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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Aspek K3 harus

menjadi bagian dari gaya hidup atau budaya masyarakat

Indonesia. Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 bagi bangsa

Indonesia secara terus menerus berjuang, berperan aktif,

dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan

kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun

2020.

Edukasi mengenai apa itu perselisihan hubungan

industrial serta tahapan penyelesaiannya juga menjadi

topik khusus pada majalah MPOWER edisi Januari-Maret

2018 ini. Hal ini dianggap penting agar masyarakat bisa

memahami dan mengambil sikap sesuai peraturan yang

berlaku jika sedang berada di zona perselisihan hubungan

industrial.

Selain itu, majalah kali ini juga mengulas realisasi

pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur,

revolusi industri 4.0, dan wawancara khusus tentang

wirausaha mandiri di lingkungan Kemnaker RI. Untuk

selengkapnya, Silahkan menikmati sajian redaksi

MPOWER.

Selamat Membaca!

KEMNAKER
Menyapa
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Menuju Kemandirian
Masyarakat Indonesia

Berbudaya K3 Tahun 2020
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2018 merupakan tahun ke-4 bagi bangsa Indonesia secara terus

menerus berjuang, berperan aktif, dan bekerja secara kolektif dalam

mewujudkan “Kemandirian masyarakat Indonesia Berbudaya K3 tahun

2020”.

Momentum peringatan bulan K3 tahun 2018 bertajuk “Melalui

Budaya K3 Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter" merupakan salah

satu upaya untuk terus mendorong semua pihak berpartisipasi aktif

membudayakan K3 di Indonesia. Semua pihak harus berperan aktif dan

bekerjasama agar budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat

kerja dan lingkungan masyarakat umum di seluruh penjuru tanah air.

Penerapan budaya K3 merupakan bagian integral pembangunan

nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

sampai saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur

seperti jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan, dan fasilitas transportasi

lain baik udara, darat, maupun laut serta sarana-prasarana penunjang

lainnya. Untuk mensukseskan program pembangunan dan menghindari

terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, program

pembangunan tersebut harus didukung tenaga kerja berbudaya K3.

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya
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S
menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan

kesehatan bagi pekerja, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi

secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak

kepada masyarakat luas. Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut

adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku

K3 di tempat kerja.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan jumlah kasus

kecelakaan kerja terus menurun tiap tahunnya. Tahun 2015 terjadi

kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah

105.182 kasus, sedangkan sampai bulan Agustus tahun 2017 terdapat

sebanyak 80.392 kasus.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang

kebijakan nasional tentang K3, sangat mengharapkan dukungan semua

pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Kementerian,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, para cendikiawan,

perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan,

pekerja, masyarakat lain-lainnya, melakukan upaya-upaya konkret

terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing.

Jika K3 terlaksana dengan baik, maka kasus kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat

dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat,

dan sudah pasti akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja,

pertumbuhan ekonomi nasional, dan daya saing global.***

etiap tanggal 12 Januari tiap tahunnya, Indonesia

memperingati hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

nasional sebagai tanda dimulainya bulan K3 nasional. Tahun

Foto: FA/Humas
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Revolusi Industri

4.0
‘It's Beautiful and Fun’

Dalam rangka memaksimalkan peluang revolusi industri

4.0, pemerintah langsung mengambil sejumlah langkah

strategis. Pada tahap awal dimulai dengan melakukan

identifikasi perubahan kompetensi yang dibutuhkan dunia

industri dan memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia

untuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan

industri.



teridentifikasi akan hilang meliputi tukang pos, staf kredit, dosen (online learning), kasir,

travel agent, teller bank, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, dan pekerja restoran

siap saji. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi angkatan kerja Indonesia yang

didominasi oleh lulusan SD-SMP maupun angkatan kerja berlatar belakang pendidikan

perguruan tinggi.

Namun demikian, kekhawatiran itu akan hilang jika angkatan kerja kita

mengoptimalkan peluang dan jenis pekerjaan baru yang muncul dan terus berkembang

pada era revolusi industri 4.0 ini. Perubahan jenis pekerjaan lama ke pekerjaan baru tidak

akan menjadi persoalan yang menghambat pembangunan ketenagakerjaan, apabila

seluruh pihak mampu beradaptasi terhadap perubahan jenis pekerjaan. Jika proses

adaptasi tersebut berjalan dengan baik, maka revolusi industri 4.0 akan menjadi proses

transformasi jenis pekerjaan yang indah dan menyenangkan.

Beberapa jenis pekerjaan yang muncul dan terus berkembang pada kurun waktu

2017-2020 meliputi trainer, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan,

analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, SDM, perawat, dokter, programmer, dan

layanan berita reguler. Sedangkan jenis pekerjaan yang akan terus tumbuh dan

berkembang pada kurun waktu 2021-2025 yakni pemeliharaan dan instalasi, mediasi,

medis, analis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi, dan analis dampak

lingkungan. Pada kurun waktu 2026-2030 beberapa jenis pekerjaan yang muncul dan

terus berkembang meliputi perancang, pemrogam kecerdasaran buatan, perancang dan

pengendali mesin otomasi, perancang software dan game online.

Dalam rangka memaksimalkan peluang revolusi industri 4.0, pemerintah langsung

mengambil sejumlah langkah strategis. Pada tahap awal dimulai dengan melakukan

identifikasi perubahan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri dan memfasilitasi

pelatihan sumber daya manusia untuk pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan

industri. Selain itu, pemerintah juga telah mengantongi data kompetensi inti yang

diperlukan seperti sensors, IT based production, dan virtuality. Sedangkan untuk

mendukung percepatan optimalisasi peluang revolusi industri 4.0 pemerintah terus

melakukan pengembangan infrastruktur penunjang seperti power supply, internet

bandwidth, data center, logistic 4.0, dan industrial policy.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan percepatan peningkatan

kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan tersertifikasi. Upaya

tersebut dilakukan melalui tiga instrumen percepatan peningkatan kompetensi seperti

pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan vokasi seperti di

politeknik ketenagakerjaan dengan porsi teori 30 persen teori dan 70 persen praktik, dan

program pemagangan baik di dalam maupun luar negeri.***
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MPOWER

I
ndonesia tengah menghadapi revolusi industri 4.0 dimana kondisi tersebut

mengakibatkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan lama dan tergantikan oleh

beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul. Beberapa jenis pekerjaan lama yang
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EDU NAKER



Menyelesaikan Perselisihan Hubungan

Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Perselisihan hubungan industrial

merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan

pendapat yang mengakibatkan pertentangan

kepentingan antara pengusaha dengan pekerja/

buruh, karena adanya perselisihan mengenai

hak dan kewajiban, kepentingan, Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Dalam menyelesaikan

perselisihan tersebut, pertama-tama kedua

belah pihak wajib menempuh penyelesaian

melalui perundingan bipartit sebelum

menempuh jalan mediasi, konsiliasi, arbitrase,

sampai pada tingkat pengadilan hubungan

industrial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan

Industrial, perundingan bipartit adalah

perundingan antara pekerja atau serikat pekerja

dengan pengusaha untuk menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial diantara

mereka. Perundingan bipartit bertujuan untuk

menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial secara musyawarah untuk mencapai

mufakat di perusahaan.

Perundingan bipartit harus didasarkan pada

itikad baik, menaati tata tertib perundingan

yang telah disepakati bersama, serta

bersikap santun dan tidak anarkis.

Perundingan bipartit terdiri dari tiga

tahapan meluputi, pertama, tahap

persiapan yakni, pihak yang merasa

dirugikan berinisiatif

mengkomunikasikan masalahnya

secara tertulis kepada pihak lainnya.

Apabila pekerja perseorangan yang

bukan menjadi anggota serikat pekerja,

dapat memberikan kuasa kepada serikat

pekerja di perusahaan tersebut untuk

mendampingi pekerja dalam perundingan.

Selain itu, pihak pengusaha atau

manajemen perusahaan dan/atau yang diberi

mandat harus menangani perselisihan secara

langsung. Dalam perundingan bipartit, serikat

pekerja atau pengusaha dapat meminta

pendampingan kepada perangkat organisasinya

masing-masing. Jika pihak pekerja yang

merasa dirugikan bukan anggota serikat

pekerja dan jumlahnya lebih dari 10 orang

pekerja, maka harus menunjuk wakilnya secara

tertulis yang disepakati paling banyak 5 orang

dari pekerja yang merasa dirugikan. Jika terjadi

perselisihan antar serikat pekerja dalam satu

perusahaan, maka masing-masing serikat

pekerja menunjuk wakilnya paling banyak 10

orang.

Kedua, tahap perundingan, meliputi

inventarisasi dan identifikasi masalah,

menyusun dan menyutujui tata tertib secara

tertulis dan jadwal perundingan yang

disepakati. Dalam tata tertib para pihak dapat

menyepakati bahwa selama perundingan

dilakukan, kedua belah pihak dapat melakukan

kewajibannya sebagaimana mestinya. Para

pihak harus melakukan perundingan sesuai tata

tertib dan jadwal yang disepakati.

Jika salah satu pihak tidak bersedia

melanjutkan perundingan, maka para pihak

atau salah satu pihak dapat mencatatkan

perselisihannya kepada instansi yang ber-

tanggung jawab. Dalam hal ini penanggung-

jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat

kabupaten/kota tempat pekerja bekerja

walaupun belum mencapai 30 hari kerja.

Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan

bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang

disepakati oleh para pihak.

Setiap tahapan perundingan harus dibuat

risalah yang ditandatangani para pihak, jika

salah satu pihak tidak bersedia menandatangani

maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam

risalah sebagaimana dimaksud. Hasil akhir

perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir

yang sekurang-kurangnya memuat nama

lengkap dan alamat para pihak, waktu dan

tempat perundingan, pokok masalah dan obyek

yang diperselisihkan, pendapat para pihak,

kesimpulan atau hasil perundingan, serta

tanggal dan tandatangan para pihak yang

melakukan perundingan. Rancangan risalah

akhir dibuat oleh pengusaha dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak atau

salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak

bersedia menandatanganinya.

Ketiga, tahap selesai perundingan. Apabila

mencapai kesepakatan, dibuat perjanjian

bersama yang ditandantangani oleh para pihak

dan didaftarkan pada pengadilan hubungan

industrial di pengadilan negeri wilayah para

pihak mengadakan perjanjian bersama. Apabila

perundingan mengalami kegagalan maka salah

satu atau kedua belah pihak mencatatkan

perselisihannya kepada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

di tingkat kabupaten/kota tempat pekerja/buruh

bekerja dengan melampirkan bukti bahwa

upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan

bipartit telah dilakukan.

Sedangkan jika salah satu pihak meminta

dilakukan perundingan tertulis 2 kali berturut-

turut dan pihak lainnya menolak atau tidak

menanggapi untuk melakukan perundingan,

maka perselisihan dapat dicatatkan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketengakerjaan setempat dengan

melampirkan bukti-bukti permintaan

perundingan.

Mediasi, Langkah Menyelesaikan

Perselisihan Hubungan Industrial

Secara Tripartit

Jika perselisihan hubungan

industrial tidak bisa diselesaikan melalui

perundingan bipartit, kedua belah pihak

dapat menempuh langkah mediasi.

Mediasi merupakan salah satu langkah

tripartit dalam menyelesaikan hubungan

industrial. Langkah tripartit merupakan

langkah melibatkan pihak ketiga untuk

menyelesaikan perselisihan. Untuk itu, yang

membedakan adalah masuknya pihak luar

selain para pihak yang berselisih. Dalam

bipatrit perundingan dilakukan terbatas pada

pihak-pihak yang berselisih, sementara dalam

mediasi, adanya pihak luar yaitu mediator yang

masuk sebagai penengah untuk mencoba

menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi hubungan industrial yang

selanjutnya disebut mediasi adalah

penyelesaian perselisihan hak, perselisihan
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kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja dan perselisihan antara SP/SB

hanya dalam satu perusahaan melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau

lebih mediator yang netral. Mediator disini

adalah penganti institusi pemerintah yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

(misal Disnaker) yang memenuhi syarat-syarat

sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri

Ketenagakerjaan RI untuk bertugas melakukan

mediasi.

Mediasi menjadi wajib ketika instansi

yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan tersebut, menawarkan kepada

para pihak yang berselisih tidak memilih

lembaga konsiliasi atau arbitrase untuk

menyelesaikan perselisihan yang dihadapi para

pihak. Mediasi sendiri menggunakan

mekanisme perundingan/musyawarah untuk

mufakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(UU PPHI), dijelaskan bahwa selambat-

lambatnya 7 hari kerja setelah menerima

pelimpahan penyelesaian perselisihan,

mediator harus sudah mengadakan penelitian

tentang duduk perkara dan segera mengadakan

sidang mediasi.

Penyelesaian melalui mediasi

dilaksanakan paling lama 30 hari kerja

terhitung sejak menerima pelimpahan

penyelesaian perselisihan. Selanjutnya,

mediator dapat memanggil saksi atau saksi

ahli untuk hadir pada sidang mediasi guna

diminta dan didengar keterangannya. Bila

sidang mediasi membuahkan kesepakatan,

maka perjanjian bersama bisa dibuat dan

ditandatangani oleh para pihak dengan

disaksikan mediator untuk kemudian

didaftarkan pada Pengadilan Hubungan

Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah

hukum pihak-pihak yang berselisih.

Bila mediasi tidak mencapai kesepakatan,

mediator harus membuat/mengeluarkan

anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari

setelah sidang mediasi dilaksanakan.

