwil Kota/Kabupaten se-Provinsi Sumbar:

1. Kantor BPN Kota Padang : 6 Orang

2. Kantor BPN KabPesisir selatan : 4 Orang

3. Kantor BPN Kab. Solok : 8 Orang

4. Kantor BPN Kab. 50 kota : 3 Orang

5. Kantor BPN Kab. Sijunjung : 4 Orang

6. Kantor BPN Kota Payakumbuh : 1 Orang

7. Kantor BPN Dharmas Raya : 2 Orang

8. Kantor BPN Kab. Pasaman barat : 2 Orang

9. Kantor BPN Kab. Solok Selatan : 1 Orang

10. Kantor BPN Bukit Tinggi : 1 orang

Sebanyak 22 peserta pelatihan yang lulus uji ukur dari BPN telah

mendapat lisensi dan telah mengukur lebih 10.000 bidang tanah dalam

waktu 5 bulan. Setelah mendapatkan lisensi, pada tanggal 15 Mei 2018

22 peserta tersebut dilantik langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai asisten juru ukur.

***

Kegiatan On The Job Training

dengan BPN Kota Padang
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suara. Sehingga diharapkan tidak muncul lagi perbedaan substansi

komunikasi pemerintah. Membangun narasi tunggal yang efektif

memerlukan tahapan berurutan yang pada prinsipnya membutuhkan

koordinasi antara kementerian/lembaga/daerah dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika.

Berikut ini tahapan proses kerja humas pemerintah sebagaimana

tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Komunikasi Publik:

1. Kementerian/Lembaga/Daerah menyiapkan dan menyampaikan data

beserta informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada

Kementerian Kominfo secara berkala.

2. Kementerian Kominfo melakukan kajian terhadap data dan informasi

yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah dan melakukan

media monitoring serta menganalisis konten media terkait dengan

kebijakan dan program pemerintah.

3. Kementerian Kominfo bersama Kementerian/Lembaga/Daerah

mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan

komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.

4. Kementerian Kominfo menyusun narasi tunggal terkait dengan

kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan

presiden.

5. Kementerian/Lembaga/Daerah bersama Kementerian Kominfo

melaksanakan diseminasi informasi publik yang telah disusun melalui

saluran komunikasi yang tersedia.

6. Kementerian Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan komunikasi publik secara berkala.

Ringkas kata, keenam tahapan proses di atas dapat dijelaskan

sebagai rangkaian sekuensial yang mengandung proses pengolahan

data, agenda setting, ekspresi konten, diseminasi, dan monitoring

Narasi Tunggal dalam Edukasi dan
Diseminasi Perpres TKA

P
eraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disahkan akhir Maret lalu,

menjadi buah bibir hampir seluruh lapisan sosial masyarakat.

Isu penggunaan TKA ramai diperbincangkan di beragam format media

sosial dan muncul sebagai tajuk utama di media massa.

Pengesahan perpres TKA di tahun politik mampu dimanfaatkan

dengan baik oleh kalangan tertentu untuk menghangatkan atmosfir

politik nasional. Padahal jika dicermati dengan baik, Perpres tersebut

ditujukan untuk meningkatkan investasi dan perluasan kesempatan

kerja.

Meski demikian, perhatian masyarakat terhadap isu TKA

merupakan hal positif dan bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap

keberlangsungan pemerintahan. Namun kepedulian yang tidak dikelola

dengan baik akan menimbulkan kegaduhan yang mempengaruhi

stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat

terkait Perpres TKA, tentu saja pemerintah harus memaksimalkan

komunikasi dengan masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi yang

tersedia. Sehingga publik dapat mengetahui maksud dan tujuan di

disahkannya Perpres TKA dengan baik dan komprehensif.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki teknis yang baik dalam

mengkomunikasikan setiap kebijakan dan agenda pembangunan

nasional kepada publik. Teknis yang dinamakan narasi tunggal telah

disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada

Pejabat Humas Kementerian, Lembaga, BUMN di Istana Bogor akhir

2017 lalu, (18/10/2017).

