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konomi digital di era revolusi industri 4.0 membawa
tantangan dan peluang baru bagi pembangunan
ketenagakerjaan Indonesia. Stakeholder Ketenaga-

kerjaan dan seluruh lapisan sosial masyarakat harus menjadikan
momentum ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kondisi
ketenagakerjan nasional. Semua pihak harus bekerjasama untuk
melakukan percepatan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia (SDM). Bangsa Indonesia harus menjawab tantangan
dan mengoptimalkan peluang revolusi Industri 4.0 demi
keberlangsungan iklim ketenagakerjaan dan investasi yang
kondusif.

Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan
peningkatan kompetensi dengan meningkatkan akses dan mutu
pelatihankerja.MajalahMPOWERkali inimengulasprestasiSDM
Indonesia di kancah internasional di gelanggang Asean Skill
Competition (ASC) yang di gelar di Thailand beberapa waktu lalu.
Indonesia berhasil menggondol 13 medali emas, 6 perak, 8
perunggu, dan 7 diploma.

Studi komparasi pembangunan SDM antara Korsel dengan
Indonesia juga menjadi topik menarik edisi kali ini. MPOWER kali
ini juga mengulas peningkatan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di
lingkungan kerja yang terus meningkat tiap tahunnya. Masih
banyak informasi dan edukasi ketenagakerjaan yang dikemas
dalam edisi triwulan III 2018.
Selamat membaca, tetap semangat, dan salam produktif!
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Temukan 10 kata yang tersembunyi
pada kumpulan huruf di bawah ini!

Kata-kata yang tersembunyi berkaitan dengan
Ketenagakerjaan dan/atau Program Kementerian

Ketenagakerjaan.

Kirimkan jawaban Anda ke alamat surel berikut:
redaksi.mpower@gmail.com
Dengan subyek: Cari Kata_MPOWER Edisi Triwulan III/2018
Jangan lupa mencantumkan nama, nomor telepon, dan alamat lengkap Anda.
Redaksi akan memilih 3 pemenang yang berhak mendapatkan suvenir menarik.
Pemenang akan diumumkan pada Majalah MPOWER edisi selanjutnya.
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SEAN Skill Competition (ASC) ke-12
yang digelar Thailand, menjadi salah
satu ajang pembuktian kualitas sumber

daya manusia (SDM) Indonesia diantara
negara-negara ASEAN lainnya. Jika pada
gelaran ASC ke-11 tahun 2016 yang digelar di
Malaysia, Indonesia mendapatkan 13 medali
emas, 2 perak, 7 perunggu, 14 diploma dan
keluar sebagai runner up, kali ini Indonesia
membidik juara umum dengan target 15 medali
emas. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas, Bambang Satrio Lelono
optimis kompetitor Indonesia yang megikuti
ASC ke-12 tahun 2018 berhasil merebut 15
medali emas. Menurutnya, tuan rumah ASC
akan menjadi saingan terberat Indonesia
mengingat Thailand sangat kompetitif di
berbagai kejuruan.

Kompetitor ASC ke-12 yang dikirim ke
Bangkok dijaring dari seluruh penjuru Indonesia
dan telah mengikuti tahapan seleksi mulai dari
tingkat seleksi daerah hingga seleksi lanjutan
berupaseleksi nasional tahun2017.Dari seleksi
nasional tersebut dipilih 3 orang calon peserta
terbaik untuk kemudian menjalani pemusatan
pelatihan 2 tahap. Tahap pertama berlansung
selama 3 bulan dan tahap kedua 7 bulan.
Selama berada di training center, para calon
peserta dibina oleh tenaga ahli sesuai dengan
Test Project yang akan dikompetisikan pada
gelaran ASC ke-12, baik dalam hal teknis, non
teknis, maupun dalam hal sikap mental para
calon kompetitor. Hasil seleksi akhir
menetapkan 2 calon peserta yang mewakili
Indonesia pada ajang ASC ke-12 di Thailand.

Setelahmelalui serangkaian tahapanseleksi
dan pelatihan, individu-individu terpilih yang
mewakili Indonesia pada ajang ASC di
berangkatkan ke Bangkok. Setibanya di Negeri
Gajah Putih, kompetitor Indonesia
berkesempatan mengikuti program "One
School One Country" (OSOC) yang merupakan
bagian dari agenda ASC. Dalam program ini, 10
sekolah menengah di sekitar Bangkok akan
dipasangkan dengan berbagai negara untuk
menyambut semua pesaing dari kawasan
ASEAN. Direktur Standardisasi Kompetensi
dan Pelatihan Kerja Kemnaker, Sukiyo,
mengungkapkan pada program ini delegasi
Indonesia berkesempatan untuk melihat lebih
dekat sekolahmenengahSuankularbWittayalai
Nonthaburi School. Siswa sekolah tersebut
akan mendukung delegasi Indonesia pada
gelaran ASC ke-12.

Program OSOC dimaksudkan untuk
mendorong interaksi antara kompetitor ASC
dengan siswa dari sekolah lokal untuk
mempromosikan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Kejuruan (TVET) sekaligus sebagai
ajang pertukaran budaya. Hal ini juga
memberikan pengalaman dan keuntungan bagi
siswa SuankularbWittayalai Nonthaburi School
untuk mengenal dan mempelajari budaya
negara-negara anggota ASEAN lain dan
membuka peluang karir profesional di sektor
komersial dan industri.

Isnaini Wulandari, kompetitor ASC 2018
Indonesia pada kejuruan Fashion Technology
dari SMKN 4 Surakarta yang turut mengikuti
OSOC, mengaku sangat senang dan antusias.

������ ����������� ������������
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“Seru, baru pertama ini pergi ke Thailand, gak
nyangka lho, sambutannya meriah sekali.
Sempat tadi berkenalan dan ngobrol dengan
Katonya, siswi sini, baik anaknya,” ujar Isnaini di
Bangkok, Thailand, (29/8/2018).

Di bawah manajemen Dr. Prayom Junnoi,
Suankularb Wittayalai Nonthaburi School
merupakan sekolah menengah untuk kelas 7
hingga 12 di Thailand yang terletak di distrik
Pakkret, Provinsi Nonthaburi. Sekolah yang
dikelola pemerintah Thailand memiliki lebih dari
4.300 siswa dan lebih dari 300 guru dan staf
dengan luas lahan sekitar 10 hektar di Provinsi
Nonthaburi sebelah utara Bangkok.

Indonesia Raih 13 Medali Emas
Delegasi Indonesiameraih 13 emas, 6 perak,

8 perunggu, dan 7 diploma pada ASC ke-12 di
Thailand yang digelar dari tanggal 31 Agustus

hingga 2 September 2018. Delegasi Indonesia
telah mengeluarkan segenap kemampuannya
dalam perhelatan ASC dan mempersembahkan
yang terbaik bagi bangsa negaranya. Meski
belum memenuhi target juara umum, Indonesia
menorehkan prestasi terbaik jika dilihat dari
perolehan nilai rata-rata. Thailand mengantongi
lebih banyak medali dibandingkan dengan
Indonesia karena mengikuti semua kejuruan
yang dilombakan.