Sedangkan pihak-pihak yang berselisih harus

sudah menyampaikan tanggapan atau jawaban

secara tertulis atas anjuran mediator selambat-

lambatnya 10 hari setelah anjuran mediator

diterima. Jika tidak memberikan tanggapan,

pihak yang bersilisih dianggap menolak

anjuran mediator.

Jika pihak-pihak yang berselisih dapat

menerima anjuran mediator, selambat-

lambatnya 3 hari setelahnya harus dibuatkan

perjanjian bersama untuk kemudian

didaftarkan pada Pengadilan Hubungan

Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah

domisili hukum pihak-pihak yang berselisih

untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Jika tidak tercapai kesepakatan dan atau pihak-

pihak menolak anjuran mediator, salah satu

pihak dapat melanjutkan penyelesaian

perselisihan dengan mengajukan gugatan ke

Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pekerja/

buruh bekerja.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial Melalui Konsoliasi

Jika penyelesaian perselisihan hubungan

industrial tidak bisa diselesaikan melalui

forum bipartit, dan mediasi, maka kedua belah

pihak bisa menempuh jalur konsoliasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

(UU PPHI) mengatur mengenai penyelesaian

perselisihan hubungan industrial dengan cara

tersebut.

Merujuk pada pasal 1 angka 13 UU PPHI,

konsoliasi hubungan industrial adalah

penyelesaian perselisihan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh

hanya dalam satu perusahaan melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau

lebih konsiliator yang netral.

Konsiliator adalah seorang atau lebih yang

memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator

melalui ketetapan Menteri (dalam hal ini

adalah Menteri Ketenagakerjaan RI), yang
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bertugas melakukan konsiliasi dan wajib

memberikan anjuran tertulis kepada para pihak

yang berselisih untuk menyelesaikan

perselisihan kepentingan, perselisihan

pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan

antar pekerja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan.

Konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang

terdaftar pada kantor instansi yang

bertanggung jawab pada bidang

ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota,

yang wilayah kerjanya meliputi tempat

pekerja/buruh bekerja. Musyawarah ini

dilakukan untuk menangani perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan

kerja atau perselisihan antar SP/SB dalam satu

perusahaan, yang dilaksanakan setelah para

pihak mengajukan permintaan penyelesaian

secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk

dan disepakati oleh para pihak.

Para pihak dapat mengetahui nama

konsiliator yang akan dipilih dan disepakati

dari daftar nama konsiliator yang dipasang, dan

diumumkan pada kantor instansi pemerintah

yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan setempat. Dalam waktu

selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah

permintaan penyelesaian perselisihan secara

tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan

penelitian tentang duduk perkara dan selambat-

lambatnya pada hari kerja ke-8 harus sudah

dilakukan sidang konsiliasi pertama.

Kemudian, konsiliator dapat memanggil

saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang

konsiliasi guna dimintai dan didengar

keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang

memenuhi panggilan berhak menerima

penggantian biaya perjalanan dan akomodasi

yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

Jika tercapai kesepakatan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui

konsiliasi, maka dibuat perjanjian bersama

yang ditandatangani oleh para pihak dan

disaksikan oleh konsiliator, serta didaftar di

Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-

pihak mengadakan perjanjian bersama untuk

mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Jika tidak tercapai kesepakatan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial

melalui konsiliasi maka konsiliator

mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran tertulis

tersebut, harus sudah disampaikan kepada para

pihak dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari

kerja sejak sidang konsiliasi pertama. Selain

itu, para pihak harus sudah memberikan

jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang

isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis

dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja

setelah menerima anjuran tertulis.

Pihak yang tidak memberikan pendapatnya

dianggap menolak anjuran tertulis. Jika para

pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam

waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran

tertulis disetujui, konsiliator harus sudah

selesai membantu para pihak membuat

perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di

Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak

mengadakan perjanjian bersama untuk

mendapatkan akta bukti pendafataran.

Apabila anjuran tertulis ditolak oleh salah

satu pihak atau para pihak, maka salah satu

pihak atau para pihak dapat melanjutkan

penyelesaian perselisihan dengan mengajukan

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri setempat.

Alur pendaftaran perjanjian bersama di

Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagai

berikut, pertama, perjanjian bersama yang

telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Perjanjian Bersama. Apabila perjanjian

bersama ternyata tidak dilaksanakan oleh salah

satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat

mengajukan permohonan eksekusi di

Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah perjanjian

bersama di daftar untuk mendapatkan

penetapan eksekusi.

Jika pemohon eksekusi berdomisili di luar

wilayah hukum Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri tempat

pendaftaran perjanjian bersama, maka

pemohon eksekusi dapat mengajukan

permohonan eksekusi melalui Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

di wilayah domisili pemohon eksekusi.

Selanjutnya, permohonan eksekusi diteruskan

ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri yang berkompeten

melaksanakan eksekusi.

Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam

waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja

terhitung sejak menerima permintaan

penyelesaian perselisihan. Konsiliator berhak

mendapat honorarium/imbalan jasa

berdasarkan penyelesaian perselisihan yang

dibebankan kepada negara. Besarnya

honorarium/imbalan jasa tersebut berdasarkan

pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Menteri Ketenagakerjaan RI.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial Melalui Arbitrase

Ada beberapa cara menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial di luar

pengadilan, salah satunya adalah arbitrase.

Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan

di luar pengadilan hubungan industrial atas

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar

SP/SB dalam suatu perusahaan yang dapat

ditempuh melalui kesepakatan tertulis.

Kesepakatan tertulis tersebut catatan bahwa

para pihak sepakat untuk menyerahkan

perselisihan kepada para arbiter. Keputusan

arbitrase merupakan keputusan final dan

mengikat para pihak yang berselisih, dan para

arbiter tersebut dipilih sendiri oleh para pihak

yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh

Menteri Ketenagakaerjaan RI.

Ruang lingkup arbitrase cukup sempit jika

dibandingkan dengan cara penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang lainnya.

Arbiter hanya berwenang menangani perkara

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar

serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Arbitrase baru bisa ditempuh setelah pihak

berselisih menuangkan kesepakatan tertulis.

Kesepakatan itu tercantum dalam perjanjian

arbitrase yang berisikan nama lengkap dan

alamat para pihak yang berselisih, pokok-

pokok persoalan yang menjadi perselisihan,

jumlah arbiter yang disepakati, pernyataan

tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase

serta tanggal, tempat dan tanda tangan para

pihak.

Selanjutnya, para pihak masih harus

membuat sebuah perjanjian tertulis lain, yaitu

perjanjian penunjukan arbiter. Dalam konteks

ini para pihak diberi opsi antara menunjuk

arbiter tunggal atau beberapa arbiter. Dalam

perjanjian penunjukan arbiter ini, salah satu

yang dibahas adalah biaya arbitrase dan

honorarium arbiter.

Sebelum memulai persidangan arbitrase,

arbiter biasanya mencoba untuk mendamaikan

para pihak. Jika uapaya tersebut berhasil, maka

akan dibuat perjanjian bersama yang

didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial

di Pengadilan Negeri setempat. Sebaliknya,

jika upaya mendamaikan gagal, persidangan

arbitrase dilanjutkan dengan pemanggilan para

saksi untuk dimintai keterangan.

Produk dari persidangan arbitrase ini

adalah putusan arbitrase yang sifatnya final dan

mengikat. Bahkan putusan arbitrase ini juga

dilengkapi dengan irah-irah seperti halnya

lazim ditemui dalam putusan pengadilan yang

berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa”. ***
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terpencil di Indonesia. Sebab, infratrustur

merupakan modal penting bagi Indonesia untuk

bersaing dengan negara lain. Presiden Joko

Widodo akan menyudahi fokus pembangunan

infrastruktur dan beralih fokus membangun

Sumber Daya Manusia (SDM) pada awal tahun

2019. Pada sektor ketenagakerjaan, pem-

bangunan SDM tersebut akan dibenturkan

dengan ketidakberpihakan kondisi angkatan

kerja yang didominasi oleh lulusan SD-SMP

hingga mencapai angka 60 persen dari total

Setelah Infrastruktur,

Tahun 2019 Pemerintah Fokus Bangun SDM
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T
ahun 2018 pemerintah masih fokus

menyelesaikan pembangunan

infrastruktur hingga ke daerah

jumlah angkatan kerja.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat

menyerahkan sertifikat kompetensi pe-

magangan kepada 3.000 peserta program

pemagangan di Balai Besar Pengembangan

Latihan Kerja (BBPLK), Bekasi, Jawa Barat,

Rabu, (27/12/2017).

Untuk meningkatkan kompetensi

angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan

SD-SMP tersebut, dibutuhkan instrumen

percepatan peningkatan kompetensi yang

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan

diikuti dengan sertifikasi kompetensi seperti

pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja

(BLK), program pemagangan dalam dan luar

negeri, serta Politeknik Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, di jalur pendidikan formal

seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

pun presiden menilai perlu melakukan

perombakan besar-besaran. Hal ini dilakukan

karena selama ini tenaga pengajar di SMK

70 persennya merupakan guru normatif

seperti guru bahasa atau agama. Sedangkan

guru vokasionalnya hanya 30 persen.

Presiden menilai proporsi tenaga pengajar

guru normatif dan guru vokasional terbalik.

***



Menurut JK, saat ini dunia usaha dan

industri tengah menghadapi sejumlah tan-

tangan seperti "automisasi" dan "robotisasi".

Oleh karena itu , produktivitas adalah salah

satu kunci bagi dunia usaha dan industri untuk

terus berdaya saing di tengah intensnya

tantangan-tantangan yang ada.

Dalam dunia yang berkembang ini, kata

Wapres JK, yang selalu menjadi ukuran

keberhasilan ialah bagaimana kita dapat

memproduksi lebih baik, lebih murah, dan

lebih cepat. Semua itu bermuara pada tingkat

produktivitas yang tinggi.

Agar produktivitas dapat dijaga dan

dikembangkan, Wapres JK meminta

pengusaha untuk meningkatkan inovasi dan

keterampilan usahanya. Etos kerja juga harus

ditingkatkan untuk mempertahankan

produktivitas tersebut.

Di sisi lain, baik pemerintah pusat maupun

daerah juga mampu mendukung produktivitas

tersebut. Dengan cara membuat instrumen

peningkatan skill, serta regulasi yang

memudahkan perizinan, akses permodalan,

dan akses pemasaran. ***

Wapres JK Serahkan Penghargaan Paramakarya 2017

Kepada 30 Perusahaan
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S
ebanyak 30 perusahaan dari berbagai

daerah mendapatkan penghargaan

Paramakarya tahun 2017. Pengharga-

an ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden

RI Jusuf Kalla pada acara Penganugerahan

Paramakarya Tahun 2017 di Gedung Serba

Guna Kementerian Ketenagakerjaan RI

(Kemnaker), Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2017).

Paramakarya merupakan penghargaan

pemerintah kepada perusahaan yang berhasil

meningkatkan dan mempertahankan produk-

tivitasnya selama 3 tahun berturut-turut.

Perusahan-perusahaan yang meraih pengharga-

an memiliki produktivitas tinggi dengan kinerja

yang baik sehingga siap berkompetensi.



Dalam 2 bulan pertama tahun 2018, ada 3

LTSA yang sudah di launching meliputi

LTSA Lombok Timur, LTSA Pati, dan LTSA

Tulungagung. LTSA tersebut melayani urusan

PMI secara terpadu dari Kemnaker, Dinas

Kesehatan Dukcapil, Ditjen Imigrasi,

Kepolisian, BNP3TKI, Pemda, SKPD dan

lain-lain.

“Kita ingin memastikan bahwa keberadaan

LTSA akan membuat pelayaan pengurusan

dokumen TKI menjadi murah, mudah, dan

cepat serta mencegah adanya TKI

unprocedural, illegal dan trafficking" kata

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja, Maruli A. Hasoloan saat mewakili

Menteri Ketenagakerjaan RI dalam peresmian

LTSA di Kabupaten Lombok Timur pada

Kamis (11/1/2018). ***
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K
ementerian Ketenagakerjaan RI terus

mendorong terbentuknya Layanan

Terpadu Satu Atap (LTSA) di

berbagai daerah, terutama daerah yang

disinyalir sebagai daerah kantung TKI. Hal ini

merupakan upaya konkret pemerintah untuk

memberikan kepastian dan kemudahan dalam

pelayanan ketenagakerjaan, khususnya

pelayanan penempatan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Pembangunan LTSA Terus Digencarkan

‘Lipesia’ Harmoniskan Hubungan Industrial dan Lahirkan Atlet Nasional

B
ekerjasama dengan Kementerian

Pemuda dan Olahraga RI,

Kementerian Ketenagakerjaan RI

menyelenggarakan Liga Pekerja Indonesia

(Lipesia) tahun 2018. Peresmian bergulirnya

Lipesia ditandai dengan kick of bersama oleh

Muhaimin Iskandar (Menakertrans Periode

2009–2014) sebagai inisiator Lipesia, Menaker

M. Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi,

dan Deputi IV KSP Bidang Komunikasi

Politik dan Diseminasi Informasi, Eko

Sulistyo di Gelora Delta Sidoarjo, Sidoarjo,

Jawa Timur, Minggu (17/12/2018).

Lipesia akan digelar di tiap provinsi, dan

diikuti oleh maksimal 16 tim. Selanjutnya tim

juara akan berlaga di 8 zona regional. Tim

juara dari zona regional akan bertanding di

babak 8 besar nasional, yang selanjutnya ke

babak semi-final dan babak final di Jakarta.