Narasi tunggal, sebagaimana makna harfiahnya dapat diartikan

sebagai satu kesepahaman yang sama atas suatu isu, tidak memiliki

perbedaan substansi, dan didasari pada data yang akurat. Narasi tunggal

dilaksanakan dengan semangat untuk mewujudkan komunikasi satu

OPINI

Oleh: Ryan Perdana, S.K.Pm.
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evaluasi. Sebagai suatu proses pengolahan komunikasi publik, rangkaian

di atas secara teknis telah runut dan sistematis. Tinggal bagaimana

sumber daya yang ada diarahkan dalam pengoperasian di lapangan.

Dalam konteks Perpres No. 20 Tahun 2018, sejauh ini narasi tunggal

telah beberapa kali dilaksanakan melalui media Twitter. Bahkan,

rangkaian tweet tentang Perpres TKA dengan hashtag #TKATerkendali

dan #PerpresTKAPenting berhasil menjadi trending topic secara

organik. Keberhasilan narasi tunggal Perpres Penggunaan TKA dapat

dicapai dengan melibatkan akun media sosial lintas kementerian dan

Jejaring Informasi Ketenagakerjaan.

Sepanjang penggunaannya sebagai mekanisme edukasi dan

diseminasi Perpres TKA khususnya yang ditempuh via Twitter, narasi

tunggal relatif berhasil. Paling tidak jika ditilik dari sisi terwujudnya

koordinasi komunikasi yang baik di antara kementerian lintas sektor.

Sedangkan untuk mengukur keberhasilan dari sisi efektivitas, tentu

diperlukan teknis khusus yang memerlukan sumber daya lebih. Maka,

yang dapat dilakukan sementara ini adalah optimalisasi normatif

terhadap implementasi narasi tunggal.

Pertama, intensitas narasi tunggal harus terus ditingkatkan. Jika

diperlukan, konten narasi tunggal dapat dipublikasikan tidak hanya

sekali waktu saja untuk memperluas jangkauan penerima dan pembaca

narasi tunggal.

Kedua, narasi tunggal perlu melibatkan lebih banyak pihak. Sampai

saat ini proses penyebaran narasi tunggal hanya melibatkan kalangan

terbatas di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Meski

demikian, tidak menutup kemungkinan masyarakat umum dengan

kesadarannya juga ikut menyebarkan konten secara mandiri untuk

mendukung kinerja pemerintah. Intensitas interaksi sosial dan

penyebaran informasi melalui media sosial semakin mendesak

pemerintah untuk melibatkan seluruh lapisan sosial masyarakat di luar

pemerintah untuk ikut andil dalam penyebaran konten narasi tunggal.

Ketiga, narasi tunggal harus mengeksplore lebih jauh terkait

kebijakan dan agenda pembangunan nasional di seluruh bidang. Sejauh

pengamatan penulis, masih banyak program pemerintah yang belum

disampaikan ke masyarakat melalui narasi tunggal. Hal ini akan

mempengaruhi penilian publik terhadap pemerintah. Konten informasi

maupun edukasi yang disampaikan melalui narasi tunggal akan

memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dengan

jangkauan pembaca yang semakin luas. Hal ini juga akan mengurangi

porsi kesalahpahaman masyarakat dalam memahami atau menafsirkan

kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Perpres TKA merupakan contoh pemanfaatan isu yang mampu

menggiring opini publik ke arah negatif dan membuat kegaduhan. Isu ini

seolah memberikan kesan bahwa pemerintah lemah dan lengah dalam

pengelolaan Tenaga Kerja Asing. Belakangan, DPR RI merespon isu

TKA dengan mengambil anacang-ancang untuk membentuk Pansus

guna membahas Perpres TKA dan kabar serbuan TKA ke Indonesia. Di

sisi lain, Kemenaker RI dengan responsif menjawab melalui

pembentukan Satgas demi meningkatkan pengawasan TKA. Namun

peran pemerintah tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan

semua pihak untuk mensukseskan agenda pembangunan nasional demi

kesejahteraan bersama.

Akhirnya, sebagai unsur pemerintah yang telah memiliki instrumen

edukasi-diseminasi bernama narasi tunggal, sudah selayaknya kita

menguasai pengoperasiannya untuk kemudian menggunakan dengan

sebaik-baiknya. Narasi tunggal bukanlah sesuatu berkekuatan magis

yang dapat dengan sekejap mampu melahirkan keberhasilan dan

perubahan. Oleh karena itu, diperlukan spirit jejaring dan kolaborasi

banyak pihak. Evaluasi dan perbaikan secara berkala menjadi kunci

keberhasilan narasi tunggal dalam menyampaikan informasi, edukasi,

kebijakan, dan setiap agenda pembangunan nasional kepada masyarakat.