“Rata-rata nilai yang diperoleh oleh tim
Indonesia lebih tinggi dari Thailand sebagai
juara umum. Kita memperoleh 717,66 dengan
44 peserta di 22 kejuruan sedangkan Thailand
memperoleh nilai 707, 81 dengan 52 peserta di
26 kejuruan,” ujar Dirjen Binalattas, Bambang
Satrio Lelono seusai upacara penutupan ASC di
Bangkok, Selasa malam waktu setempat
(4/9/2018).

MMPMPOOOOWWWEWEEWEW R
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Hasil ASC ke-12 menempatkan tuan rumah
Thailand menjadi juara umum dengan torehan
16 emas, 4 perak, 3 perunggu, dan 13 diploma.
Indonesia menduduki peringkat kedua,
sedangkan peringkat ketiga diraih Vietnam.
Sedangkan Malaysia menduduki peringkat
keempat.

Dengan prestasi yang membanggakan,
kepulangan delegasi Indonesia ke tanah air
disambut dengan baik. Kemnaker
mengapresiasi kerja keraskompetitor Indonesia
pada ajang ASC dalam bentuk pemberian uang
tabungan masing-masing senilai Rp. 25 juta
kepada peraih medali emas, Rp. 20 juta untuk
peraih medali perak, Rp.15 juta bagi peraih
medali perunggu, dan Rp12,5 juta bagi peraih
diploma. Selain itu, para peraih medali juga
mendapat apresiasi dari Bank BNI dengan
rincian peraih medali emas mendapatkan Rp. 2
juta, perakRp. 1,5 juta, perungguRp. 1 juta, dan

diploma Rp. 500 Ribu.
Tak hanya itu, Kemnaker juga

mengupayakan agar kompetitor Indonesia
yang berhasil meraih prestasi gemilang di ajang
ASC 2018 dapat dijadikan pegawai negeri sipil
(PNS) di lingkungan Kemnaker dan menjadi
Instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK).

Menaker Hanif menilai keberhasilan meraih
juara kedua di ASC merupakan bukti konkret
tingkat kompetensi SDM Indonesia yang
mampu bersaing ketat dengan SDM negara
ASEAN lain. "Selamat kepada kompetitor yang
sudah membanggakan Indonesia. Membuat
merah putih berkibar. Ini juga sekaligus bukti
kalau Indonesia bisa, Indonesia kompeten, dan
Indonesia bisa bersaing," kata Menaker Hanif
saat memberikan sambutan di acara
pemberiaan penghargaan kepada Delegasi
Indonesia untuk ASC, Jakarta, Kamis
(6/9/2018).***

Sumber Foto: www.wsasean2018.com
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Brunei Darussalam 

Thailand 

Indonesia 

Vietnam 
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Singapura 
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Kamboja 
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3 
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13 

7 

16 

21 

7 

8 

1 
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0 

36 

34 

32 

31 

16 

11 

1 

1 

5 

0 

Diploma TOTAL 

Prestasi Indonesia 

di ASEAN Skills

Competition XII  

Brunei Darussalam 

Thailand 

Indonesia 

Vietnam 

Malaysia 

Singapura 

Filipina 

Kamboja 

Myanmar 

Laos 

Brunei Darussalam 

Thailand 

Vietnam 

Malaysia 

Singapura 

Filipina 

Kamboja 

Myanmar 

Laos 

2.27 

2.02 

1.38 

1.14 

0.97 

0.44 

0.38 

0.08 

0.04 

0.00 

717.66 

707.81 

698.36 

693.11 

683.97 

680.00 

673.08 

663.79 

650.67 

646.50 

Indonesia 
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Fashion Technology IT Software Solution for Business Automobile Technology Web Design & Development

Industrial Automation

Cabinet Making Hair Dressing IT Software Solution for Business Joinery

Automobile Technology Web Design & Development Electronics IT Networks System Administration

GOLD GOLD GOLD GOLD

GOLD

GOLD GOLD GOLD GOLD

GOLD GOLD GOLD GOLD

INDONESIA
KOMPETEN

#
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IT Networks System Administration Fashion Technology Joinery Cabinet Making

Restaurant Service Mechatronics Restaurant Service

Electronics Refrigeration and AC Electrical Instalation Electrical Instalation

Car Painting Refrigeration and AC Mobile Robotics

SILVER SILVER SILVER SILVER

SILVER SILVER BRONZE

BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE

BRONZE BRONZE BRONZE
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Mechanical Engineering CAD Bricklaying Cooking Car Painting

Mechanical Engineering CAD Cooking Welding

DIPLOMA

DIPLOMA DIPLOMA

DIPLOMA DIPLOMA

DIPLOMA DIPLOMA

MMPMPOOOOWWWEWEEWEW R
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Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang merupakan
instrumenpelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai
penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan
terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka
MenengahNasional (RPJMN)2015-2019 yangmemiliki
visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Berangkat dari visi besar tersebut disusunlah strategi
dan prioritas pembangunan yang terarah dan menjiwai
APBN tiap tahunnya.

Pada tahun 2015, pemerintah fokus kepada
perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara
dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat
konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi
energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L).
Di tahun 2016, APBN diarahkan kepada pembangunan
infrastruktur dandilewati denganpertumbuhanekonomi
yang lebih baik, defisit fiskal yang terjaga, dan belanja
yang lebih efisien. APBN di tahun 2017 diarahkan pada
pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan
prioritas seperti pembangunan infrastruktur,
pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,
dan pengurangan kesenjangan.

Di tahun 2018, Pemerintah melakukan beberapa
strategi yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan
tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan

J elang akhir tahun 2018, arah pembangunan
nasional tengah dibahas dan akan segera
disepakati melalui Anggaran Pendapatan dan

���� ���� ���
���� �����������
��� ������� ��
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peningkatanbelanjaproduktif untukmendukungprogram
prioritas, dan mendorong pembiayaan yang efisien,
inovatif, dan berkelanjutan. Pembiayaan APBN tahun
2018 diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam
rangka mendukung pembangunan infrastruktur,
perbaikan kualitas pendidikan, dan UMKM.

Sedangkan APBN tahun 2019 mengambil tema
“APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing
Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya
Manusia”. Alokasi belanja pemerintah pusat pada tahun
2019 dipastikan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan
daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas SDM,
penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program
perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi,
penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta
antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko
bencana. APBN 2019 akan ditetapkan oleh pemerintah
di akhir tahun 2018.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM,
pemerintah akan mengalokasikan 20 persen dari APBN
tahun 2019 untuk anggaran pendidikan, yang diarahkan
pada peningkatan akses, distribusi, dan kualitas
pendidikan. Beberapa perbaikan yang dilakukan antara
lain pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
berbasis kinerja dan afirmasi, percepatan pembangunan
sarpras sekolah dan universitas, pengalokasian dana
abadi penelitian, serta penguatan pendidikan vokasi
untuk meningkatkan link and match dengan kebutuhan
industri. Fokus APBN 2019 pada investasi di bidang

14 Edisi Triwulan III/2018



Alokasi Vokasi melalui Belanja K/L

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Belanja Pemerintah Pusat
RAPBN 2019 untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui 
Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia

triliun triliun triliun

MONAS

PANCORAN

*dalam triliun

Sumber Data: Kementerian Keuangan RI
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Tahun 2019, Bu Menteri Keuangan
menambah anggaran di Kemnaker sekitar
Rp.1,7 Triliun. Dari biasanya rata-rata
Rp.4 Triliun menjadi Rp.5,7 Triliun. Dari
sekitar tambahan Rp.1,7 Triliun itu masih
fokusnya menggenjot peningkatan
kompetensi di masyarakat.
M. Hanif Dhakiri,
Menteri Ketenagakerjaan RI

pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang
berkualitas, menunjukkan seriusnya pemerintah untuk
mewujudkan SDM yang mampu berkompetisi di dunia
internasional.