Partai final akan digelar bertepatan dengan

peringatan Hari Buruh Internasional (May

Day) pada tanggal 1 Mei 2018.

Selain mendapatkan piala bergilir

presiden, juara Lipesia juga berhak

mengantongi uang pembinaan yang diberikan

kepada Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara

IV. Disamping itu, penghargaan juga akan

diberikan kepada pemain dengan kategori Top

Scorer, Best Player, dan Best Goalkeeper. ***



MPOWER
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Menaker Buka dan Resmikan Jambore Keluarga Buruh Migran

Migran.

Pada kesempatan ini, Menaker menjelaskan

bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017

tentang Perlindungan Perkerja Migran (UU

PPMI) memberikan waktu 2 tahun kepada

pemerintah untuk menyusun aturan turunannya,

yang terdiri dari 12 PP, 12 Permen, 1 Perpres dan

3 Perka Badan. Ia berharap, Jambore dapat

menghasilkan gagasan yang bisa menjadi

rekomendasi pemerintah dalam mewujudkan

proses migrasi yang mudah, murah, cepat, aman,

dan berkualitas.

“Tentu penyelesaian persoalan tata kelola

dan perlindungan pekerja migran tidak bisa

diselesaikan oleh pemerintah semata. Kita juga

membutuhkan dukungan dari kalangan civil

society. Termasuk dari TKI purna,” paparnya.

***

M
enakerM. Hanif Dhakiri menghadiri

dan membuka secara resmi Jambore

Keluarga Migran Indonesia Tahun

2018 di Desa Garongan, Kecamatan Turi,

Kabupaten Sleman, Minggu (4/2/2018). Acara

bertajuk “Menggagas Perlindungan Pekerja

Migran Dari Hulu” ini merupakan hasil kerja

sama antaraDompetDhuafa (DD) dengan Pusat

Bantuan Hukum, Keluarga Migran Indonesia

(KAMI),Migrant Institute, dan Sahabat Pekerja
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SKKNI Sektor Ritel Segera
Ditetapkan

dan daya saing para pekerja Indonesia agar bisa

bersaing. Kita percepat pembahasannya agar

bisa segera ditetapkan dan diterapkan,” kata

Menaker saat menerima audiensi DPP Asosiasi

Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di kantor

Kemnaker, Kamis (4/1/2018). ***

P
enerapan standar kompetensi bagi

industri ritel diharapkan dapat

segera terwujud. Hal ini dibutuhkan

agar seluruh karyawan ritel bisa tersertifikasi

dengan baik dan menunjang kemajuan

industri ritel di Indonesia.

Menaker M. Hanif Dhakiri mengatakan,

pemerintah berkomitmen dalam menetapkan

dan menerapkan SKKNI di berbagai bidang.

Industri ritel sudah selayaknya memiliki satu

standar nasional yang benar-benar menjadi

acuan dan menjadi standar bagi seluruh

karyawan ritel di Indonesia.

“Penerapan SKKNI dalam semua sektor

dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi

Respon Perkembangan Zaman,
Menaker Lantik Pejabat Baru

D
inamika teknologi dan informasi

memberi berdampak yang cukup

signifikan terhadap dinamika

ketenagakerjaan. Untuk itu, diperlukan

pejabat dan pegawai yang responsif terhadap

berbagai hal tersebut.

Hal ini ditekankan Menaker saat

memberikan arahan dalam pelantikan dan

pengambilan sumpah pejabat administrator

dan pengawas Ketenagakerjaan di Kantor

Kemnaker, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Kepada seluruh pejabat eselon III dan IV

yang baru dilantik, Menaker meminta agar

pejabat Kemnaker harus bisa mengambil

sikap yang positif, proaktif, kreatif, dan

melakukan berbagai macam inovasi dalam

mencapai target kinerja yang diberikan.

Melalui inovasi atau terobosan tersebut, ia

yakin bahwa terget kinerja pasti dari sisi waktu

lebih cepat dan dari sisi hasil lebih baik.

“Yang akan survive itu bukan orang paling

pintar, bukan yang paling kuat. Tapi yang

mampu survive adalah orang yang paling

responsif terhadap perubahan,” kata Menteri

Hanif mengutip pernyataan Charles Darwin.***

Tim Gabungan Kemnaker-Bareskrim Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal

T
im gabungan Direktorat

Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Luar Negeri,

Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker, dan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes

Polri berhasil menggagalkan sejumlah upaya

pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia

(PMI) yang hendak ditempatkan ke luar

negeri secara non prosedural/ilegal.

Sepanjang Januari 2018, ada 3 upaya

pengiriman PMI ilegal yang berhasil digagalkan

oleh tim gabungan di tempat yang berbeda,

yaitu Balai Latihan Kerja Luar Negeri

(BLKLN) Restu Putri Indonesia di Pondok

Kopi Jakarta Timur, penampungan calon PMI

milik PT. Hasindo Karya Niaga Bekasi, dan

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta (PPTKIS) Condet, Jakarta Timur.

Dalam berbagai upaya tersebut, umumnya

para penyalur TKI melanggar ketentuan

Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang

Penghentian Dan Pelarangan Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna

Perseorangan Di Negara-negara Kawasan

Timur Tengah. Calon PMI dijanjikan akan
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ditempatkan sebagai pekerja sektor domestik ke negara-

negara Asia Pasifik namun kenyataanya mereka ditempatkan

di negara-negara kawasan Timur Tengah.

“Kemnaker akan menelusuri pihak-pihak yang

bertanggung jawab dan akan memberikan sanksi tegas kepada

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

yang terlibat. Kita bekerja sama dengan Bareskrim Polri

untuk mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang

dalam kasus ini,” kata Direktur PTKLN Kemnaker, Soes

Hindarno. ***
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Optimalkan Pengawasan
Pekerja Anak

P
ermasalahan pekerja anak masih

menjadi tantangan serius bagi

Indonesia dan dunia. Oleh

karenannya, Kemnaker akan terus bersinergi

dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) sebagai upaya percepatan program

Indonesia Bebas Pekerja Anak pada 2022.

Seluruh pemangku kepentingan harus

mengambil peran dan terlibat aktif untuk

mengentaskan pekerja anak, khususnya dari

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Selain itu,

sinergi antar pihak diperlukan untuk

memberikan perlindungan terhadap anak dan

hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh,

dan berkembang sesuai dengan dunia dan

usianya.

“Masalah pekerja anak bukanlah masalah

yang sederhana, akan tetapi masalah yang

kompleks dan lintas sektoral sehingga menjadi

tanggungjawab semua pihak, untuk menangani

dan menyelesaikan masalah pekerja anak ini,”

kata Menteri Hanif saat menerima Ketua KPAI

Susanto di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan,

Jumat (2/2/2018).***

P
emerintah mengimbau industri di

Indonesia agar segera menyiapkan

skema transformasi industri dari

model lama ke model baru. Terutama

industri-industri yang paling dipengaruhi

oleh perkembangan teknologi informasi,

seperti perbankan, retail, dan jasa. Hal ini

penting, bukan semata karena perkembangan

teknologi informasi yang begitu cepat, tetapi

juga karena economic disruption yang terjadi

di semua sektor.

Kelambatan industri dalam mengantisi-

pasi perkembangan dapat berakibat pada

industrial shock (goncangan industrial), yang

Perlu Transformasi Industri untuk Hadapi Era Ekonomi Digital

mencakup goncangan bisnis (business shock)

dan goncangan tenaga kerja (manpower shock).

Goncangan bisnis tersebut dapat menjadi sebab

industri terbunuh karena kalah bersaing.

Sementara goncangan tenaga kerja dapat terjadi

karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

mendadak akibat digitalisasi dan otomatisasi.

Efek dari perkembangan dunia bisnis

terhadap bidang ketenagakerjaan adalah

mengeliminasi sebagian jenis pekerjaan lama,

namun di sisi lain juga menumbuhkan jenis-

jenis pekerjaan baru di masa depan. Untuk itu,

pekerjaan-pekerjaan tersebut akan

membutuhkan penguasaan keterampilan baru,

sehingga pemerintah perlu menggenjot akses

pelatihan vokasional bagi para pekerja.

"Industri harus memimpin dalam investasi

sumber daya manusia. Di negara maju, investasi

SDM dari industri ini mencapai 70 persen, baru

sisanya 30 persen dilakukan pemerintah. Di

Indonesia belum, masih dilakukan secara

bertahap," kata Menaker saat membuka Rapat

Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketenaga-

kerjaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan,

Selasa (30/1/2018).***



kelompok kerja yaitu ASEAN Committee on the Implementation of ASEAN

Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant

Workers (ACMW), dan Occupational Safety and Health Network

(OSHNET).

Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31 (10-14

November 2017), pilar sosial budaya pada sektor ketenagakerjaan (labour)

telah berhasil membawa dokumen ASEAN Consensus on the Protection

and Promotion of the Rights of Migrant Workers untuk ditandatangani oleh

10 pemimpin Negara-negara anggota ASEAN. Proses perjalanan

penyusunan dan negosiasi sampai ditandatanganinya dokumen ASEAN

Consensus memakan waktu 10 tahun. Proses tersebut diwarnai dinamika

kepentingan antara negara pengirim dan penerima pekerja migran di

ASEAN.

Latar Belakang dan Proses Negosiasi ASEAN Consensus

Gagasan untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia

termasuk hak-hak pekerja migran yang terdapat di dalamnya, menjadi

tujuan utama kerjasama ASEAN. Beberapa deklarasi dan rencana aksi

terkait perlindungan hak asasi manusia yang telah terbentuk di ASEAN

diantaranya Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional tahun

1997, Rencana Aksi Hanoi tahun 1998, Deklarasi Bangkok tentang Migrasi

Non-Reguler tahun 1999, Deklarasi ASEAN Melawan Perdagangan

Manusia khususnya Perempuan dan Anak-anak tahun 2004, dan Program

Aksi Vientiane tahun 2004.

Pada pelaksanaan KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, (Januari 2007)

para pemimpin Negara-negara ASEAN menandatangani Deklarasi

Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran yang dikenal juga
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A
ssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan

organisasi internasional berbasis kerjasama regional antar

pemerintah di kawasan Asia Tenggara. Organisasi yang

didirikan pada 8 Agustus 1967 ini beranggotakan 10 negara meliputi

Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia,

Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. ASEAN merupakan

organisasi mapan yang memiliki sekretariat di Jakarta.

Lingkup kerjasama ASEAN dikategorisasi ke dalam 3 pilar utama

yakni pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, serta pilar sosial

budaya. Kerjasama yang dibangun pada ketiga pilar tersebut

merupakan upaya untuk mengejewantahkan komitmen para pendiri

ASEAN. Sebuah komitmen untuk membangun kerjasama regional

dengan semangat kesetaraan dan kemitraan sehingga dapat

mewujudkan perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan di

kawasan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ASEAN (Deklarasi

Bangkok) tahun 1967.

Kementerian Ketenagakerjaan RI merupakan pelaksana (focal

point) kerjasama ASEAN di sektor ketenagakerjaan. Jika mengacu

pada 3 pilar utama lingkup kerjasama ASEAN, sektor ketenagakerjaan

berada pada pilar sosial budaya meskipun pada implementasinya

lintas sektor karena juga bertalian erat dengan pilar ekonomi.

Forum pengambilan keputusan tertinggi pada sektor

ketenagakerjaan adalah pertemuan tingkat menteri atau ASEAN

Labour Ministers’ Meeting (ALMM), dengan pertemuan tingkat pejabat

senior atau Senior Labour Officials Meeting (SLOM) sebagai penyusun

kebijakan. Selain itu juga terdapat dua forum tingkat komite atau



dengan “Deklarasi Cebu”. Di dalam Deklarasi tersebut, Negara-negara

anggota ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan kondisi pekerja

migran yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat, dan

menguntungkan bagi pekerja, serta berkomitmen untuk menyusun sebuah

Instrumen ASEAN untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak

pekerja migran.

Pada bulan Juli 2007, menindaklanjuti penandatanganan Deklarasi

Cebu, Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN membentuk Komite ASEAN

untuk Mengimplementasikan Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-

hak Pekerja Migran atau ASEAN Committee of the Implementation of the

Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant

Workers (ACMW). Tujuan ACMW adalah memastikan bahwa komitmen

yang telah dicapai dalam Deklarasi Cebu dapat diimplemetasikan, serta

mengawal penyusunan instrumen perlindungan dan promosi hak-hak

pekerja migran.

Untuk mengerjakan penyusunan instrumen perlindungan hak-hak

pekerja migran, maka ASEAN membentuk sebuah tim kerja atau

taskforce, yaitu ACMW Drafting Team (ACMW-DT). Sejak tahun 2009,

ACMW-DT telah melaksanakan 15 kali pertemuan terkait penyusunan dan

negosiasi substansi instrumen perlindungan. ACMW-DT mengalami

kebuntuan dalam negosiasi pada prinsip utama, yaitu cakupan instrumen

(termasuk atau tidak termasuk perlindungan terhadap pekerja tidak

berdokumen atau ilegal) dan bentuk legalitas instrumen (mengikat secara

hukum, tidak mengikat, atau gabungan keduanya/hybrid).