***
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Menaker mengikuti Aksi Sepeda Santai

bersama pekerja/buruh yang diikuti 300

peserta dalam rangka menyambut Hari

Buruh Internasional Tahun 2018. Aksi

Sepeda Santai berlangsung dengan rute

dari Galaxy Tirtamas Club menuju GOR

Patriot Bekasi. (22/04/2018)
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tanggal 1 Mei 1883 di San Fransisco menuntut pengurangan waktu

kerja menjadi 9 jam satu hari dan penyediaan perumahan bagi pekerja.

Kongres American Fereation of Labour (AFL) menggerakkan

pemogokan besar-besaran di Chicago tanggal 1 Mei 1886 menuntut

waktu kerja menjadi hanya 8 jam satu hari. Itulah sebabnya gerakan

buruh 1 Mei 1883 dan 1886 oleh serikat pekerja di Eropa dan Uni

Soviet dianggap sebagai tanggal sejarah pergerakan serikat pekerja.

Kemudian Kongres Pimpinan Serikat Pekerja dari beberapa Negara di

Perancis sepakat menetapkan 1 Mei sebagai Hari Pekerja atau Labour

Day, atau sering disebutMay Day.

Pembentukan ILO

Memperhatikan kondisi kerja yang semakin lama semakin buruk,

wakil pemerintah dari beberapa negara mulai mempergumulkannya dan

mencari jalan keluar. Kemudian diputuskan bahwa perlu membentuk

satu Organsasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour

Organization (ILO) dengan anggota dari unsur Pemerintah, unsur

Pengusaha, dan unsur Serikta Pekerja dengan fungsi utama organisasi

untuk menetapkan standar-standar internasional tentang kondisi kerja.

Hari lahir ILO dapat dianggap awal bulan Oktober 1919, yaitu

Konferensi ILO Pertama yang sekaligus menetapkan 6 Konvensi yang

memuat berbagai perlindungan bagi pekerja. Pembukaan Konstitusi

ILO tahun 1919 menayatakan bahwa perdamain umum dan abadi di

berbagai negara hanya dapat dicapai berdasarkan prinsip-prinsip

keadilan sosial. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan dalam

rangka mencapai keadilan sosial adalah dengan menganjurkan negara-

negara menjamin prinsip kebebasan berserikat. Dengan kata lain,

prinsip kebebasan berserikat merupakan salah satu prasyarat penting

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja.

Disamping itu, serangkaian hal penting lainnya yang harus dipenuhi

oleh negara (Dalam konteks ini negara-negara anggota ILO) meliputi

pengaturan waktu kerja termasuk penetapan jam, hari kerja maksimum

dalam satu minggu, pengaturan penyaluran tenaga kerja, pengaturan

May Day, Masih Perlukah?

Oleh: Prof.Dr. Payaman J. Simanjuntak
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P
entingnya berserikat bagi pekerja bukan hanya sekedar untuk

mengakomodir hak dasar pekerja dalam berorganisasi, namun

Serikat pekerja juga merupakan pemeran utama dalam

penciptaan dan pelaksanaan hubungan industrial. Gerakan serikat

pekerja bermula sebagai respon pekerja terhadap dampak revolusi

industri pada akhir abad ke–18 di Eropa terutama di Inggris.

Revolusi industri ditandai dengan penggunaan mesin-mesin dalam

proses produksi barang di pabrik-pabrik, transportasi, dan

pertambangan. Penemuan mesin dan teknologi baru tersebut telah

melipatgandakan kemampuan dan potensi manusia, meningkatkan

produksi dan distribusi barang, serta mobilitas manusia itu sendiri.

Penemuan teknologi tersebut telah memungkinkan sistem produksi

masal (mass production) sehingga dapat menyediakan barang untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar dengan kualitas

yang lebih tinggi dan harga yang relatif murah. Akan tetapi hal tersebut

menimbulkan kesenjangan yang sangat besar.