Bersiap Kini untuk Nanti
Penentuan arah belanja negara kepada investasi di

bidang peningkatan kompetensi SDM bukan terjadi
tanpa pertimbangan. Hasil riset McKinsley Global
Institute (MGI) yang diolah dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada 2030-2040,
Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus
demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif
(berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan
penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15
tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut,
penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen
dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar
297 juta jiwa.

Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal
dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya
manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi
dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan
keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi
keterbukaan pasar tenaga kerja. Untuk berhasil meraih
peluang emas tersebut, diperkirakan Indonesia
membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil di tahun
2030.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, sebagai salah
satu institusi negara yang core bussiness-nya berkaitan
dengan pengelolaan SDM Indonesia, menganggapi
serius akan peluang bonus demografi ini. Menteri

Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri menyampaikan
bahwa Kemnaker akan mengarahkan anggaran yang
diberikan untuk mendorong pelaksanaan program-
program unggulan dan terus berinovasi untuk
meningkatkan SDM Indonesia yang berkompeten.

“Tahun 2019, Bu Menteri Keuangan menambah
anggaran di Kemnaker sekitar Rp. 1,7 Triliun. Dari
biasanya rata-rata Rp. 4 Triliun menjadi Rp. 5,7 Triliun.
Dari sekitar tambahan Rp 1,7 Triliun itu masih fokusnya
menggenjot peningkatan kompetensi di masyarakat,”
kata Menaker saat menghadiri acara Konferensi Pers
RAPBN 2019 di Jakarta Convention Center (JCC)
(16/8/2018).

Menaker Hanif mengatakan pihaknya akan terus
melakukan penguatan pada program andalan
Kemnaker untuk peningkatan SDM dan penciptaan
kesempatan kerja, yaitu: percepatan peningkatan
kompetensi tenaga kerja, sertifikasi profesi, dan
penciptaan wirausaha muda.

Jumlah pelatihan BLK akan ditingkatkan dari sekitar
136.724 orang di tahun 2018, menjadi 215.344 orang di
tahun 2019. “Kemudian untuk kewirausahaan dan
produktivitas dari sekitar 17.890 akan ditambahmenjadi
38.845 orang. Untuk pemagangan juga kita tingkatkan
dari 70.790 menjadi 210.000. Ini lebih dari 100 persen
peningkatannya,” kata Menaker Hanif.

Untuk pelatihan, Kemnaker akan melibatkan
partisipasi masyarakat, baik lembaga pelatihan kerja
swasta maupun komunitas. Kemnaker juga akan
menggenjot pelatihan untuk pekerja migran Indonesia,
menjadi 62.000, dari angka 14.000 pada tahun 2018.
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“Khusus untuk sertifikasi juga mengalami peningkatan
sangat pesat. Dari 260.084 sertifikasi profesi di tahun
2018, pada tahun 2019 juga akan ditingkatkan menjadi
526.189,” kata Hanif.

Selain itu, Kemnaker juga tengah mengupayakan
program pelatihan yang langsung menargetkan
komunitas-komunitas, dengan tujuan dapat
memudahkan komunitas dan masyarakat di sekitarnya
untukmengaksespelatihan. "Terobosanyangbaruyakni
komitmen pemerintah terhadap pesantren dan
masyarakat di sekitar pesantren melalui pembangunan
BLKKomunitas. Tahun 2019, dianggarkanRp. 1 triliun di
1.000 titik,“ tambah Menaker.

Dengan semakin mudahnya masyarakat untuk
mengakses program-program peningkatan kapasitas
dan produktivitas yang disediakan pemerintah,
diharapkan dapat menjadi pintu gerbang untuk
penciptaan ratusan juta pemuda-pemudi Indonesia yang
terampil dansiapmembangunekonomi bangsa.Dengan
demikian, fokus APBN 2019 kepada peningkatan
kapasitas SDM Indonesia dapat dikatakan telah tepat.
Semoga outcome yang dihasilkan dapat membawa
Indonesia mejadi negara dengan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan siap menghadapi bonus
demografi di tahun 2030. ***

Foto-foto: Menaker menghadiri
acara Konferensi Pers RAPBN

2019 di Jakarta Convention Center
(JCC) (16/8/2018).
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pekerja harus ditingkatkan seiring dengan tuntutan
produktivitas tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker)
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Permenaker ini
diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Sugeng
Priyanto, di Jakarta, Selasa (17/7/2018). Lahirnya
Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 ini mencabut 2
peraturan sebelumnya yakni, Peraturan Menteri
Perburuhan RI Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat
Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan Dalam
Tempat Kerja, dan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai
AmbangBatasFaktorFisikadanFaktorKimiadi Tempat
Kerja.

Permenaker baru melengkapi aturan K3 lingkungan
kerja lama yang sudah ada sebelumnya. Dalam
Pedoman Teknis Penerapan K3 lingkungan kerja yang
diterbitkan oleh Ditjen Binwasnaker dan K3 (2018), ada
4hal yangdijadikanacuanatausyarat dalampenerapan
K3 Lingkungan Kerja, yaitu; pertama, pengendalian
faktor fisika dan faktor kimia agar berada dibawah nilai
ambang batas (NAB), kedua, pengendalian faktor

S eiring perkembangan zaman, regulasi
keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
terus dimutakhirkan. Perlindungan
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biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar
memenuhi standar, ketiga, penyediaan fasilitas
kebersihan dan sarana higiene di tempat kerja yang
bersih dansehat, sertakeempat, penyediaanpersonil K3
yangmemiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang
lingkungan kerja.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan baru dalam
Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 seperti faktor
ketidaksesuaian antara fasilitas kerja, seperti cara kerja,
posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat, terhadap
tenaga kerja yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga
kerja. DalamPermenaker Nomor 5 Tahun 2018, faktor ini
disebut dengan faktor ergonomi yang belum ada pada 2
aturan sebelumnya.

Faktor ergonomi meliputi 3 hal yaitu pengukuran
antropometri, desain stasiun kerja, dan desain manual
handling. Dalam ranah implementasi, stasiun kerja dan
manual handling berfungsi sebagai pengendalian faktor
ergonomi. Sedangkan pengukuran antropometri
memberikan data dasar bagi kedua desain tersebut. Hal
yang perlu diperhatikan dari faktor ini adalah penerapan
desain stasiun kerja dan desain manual handling yang
tidak tepat dapat menimbulkan risiko ergonomi.

Selain faktor ergonomi, ketentuan baru yang
tercantum dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018
adalah faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan
faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang
disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat
kerja, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

TTATATAT JAJUJJUUKUKKUKU UK UUTUTATAATAT MAMMA
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Pengukurandanpengendalian faktorpsikologi harus
dilakukan di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya
faktor psikologi. Pengukurandanpengendalian tersebut
meliputi tujuan tugas dan peran dalampekerjaan, waktu
pertemuan, tugas kompleks yang dikerjakan, serta
beberapa hal lain yang diatur dalam Permenaker baru.