Pada pertemuan ACMW-DT ke-15 pada bulan Desember 2014 di

Luang Prabang, Laos, tim perumusan tersebut telah melakukan

pembahasan pada tiga hal pokok yang menjadi isu pending, yaitu:

1) Perlindungan yang mencakup hak fundamental anggota keluarga

pekerja migran yang telah tinggal bersama mereka,

2) Perlindungan mencakup hak pekerja migran yang tidak berdokumen,

dan

3) Sifat instrumen yang mengikat atau tidak mengikat secara hukum.

Pada tingkat pertemuan ACMW-DT tersebut, ketiga isu pending di

atas belum mencapai kesepakatan. Ketiga isu pending dalam Instrumen

kemudian dibawa pembahasannya ke tingkat pertemuan SLOM ke-11

pada bulan Mei 2015 di Manila dan kemudian ke SLOM ke-12 yang

pertemuannya back-to-back dengan pertemuan tingkat Menteri Tenaga

Kerja ASEAN atau ALMM ke-24 pada Bulan Mei 2016 di Laos. Pada

pertemuan SLOM ke-12 keputusan pada ketiga isu pending belum juga

mendapatkan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN. Oleh karena

itu, pembahasan mengenai Instrumen ASEAN tentang Perlindungan dan

Promosi Hak-hak Pekerja Migran diputuskan untuk dibawa ke tingkat

pertemuan ALMM ke-24 untuk mendapatkan guidance dari para Menteri

Tenaga Kerja ASEAN.

Tarik Ulur Kepentingan Negara Pengirim dan Penerima Pekerja

Migran

Pada pertemuan ALMM ke-24, para Menteri Tenaga Kerja ASEAN

memutuskan untuk menyelesaikan dan merencanakan untuk menyepakati

draf Instrumen ASEAN pada bulan September 2016 atau selambat-

lambatnya pada bulan April 2017. Para Menteri Tenaga Kerja atau

Pejabat Perwakilan yang mewakili pada pertemuan ALMM kemudian

menugaskan ACMW dan SLOM untuk melanjutkan pembahasan dan

negosiasi untuk memfinalisasi Instrumen ASEAN tersebut pada waktunya.

Proses pembahasan dan negosiasi sejak ditandatanganinya Deklarasi

Cebu dan dibentuknya ACMW pada tahun 2007 hingga mandat ALMM

ke-24 untuk memfinalisasi Instrumen ASEAN pada tahun 2016 memakan
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waktu 9 tahun. Lamanya masa perundingan tiga isu pending disebabkan

oleh tarik ulur kepentingan antara negara pengirim dan negara penerima

pekerja migran di ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN

terkategorisasi menjadi tiga kelompok terhadap Instrumen ASEAN, yakni,

pertama, Indonesia sebagai negara yang menginginkan Instrumen

bersifat legally binding dan melindungi pekerja migran tidak berdokumen

serta keluarga pekerja migran. Kedua, kelompok negara yang tidak

menginginkan Instrumen ASEAN bersifat legally binding meliputi

Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, dan Singapura. Ketiga,

kelompok negara yang menunggu atau abstain yaitu Brunei Darussalam,

Myanmar, dan Viet Nam.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan SLOM Special Meeting

diselenggarakan di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta pada tanggal 29

Agustus sampai 3 September 2016. Pada pertemuan ini, diingatkan

kembali komitmen para Menteri Tenaga Kerja ASEAN untuk

memfinalisasi Instrumen ASEAN pada bulan April 2017 bertepatan

dengan ulang tahun ASEAN ke-50 saat Filipina bertindak sebagai tuan

rumah KTT ASEAN.

Pada tahun 2017 saat kepemimpinan Filipina sebagai ketua ASEAN,

telah diselenggarakan sekali ALMM Retreat dan dua kali SLOM Retreat

sebagai upaya Negara-negara anggota ASEAN untuk memfinalisasi

Instrumen ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-30 bulan April 2017 di Manila,

Filipina, para pemimpin ASEAN meminta Menteri Tenaga Kerja ASEAN

untuk memfinalisasi Instrumen ASEAN agar dapat ditandatangani pada

pertemuan KTT ASEAN ke-31 pada bulan November 2017.

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of

Migrant Workers

Berdasarkan mandat para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-30

untuk segera memfinalisasi dokumen Instrumen ASEAN, maka pada

pertemuan SLOM Retreat ke-2 pada bulan Agustus 2017 di Manila,

Filipina, telah dihasilkan kesepakatan memfinalisasi Instrumen ASEAN

yang dimaksud. Instrumen disepakati sebagai “ASEAN Consensus on the

Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers”.Walaupun

Indonesia harus menerima bahwa dokumen ASEAN Consensus tidak

legally binding, namun Indonesia telah memperjuangkan untuk

memastikan bahwa ASEAN Consensus mengandung elemen-elemen,

sebagai berikut:

1. Mengamankan tiga isu utama, yaitu:

a. Sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,

b. Mencakup perlindungan untuk anggota keluarga pekerja migran,

c. Mencakup perlindungan untuk pekerja migran yang tidak

berdokumen yang bukan atas kesalahannya sendiri.

2. Memastikan ASEAN Consensus merupakan dokumen yang mengikat

secara politik.

3. Memastikan adanya Mekanisme Review (Review Mechanism).

4. Memastikan upaya implementasi perlindungan pekerja migran dengan

menetapkan Isu-isu yang menjadi perhatian utama Indonesia dalam
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Action Plan ASEAN Consensus.

Pada tanggal 14 November 2017 bertepatan dengan event KTT

ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, dokumen Konsensus ASEAN tentang

Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran ditandatangani oleh

10 Pemimpin ASEAN. Ditandatanganinya dokumen ASEAN Consensus

pada tahun 2017 bertepatan dengan dengan 10 tahun proses negosiasi

sejak Deklarasi Cebu tahun 2007. Selain itu, penandatanganan tersebut

juga bertepatan dengan momentum ulang tahun ASEAN ke-50.

Proses negosiasi Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Consensus

merupakan wujud kerja bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan

sebagai focal point ALMM/SLOM/ACMW, Kementerian Luar Negeri

sebagai mitra dan advisor dalam proses negosiasi, Kementerian

Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai

focal point ASEAN pilar sosial budaya (ASCC), serta kementerian dan

lembaga terkait yang memperjuangkan dokumen perlindungan pekerja

migran di ASEAN yang inklusif, konkret, dan efektif.

ASEAN Consensus mengandung prinsip umum, hak-hak dasar

pekerja migran dan anggota keluargaanya, hak-hak spesifik pekerja

migran, serta hak dan kewajiban Negara-negara anggota ASEAN.

Dokumen ASEAN Consensus bertujuan untuk membangun sebuah

kerangka kerjasama yang lebih erat diantara negara anggota ASEAN

dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah terkait pekerja migran di

kawasan ASEAN. Walaupun dokumen ASEAN Consensus tidak mengikat

secara hukum (non-legally binding), namun ASEAN Consensus

merupakan dokumen yang “hidup” dan terus berkembang.***
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Untuk menyelesaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan di BUMN

ini, Komisi IX DPR RI berencana akan melakukan Rapat Kerja

Gabungan dengan mengundang Menaker, Menteri BUMN, dan Direktur

Utama Perusahaan BUMN. Selain itu, Komisi IX juga mendesak

pemerintah dan direksi perusahaan BUMN untuk segera menyelesaikan

permasalahan pekerja outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN

sesuai Rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI (22/10/2013).

Meskipun rekomendasi penyelesaian telah dikeluarkan, Komisi IX

menilai bahwa perusahaan BUMN belum serius untuk melaksanakan

rekomendasi tersebut. Komisi IX DPR RI juga berencana akan segera

membentuk Gugus Tugas (Task Force) Penyelesaian Masalah

Ketenagakerjaan. Termasuk diantaranya masalah pekerja outsourcing di

perusahaan BUMN dan perusahaan swasta lain. ***
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K
omisi IX DPR RI mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)

dengan delegasi pemerintah dan sejumlah BUMN untuk

membahas persoalan-persoalan ketenagakerjaan di BUMN

(1/2/2017). Adapaun, perwakilan pihak pemerintah yang hadir dalam

RDP ini adalah Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Ditjen Binwasnaker

dan K3 Kemnaker, Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, dan Deputi

Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN

RI.

Sedangkan dari pihak BUMN diantaranya adalah Dirut PT. PLN

(Persero), Dirut PT. Pertamina (Persero), Dirut PT. Perusahaan Gas

Negara (Persero), Dirut PT. Krakatu Steel (Persero), Dirut PT.

Indofarma (Persero), Dirut PT. Jasa Marga (Persero), Dirut PT. Garuda

Indonesia (Persero). Selain itu, RDP ini juga diikuti Pengurus Gerakan

Buruh Atau Pekerja di BUMN (GEBER BUMN).

Komisi IX DPR Gelar Rapat Tangani Persoalan

Ketenagakerjaan di BUMN
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Apa dasar hukum dari implementasi K3? Lalu mengapa

K3 penting untuk diimplementasikan di tempat kerja?

Tempat kerja perlu mengimplementasikan K3, karena

perusahaan wajib menjamin keselamatan dan kesehatan

pekerja sesuai peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pada pasal 86 dan pasal 87:

- Pasal 86: Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan

kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

melalui penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan

kerja.

- Pasal 87: Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja:

- Mengatur tentang pelaksanaan K3 di tempat kerja yang

bertujuan untuk: menjamin keselamatan setiap tenaga kerja

dan orang lainnya yang berada di tempat kerja, memakai

dan menggunakan setiap sumber produksi secara aman dan

efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas

nasional.

Menurut Bapak bagaimana implementasi K3 di

Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan harapan?

Pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan

infrastruktur antara lain fasilitas transportasi baik udara, laut

maupun darat serta sarana penunjang lainnya. Program

pembangunan tersebut harus didukung dengan pelaksanaan

K3 agar pelaksanaannya tidak terjadi kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja. Namun sebagaimana kita ketahui

bersama bahwa sejumlah kasus kecelakaan kerja telah terjadi

akhir-akhir ini. Salah satu penyebab kecelakaan tersebut

Implementasi K3
di Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, pekerja dihadapkan pada

berbagai risiko di lingkungan kerja. Hal ini menyebabkan, aspek

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan kerja tidak

boleh terabaikan. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan

jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015

terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan

tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami

penurunan sebanyak 4,6 persen. Sedangkan sampai Bulan

Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus. Meskipun

terdapat penurunan pada tingkat kecelakaan kerja, namun upaya

untuk mengajak pengusaha dan pekerja untuk mengutamakan

K3 di dunia kerja masih menjadi PR seluruh stakeholder

ketenagakerjaan. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun gangguan

kesehatan bagi pekerja tetapi juga dapat mengganggu proses

produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang

akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

Pada rubrik Wawancara kali ini, MPOWER akan berbincang

dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja

dan K3 (Binwasnaker dan K3), Sugeng Priyanto, mengenai

implementasi K3 di perusahaan.

WAWANCARA
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adalah belum optimalnya pelaksanaan K3 dan perilaku K3 di

tempat kerja.

Bagaimana Pemerintah dalam hal ini Kemnaker dapat

mengetahui suatu perusahaan telah mengimplementasikan

K3 dengan baik? Apakah ada hambatan di lapangan terkait

hal tersebut?

Untuk memastikan bahwa suatu perusahaan telah melaksanakan

K3 dengan baik melalui suatu pengawasan yang dilakukan oleh

Pengawas Ketenagakerjaan. Di samping itu terdapat Ahli K3 dan

Lembaga K3 yang bertugas membantu ditaatinya pengawasan

K3 di perusahaan. Namun demikian masih terdapat hambatan

antara lain dengan keterbatasan jumlah Pengawas

Ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta kurangnya

pemahaman K3 bagi pengusaha dan pekerja di perusahaan.

Untuk itu, semua pihak perlu berperan dalam melakukan

peningkatan upaya pelaksanaan K3 sehingga budaya K3 secara

mandiri di Indonesia benar-benar terwujud.

Pada 30 November 2017 yang lalu, Menaker meresmikan

Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan. Apa

yang menjadi tugas pokok dari URC Pengawas

Ketenagakerjaan?

Yang menjadi tugas pokok dari URC antara lain melakukan

investigasi di tempat kerja apabila terjadi kecelakaan kerja.

Selain itu, mereka juga akan diterjunkan untuk mengatasi kasus-

kasus ketenagakerjaan baik terkait mogok kerja, unjuk rasa

maupun kecelakaan kerja.

Bagaimana kerja tim URC di lapangan?

Bila terjadi kecelakaan kerja, tim URC akan mengumpulkan

bahan dan keterangan sebagai informasi awal untuk menemukan

penyebab terjadinya kecelakaan. Sedangkan, dalam menangani

unjuk rasa, maka tim URC akan mendengarkan setiap aspirasi

yang disampaikan, dan bila menyangkut hal-hal yang normatif,

maka akan direspon sesuai ketentuan yang berlaku.

Di luar konteks implementasi K3, jika ada pekerja yang

mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami cacat, apa

solusi dari pemerintah agar pekerja tersebut tetap bisa

mencari nafkah?

Setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit

akibat kerja berhak atas manfaat JKK sebagaimana telah diatur

dalam PP 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu berupa

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan

berupa uang. Apabila akibat dari kecelakaan kerja atau penyakit

akibat kerja tersebut mengakibatkan kecelakaan maka

berdasarkan rekomendasi dari dokter penasehat yang terkait

dapat memperoleh program kembali kerja (return to work)

dengan tujuan agar pekerja yang bersangkutan dapat kembali

bekerja seperti semula sebagaimana diatur dalam Permenaker

No.10 Tahun 2016 tentang cara pemberian program kembali

kerja serta kegiatan preventif dan promotif kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja Program Return to Work diberikan secara

komprehensif mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi,

hingga pelatihan kerja yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan

kesehatan dan trauma center BPJS Ketenagakerjaan. Untuk

memperoleh program Return to Work pekerja yang mengalami

kecelakaan kerja harus:

1. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam

program jaminan kecelakaan kerja

2. Perusahaan tertib dalam membayar iuran

3. Ada rekomendasi dari dokter penasehat

Perusahaan dan pekerja bersedia menandatangani surat

persetujuan mengikuti program Return to Work.***
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Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Kemnaker RI

Terdiri dari 300 orang anggota

saat diresmikan

100 Pengawas

Ketengakerjaan Kemnaker

100 Pengawas

Ketengakerjaan Jawa Barat

50 Pengawas

Ketengakerjaan DKI Jakarta

50 Pengawas

Ketengakerjaan Banten

"Goal-nya pengawasan ketengakerjaan

di Indonesia lebih efektif dan optimal."

Dirjen Binwasnaker dan K3
Sugeng Priyanto
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latihan kerja (BLK) untuk memenuhi kebutuhan dunia industri baik dalam

kadar kualitas maupun kuantitas. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor

formal, rendahnya perusahaan yang membentuk LKS Bipartit, relatif

tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan K3, serta penurunan

tingkat pengangguran terbuka yang tidak seimbang dengan bertambahnya

jumlah angkatan kerja setiap tahunnya.

Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan pembangunan

ketenagakerjaan tersebut, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur terus

mengoptimalakan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan

perluasan kesempatan kerja. Hal ini dijalankan melalui sejumlah langkah

strategis seperti meningkatkan kapasitas pelatihan kerja melalui unit

Capaian dan Tantangan Pembangunan

Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur
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P
rovinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan

penduduk nomor dua di Indonesia setelah DKI Jakarta

memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang

melimpah. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Timur, angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur mencapai

angka 20.937.716 orang dimana 20.099.220 orang diantaranya sudah

bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa

Timur mencapai 68,78 persen. Sedangkan jumlah pengangguran di

Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran angka 838.496 orang.

Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur masih dibelit

sejumlah persoalan seperti belum optimalnya program pelatihan di balai
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pelaksana teknis pelatihan kerja (UPT PK), lembaga pelatihan kerja

swasta (LPKS), balai latihan kerja (BLK) kabupaten/kota, dan lembaga

pelatihan di perusahaan.

Selain itu, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur juga mengoptimalkan

magang mandiri, menambah jumlah lembaga pelatihan kerja swasta,

menyesuaikan dan menyempurnakan kurikulum pelatihan dengan

perkembangan teknologi yang dibutuhkan perusahaan, melengkapi

sarana dan prasarana sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi

dan kebutuhan pelatihan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas

instruktur.

Dalam konteks pelatihan tenaga kerja, Disnaketrans Provinsi Jawa

Timur berhasil melatih 45.161 orang pada tahun 2017. Jumlah tersebut

terdiri dari pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat di UPTPK

sebanyak 17.294 orang (APBD 9.262 dan APBN 8.032), pelatihan

produktivitas dan kewirausahaan sebanyak 550 orang, pelatihan

pemagangan dalam negeri sebanyak 880 orang (APBD 210 orang,

APBN 670 orang, dan 640 orang magang mandiri), kerjasama pelatihan

kerja dengan KSAL sebanyak 60 orang, pelatihan bagi tenaga kerja

lembaga pelatihan swasta 22.558 orang (550 LPKS), pelatihan di BLK

kabupaten/kota sebanyak 2.512 orang, pelatihan MoU dengan BPWS

Surabaya sebanyak 260 orang, dan peserta magang luar negeri (Jepang)

sebanyak 335 orang serta 120 orang APBD Jatim.
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Pada tahun 2018 Disnaketrans Provinsi Jatim menargetkan pelatihan

kerja sebanyak 84.329 orang dengan rincian pelatihan di 16 UPTPK

sebanyak 24.952 orang (APBD 12.152 dan APBN 12.800), pelatihan di

BLK kabupaten/kota sebanyak 6.555 orang (APBD 3.771 orang dan

APBN 2.784), pelatihan produktivitas dan kewirausahaan 950 orang,

pelatihan pemagangan dalam negeri sebanyak 1.480 orang (APBD 30

orang, APBN 750 orang, dan 700 orang magang mandiri), peserta

magang luar negeri (Jepang) 400 orang, pelatihan diklat pemberdayaan

masyarakat akademi perkeretaapian Indonesia 4.220 orang, pelatihan

bekerjasama dengan BPWS Surabaya 672 orang, pelatihan bagi tenaga

kerja lembaga pelatihan swasta sebanyak 43.500 orang (580 LPKS),

pelatihan tenaga kerja di PT PAL 1.200 orang, diklat PemMas di ATKP

Kemenhub sebanyak 200 orang, serta diklat PemMas badan

pengembangan SDM perhubungan politeknik Surabaya Kemenhub

dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebanyak 200 orang.

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja Disnakertrans

Provinsin Jawa Timur bertugas untuk menyusun program dan kegiatan

serta memfasilitasi pengembangan pasar kerja, pengolahan informasi

pasar kerja dan bursa kerja, serta pembinaan bursa pasar kerja. Selain

itu, bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja juga bertugas

memberikan penyuluhan bimbingan jabatan, analisis jabatan dan pasar

kerja, penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal,
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antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar negara dan antar

kerja khusus (AKAN), pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan

pengembangan perluasan kerja melalui pembinaan usaha mandiri,

teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela/sarjana,

padat karya, serta pola lain untuk penciptaan perluasan kesempatan kerja

dalam satu daerah provinsi.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka tidak sebanding dengan

bertambahnya pencari kerja. Jumlah TPT di Provinsi Jawa Timur

sebesar 4,00 persen atau 840.000 orang. Merespon hal tersebut,

Disnaketrans Provinsi Jawa Timur terus berupaya meningkatkan

penempatan di sektor formal melaui JMF, Job Canvasing, AKAD dan

AKAN, melakukan koordinasi dengan pengguna tenaga kerja dan

pelaku usaha agar melaporkan jumlah penempatan tenaga kerja dan

penyerapan tenaga kerja, serta melaksanakan sinkronisasi dan kerjasama

dengan UPT PK, agar angkatan kerja baru lulusan SMA/SMK yang

tidak melanjutkan pendidikan mengikuti pelatihan kerja dengan harapan

bisa ditempatkan dan juga bisa berwirausaha mandiri.

Di sisi lain, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur juga terus

melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI.

Jumlah TKI ilegal yang di deportasi dari Malaysia (rata-rata TKI

wilayah Jatim bekerja di Malaysia) terus menurun tiap tahunnya. Pada

tahun 2015 TKI yang dideportasi sebanyak 6.121 orang, tahun 2016

sebanyak 5.117 orang, dan tahun 2017 sebanyak 4.249 orang.

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur terus melakukan sosialisasi di

kantung-kantung TKI dan memberikan motivasi agar calon atau mantan

TKI lebih memilih untuk berwirausaha mandiri dibandingkan bekerja ke

luar negeri. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur juga melakukan

pelatihan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya alam disekitarnya.

Rendahnya penempatan di sektor formal bagi pekerja migran

Indonesia juga masih menjadi persoalan tersendiri. Dari jumlah

penempatan buruh migran di luar negeri tahun 2017 sebanyak 63.498

orang, prosentase penempatan sektor formal masih 24.82 persen atau

sekitar 15.823 orang. Sedangkan penempatan sektor informal sebesar

75,89 persen atau sekitar 47.581 orang. Untuk itu, Disnakertrans

Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan penempatan sektor formal

dan mengoptimalkan komunikasi dengan Atase Ketenagakerjaan dan

Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara penempatan.

Penempatan tenaga kerja Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017

melampaui target hingga mencapai angka 456.593 orang dari jumlah

target sebanyak 370.000 orang. Penempatan tersebut terdiri dari Antar

Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 5.536 orang, penempatan

pemagangan TKI luar negeri 434 orang, Antar Kerja Lokal (AKL)

sebanyak 366.488 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak

63.498 orang, dan PPJP sebanyak 23.960 orang. Pada tahun 2018

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menargetkan penempatan kerja

sebanyak 376.499 orang dengan rincian penempatan pada sektor formal

sebanyak 326.499 orang dan sektor informal sebanyak 50.000 orang.

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial Disnakertrans

Provinsi Jawa Timur bertugas melaksanakan program kegiatan

menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja,

memfasilitasi dan mengembangkan kelembagaan hubungan industrial,

syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh,

dan penyelesaian hubungan industrial.

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis dan

berkeadilan, Dinsnaker Provinsi Jawa Timur terus mendorong

pembentukan LKS Bipartit, mendorong kepatuhan perusahaan terhadap

pemenuhan UMK yang ditetapkan, dan melakukan sosialisasi untuk

meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan hubungan industrial bagi

serikat pekerja/serikat buruh dan perusahaan.

Berdasarkan Data Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, peraturan

perusahaan (PP) yang sudah terbentuk pada tahun 2017 sebanyak 4.612

PP, perjanjian kerja bersama (PKB) yang sudah terbentuk pada tahun

2017 sebanyak 1.066 PK), LKS Bipartit pada tahun 2017 sebanyak

1.373, LKS Tripartit pada tahun 2017 sebanyak 33, dan SP/SB PUK

pada tahun 2017 sebanyak 2.453.

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

Kondisi ketenagakerjaan saat ini bergerak sangat dinamis seiring

dengan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, kemajuan teknologi,

dan perkembangan dunia industri. Menghadapi pergeseran nilai dan

tatanan kehidupan para pelaku industri tersebut, maka pengawasan

ketenagakerjaan di tuntut untuk mengambil langkah antisipatif serta

mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.

Bidang pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan

kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bertugas menyusun dan

melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan,

pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma

keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum pada

perusahaan di seluruh Jawa Timur.

Sepanjang tahun 2017 pengaduan ketenagakerjaan dan kasus

kecelakaan kerja di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 398 kasus.

Menyikapi relatif tingginya angka pengaduan tersebut, bidang

pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan, dan kesehatan kerja

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur terus mendorong penerapan sistem

manajemen K3 (SMK3) di perusahaan, meminimalisir jumlah pekerja

anak dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan,

meningkatkan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan dan

K3, mengoptimalkan aplikasi sistem informasi wajib lapor perusahaan

atau disingkat “SIWALAN”. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan

jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar pada tahun 2017 di Provinsi

Jawa Timur mencapai angka 1.629.286 tenaga kerja dari 3.325.073 total

jumlah tenaga kerja se Jawa Timur.***
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PT. ISPAT INDO Sabet 3 Penghargaan K3
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Sejak tahun 1994 sampai pada tahun 2001, PT. ISPAT INDO sudah

menerapkan sistem manajemen, kemudian 2002-2006 mulai

menerapkan SMK3, 2007 memperoleh penghargaan kategori sistem

manajemen perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

Kementerian Ketenagakerjaan RI. Prinsip penerapan dalam SMK3 yaitu

penetapan keterangan SMK3, pelaksanaan rencana, pemantauan, dan

peninjauan setiap 6 bulan sekali.

Dalam kurun waktu tersebut, manajemen akan mereview sistem

yang ada di lingkungan perusahaan, serta program dan performa dari

masing-masing departemen. Pada tahun 2010 sampai 2012 PT. ISPAT

INDO secara terus menerus mendapatkan penghargaan K3, tahun 2013

PT. ISPAT INDO mengundang lokal politor untuk melihat sistem yang

sudah kita terapkan, pada tahun 2016 mendapatkan level 3 yang

kemudian terus menanjak menjadi platinum gold, dan tahun 2017

akhirnya PT. ISPAT INDO mendapat penghargaan dari Kemnaker.

Untuk membudayakan K3 di lingkungan kerja, PT. ISPAT INDO

memulai dengan membangun kesadaran pekerja akan pentingnya K3

sebagai bagian dari kebutuhan pekerja. Setelah melakukan proses

pemetaan SDM dan lingkungan produksi di perusahaan, jajaran

pimpinan perusahaan PT. ISPAT INDO selalu meninjau lokasi yang

rawan terjadi kecelakaan kerja baik karena faktor SDM maupun faktor

lainnya. Hal ini diakui memperkuat standar yang ada, mengidentifikasi

peluang perbaikan, memberikan umpan balik positif pada kerja yang

aman, dan memperbaiki kegiatan yang tidak aman. Selain itu, PT.

ISPAT INDO juga melakukan Shop Floor Audits dimana pekerja dan

pemimpin perusahaan bertemu pada satu forum diskusi untuk

meningkatkan komitmen bekerja dengan aman.

Kesadaran akan pentingnya K3 sebagi budaya kerja yang dibangun

oleh perusahaan memberikan dampak positif kepada pekerja terutama

dalam konteks kerjasama untuk mengingatkan satu sama lain tentang

pentingnya K3. Jajaran pimpinan perusahaan PT. ISPAT INDO terus

berupaya mempertahankan penghargaan nihil kecelakaan kerja,

pencegahan HIV AIDS di lingkungan kerja serta SMK 3. PT. ISPAT

INDO selalu mengutamakan keselamatan di tempat kerja, memasang

rambu-rambu keselamatan, melengkapi pekerja dengan alat pelindung

diri (APD), menciptakan lingkungan yang bersih, serta selalu

melakukan pengecekan rutin terhadap alat kerja.