Pengusaha atau pemilik modal terus mengakumulasi keuntungan

yang semakin besar. Sedangkan kondisi pekerja semakin memburuk

karena tuntutan jam kerja yang membengkak hingga 12 jam sehari

dengan upah yang tetap rendah. Kondisi kerja dengan mesin-mesin

tersebut ternyata mengandung risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Kebutuhan akan tenaga kerja terus meningkat, sehingga semakin

banyak tenaga kerja perempuan dan anak-anak dikerahkan untuk

bekerja di pabrik-pabrik tanpa perlindungan keselamatan dan kesehatan

kerja yang memadai. Kondisi kerja yang buruk dan dalamnya jurang

kesenjangan menimbulkan antipati pekerja kepada pengusaha atau

pemilik modal (capitalist) yang dianggap hanya mengeksploitasi

pekerja. Eksplosi ketidakpuasaan pekerja pada tahun 1819 di

Manchester, Inggris, misalnya dilakukan secara tidak terorganisasi

dengan pengrusakan pabrik-pabrik dan mesin-mesinnya.

Gerakan-gerakan selanjutnya dilakukan secara terorganisasi oleh

serikat pekerja dengan tuntutan utama pengurangan jam kerja,

perbaikan upah, dan jaminan sosial. Serikat pekerja sektor perkayuan
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pendidikan teknik dan kejuruan, pencegahan pengangguran,

perlindungan terhadap pekerja anak, usia muda, perempuan dan usia tua,

perlindungan kepentingan pekerja yang bekerja di luar negeri, ketentuan

upah yang memadai, pengaturan prinsip pegupahan yang sama untuk

pekerjaan dengan nilai yang sama, serta beberapa hal terkai lain.

Disamping itu, prinsip kebebasan berserikat diwujudkan dalam

pembentukan serikat pekerja sebagai perkumpulan sukarela oleh para

pekerja untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Perjuangan

ditempuh antara lain melalui perundingan untuk meningkatkan kualitas

kondisi kerja termasuk upah dan jaminan sosial. Bagi pendiri ILO

sendiri yang lebih dipentingkan adalah jaminan hak pekerja untuk

berserikat sebagaimana dimuat dalam Konstitusi, bukan hari pekerja.

Kemudian peranan dan jaminan serikat pekerja bernegoisasi dengan

pengusaha atau manajemen untuk memperjuangkan kepentingan dan

kesejahteraan pekerja.

Harus diakui bahwa ILO-lah yang paling berjasa di dunia ini

memperjuangkan perlindungan pekerja, yaitu wakil pemerintah dari

seluruh negara, wakil-wakil dari pengusaha dan wakil-wakil dari serikat

pekerja. Selama hampir 100 tahun ini, ILO telah menetapkan 190

Konvensi ILO, yang sepatutnya diratifikasi oleh setiap negara anggota

menjadi Undang-undang di negaranya.

Relevansi Hari Pekerja

Banyak negara di dunia menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari

pekerja atau hari buruh (Labor Day), walaupun Amerika Serikat sendiri

memilih tanggal yang lain. Merespon gerakan dan perjuangan Serikat

Pekerja di Amerika Serikat, beberapa Negara Bagian secara bersama-

sama menetapkan Undang-Undang mengenai perlindungan pekerja pada

hari Senin tanggal 2 September 1883. Amerika Serikat melihat bahwa

terbitnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja ini sebagai monumen

yang patut dipatrikan dengan menetapkan Hari Senin pertama bulan

September sebagai Hari Pekerja, bukan tanggal 1 Mei yang

menggambarkan kerusuhan nasional.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 memuat hari

buruh tanggal 1 Mei walaupun kemudian pasal itu diberi bintang dan

diberi catatan belum diterapkan. Kemudian atas usul Serikat Pekerja

zaman Orde Baru, Presiden menetapkan hari Pekerja di Indonesia

tanggal 20 Februari, sebagai peringatan kongres pembentukan Federasi

Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah masa Reformasi, SPSI sendiri

sudah jarang memperingati hari pekerja tersebut. Tim yang terdiri dari

wakil-wakil serikat pekerja pernah melakukan pengkajian untuk

menetapkan yang paling tepat dipilih mejadi Hari Pekerja Indonesia

yang dianggap lebih cocok dengan sejarah perjuangan serikat pekerja di

Indonesia. Namun hasil kajian tersebut hingga sekarang belum

diundangkan.