Tak hanya itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018
juga mengatur standar iklim kerja dingin yang belum
tercantum pada peraturan sebelumnya. Kondisi di
beberapa lingkungan kerja memiliki kemungkinan-
kemungkinan yang dapat mempengaruhi kemampuan
tubuh untuk menghasilkan panas. Suatu kondisi yang
dapat membawa tenaga kerja atau siapapun yang ada
di lingkungan kerja mengalami hipotermia, diamana
kondisi suhu tubuh di bawah 36 derajat celcius. Standar
iklim kerja dingin dalam Permenaker baru meliputi tabel
standar di mana terdapat suhu dingin, kecepatan angin,
suhu aktual yang dirasakan, dan tingkat bahaya.

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 juga mencakup
penerapan higiene dan sanitasi di tempat kerja. Higiene
merupakan usaha preventif yang menitikberatkan pada
usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup
manusia. Sedangkan sanitasi merupakan usaha
kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan
kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Terkait dengan higiene dan sanitasi bangunan,
Permenaker baru mewajibkan untuk melakukan

pengecatan ulang dinding dan langit-langit selambat-
lambatnya 5 tahun sekali, jumlah jamban yang
bertambah 1 setiap kelipatan 40, dan persyaratan
jamban untuk area konstruksi atau tempat kerja
sementara. Selain itu juga terdapat persyaratan untuk
pembuangan sampah termasuk pembalut.

Ketentuan tentang ahli higiene industri yang ada
dalam Permenaker baru juga belum diatur dalam
regulasi sebelumnya. Ahli higiene industri merupakan
seseorang yangmempunyai kompetensi, keterampilan,
dan sikap di bidang higiene Industri, serta mempunyai
kualifikasi Ahli Muda Higiene Industri (HIMU), Ahli
MadyaHigiene Industri (HIMA), dan Ahli UtamaHigiene
Industri (HIU).

Kompetensi ahli higiene industri menjadi salah satu
syarat untuk memperoleh lisensi K3 ahli K3 lingkungan
kerja. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja
wajib dilakukan oleh Personil K3 bidang Lingkungan
Kerja.

Melalui aturan baru ini, pemerintah berharap
kesadaran akan pentingnya berbudaya K3 di
lingkungan kerja terusmeningkat. Sehingga hal ini akan
berdampak terhadap peningkatan produktivitas pekerja
dan kondisi keuangan perusahaan. K3 harus menjadi
gaya hidup pekerja Indonesia. ***



emerintah terus berupaya memperbaiki
penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia (PMI). Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI) merupakan langkah
strategis pemerintah dalam mengoptimalkan
perlindungan PMI. Pengesahan UU PPMI sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri membutuhkan waktu yang
cukup lama. Revisi Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 telah masuk agenda Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) DPRRI sejak November 2010.

Diundangkannya UU PPMI untuk memperbaiki
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang belum
cukupmemberikan perlindunganmaksimal terhadap
PMI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 belum
mengatur pembagian tugas dan wewenang antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta
secara proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan
perubahan mendasar terhadap Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004.

Sejumlah hal yang tertuang dalam UU PPMI
meliputi pekerjamigran Indonesia yang bekerja pada
pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja
pada pemberi kerja perseorangan, pelaut awak kapal
dan pelaut perikanan, serta hak dan kewajiban PMI
termasuk keluarganya. UU PPMI juga mengatur
upaya pelindungan PMI baik pelindungan dalam
sistem penempatan (sebelum bekerja, selama
bekerja, dan sesudah bekerja), atase
ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap (LTSA),
sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon PMI
dan PMI, penyelenggaraan jaminan sosial pekerja
migran Indonesia, serta pelindungan hukum, sosial,
dan ekonomi.

UU PPMI juga mengubah istilah TKI menjadi
PMI. Perubahan ini tidak sebatas nama atau istilah
saja, perubahan ini didasari oleh, Pertama, bekerja
baik di dalam negeri maupun di luar negeri
merupakan hak setiapwarga negara Indonesia dalam
rangka mencapai kehidupan yang layak. Paradigma
yangditerapkandalamUUPPMIadalahPMIsebagai
subyek penempatan bukan sebagai objek.
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Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan
dijamin penegakannya. Kehadiran aturan baru diharapkan menjadi gerbang
terwujudnya kehidupan pekerja migran yang lebih bermartabat.
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PMI memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan
di luar negeri sesuai dengan kompetensi dan
minatnya. Dalam konteks ini, negara wajib hadir
dalam memberikan informasi kesempatan kerja di
luar negeri yang akurat, serta mewujudkan proses
migrasi yang aman, cepat, dan murah.

Kedua, paradigma yang juga diusung dalam UU
PPMI adalah self defence capacity. Paradigma ini
mengedepankan keterampilan dan kompetensi
sebagai perlindungan utama bagi pekerja. Setiap
individu yang ingin bekerja di luar negeri harus
memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri. Di sisi
lain, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan
keterampilan dan kompetensi sebelumbekerja di luar
negeri.

Secara keseluruhan, UU PPMI turut memperkuat
peran negara dalam melindungi PMI yang bekerja di
luar negeri. UU PPMI menghadirkan kembali peran
negara dalam setiap proses migrasi. Dalam ketentuan
baruUUPPMI, perlindunganPMIdiserahkankepada
pemerintah baik pusat maupun daerah. Proses
perlindungan dimulai dari sebelum, selama, hingga
setelah bekerja. Sedangkan pihak swasta hanya
berperan sebagai pelaksana penempatan PMI.

Pelaksanaan pelindungan PMI meliputi 2 hal
yakni, pertama, pelindungan secara kelembagaan
yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian
sebagai regulator atau pembuat kebijakan dengan
badan (seperti badan nasional penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI)
yang merupakan lembaga pemerintah non
departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi
pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri
secara terkoordinasi dan terintegrasi) sebagai
operator atau pelaksana kebijakan. Hal ini bertujuan

untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan
kementerian dan badan. Sehingga, diharapkan tidak
ada lagi dualisme kewenangan antara kedua pihak
yang selama ini dianggap saling tumpang tindih.

Kedua, peran pemerintah daerah dalam
melindungi PMI dimulai sejak dari desa, kabupaten/
kota, dan provinsi, baik dalam ranah proses sebelum
maupun sesudah bekerja. UU PPMI mengatur peran
pemerintah daerah mulai dari memberikan informasi
permintaan (job order) yang berasal dari perwakilan
Republik Indonesia, pemberi kerja, hingga mitra
usaha di luar negeri.

UUPPMI jugamengatur PemerintahDaerah agar
membangun layanan terpadu satu atap (LTSA) serta
memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan PMI.
LTSA bertujuan untuk mewujudkan pelayanan
penempatan dan pelindungan yang mudah, murah,
cepat, dan aman. Pelaksanaan layanan secara terpadu
tersebut harus sesuai denganUndang-UndangNomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

UU PPMI mengharuskan PMI yang
diberangkatkan memiliki kompetensi atau keahlian
yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar
negeri.Hal ini sesuai denganparadigmayangdiusung
UU PPMI untuk menjadikan keterampilan dan
kompetensi sebagai perlindungan terbaik bagi
pekerja (self defence capacity). Oleh karena itu, UU
PPMI mendorong pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Calon PMI.