Untuk beberapa jenis pekerjaan di bagian tertentu, PT. ISPAT

INDO mengharuskan pekerjanya memiliki sertifikat dari beberapa

penyakit, misalnya untuk jenis pekerjaan di ketinggian, pekerja harus

mengantongi sertifikat tidak takut ketinggian. Selain itu, perusahaan ini

juga memiliki klinik dengan tenaga medis yang memadai. Pekerja bisa

berkonsultasi persoalan kesehatan dan edukasi tentang penyakit akibat

kerja. PT. Ispat Indo juga memiliki dua provider untuk kesehatan yaitu

BPJS Kesehatan yang sifatnya wajib dan asuransi jiwa InHealth. ***
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D
alam rangka mengapresiasi

kalangan industri yang berhasil

mengupayakan nihil kecelakaan

kerja, menerapkan sistem keselamatan dan

kesehatan kerja dengan baik, dan mencegah

penyebaran virus HIV AIDS di lingkungan

kerja, Kementerian Ketenagakerjaan selalu

menggelar malam penghargaan K3 setiap

tahunnya. Salah satu perusahaan yang

berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus

pada penganugerahan K3 tahun 2017

adalah PT. ISPAT INDO.

PT. ISPAT INDO merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang

industri baja. Berdiri sejak tahun 1976,

perusahaan ini berkapasitas produksi lebih

dari 650.000 ton per tahun dan merupakan

produsen wire rod terbesar di Indonesia.

Sekitar 70 persen hasil produksi dijual ke

pasar domestik dan sekitar 30 persen

lainnya di ekspor ke regional Asia Pasifik.

Industri baja yang tergolong matang dalam

beroperasi ini mempekerjakan 909 orang

dengan rincian 523 orang karyawan tetap

dan karyawan kontrak sebanyak 386 orang.
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Sistem Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
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sektoral di setiap perusahaan, melibatkan semua

unit-unit, pimpinan puncak hingga tenaga

supervisi dan seluruh staf dengan tujuan

menghindari terjadinya kecelakaan dan atau

penyakit akibat kerja. Manajemen K3

melakukan semua fungsi-fungsi manajemen

secara utuh seperti menyusun rencana kerja

pencegahan dan mengatasi kasus kecelakaan dan

penyakit akibat kerja, serta menyusun organisasi

K3, sampai pada penyediaan alat

perlengkapannya.

Selain itu, manajemen K3 juga

melaksanakan berbagai program seperti

menghimpun informasi dan data kasus

kecelakaan secara periodik, mengindentifikasi

sebab-sebab kasus kecelakaan kerja,

menganalisa dampak kecelakaan kerja baik itu

bagi pekerja sendiri, bagi pengusaha, maupun

bagi masyarakat pada umumnya. Manajemen K3

juga melaksanakan program seperti merumuskan

saran-saran bagi pemerintah, pengusaha, dan

pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja.

Memberika saran mengenai sistem kompensasi

atau santunan bagi mereka yang menderita

kecelakaan kerja, dan merumuskan sistem serta

sarana pengawasan, pengamanan lingkungan

kerja, pengukuran tingkat bahaya, sampai pada

kampanye untuk menumbuhkan kesadaran dan

penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja.

Disamping itu, manajemen K3 juga

melakukan pengawasan program. Pengawasan

bahaya kerja secara komprehensif mencakup

identifikasi bahaya, perkiraan akibat bahaya,

organisasi dan sarana pengawasan operasional,

perencanaan tindakan darurat, penyebarluasan

informasi kepada pemilik atau manajemen

perusahaan yang diperkirakan potensial

menimbulkan bahaya, serta penyebarluasan

informasi kepada masyarakat sekitar mengenai

kecenderungan timbulnya bahaya.

Dalam rangka penerapan teknologi canggih,

beberapa persiapan dan langkah perlu dilakukan

sehingga menghindari bencana dan memperkecil

kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setiap

teknologi baru yang hendak diterapkan perlu

diketahui dan diinformasikan kemungkinan
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etiap pekerjaan atau usaha selalu

mengandung potensi risiko bahaya

dalam bentuk kecelakaan kerja dan

atau penyakit akibat kerja. Besarnya potensi

kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut

tergantung dari jenis produksi, teknologi yang

terpakai, bahan yang digunakan, tata ruang,

lingkungan, bangunan, serta kualitas

manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana.

Kasus-kasus kecelakaan dan penyakit

akibat kerja di seluruh dunia termasuk di

Indonesia, baik di kota maupun desa, sektor

industri maupun sektor jasa dan sektor

pertanian, masih relatif cukup besar.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut

mengakibatkan banyak pekerja meninggal,

cacat, dan mengidap penyakit kronis sehingga

tidak mampu lagi bekerja. Dengan kondisi

fisik yang menurun atau menjadi tidak mampu

lagi untuk bekerja, penghasilan pun akan

berkurang atau menjadi tidak ada. Oleh sebab

itu, perlu sistem pemberian kompensasi akibat

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan

kehancuran alat-alat produksi dan hasil

produksi. Distribusi hasil produksi yang

terganggu, tertunda atau terhenti, akan

mengakibatkan terganggunya kepentingan

masyarakat (yang mengkonsumsi hasil

produksi). Kecelakaan kerja di perusahaan

juga sering mengakibatkan polusi dan

kerusakan lingkungan. Dalam rangka

menyikapi persoalan tersebut, di setiap

perusahaan perlu dibangun Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3), yang secara komprehensif

mengupayakan pencegahan kecelakaan dan

penyakit akibat kerja. Landasan hukum SMK3

tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996,

serta Pedoman Penerapan SMK3 dimaksud

sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem

Manajemen K3.

Manajemen K3 merupakan bagian dari

manajemen totalitas yang bersifat lintas



risiko yang akan ditimbulkannya, sehingga masyarakat dan

pengguna teknologi tersebut dapat mempersiapkan sarana

penangkal bahaya atau sarana pencegahannya.

Sumber atau Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Terdapat beberapa sumber penyebab kecelakaan kerja seperti

peledakan bejana bertekanan tinggi, kebocoran, dan kebakaran.

Demikian juga terdapat banyak faktor yang menimbulkan kecelakaan

dan penyakit akibat kerja, antara lain karena pekerja yang bersangkutan

tidak terampil atau kurang memahami cara mengoperasikan alat-alat

tersebut, pekerja tidak hati-hati, lalai, dalam kondisi terlalu lelah atau

dalam keadaan sakit, tidak tersedia alat-alat pengaman, dan/atau alat

kerja atau alat produksi yang digunakan dalam keadaan tidak baik atau

tidak layak pakai.

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut dapat menimbulkan

korban dan kerugian dalam bentuk pekerja dan atau orang lain

meninggal atau luka, alat-alat produksi rusak, bahan baku dan bahan

produksi lainnya rusak, bangunan terbakar atau roboh, dan proses

produksi terhenti atau terganggu.

Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan korban manusia, kehancuran

atau kerusakan alat-alat produksi, kerusakan bangunan dan aset lainnya.

Disamping itu kecelakaan kerja juga sering mempunyai dampak

terhadap lingkungan, misalnya kerusakan tanaman, korban ternak dan

binatang lainnya, serta dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah,

air, dan udara.

Bagi pekerja, kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kematian, cacat

atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena cacat

atau sakit maka pekerja yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja

atau tingkat produktivitas kerjanya menurun dibandingkan dengan waktu

sehat. Dengan demikian pekerja cacat dan keluarganya kehilangan

seluruh atau sebagian dari sumber penghasilan.

Bagi pengusaha, bencana kecelakaan kerja dapat menimbulkan

beban berat karena pengusaha berkewajiban memberikan santunan bagi

keluarga pekerja yang meninggal atau menderita kecelakaan kerja.

Pengusaha berkewajiban membayar biaya pengobatan dan perawatan

bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja baik secara langsung atau

melalui sistem asuransi. Pengusaha juga harus mengganti peralatan dan

bangunan yang rusak dan bahan baku yang rusak. Disamping itu

pengusaha juga menderita kerugian bila hasil produksi rusak atau

terbakar akibat kecelakaan kerja. Produksi yang terhenti pada saat

terjadinya kecelakaan kerja juga merupakan kerugian bagi pengusaha

dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian bidang K3 menyangkut kepentingan pengusaha

dan kepentingan pekerja, menyangkut kewenangan dan kewajiban

pengusaha serta hak dan kewajiban pekerja dan serikat pekerja. Oleh

sebab itu bidang K3 perlu dimuat di Peraturan Perusahaan atau

Perjanjian Kerja Bersama, serta merupakan topik pembahasan dan

perundingan PKB.

Disamping bencana yang diakibatkan

peledakan, kebocoran dan kebakaran yang

diuraikan di atas, masih terdapat berbagai kecelakaan kerja

akibat beberapa sumber atau penyebab, yaitu antara lain sumber bahaya

mekanik, arus pendek aliran listrik, unsur kimia, biologis, radiasi,

keterbatasan alat-alat pelindung kerja, dan kelalain manusia.

Pedoman Pencegahan Kecelakaan Kerja

Seperti diuraikan di atas, kecelakaan kerja disamping mengakibatkan

korban manusia, menyebabkan kerusakan peralatan produksi, bangunan

dan aset lain, juga dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti

kerusakan tanaman, korban ternak dan binatang lainnya, kontaminasi

tanah serta polusi air dan udara. Untuk menghindari kecelakaan kerja

tersebut, Organisasi Ketenagakerjaan International atau International

Labour Organization telah menyusun beberapa konvensi dan

rekomendasi. Disamping itu masing-masing negara pada umumnya

mempunyai Undang-Undang dan peraturan tersendiri.

Konvensi dan atau peraturan perundangan tersebut pada umumnya

mengatur supaya pemerintah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha

dan serikat pekerja untuk menyusun kebijakan dan program yang

melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari kecelakaan kerja

dan penyakit akibat kerja.

Disamping itu, para pengusaha diatur atau diwajibkan menyusun

sistem pencegahan kecelakaan kerja termasuk identifikasi dan analisis

sumber kecelakaan, cara mengurangi akibat kecelakaan, perencanaan

dan pemasangan instalasi pengaman, penugasan tenaga khusus dan ahli

di bidang keselamatan kerja, melaksanakan inspeksi secara reguler, serta

menyusun program penyelamatan darurat bila terjadi bencana atau

kecelakaan kerja. Bila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha harus segera

mengambil tindakan pengamanan, melaporkan kepada pejabat yang

berwenang dan menganalisa sebab-sebab kecelakaan kerja tersebut.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendorong dan

mewajibkan pengusaha memasang sarana pengaman K3. Pemerintah

juga perlu menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang K3 dan tenaga

inspeksi atau pengawas. Selain itu, juga perlu disusun rencana tata ruang

yang memisahkan daerah pemukiman dari potensi bencana kecelakaan

kerja.

Di setiap perusahaan perlu dibentuk unit tersendiri atau panitia yang

berfungsi atau secara khusus bertanggungjawab menyusun program

pencegahan kecelakaan kerja, termasuk penyediaan sarana pengaman,

tenaga ahli, pemeriksaan atau inspeksi secara rutin. ***
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Nyali Khudori
Geluti Wirausaha Mandiri
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INSPIRASI

"Biar sekolah tinggi, harusnya orang juga tidak gengsi

untuk menjadi wirausaha mandiri, yang besar selalu

diawali dari hal kecil," tandas Khudori.

Foto: MZF/Humas
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menikmati pekerjaannya kali ini. Bahkan ia mempelajari dengan

sungguh-sungguh bagaimana proses pembuatan bubur ayam hingga

pemasarannya. Hanya dalam waktu dua setangah bulan, ia sudah berani

untuk tidak lagi menjadi karyawan dan menjual bubur sendiri.

Khudori mulai menjajakan dagangan bubur ayamnya. Ia sangat

menyadari bahwa membangun usaha tentu bukan perkara mudah. Namun

siapa yang ingin maju dalam berwirausaha tentu harus pantang menyerah.

"Pertama kali dagang bubur, pendapatan 20-30 ribu perhari. Kadang kalau

musim hujan, bubur tidak laku sama sekali. Bubur masih utuh dibuang,"

katanya. Meski demikian Khudori lebih memilih untuk mengubah

keadaan daripada menyerah pada persoalan. Ia terus konsisten

menjalankan usaha bubur ayamnya.

Pada tahun 2008 ia mulai merasakan buah dari kerja kerasnya. Usaha

bubur ayam Khudori terus mengalami perkembangan cukup pesat. Ia

sudah memiliki 4 karyawan dan 7 gerobak yang beroperasi di beberapa

tempat berbeda. Tak hanya itu, Khudori juga memodali 6 orang yang

mengoperasikan gerobak bubur miliknya. Khudori turut menyebarkan

semangat berwirausaha kepada karyawannya.

Setelah berjalan dengan baik, Khudori melepas 6 karyawannya

tersebut dan hanya memberikan tanggungjawab untuk menyetorkan

250.000 rupiah perbulan. "Saya lihat prospek wirausaha lebih bagus,

dibandingkan saya lihat teman-teman saya yang jadi pegawai, mohon

maaf, biar dilihat penampilannya rapi, tapi hidupnya seperti itu saja.

Bukan apa-apa, bagi saya wirausaha jauh lebih menjanjikan," ujar

Khudori.