Sangat disayangkan, tanpa melihat perkembangan sejarah,

Indonesia menetapkan 1 Mei sebagai hari pekerja. Karena 1 Mei

mengingatkan perjuangan buruh yang berakhir dalam kerusuhan 1 Mei

1883 di San Fransisco dan 1 Mei 1886 di Chicago, maka dapat

dimengerti bahwa setiap 1 Mei buruh di Indonesia melakukan demo

nasional dalam menyauarakan pendapat.

Paradigma Baru Perjuangan Serikat Pekerja

Harus diakui bahwa melakukan pemogokan merupakan senjata yang

sangat sering digunakan Serikat Pekerja di hampir semua negara, kecuali

di negara-negara komunis. Sebelum tahun 2000, bisa dikatakan tidak ada

hari tanpa mogok di Eropa Barat dan di Amerika Serikat. Namun sejak

tahun 2000, pimpinan Serikat Pekerja di Eropa dan Amerika Serikat

mulai meninggalkan senjata using pemogokan. Bila mereka terus

melakukan pemogokan, maka mereka akan mengubur dunia usaha di

negara mereka karena harus menjadi kalah bersaing dengan dunia usaha

di Jepang dan di Cina yang sama sekali tidak mengenal pemogokan.

Oleh sebab itu, Serikat Pekerja di Eropa dan Amerika Serikat, mulai

tahun 2000 merobah strategi perjuangan, yaitu meninggalkan senjata

usang pemogokan dan mengintensifkan negosiasi dengan pengusaha dan

dialog sosial dengan semua mitra kerja, terutama dengan pemerintah,

pengusaha, dan parlemen.

Membangun Citra Pekerja

Harus diakui bahwa tingkat kesejahteraan pekerja di Indonesia

masih relatif rendah. Masih banyak pekerja yang tergantung pada UMK

atau UMP yang masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Di lain

pihak, citra pekerja dan hubungan industrial di Indonesia saat ini masih

berkutat pada produktivitas rendah, disiplin rendah, kurang siap

bernegoisasi, dan kerap turun ke jalan dalam bernegosiasi. Kondisi ini

berdampak negatif terhadap investor dan dunia bisnis.

Dengan kondisi tersebut, tantangan pimpinan Serikat Pekerja di

Indonesia cukup berat yakni pertama, membangun citra dan paradigma

bahwa pimpinan serikat pekerja di Indonesia siap menjadi mitra

pengusaha dalam membangun hubungan industrial yang harmonis,

dinamis, dan berkeadilan.

Kedua, pimpinan serikat pekerja sebagai mitra pengusaha siap diajak

memobilisasi pekerja untuk meningkatkan kinerja dan daya saing

perusahaan. Ketiga, pimpinan serikat pekerja siap diajak berunding

untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Keempat, seperti rekan-

rekan pimpinan Serikat Pekerja di Eropa dan Amerika Serikat, pimpinan

SP di Indonesia harus mulai meninggalkan senjata usang pemogokan

dan mengintensifkan negosiasi, serta dialog sosial.

Kelima, menjual gagasan baru yang cemerlang, mengajak seluruh

pimpinan Serikat Pekerja di dunia ini mengganti Hari Pekerja

Internasional dari 1 Mei menjadi sama dengan hari jadi ILO, yaitu Jumat

pertama atau Senin pertama bulan Oktober. Keenam, mendorong

pemerintah dan DPR secara bertahap meratifikasi Konvensi-Konvensi

ILO menjadi Undang-Undang. ***
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PMI Asal Cirebon Selamatkan Anak

Majikan Dari Kebakaran Kapal Pesiar

INSPIRASI

“Majikannya sangat mengapresiasi perjuangan Enti yang telah menyelamatkan

anak-anaknya, serta menyatakan bertanggung jawab hingga sembuh dan

akan menerima dia bekerja kembali. Pemerintah juga akan terus menjaga,

mengawasi dan mengawal Enti sampai sembuh dan menyelesaikan masalah

ini sampai tuntas”

ujar Atase Ketenagakerjaan Indonesia di Singapura, Agus Ramdhany.
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E
nti Sadiyah, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal

Cirebon yang bekerja di Singapura rela berkorban dan

mempertaruhkan nyawanya demi melindungi dan

menyelamatkan anak majikannya dari musibah kebakaran di

kapal pesiar (Yacht). Peristiwa ini terjadi pada Kamis (22/3/2018)

di Sentosa Cove, Singapura.