Pelatihan kerja tersebut dapat dilaksanakan oleh
lembaga pelatihan kerjamilik pemerintah atau swasta
yang terakreditasi. Sedangkan bagi PMI yang selesai
bekerja di luar negeri akan diberikan pelatihan
kewirausahaan yang diselenggarakan atas kerjasama
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pemerintah pusat dan daerah untuk PMI
purna dan keluarganya.

Perubahan lain yang diatur dalam
Undang-Undang ini adalah pelindungan
jaminan sosial bagi PMI. Selama ini,
perlindungan jaminan sosial dilaksanakan
oleh perusahaan asuransi yang tergabung
dalam konsorsium asuransi dengan
berbagai program pelindungan seperti
pelindungan prapenempatan, masa
penempatan, dan purna penempatan.

Dengan adanya UU PPMI, peran
pelindungan tersebut dialihkan dan
dilaksanakan oleh badan penyelenggara

jaminan sosial (BPJS) sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentangSistem JaminanSosialNasional dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Sedangkan untuk risiko tertentu
yang tidak tercakupdalamprogramJaminan
Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan
lembaga pemerintah atau swasta.

Dalam UU PPMI, aspek pelindungan
baik bagi calon PMI dan PMI menjadi isu
utama yang diperkuat dengan tujuan untuk
menjamin pemenuhan dan penegakan hak
asasi manusia sebagai warga negara dan

PMI, serta utuk menjamin pelindungan
hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan
keluarganya.

Pelaksanaan pelindungan PMI
membutuhkan pengawasan dan penegakan
hukum yang tegas. Pengawasan yang
mencakup seluruh proses, baik sebelum,
selama, dan setelah bekerja. Untuk itu,
penegakan hukum dalam UU PPMI ini
meliputi sanksi administratif hingga sanksi
pidana yang dapat menjerat semua pihak
yang melakukan pelanggaran baik itu
perusahaan penempatan, PMI, maupun
oknum pemerintah.***
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Foto-foto: Acara pemecahkan rekor dunia senam poco-poco di
Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat dan acara Harmoni Indonesia
2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Kedua acara digelar
dalam rangka menyambut Asian Games 2018. (5/8/2018)
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Pemerintah Indonesia sukses me-
nyelenggarakan Asian Games 2018 yang
merupakan event olah raga terbesar se-Asia.
Tak hanya sukses menjadi tuan rumah yang
bersahaja, Indonesia berhasil menorehkan
prestasi gemilang dengan menempati posisi
ke-4 jawara se-Asia.

Para atlet yang berlaga di ajang Asian
Games 2018 mampu merebut 98 medali
dengan rincian 31 medali emas, 24 medali
perak, dan 43 perunggu.

Ada fakta menarik dari kemenangan atlet
Indonesia di gelanggang Asian Games. Tiga
dari total atlet yang menyumbangkan medali
untuk Indonesia merupakan anak dari
mantan pekerjamigran Indonesia (PMI). Tiga
atlet tersebut adalah Rindi Sufrianto yang
merupakan atlet panjat dinding, AriesSusanti
Rahayu atlet panjat tebing, dan Aji Bangkit
Pamungkas di cabang pencak silat.

Ayah dari Rindi Sufriyanto, atlet panjat
dinding kelahiran Jember, 15 Mei 1991
pernah menjadi pekerja migran di Taiwan
selama 7 tahun. Sedangkan ibunya, Djuartin,
pernah menjadi pekerja migran di Malaysia
selama 14 tahun.

Begitu juga Ibu dari atlet panjat tebing
Asian Games 2018, Aries Susanti Rahayu,
pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kuwait. Sedangkan Ibu dari Aji
Bangkit Pamungkas pernah menjadi PMI di
Taiwan hingga 2 periode.

Meski mereka besar di lingkungan
keluarga PMI, bukan berarti mereka tidak
dapat mengharumkan nama bangsa dan
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Dari segi materi, menjadi anak pekerja migran boleh saja dipandang
sebelah mata. Namun soal prestasi, anak pekerja migran tak kalah saing
dengan putra mahkota.

negaranya. Rindi berhasil meraih medali emas
panjat dinding estafet putra. Aji pun meraih
medali emas dari cabang pencak silat tarung
putra kelas 85-90 Kg. Sedangkan Aries Susanti
berhasil menggondol 2 medali emas di ajang
AsianGames2018.Aries berhasilmeraihmedali
emas pada cabang panjat tebing untuk nomor
kecepatanputri (speedwoman) danestafet putri.

Atas prestasi emas tersebut, pemerintah
memberikan apresiasi kepada masing-masing
atlet sebesarRp. 25 juta dari BRI, Rp. 25 juta dari
BNI, dan Jaminan Kematian, Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua
(JHT) selama 48 bulan dari BPJS
Ketenagakerjaan, serta apresiasi Kemnaker.
“Penghargaan kepada mereka merupakan
wujud apresiasi bagi putra putri terbaik bangsa.
Orang tua mereka merupakan stakeholder
Kemnaker sekaligus pahlawan devisa bagi
Indonesia,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, M.
Hanif Dhakiri seusai menyerahkan
penghargaan bagi atlet Asian Games 2018 di
Innovation Room Kemnaker, Jakarta, Senin
(3/9/2018).

PMI tidak boleh dipandang sebelah atau
dianggap remeh. Selain pekerjaanmereka halal,
PMI juga memberikan kontribusi signifikan bagi
perekonomian nasional. Saat ini, sumbangan
devisa PMI merupakan urutan keenam terbesar
di Indonesia. “Jangan anggap remeh PMI,
karena PMI pekerjaan halal dan pekerjaan baik.
Devisa nomor satu sawit, nomor enamnya PMI,”
kata Hanif.

Ia berpesan kepada PMI di manapunmereka
berada harus terus bekerja keras dalam
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Aji Bangkit Pamungkas
Lahir: Ponorogo, 20 Mei 1990
Cabor: Pencak Silat
Prestasi: Medali Emas
Nama Ayah: Agus Widodo
Pekerjaan: Wiraswasta Isi Ulang Air
Nama Ibu: Anis Nurul Laili
Pekerjaan: Mantan PMI di Taiwan
Sumber Foto: tirto.co.id

Aries Susanti Rahayu
Lahir: Grobogan, 21 Mei 1995

Cabor: Panjat Tebing
Prestasi: Medali Emas
Nama ayah: S. Sanjaya

Pekerjaan: Swasta
Nama Ibu: Maryati

Pekerjaan: Mantan PMI Timteng
Sumber Foto: kemenpora.go.id

Rindi Sufrianto
Lahir: Jember, 15 Mei 1991
Cabor: Panjang Dinding Estafet
Prestasi: Agus Hari Supomo
Pekerjaan: PMI di Malaysia
(7 tahun)
Nama Ibu: Djuartin
Pekerjaan: PMI di Malaysia
(14 tahun)
Sumber Foto: fpti.or.id
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melakukan investasi yang tebaik bagi
anaknya. Siapapun yang menjadi
pekerja migran harus yakin bahwa
mereka merupakan keluarga hebat dan
dapat menjadi inspirasi bagi semua
orang di Indonesia. “Saya ingin ke
depan anak TKI tak melahirkan TKI.
Saya ingin anak TKI melahirkan atlet
panjat tebing. Saya ingin anak TKI
melahirkan Menteri, Saya ingin anak
TKI menjadi Presiden,” tuturnya.