Sampai saat ini, usaha bapak yang sudah dikaruniai satu orang puteri

ini terus berjalan. Ia juga terus memperluas pergaulan dengan sesama

wirausaha. Sebab, baginya pergaulan dan jaringan lintas wirausahawan

mampu memberikan banyak ilmu dan motivasi. Bersama salah seorang

karyawannya, ia masih giat menjajakan bubur ayamnya di belakang

kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Ia mulai berdagang dari jam 06.30-10.00. Dengan jam kerja yang

relatif singkat tersebut, setiap harinya Khudori mengantongi laba bersih

sebesar 1 juta rupiah. "Biar sekolah tinggi, harusnya orang juga tidak

gengsi untuk menjadi wirausaha mandiri, yang besar selalu diawali dari

hal kecil," tandas Khudori. ***
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MPOWER

J
umlah pengusaha di Indonesia terus mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah pengusaha mencapai

3,1 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut

mengalami kenaikan menjadi 3,4 persen pada tahun 2017. Meski

prosentase kenaikan melampaui standar internasional yakni 2 persen,

jumlah pengusaha di Indonesia masih belum mencapai titik ideal dan

masih tertinggal dari sejumlah negara lain. Di Malaysia misalnya,

jumlah pengusaha mencapai 5 persen, di Thailand 4 persen, Singapura 7

persen, di China mencapai 10 persen, sedangkan jumlah pengusaha di

Jepang sudah mencapai angka 11 persen.

Perbandingan ini perlu dilakukan sebagai patokan untuk bersaing

dengan negara lain dan mendorong tumbuh kembang pengusaha dalam

negeri. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, tentu saja pendidikan

dan pelatihan kewirausahaan harus terus digalakkan. Hal ini penting

dilakukan untuk menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat dalam

memilih berwirausaha sebagai pekerjaan. Meski demikian, bukan berarti

dewasa ini minat wirausaha di kalangan masyarakat sangat minim.

Khudori (35 tahun), pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan

salah satu bukti nyata geliat wirausaha mandiri sektor Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah di ibu kota. Tahun 2018 ini merupakan tahun

ke-17 sejak ia memulai bisnis bubur ayamnya. Pendapatannya kini

menembus angka 31.500.000 rupiah tiap bulannya. Ia memiliki 4

karyawan dan 7 gerobak bubur yang 6 diantaranya disewakan. Tentu

saja apa yang dicapai Khudori sudah diuji waktu, konsistensi, dan

keuletan dalam memperjuangkan jalan yang dipilihnya sendiri sebagai

wirausaha mandiri.

Awalnya, Khudori bekerja sebagai satpam di Pelabuhan Tanjung

Priok, tapi ia mengaku tak betah memakai seragam dan terikat jam

kerja. Pekerjaan sebagai satpam hanya dilakoninya selama 3 bulan saja.

Pertengahan tahun 1998 ia berganti pekerjaan sebagai kuli bongkar

muat, masih di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Kali ini cukup lama.

Khudori bertahan sampai tahun ke-3 sebelum akhirnya ia memutuskan

untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain.

Pada awal tahun 2001 Khudori beralih bekerja sebagai karyawan

seorang penjual bubur keliling. Sebagai karyawan, pedapatan khudori

saat itu hanya 290.000 perbulannya. Namun ternyata Khudori cukup
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Pantai Atuh - Nusa Penida

Pantai Atuh terletak di kawasan Banjar Pelilit, Desa Pejukutan.

Untuk mencapai lokasi pantai Atuh, biasanya pengunjung akan

menyusui jalan setapak selama 50 menit dengan medan datar dan

curam.

Pantai Atuh memberikan suasana yang sangat tenang dan

pemandangan yang sangat indah. Cocok bagi Anda yang ingin

menikmati keindahan alam Nusa Penida.
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Pantai Kelingking - Nusa Penida

Pantai ini menjadi salah satu favorit para turis karena

keberadaan pemandangan unik yaitu lekukan tebing karang

yang dianggap mirip leher Tyrannosaurus Rex (T-Rex).

Perpaduan laut yang biru jernih dengan tebing yang ditutupi

tanaman hijau ini pasti berhasil menyegarkan pandangan

siapa saja.
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Pantai Pasig Uug - Nusa Penida

Pantai yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa

Penida ini memiliki ciri khas berupa tebing – tebing yang

lebih menjorok ke laut.

Suasana sekitar pantai Uug sangat tenang sehingga sangat

cocok untuk menenangkan diri atau melepas stres.
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Sukses Bermula dari Pikiran
Oleh : Muhamad Nasihudin

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

K
esuksesan adalah tujuan hidup setiap

manusia. Ia seringkali berkelindan dalam

pikiran manusia. Tak jarang sesorang yang

menginginkan kesuksesan bisa terus mengalami proses

kegelisahan yang dahsyat. Lebih-lebih bilamana apa

yang dihasilkan tak sesuai dengan harapan.

Kekecewaan-pun tak dapat dihindarkan.

Keadaan demikian menggambarkan bahwa diri kita

masih belum mampu mengolah emosi dalam jiwa dan

pikiran. Padahal, musuh utama dalam diri seseorang

adalah dirinya sendiri, yaitu pikiran dan perasaannya.

Seseorang yang hidupnya merasa gagal lalu kecewa, berarti

dirinya telah dikalahkan oleh pikirannya sendiri.

Dari sinilah bisa kita telaah lebih jauh bahwa akar sebuah

kekecewaan sejatinya berasal dari diri kita sendiri. Bisa dari

cara berpikir kita, ataupun cara kita menyikapi masalah

tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan?

Berpikir Positif

Mungkin kita akan bertanya dalam hati, mengapa harus

berpikir positif? Apa keuntungannya? Dan bagaimana caranya?

Mungkin untuk menjawab secara sederhana dari deretan

pertanyaan diatas adalah, karena pikiran positif merupakan salah

satu kekuatan yang dahsyat dalam mengaktifkan faktor nilai tambah

dalam diri seseorang. Pikiran positif memancarkan gelombang

optimisme, dan antusiasme yang dahsyat ke dalam dunia sekitar,

sehingga dapat mengaktifkan sikap positif, dan akhirnya

membuahkan hasil yang positif pula.

Penting bagi kita melihat beberapa tokoh dunia yang sukses
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mengguncang peradaban seperti Nabi Muhammad, Einstein, Thomas

Alfa Edison dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang

mengawali keseharian hidupnya dengan selalu berfikir positif. Tak heran

apabila mereka berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa.

Nabi Muhammad misalnya, beliau selalu memiliki pikiran positif

dalam berbagai keadaan. Dari pola berpikir positif inilah kemudian

semangat pantang menyerah untuk menyebarkan agama Islam sebagai

rahmat semesta tak pernah surut. Hasilnya, hampir separuh lebih umat

manusia menjadi pengikutnya hingga kini.

Berangkat dari kisah nabi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua

hal yang muncul ke permukaan kehidupan selamanya merupakan

pantulan dari pikiran dan perasaan yang datang dari diri kita sendiri.

Karena hasil dari tindakan kita, baik sukses atau tidak, adalah cermin

dari pikiran kita. Persis seperti adagium seorang filsuf terkemuka

bernama Descartes yang berkata; Cogito ergo sum yang berarti “ aku

berfikir maka aku ada”.

Dari paparan diatas, bilamana anda menginginkan sesuatu hal yang

baik terjadi dalam kehidupan anda, maka kelolalah pikiran anda dengan

baik. Orang-orang besar, dan sukses dalam kehidupannya, mereka

adalah orang-orang orang yang mampu menggunakan pikirannya secara

tepat. Mereka berpikir positif terhadap segala hal.

Menjadi Diri Sendiri

Siapakah orang yang berusaha? Untuk siapa kita berusaha?

Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan pasti, yaitu kita. Kita adalah

pelaku sekaligus tujuan setiap jengkal usaha yang dilakukan. Sudah

tentu, semuanya bermuara dan kembali pada diri kita sendiri,

sehingga mau tidak mau langkah yang harus kita lakukan adalah

mengenali diri kita sendiri.

Mungkin kita sering mendengar orang lain berkata “dirimu

belum selesai”. Kalimat tersebut tentu bukan kosong belaka,

karena seuntai kalimat tersebut bersumber dari diri kita sendiri.

Jadi yang dimaksud dengan dirimu belum selesai adalah belum

beranjaknya diri kita dari ketergantungan terhadap orang lain.

Sebuah ketergantungan baik dalam pikiran maupun dalam

memutuskan suatu persoalan. Hal ini terjadi karena kita belum

mau mengenali diri kita sendiri.

“The first key to succes is knowing yourself” kunci

pertama untuk sukses itu dimulai dengan mengenali diri. Dan

inilah juga yang kita butuhkan dalam proses pengembangan

diri. Pertanyaannya, apa yang harus kita kenali? Jawabannya

banyak. Dimulai dari mengenali potensi dan bakat unik yang

telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam diri kita.

Proses pengenalan diri sendiri penting sebagai landasan kita

mengetahui kemampuan dan kelemahan dalam diri kita. Tanpa

mengenali diri sendiri, kita akan sulit melangkah untuk mencapai

kesuksesan masa depan. Tak heran jika Plato mengatakan “Kenali

dirimu” karena “barang siapa yang yang mengenali dirinya maka dia

akan mengenali Tuhannya”.

Adalah luar biasa bilamana kita mau mengenali diri kita sendiri,

berani mengakui kelemahan dan mau meningkatkan kemampuan kita.

Inilah modal terbesar kita tidak saja dalam proses mengenali diri sendiri

melainkan juga dalam usaha mencapai kesuksesan. Modal itu bernama “

keberanian”. Tak sedikit orang yang berani dalam mengambil keputusan

mencapai kesuksesan.

Sebagai contoh, karena bermodal keberanian “menjadi diri sendiri”

Oprah Winfrey menjadi presenter paling polpuler di Amerika dan

menjadi wanita selebriti terkaya versi majalah Forbes, dengan kekayaan

lebih dari US $ 1 Milyar. Copy acara “ the Oprah Winfrey Show” telah

diputar di hampir seluruh penjuru bumi ini. Tapi tahukah anda dengan

lika-liku sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini.

Oprah adalah anak mantan serdadu dan ibunya pembantu rumah

tangga. Karena perpisahan orang tuanya Oprah diasuh oleh neneknya di

lingkungan yang kumuh dan sangat miskin. Didikan keras sang ayah

yang mewajibkan ia membaca buku dan membuat ringkasan setiap

minggu, Oprah tumbuh menjadi pribadi yang tegar, percaya diri dan

disiplin. Bekal inilah kemudian yang mengantarkan Oprah memulai

karir sebagai penyiar radio lokal saat di bangku SMA.

Tak berhenti disitu, karir Oprah menanjak saat menjadi perempuan

kulit hitam pertama dan termuda sebagai pembaca berita stasiun TV

lokal. Hingga akhirnya keputusan untuk pindah ke Chicago

membawanya ke puncak karirnya sebagai pembawa acara The Oprah

Winfrey Show yang memiliki rating tertinggi saat itu.

Hikmah perjalanan karir Oprah adalah semangat anak manusia yang

tak mau meratapi nasib. Dia mengenali dirinya sendiri dengan terus

memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Dan, satu hal yang lebih

penting adalah keberaniannya untuk mencoba hal baru tanpa

menggantungkan diri pada orang lain.

Tentu saja, dua poin besar yang penulis sebutkan diatas tidaklah

cukup untuk menggambarkan betapa bagusnya isi buku ini secara

keseluruhan. Masih banyak detil-detil isi buku yang sayang sekali untuk

dilewatkan. Buku ini disarankan untuk dibaca oleh siapapun yang ingin

menambah wawasan tentang bagaimana cara mengolah diri agar lebih

baik. Olah diri yang bermula dari olah pikiran. Tepatnya, pikiran positif.

***

MPOWER
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Foto : SRP/Humas

Model : Dita
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Hati-Hati, Terlalu Lama Duduk Bisa
Menyebabkan Gangguan Kesehatan

belakang meja, berada dalam

posisi duduk seharian terkadang

tidak terelakkan. Namun tahukah

Anda bahwa duduk terus menerus

dapat menimbulkan gangguan

kesehatan?

Menurut Asisten Kinesiology

dari University of Ontario Institute

of Technology (Kanada), Dr.

Dhilpa Dogra, duduk selama 8 jam

dapat meningkatkan resiko

terkena penyakit darah tinggi,

serangan jantung, diabetes, sakit

pada punggung, bahu, dan leher.

Risiko ini tentu tidak bisa

dianggap enteng begitu saja. Kita

harus berupaya untuk mengurangi

risiko ini dengan melakukan

beberapa variasi kegiatan saat

bekerja, asupan makan yang

sehat, dan pemanfaatan waktu

istirahat yang optimal. Berikut

kiat-kiat yang bisa Anda lakukan

untuk menjaga tubuh tetap sehat

meski harus duduk sepanjang

hari.

Sempatkan Istirahat Tiap Satu Jam Duduk

Saat melakukan aktivitas yang

menyebabkan kita harus duduk berjam-

jam, terkadang kita lupa untuk memberi

tubuh kita waktu untuk beristirahat.

Padahal melakukan aktivitas yang

sama secara terus-menurus dapat

membuat kita kehilangan fokus kerja

dan mengalami penurunan stamina tubuh.

Untuk itu sangatlah penting untuk memberi

tubuh kita waktu agar dapar beristirahat sejenak.

Setiap 1 (satu) jam, bangunlah dari posisi duduk, kemudian lakukan

aktivitas peregangan. Aktivitas peregangan mampu meningkatkan

fleksibilitas otot serta persendian di tubuh. Fleksibilitas tubuh yang

meningkat dapat membantu meningkatkan performa dalam menjalani

berbagai aktivitas fisik.