Menurut Atase Ketenagakerjaan Indonesia di Singapura,

Agus Ramdhany, secara spontan Enti menggunakan badannya

untuk melindungi anak majikannya (usia 3 tahun) dari kobaran

api yang terus membesar dan mengepung lokasi kejadian.

Entipun terus berlari untuk mencari jalan keluar dengan

menerobos kobaran api sambil mendekap erat anak majikannya.

Setelah berhasil menyelamatkan anak majikannya, Enti

kemudian menyerahkan anak tersebut kepada ibunya yang

berada pada posisi aman di dek paling atas kapal pesiar.

Sementara itu, seorang anak majikannnya yang baru berusia

9 bulan berhasil diselamatkan oleh pekerja migran asal Filipina.

Pekerja tersebut juga bekerja pada keluarga majikan yang sama

dengan Enti. Akibat kejadian itu, Enti yang baru bekerja selama 6

bulan di Singapura menderita luka bakar cukup parah hingga

mencapai 50 persen tubuhnya.

“Majikannya sangat mengapresiasi perjuangan Enti yang

telah menyelamatkan anak-anaknya, serta menyatakan

bertanggung jawab hingga sembuh dan akan menerima dia

bekerja kembali. Pemerintah juga akan terus menjaga,

mengawasi dan mengawal Enti sampai sembuh dan

menyelesaikan masalah ini sampai tuntas” tutur Agus

(15/4/2018). ***
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REHAT

Tarian Kecak merupakan salah satu tarian yang berasal dari Pulau Bali yang banyak dikagumi para pelancong. Tari yang

berasal dari tarian sakral (Sang Hyang) ini tidak diiringi dengan musik/gamelan apapun, melainkan diiringi dengan paduan

suara sekitar 70 orang pria yang meski demikian tetap mampu menyihir para penonton. Pada tari Sang Hyang seorang yang

sedang kemasukan roh berkomunikasi dengan para dewa atau leluhur yang menyampaikan sabdanya. Pada tahun 1930-an

mulailah disisipkan cerita epos Ramayana ke dalam tarian tersebut.

Pesona Tari Kecak
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Cerita Singkat Tari Kecak

Karena akal jahat Dewi Kekayi (Ibu Tiri) Sri Rama, Putra mahkota

yang sah dari kerajaan Ayodya diasingkan dari istana ayahandanya

Sang Prabu Dasarata. Ditemani adik laki-lakinya (Laksmana) serta

istrinya (Dewi Sinta) yang setia, Sri Rama pergi ke hutan Dandaka.

Keberadaan mereka di hutan diketahui oleh Prabu Dasamuka

(Rahwana) seorang raja yang lalim yang terpikat oleh kecantikan Dewi

Sinta. Dirongrong oleh hasrat ingin memiliki Dewi Sinta, Rahwana

dibantu patihnya, Marica, menyusun siasat untuk menculik Dewi Sinta.

Dengan kesaktiannya, Raksasa Marica menjelma menjadi seekor kijang

emas yang cantik dan lincah. Mereka berhasil memisahkan Sinta dari

Rama dan Laksmana. Rahwana menggunakan kesempatan ini untuk

menculik Dewi Sinta dan membawanya kabur ke Alengka Pura.

Ramapun mengutus Hanoman (Si Kera Putih) untuk mencari tahu

kondisi Dewi Sinta yang sedang berada di cengkeraman Rahwana.

Kijang Emas

Rama, Sinta, dan Laksmana sedang berjalan di hutan, lalu muncul

kijang emas. Sinta meminta Rama untuk menangkapnya. Rama

meninggalkan Sinta yang dijaga Laksmana, dan tiba-tiba terdengar

jeritan minta tolong. Sinta mengira jeritan itu merupakan jeritan Rama,

ia segera meminta Laksmana untuk membantunya. Sebenarnya

Laksmana enggan meninggalkan Sinta, karena ia ingat akan pesan

kakaknya Rama untuk menjaga Sinta, tetapi karena dituduh hendak

mencari untung jika Rama mati, Laksmana naik pitam dan pergi

meninggalkan Sinta seorang diri.