Setelah mendengarkan apresiasi
Menaker, Aries Susanti mengucapkan
terima kasih kepada pemerintah yang
telah memberi apresiasi kepada anak
bangsa tanpa memandang status

sosialnya. Begitu juga dengan Aji
Bangkit Pamungkas yang berpesan
agar anak-anak pekerja migran untuk
terus belajar dan tidak minder dengan
siapapun dalam berkarya. “Pesan buat
anak-anak PMI jangan pernah minder,
jangan pernah merasa kecil dimata
anak-anak yang lain. Kita sama, kita
mempunyai derajat yang sama, kita
juga bisa membahagiakan kedua
orangtua kita, dan kita bisa juga
membuat kedua orangtua kita bangga
dengan prestasi-prestasi kita. Tetap
semangat dan terus berjuang bagi
keluarga kita,” katanya.

Rindi Sufriyanto pun mengutarakan
rasa syukurnya. Meskipun ia tumbuh
dalam keterbatasan dan tidak
merasakan kehangatan hidup bersama
orang tua saat kecil, ia tetap mampu
mengharumkan nama bangsa. “Kami
akan tetap berusaha bekerja keras
melalui olahraga, sehingga kami tetap
bisa membahagiakan kedua orangtua
dan khususnya bagi Bangsa Indonesia
dan mengibarkan Bendera Merah Putih
di level internasional. Terimakasih
Bapak Menteri Hanif Dhakiri sebagai
Menteri Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
***

Foto: Penyerahan penghargaan bagi atlet Asian
Games 2018 yang berasal dari keluarga PMI di
Innovation Room Kemnaker, Jakarta. (3/9/2018)

26 Edisi Triwulan III/2018



MMPMPOOOOWWWEWEEWEW R

guncang pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Gempa berpusat di 18 kilo meter barat laut
Lombok Timur dan berada di kedalaman 32
kilometer. Gempa ini merupakan gempa awal
dari rangkaian gempa bumi di pulau Lombok
yang berkekuatan 6,4 skala richter hingga akhir
Juli lalu. Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) melansir peringatan
terjadinya tsunami.

Berdasarkan data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah
korban meninggal dunia mencapai angka 259
orang, luka berat 1.033 orang, dan 270,168
orang terpaksa mengungsi. Sekian banyak
warga Lombok harus kehilangan sanak-
saudara dan harta bendanya.

BNPB merinci kerugian akibat gempa bumi
mencapai 1,45 triliun. Dari jumlah tersebut,
sektor permukiman menjadi penyumbang
terbesar dari kerusakan dan kerugian dengan
persentase mencapai 81 persen. Baik
pemerintah pusat maupun daerah terus
berupaya menanggulangi bencana ini dengan
menjamin pemenuhan hak korban gempa
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T epat pukul 19.46 waktu Indonesia
tengah tanggal 5 Agustus 2018, gempa
berkekuatan 7 skala richter meng-

sesuai dengan standar pelayanan minimum.
Perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik untuk tumbuh-kembang
kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya
menjadi agenda utama.

Instruksi Presiden
Dalam rangka mempercepat pemulihan

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
korban gempa Lombok, Presiden Joko Widodo
menandatangani Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat,
Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur,
KotaMataram, danWilayah Lain di Provinsi NTB.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi
menginstruksikan 19 menteri Kabinet Kerja,
Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP), Gubernur Nusa Tenggara
Barat (NTB), Bupati Lombok Barat, Bupati
Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati
Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk
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Foto: Penampilan Elek Yo Band
di Cilandak Town Square,
Jakarta. (9/8/2018)
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mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
gempa.

Jokowi menegaskan selama masa rehabilitasi dan
rekonstruksi berlangsung, pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota tetap melaksanakan pelayanan
kebutuhan masyarakat dengan berkoordinasi dengan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Galang Dana untuk Lombok
Gempa Lombok menggerakkan hati nurani seluruh

lapisan sosial masyarakat Indonesia. Bantuanmengalir dari
banyak individu, organisasi masyarakat, sampai jajaran
menteri kabinet kerja yang tergabung dalam sebuah grup
band bernama Elek Yo Band juga turun gelanggang
menggalang dana. Grup band ini beranggotakan Menteri
Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri pada gitar, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki
Hadimuljono, mengisi posisi drum, Kepala Badan Ekonomi
Kreatif, Triawan Munaf pada keyboard, serta Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada gitar akustik dan
vokal. Selain itu juga terdapat Menteri Luar Negeri, Retno
Marsudi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Kepala Staf
Kepresidenan, Teten Masduki pada vokal.

Padagelaran konser amal yangdigelar diCilandakTown
Square, Kamis (9/8/2018), Elek Yo Band berhasil
mengumpulkan dana Rp. 2,2 Miliar. Seluruh dana akan
disalurkan untuk korban gempa di Lombok. Selain Elek Yo
Band, konser amal juga dimeriahkan puluhan artis, musisi,
penyanyi dan sejumlah tokoh masyarakat.

Padaakhir Agustus, ElekYoBandkembali tampil di layar
kaca pada gelaran konser amal untuk korban Lombok.
Selain penampilan musik, pada kesempatan kali ini panitia
acara juga melelang gitar Hanif Dhakiri, serta pakaian dan
raket sejumlah atlet Indonesia yang digunakan dalam
meraih medali pada Asian Games 2018. Di awal lelang,
Hanif Dhakiri berinisiatif agar seluruh personil Elek Yo Band
membubuhkan tanda tangan pada gitar tersebut. “Jika ada
tanda tangan seluruh personil, semoga harganya menjadi
mahal,” kata Hanif.

Panitiamembukapenawaran lelang gitarHanif Dhakiri di
angka Rp. 100 juta. Setelah proses lelang bergulir, gitar
Hanif Dhakiri terjual Rp. 1 Miliar. Gitar bertanda tangan
seluruh personel Elek Yo Band itu berhasil dibawa pulang
oleh Jonathan Tahir yang merupakan Co-Chair Mayapada
Foundation. “Mewakili Tahir Foundation, kami sangat peduli
dengan nasib saudara-saudara kita di NTB, dan membeli
gitar ini Rp. 1 miliar,” kata Jonathan.

Sejumlah menteri lain juga turut melelang barang
koleksinya. Retno Marsudi melelang vas bunga dan terjual
senilai Rp 150. juta, Budi Karya melelang kain tenun khas
NTB terjual senilai Rp 150 juta, dan Puan Maharani
melelang jaket Asian Games terjual senilai Rp. 200 juta.
Acara konser amal untuk NTB ini berhasil mengumpulkan
total donasi sebanyak Rp. 16.575.886.044, nominal
tersebut tersebut termasuk seluruh perolehan iklan acara
yang seluruhnya diperuntukkan untuk penanganan gempa
NTB.***
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penerimapenghargaanK3 terusmeningkat setiap
tahunnya.