Perbanyak Melangkah

Pergunakan kesempatan yang ada untuk melangkahkan kaki.

Misalnya saat mengambil minum ke pantry, atau saat

Anda harus menggandakan dokumen. Jangan

manjakan tubuh kita. Saat hendak menuju

lantai yang berada beberapa lantai di atas/

bawah kita, lift merupakan pilihan paling

praktis untuk sampai dengan cepat tanpa

harus lelah menaiki tangga, tapi mulai

sekarang, mulai biasakan diri untuk

menggunakan tangga saja. Dengan

demikian, kita akan lebih banyak berjalan di

sela aktivitas kerja. Tahukah Anda berjalan

10.000 langkah/hari dapat menjaga kesehatan tubuh

manusia dewasa? Yuk, perbanyak jalan kaki!

Penuhi Asupan Air Putih

Asupan air putih adalah salah satu yang

kadang dilupakan oleh pekerja yang

mayoritas aktivitas kerjanya adalah

duduk. Karena aktivitas kita dominan

dilakukan sambil duduk maka kadang

kita tidak merasa haus. Kurangnya

asupan air putih dapat menyebabkan

kita dehidrasi. Jadi jangan sampai lupa

untuk minum air putih ya. Ingat, minimal

dua liter per hari!

***

B
agi pegawai yang

mengharuskan dirinya

bekerja sepanjang hari di

MPOWER
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#
TumpukdiTengah

Sederhana dan Mengena
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Berawal dari Kebiasaan di Masa Kecil

Bagi banyak pelanggan restoran, merapikan sendiri peralatan

makan setelah digunakan mungkin menjadi hal yang aneh.

Karena kegiatan tersebut dianggap sebagai bagian dari tugas

pegawai restoran, khususnya pramusaji.

Namun tidak bagi Edward Suhadi, Ia menggagas

gerakan #TumpukdiTengah sebagai ajakan

kepada para pelanggan restoran untuk

merapikan sendiri peralatan makan seperti

piring, mangkok, sendok dan garpu dengan

menumpuknya di tengah meja. Seperti

yang dikutip oleh berbagai media, Edward

mengaku terilhami ajaran orangtuanya

yang telah membiasakan dirinya melakukan

kegiatan “tumpuk di tengah” sejak Ia kecil.

Gerakan ini mulai ramai di jagad twitter

pada medio November 2017. Selain di Twitter,

tagar #TumpukdiTengah juga mendapat perhatian

warganet di platform Instagram. Banyak warganet yang

turut berpartisipasi dalam menghidupkan tagar ini. Hingga artikel

ini dibuat terpantau lebih dari 2.900 unggahan bertagar

#TumpukdiTengah yang telah diunggah di Instagram.

Harus diakui, kebiasaan sederhana ini sedikit banyak dapat

membantu meringankan beban kerja para pramusaji. Peralatan

makan yang kotor dapat lebih mudah diangkat setelah ditumpuk,

sehingga proses cleaning up dapat berjalan dengan lebih singkat.

Pengguna meja berikutnya juga bisa segera duduk, karena meja

dapat dibersikan dengan lebih cepat. Jadi imbas positifnya tak

hanya dirasakan oleh pramusaji namun juga oleh pelanggan lain

yang akan menggunakan meja tersebut.

Nilai Saling Menghargai

Selain membantu meringankan sedikit beban kerja dari

pramusaji, gerakan #TumpukdiTengah juga mengasah rasa

kepedulian sosial. Sebagai seorang pelanggan terkadang kita

ingin dilayani layaknya seorang raja. Namun melalui gerakan ini

kita diajarkan untuk merendahkan hati dan menghargai sesama.

Profesi sebagai pramusaji kadang masih dianggap

sebelah mata. Padahal tugas seorang pramusaji juga

cukup banyak loh! Beberapa tugas dari seorang

pramusaji, misalnya: menunggu kedatangan

tamu-tamu, membuat tamu-tamu merasa

mendapat sambutan dengan baik dan

nyaman, mengambil pesanan makanan dan

minuman serta menyajikannya, juga

membersihkan restoran dan lingkungannya

serta mempersiapkan meja makanan (table

setting) untuk tamu berikutnya. Banyak bukan?

apalagi jika restorannya selalu ramai, bisa

dibayangkan beban kerja dari para pramusaji, pasti

semakin menumpuk ya.

Nilai saling menghargai yang menjadi nyawa dalam gerakan

ini baiknya dapat kita adopsi tak hanya di tempat makan, namun

dapat kita lakukan dimana saja. Gerakan #TumpukdiTengah juga

menjadi salah satu bukti bahwa media sosial dapat mejadi sarana

untuk mengajak kepada kebaikan.***

“Gerakan tumpuk di tengah ini 
positif, karena bisa mengubah 
kebiasaan masyarakat kita 
yang cenderung selalu ingin 
dilayani, ini juga bentuk 
apresiasi untuk profesi yang 
dinilai sebelah mata padahal 
sangat penting di keseharian 
kita.” 

Ririn Brand MarComm 
Ernst and Young Indonesia

"Saya pribadi sangat dukung  
gerakan ini. Menurut saya 

gerakan ini keren sih. Simpel, 
tapi bisa bantu meringankan 

kerjaan karyawan kedai. 
Minimal bantu mereka sedikit 

pas clear up table."

Mario 

Training Leader 

PT. Maxx Coffee Prima

Hingga artikel ini

dibuat, lebih dari 2.900

unggahan bertagar

#TumpukdiTengah

telah diunggah di

Instagram.

Apa kata mereka?

MPOWER
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INFOGRAFIS

K3
K3 adalah segala kegiatan

menjamin dan melindungi

keselamatan dan

kesehatan tenaga kerja

melalui upaya pencegahan

kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja.

TU JUAN PENERAPAN K3

APA YANG

D IMAKSUD DENGAN

A LA T P E L I N DUNG

D I R I ?

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan

suatu alat yang mempunyai kemampuan

untuk melindungi seseorang yang

fungsinya mengisolasi sebagian atau

seluruh tubuh dari potensi bahaya di

tempat kerja.

S I A PA YANG

MENYED I A KAN

APD ?

Pengusaha wajib

menyediakan APD bagi

pekerja/buruh di tempat kerja

dan setiap orang lain yang

memasuki tempat kerja.

Pekerja wajib menggunakan APD

ketika tempat kerjanya termasuk ke

dalam daftar tempat kerja yang

memiliki sumber-sumber bahaya

sebagaimana terdapat pada UU No.

1 Tahun 1970 pasal 2 ayat (2).

APAKAH SEMUA

PEKER JA WA J I B

MENGGUNAKAN

APD SAA T D I

T EMPA T KER JA ?

melindungi dan menjamin keselamatan setiap

tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja

menjamin setiap sumber produksi dapat

digunakan secara aman dan efisien

meningkatkan kesejahteraan dan

produktivitas nasional
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MPOWER

PALANG

bebas dari kecelakaan dan

penyakit akibat kerja (PAK)

RODA GIGI

bekerja dengan kesegaran jasmani

dan rohani

11 GERIGI

sebelas bab dalam UU No. 1 Tahun

1970 tentang keselamatan kerja

WARNA HIJAU

selamat, sehat, dan sejahtera

AR T I L AMBANG K 3

Bentuk lambang K3:

Palang dilingkari roda bergigi

sebelas berwarna hijau

a. tempat kerja yang terdapat mesin,

pesawat, alat perkakas, peralatan

atau instalasi yang berbahaya yang

dapat menimbulkan kecelakaan,

kebakaran atau peledakan;

b. tempat kerja yang terdapat bahan

atau barang yang dapat meledak,

mudah terbakar, korosif, beracun,

menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi

atau bersuhu rendah;

c. lokasi pembangunan, perbaikan,

perawatan, pembersihan atau

pembongkaran rumah, gedung atau

bangunan lainnya termasuk bangunan

perairan, saluran atau terowongan di

bawah tanah dan sebagainya atau di

mana dilakukan pekerjaan persiapan;

d. lokasi usaha pertanian, perkebunan,

pembukaan hutan, pengerjaan hutan,

pengolahan kayu atau hasil hutan

lainnya, peternakan, perikanan dan

lapangan kesehatan;

e. lokasi usaha pertambangan dan

pengolahan batu-batuan, gas, minyak,

panas bumi, atau mineral lainnya, baik

di permukaan, di dalam bumi maupun

di dasar perairan;

f. usaha pengangkutan barang,

binatang atau manusia, baik di

daratan, melalui terowongan, di

permukaan air, dalam air maupun di

udara;

g. lokasi bongkar muat barang muatan

di kapal, perahu, dermaga, dok,

stasiun, bandar udara dan gudang;

h. lokasi penyelaman, pengambilan

benda dan pekerjaan lain di dalam air;

i. tempat kerja dengan pekerjaan pada

ketinggian di atas permukaan tanah

atau perairan;

j. lokasi pekerjaan di bawah tekanan

udara atau suhu yang tinggi atau

rendah;

k. tempat kerja dengan pekerjaan yang

mengandung bahaya tertimbun tanah,

kejatuhan, terkena pelantingan benda,

terjatuh atau terperosok, hanyut atau

terpelanting;

l. lokasi pekerjaan dalam ruang terbatas

tangki, sumur atau lubang;

m. tempat kerja yang terdapat atau

menyebar suhu, kelembaban, debu,

kotoran, api, asap, gas, hembusan

angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara

atau getaran;

n. lokasi pembuangan atau pemusnahan

sampah atau limbah;

o. lokasi pemancaran, penyiaran atau

penerimaan telekomunikasi radio,

radar, televisi, atau telepon;

p. lokasi pendidikan, pembinaan,

percobaan, penyelidikan atau riset

yang menggunakan alat teknis;

q. tempat kerja dimana dibangkitkan,

dirubah, dikumpulkan, disimpan,

dibagi-bagikan atau disalurkan listrik,

gas, minyak atau air; dan

diselenggarakan rekreasi yang

memakai peralatan, instalasi listrik

atau mekanik.
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Safety Helmet

Safety Glasses

Respirator

Safety Shoes

berfungsi sebagai pelindung kepala

dari benda yang bisa mengenai

kepala secara langsung

berfungsi sebagai pelindung mata

pada saat bekerja

berfungsi sebagai penyaring udara

yang dihirup saat bekerja di tempat

dengan kualitas udara buruk

berfungsi untuk mencegah

kecelakaan fatal yang menimpa

kaki karena tertimpa benda tajam

atau berat, benda panas, cairan

kimia, dsb

MENGENAL APD (ALA
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Ear Plug/Ear Muff

Safety Harness

Protective Gloves

High Visibility Clothes

berfungsi sebagai pelindung telinga

saat bekerja di tempat yang bising

berfungsi sebagai pengaman saat

bekerja di ketinggian

berfungsi sebagai pelindung

tangan saat bekerja di tempat atau

situasi yang dapat mengakibatkan

cedera tangan

berfungsi sebagai pelindung tubuh

sekaligus membuat pekerja lebih

mudah untuk diidentifikasi ketika

bekerja

AT PELINDUNG DIRI)
MPOWER

Keterangan:

Infografis ini menampilkan beberapa APD yang sering

digunakan oleh pekerja. APD memiliki jenis yang sangat

beragam. Tiap APD dirancang sesuai dengan kebutuhan jenis

pekerjaannya.

Foto : SRP/Humas

Model : Ridwan





temukan pekerjaan yang 
sesuai dengan kompetensi kamu di:

infokerja.kemnaker.go.idinfokerja.kemnaker.go.id

T a h u k a h  A n d a
bahwa negara menjamin Rakyat untuk memperoleh 

Informasi Publik dari Badan Publik?

Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 14 Tahun 2008 

tentang 
Keterbukaan Informasi Publik

Jaminan tersebut tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Bagi Rakyat, UU KIP adalah UU yang memberikan jaminan kepada 
rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif 
mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, 
pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan 
selama proses pengambilan keputusan publik. 

Bagi Badan Publik, UU KIP adalah UU yang memberikan kewajiban 
kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 
informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif 
(tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan 
permohonan oleh Pemohon). 

Sampaikan permohonan Anda melalui
salah satu dari 3 cara berikut:

Datang langsung ke Kantor PPID
Kemnaker
Berkirim surat melalui pos
Berkirim surat melalui surat elektronik

Ruang Biro Humas Kemnaker RI, Jl. Jend. Gatot
Subroto Kav. 51, Lantai 2B, Jakarta Selatan 

ppid@kemnaker.go.id 0811 9521 151 (Whatsapp PPID 2)

0811 9521 150 (Whatsapp PPID 1)

Informasi lebih lanjut:

Anda dapat mengajukan 
permohonan untuk memperoleh 

informasi publik dari 
Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui PPID Kemnaker 



Kementerian Ketenagakerjaan RI

@KemnakerRI

@kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan RI

Cari informasi lowongan kerja?

R e v o l u s i  
I n d u s t r i  

   
' I t ' s  B e a u t i f u l  
a n d  F u n '

M e n u j u  
K e m a n d i r i a n  
M a s y a r a k a t  

I n d o n e s i a  
B e r b u d a y a  K 3  

T a h u n  
2 0 2 0  

Kamu udah follow 
medsos Kemnaker 
belum?

09.35

Udah dong, makanya 
sekarang aku jadi tau 

berbagai informasi 
menarik seputar  
ketenagakerjaan

09.37 Read

09.37 Read
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