Muslihat Bhagawan

Awalnya, Rahwana gagal menculik dewi Sinta. Namun dengan akal

jahatnya Rahwana berubah wujud menjadi Bhagawan (orang tua) yang

sedang kehausan dan meminta diambilkan air oleh Dewi Sinta. Setelah

dibawakan air, Dewi Sinta dibawa lari oleh Bhagawan tersebut yang
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sebenarnya adalah Rahwana. Sinta kemudian menjerit meminta

tolong sampai jeritannya terdengar oleh Garuda yang sedang

terbang di angkasa. Garuda tersebut berupaya menolong Sinta,

namun pertolongannya tidak berhasil karena sayapnya putus

ditebas oleh Rahwana. Sinta dibawa kabur oleh Rahwana ke

Alengka Pura.

Pertolongan Hanoman

Ditemani abdinya, Rama dan Laksmana yang sedang tersesat

di hutan Ayodya Pura teringat isterinya, Dewi Sinta yang dibawa

kabur oleh Rahwana ke Alengka Pura. Mereka kemudian

bertemu dengan Hanoman. Lalu, Rama menyuruh Hanoman

untuk membawa cincinnya ke Alengka Pura untuk diberikan

Dewi Sinta. Sedangkan, di Taman Istana Alengka Sinta terus

meratapi nasibnya. Sesuai permintaan Rama, Hanomanpun

menemui Sinta, ia memperkenalkan diri sebagai utusan Sang

Rama dan memberikan cincin Rama yang dibawanya. Sinta

kemudian menyerahkan bunga untuk diserahkan kepada Rama

dengan pesan agar Rama segera menyelamatkannya dan

Hanomanpun langsung pergi menuju tetamanan Alengka Pura,

lalu mengobrak-abriknya sampai tak berbentuk. Abdi Alengka

Pura terkejut melihat keadaan yang sudah parah dan langsung

menyuruh para raksasa untuk mencari si pembuat onar,

Hanomanpun tertangkap lalu diikat dan dibakar. Namun dengan

kesaktiannya, Hanoman akhirnya lolos dari maut. Setelah keluar

dari Alengka Pura, Hanoman langsung menemui Rama untuk

menyampaikan informasi tentang keadaan Sinta. Dari informasi

itulah Rama menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan Dewi

Sinta. ***
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Atraksi dari tokoh Hanoman adalah salah

satu bagian yang ditunggu-tunggu pada

pagelaran tari kecak.

Lokasi: Uluwatu, Bali

Fotografer: M. Zainul Faizin
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GAYA HIDUP

Es Kepal Milo

S
aat ini Indonesia tengah heboh dengan cemilan

yang sebenarnya biasa dan bisa dibuat dirumah.

Cemilan tersebut bernama “Es Kepal Milo” yang

saat ini sangat di gandrungi anak-anak sampai dewasa.

Dengan es serut rasa cokelat yang manis yang berasal

dari susu bubuk Milo dan berbagai macam topping yang

ditambahkan di atasnya ditambah harga yang terjangkau

tentunya membuat semua orang ingin mencicipi es ini.

Berawal dari Youtube (salah satu media sosial yang

populer) “es ini mulai dikenal, karena dengan tampilan

yang begitu menggoda dengan lelehan cokelat yang di

tuangkan di es serut yang dingin dan ditambahkan aneka

macam topping mulai dari kacang, meses, dan beberapa

topping lain. Pas dinikmati ketika siang hari ketika udara

panas cocok sebagai santapan yang tidak terlalu

mengenyangkan.

Hal ini tentunya menjadi salah satu ide/peluang bagi

beberapa orang. Salah satunya warga Yogyakarta

tertarik untuk mengadopsinya. Adalah pasangan

pengusaha muda Danang Arryo Dempo Wiguno dan Rara

yang memulainya. Mereka tercatat menjadi salah satu

pioner munculnya minuman ini di Indonesia.