Kesadaran tentang pentingnya K3 sebagai
budaya di lingkungan kerja secara nasional terus
mengalami peningkatan. Hal ini juga diikuti oleh
peningkatan penerima penghargaan K3 yang
digelar Kementerian Ketenagakerjaan sebagai
bentuk penghargaan atas kesadaran penerapan
K3 di lingkungan kerja. Pada tahun 2018, seperti
tahun-tahun sebelumnya Kemnaker kembali
menggelar malam penganugerahan K3 sebagai
bentuk apresiasi pemerintah terhadap progres
penerapan K3 di lingkungan kerja.

Ada 5 kategori penghargaan yang diserahkan
kepada perusahaan, tenaga kerja, dan aparat
pemerintah dalam K3 Award 2018. Beberapa
kategori tersebut meliputi penghargaan nihil
kecelakaan kerja (zero accident), sistem
manajemen K3 (SMK3), pencegahan dan
penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja,
penghargaan pembina K3, serta penghargaan
pemeduli HIV-AIDS di tempat kerja.

Jumlah perusahaan yang menerima
penghargaan zero accident tahun 2018 sebanyak
952 perusahaan. Jumlah ini mengalami
peningkatan sebesar 5,4 persen jika
dibandingkan tahun 2017 sebanyak 901
perusahaan. Penerima penghargaan SMK3 juga

������������ ������������� ��� ��
�������������� �������� ������� �������������

S ejalan dengan peningkatan kesadaran
akan pentingnya keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja,

mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017
sebanyak 1.221 perusahaan menerima
penghargaan SMK3, tahun 2018meningkat menjadi
1.465 perusahaan atau mengalami peningkatan
sebesar 16,65 persen.

Perusahaan peraih penghargaan kategori
pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS
(P2HIV-AIDS) di tempat kerja juga mengalami
peningkatan. Jika tahun 2017 penerima
penghargaanberadadiangka102perusahaan,pada
tahun 2018 meningkat sebesar 17 persen menjadi
123 perusahaan.

Adapun, penghargaan Pembina K3 Terbaik
tahun 2018diserahkan kepada 15Gubernurmeliputi
Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta,
Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat,
Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara,
Gubernur Riau, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur
Kalimantan Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur
Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah,
Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Gubernur
Bali, serta Gubernur Lampung. Sementara itu, 2
karyawan PT. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap
dinobatkan sebagai pemeduli HIV-AIDS di tempat
kerja.

Upaya Meningkatkan Kesadaran
Berbudaya K3

Pembangunan nasional di era industrialisasi
dewasa ini banyak mempergunakan teknologi
canggih. Di samping itu bergulirnya revolusi industri
4.0 juga akan mengeliminasi beberapa jenis
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pekerjaan lama dan memunculkan banyak jenis
pekerjaan baru. Hal ini perlu diimbangi dengan
peningkatan kualitas tenaga kerja dan penerapanK3
yang baik dan benar.

“Dengan munculnya jenis pekerjaan baru, maka
akan timbullah potensi-potensi bahaya baru yang
perlu strategi pengendalian, agar tidak terjadi
kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” kata Sekjen
Kemnaker Hery Sudarmanto pada Malam
PenganugerahanPenghargaanK3di Jakarta, Kamis
(9/8/2018).

K3 Award merupakan upaya pemerintah dalam
memberikan motivasi dan dorongan kepada semua
pihak yang terkait dengan proses produksi.
Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dalam
melaksanakan K3 di setiap lingkungan kerja.
Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi
pekerja, pengusaha, perusahaan, dan berbagai
pihak terkait penerapan K3 untuk meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Hery berharap untuk kategori penghargaan
program P2HIV-AIDS terus ditingkatkan.
Menurutnya, peningkatan sebesar 17 persen masih
terlalu kecil. Ia berharap pemerintah daerah selaku
pembina, pengusaha, dan juga pekerja memberikan
perhatian lebih terhadap program P2HIV-AIDS di
lingkungan kerja. ProgramP2HIV - AIDSmerupakan
bagian dari program K3 yang bertujuan untuk
melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, penyakit
akibat kerja, maupun gangguan kesehatan lainnya.
Program P2-HIV - AIDS di tempat kerja memiliki
serangkaian kegiatan yang mampu memberikan
kontribusi dalam mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya bagi pekerja.

“Kesadaran perusahaan dalam program ini
sepertinya masih harus terus dimotivasi mengingat
peningkatan jumlah perusahaan yang mendapatkan
penghargaan program P2HIV-AIDS masih relatif
kecil,” paparnya.***

Foto-foto: Penyerahan
Penghargaan K3 di Jakarta.
(9/8/2018)
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Indonesia tengah berada di pusaran arus
revolusi industri 4.0. Hal ini menuntut seluruh
lapisan sosial masyarakat untuk beradaptasi

baik dalam hal kompetensi maupun pola pikir.
Kemampuan dan tingkat kecepatan beradaptasi
menjadi tantangan tersendiri di era ekonomi
digital terutama bagi generasi muda. Mengingat
Indonesia juga sedang menuju puncak bonus
demografi dimana secara umum populasi
penduduk secara nasional didominasi oleh usia
produktif.

Beralihnya fokus pembangunan infrastruktur
ke pembangunan sumber daya manusia (SDM)
juga memberikan energi tambahan dalam
percepatan peningkatan kompetensi tenaga
kerja. Meski demikian, ketidakberpihakan
kondisi angkatan kerja yang didominasi lulusan
SD-SMP juga menjadi tantangan tersendiri bagi
pembangunan ketenagakerjaan. Belum lagi
masih adanya persoalan ketidaksesuaian
kompetensi lulusan pendidikan formal dengan
standar kompetensi yang dipatok dunia industri
dalam merekrut tenaga kerja.

Menjawab tantangan pembangunan
ketenagakerjaan terutama dalam konteks
percepatan peningkatan kompetensi dalam
menjawab tantangan serta mengoptimalkan
potensi revolusi industri 4.0, membutuhkan
peran seluruh elemen masyarakat terutama
generasi muda. Oleh karena itu, dihadapan
civitas akademika Politeknik Ketenagakerjaan
Kemnaker RI, Menteri Ketenagakerjaan M.
Hanif Dhakiri berpesan agar generasi muda
Indonesia memiliki kriteria 5K agar tetap survive

di era digital. 5K yang dimaksud Menaker meliputi
karakter, kompetensi, kreativitas, kolaborasi, dan
kontribusi.

Kelima unsur tersebut harus dimiliki SDM
Indonesia terutama generasi muda untuk
memenangkan persaingan SDM di level nasional
maupun global dalam memperebutkan suatu
posisi kerja. "Saya ingin mahasiswa Polteknaker
menguasai 5K, kalau kalian menguasai 5K, mau
berhadapan dengan mahasiswa UI, UGM pasti
tetap percayadiri danmenang," kataMenaker saat
memberikan kuliah umum pada Dies Natalis ke-1
Polteknaker bertajuk "Skill, Knowledge, dan
Attitude sebagai Kunci Utama untuk Berdaya
Saing dalam Menghadapi Digitalisasi Dunia
Industri" di Auditorium Polteknaker, Bekasi, Jawa
Barat, Selasa (4/9/2018).