Mereka mengenalkan jajanan es kepal melalui kedai

sederhananya, Ais Kepal Jogja, di Jalan Surami,

Mantrijeron, Yogyakarta.
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Oleh: Singgih Adityo Nugroho



"Kami pertama kali membuka Ais Kepal Jogja pada 20

Maret. Saat itu belum ada yang jual es serupa," kata

Danang saat ditemui di warungnya, Yogyakarta, Selasa,

24 Maret 2018.

Danang menebeng lapak warung mie ayam milik

mertuanya di halaman rumah. Mula-mula es kepal dijual,

pelanggannya hanya anak-anak di sekitar kompleks

perumahan. Per hari pun ia cuma mampu menjual rata-

rata 10 gelas. (sumber: teen.co.id)

Dari hal tersebut diatas kita dapat menarik kesimpulan

bahwa sesuatu yang sederhana dan mudah dapat menjadi

peluang yang sangat menarik dan menguntungkan bagi

sebagian orang.

Dengan kecanggihan teknologi saat ini dan mudahnya

akses masyarakat terhadap informasi utamanya dari

internet saat ini sesuatu yang sebenarnya simple dan

mudah dapat menjadi sesuatu yang besar dan

menguntungkan.

Kreativitas dan inovasi sangatlah dibutuhkan dalam era

modern saat ini, karena dengan kreativitas dan inovasi

maka seseorang dapat menemukan peluang usaha dan

bermanfaat bagi semua orang. Siapa sangka dengan

hadirnya es milo kepal ini menumbuhkan banyak

wirausaha-wirausaha muda yang secara tidak langsung

dapat mengurangi pengangguran di negeri Indonesia

tercinta ini. ***
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Apa Kata Mereka? ?
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Nawan Sumardiono

Anggi Akhirta Muray

Es Kepal Milo adalah hasil dari kreativitas, walau

tidak hanya populer di Indonesia, tapi es kepal milo di

Indonesia punya karakternya sendiri. Namun menurut

saya, sepertinya Es Kepal Milo hanya populer untuk

sesaat saja, nanti pasti ada masanya dia akan

menghilang atau tidak digandrungi lagi. Karena para

pesaing akan muncul dengan kreativitas yang baru.

Ibaratnya, populer dengan mudah dan menghilang

dengan mudah juga.

Terus terang, cukup menarik sih, tapi saya pribadi

tidak tergoda untuk mencoba, karena memang tidak

begitu suka makanan yang terlalu manis. Mudah-

mudahan popularitas es kepal milo ga cuma "five

minutes spotlight" ya, nah untuk itu para penjualnya

harus terus berinovasi.

"

"

Staf Kementerian Komunikasi dan Informatika

Staf Kementerian Ketenagakerjaan



Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri didapuk

menjadi salah satu deklamator panggung puisi dan musik dalam

peringatan 20 Tahun Reformasi yang diselenggarakan Tempo Media

Group bekerja sama dengan DPR RI di kompleks parlemen Senayan

Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Dalam acara bertemakan “20 Tahun Reformasi: Kembali ke Rumah

Rakyat” ini, Menaker Hanif membacakan puisi karyanya berjudul

“Pengantin Garis Depan, Sajak Seorang Mahasiswa Kepada

Kekasihnya.”

Kekasihku.

Hari ini aku tak kuliah lagi

Aku harus turun ke jalan

Bersama kawan mahasiswa yang lain

Mendobrak keterpasungan dan kesewenang-wenangan.

Engkau tahu, kekasihku

Tentara,tentara, ya, tentara telah merampas kebebasan mereka

Menginjak-injak otonomi kampusnya.

Kekasihku

Hari ini aku tak kuliah lagi

Aku harus turun ke jalan

Bersama petani yang kehilangan petak-peta, petak-petak sawahnya

Dan buruh-buruh pabrik yang dihisap tenaganya

Engkau tahu, kekasihku

Negara telah merampas hak-hak mereka

Memaklumkan penindasan dan ketidakadilan yang merata.

Bila engkau bangun, kekasihku

Basuh mukamu dan kepalkan tanganmu

Persetankan popor senjata dan barikade yang menghadang kita

Cinta kita, kekasihku

Adalah pegas, pegas untuk kita membusur

Meneriakkan gelombang, meneriakkan tuntutan di antara riuh

gelombang massa

Hidup demokrasi! Hidup rakyat!

Dan kita, telah menjadi pengantin di garis depan.

Hanif Sake Oerip, 1993

Pengantin Garis Depan
Sajak Seorang Mahasiswa Kepada Kekasihnya
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Keterangan: Hanif Sake Oerip adalah nama pena

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri.
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Informasi Publik dari Badan Publik?
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