Hanif mendorong mahasiswa Polteknaker
berjiwapetarung,memiliki sikapoptimistis, berpikir
positif, serta bekerja keras dalammenghadapi era
persaingan di masa mendatang. Kerja keras yang
diiringi inovasi akanmenghasilkan prestasi. Begitu
juga kebaikan yang dilakukan secara konsisten
juga akan melahirkan kebaikan. Sebab, untuk
menghadapi persaingan di era perubahan industri,
bukan nama besar perguruan tinggi yang
diperhitungkan, melainkan karakter pribadi
masing-masing. "Kalau pribadinya bukan
petarung,mau tarungdimanapun yagitu-gitu saja.
Tapi kalau petarung, meski berada di Polteknaker,
kampus yang baru berdiri ini, petarung tetap akan
menjadi petarung," katanya.

Hanif menggugah mahasiswa Polteknaker
untuk melihat segala sesuatu dengan optimis dan
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positif thinking dalam keadaan apapun.
Generasi muda selalu membawa angin
perubahan yang membawa Indonesia menjadi
lebih baik. "Biasanya hasil takmengingkari kerja
keras. Kalau orang kerja keras, biasanya
hasilnya bagus," ujar Hanif.

Di samping itu, generasi muda juga harus
menjadikan perbedaan sebagai kekuatan.
Bersatudalamperbedaandanmengambil peran
dalam membangun bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai

proporsinya masing-masing. Kaum muda juga
harus mampu mentransformasikan
pemahaman ketenagakerjaan kepada
masyarakat umum. Agar nantinya setiap
individu memahami tantangan pembangunan
ketenagakerjaan dan ikut andil dalammenjawab
tantangan tersebut. Pemahaman kondisi
ketenagakerjaan juga merupakan bekal bagi
generasi muda agar siap masuk dunia kerja
dengan kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja. ***

MMPMPOOOOWWWEWEEWEW R

Foto: Menaker berfoto selfie dengan mahasiswa
dan mahasiswi Politeknik Ketenagakerjaan,

Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/9/2018).
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“Migrasi harus dipastikan benar-benar memberikan
pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada warga
negara yang melakukan migrasi, baik skala kecil antar daerah
dan skala besar migrasi antar negara,” ujar Hanif dalam Rakor
bertajuk ‘Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) melalui LTSA dan Satgas PMI non prosedural’ tersebut.

Dalam waktu bersama, pemerintah pusat juga terus
mendorong Pemda meningkatkan peran dalam memperbaiki
layanan, tata kelola, dan perlindungan bagi pekerja migran.
Sebab masalah ketenagakerjaan telah menjadi kewenangan
Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Adanya LTSA dan Satgas itu dititikberatkannya berada di
Pemda. Pemerintah (Pusat) terus mendorong memberikan
stimulan dan lainnya. Pemda harus memiliki peran lebih kuat
untuk memastikan agar tata kelola, pelayanan, dan
perlindungan terhadap masalah ini, “ katanya.

Saat ini calon PMI bisa menikmati adanya LTSA di 24 lokasi
meliputi Provinsi Jawa Barat (Indramayu, Kerawang, Subang,
Sukabumi, Cirebon); Provinsi Jawa Timur (Tulungagung,
Surabaya); Provinsi Jawa Tengah (Cilacap, Brebes, Pati,
Kendal); Provinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang); Provinsi
Kalimantan Barat (Entikong, Sambas); Provinsi Kalimantan
Utara (Nunukan); Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok
Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa); Provinsi
Nusa Tenggara Timur (SumbaBarat Daya, Kabupaten Kupang,
Kota Kupang); dan Provinsi Bali (Kabupaten Gianyar).

Kedepan, Menaker berharap agar LTSA juga memiliki
penyelesaian sengketa (dispute settlement), untuk membantu
PMI yang dilanda masalah. “Dispute settlement menjadi

Pelayanan dan Perlindungan bagi pekerja migran
sangat membutuhkan effort dan komitmen dari
pemerintah daerah. Karena pada dasarnya, pekerja

migran datang dari daerah.
Pelayanan terhadap pekerja migran yang akan bekerja

di luar negeri masih dianggap rumit, biaya mahal, dan
proses birokrasi yang berbelit-belit. Anggapan tersebut
kerap dijadikan alasan masyarakat untuk memilih bekerja
secara non prosedural. Hal ini juga didorong oleh kurang
meratanya pemamanmasyarakat terkait prosedurmenjadi
pekerja migran legal. Pemerintah terus berupaya
meningkatkan pelayanan, penempatan dan perlidungan
terbaik bagi pekerja mgran dari pra, sedang, sampai
kembali ke tanahair. Salah satuupaya tersebut diwujudkan
dengan meningkatkan pelayanan pekerja migran melalui
layanan terpadu satu atap (LTSA).

Meski demikian, peningkatan pelayanan dan
perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI)
tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran aktif
pemerintah daerah. Sebab, pekerja migran Indonesia
(PMI) yang akan bekerja ke luar negeri tersebar di berbagai
daerah di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri
menegaskan Kemnaker berkomitmen untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan dan perlidungan PMI.
Hal ini diungkapkan Hanif saat memberikan arahan
sekaligusmembukaRapatKoordinasiSatgasPencegahan
PMI Non Prosedural dan LTSA di Hotel Royal Kuningan,
Jakarta, Senin (30/7/2018).
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Foto: Aktivitas pelayanan
terhadap calon PMI di LTSA
PTKLN di Kabupaten Pati.

terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan
migrasi dapat ditangani lebih cepat danefektif. Jadi jika terjadi
masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta,”
ujarnya.

Selain LTSA, pemerintah juga telah melakukan upaya
menekan angka PMI non prosedural melalui pembentukan
Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PMI Non prosedural.
Satgas ini telah dibentuk di 21 daerah embarkasi/debarkasi.
Satgas PencegahanPMINonprosedural telah dibentuk sejak
tahun 2016 dan berhasil mencegah penempatan 5.056 PMI
secara non prosedural.

Pemerintah juga telah membuat program Desa Migran
Produktif (Desmigratif). Desmigratif telah diluncurkan pada
tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan.
Pada tahun 2017, Desa Desmigratif meningkat menjadi 122
desa. Pada tahun 2018, lokasi programDesmigratif ditambah
130 Desa yang tersebar di 65 kabupaten/kota. Sehingga,
lokasi Desmigratif saat ini berjumlah 252 Desa. Sama halnya
dengan LTSA, Satgas PMI dan desa migran produktif
(Desmigratif) juga menitik beratkan pada peran pemerintah
daerah dalam mewujudkan migrasi yang aman, murah, dan
cepat.

BLK Bagi Calon PMI
Dalam Rakor yang diikuti oleh 48 orang perwakilan

petugas LTSA dan 84 orang petugas Satgas, Hanif
menyinggungpenambahanBalai LatihanKerja (BLK) khusus
bagi PMI yang akan berangkat keluar negeri. Menurutnya

BLK di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) selama ini
difungsikan untuk memenuhi banyak kebutuhan. Ada BLK
orientasi untuk pemenuhun kebutuhan industri dan
wirausaha. Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah
mendukung BLK yang berorientasi untuk membangun SDM
pekerja migran.

“Kalaumisalnya kita target 10, maka dari 10 itu, harus ada
yang dari PMI-nya sehingga nanti back up anggarannya
harus ada, yang secara spesifik. Kita latih orang bukan untuk
masuk industri tapi melatih orang untuk keluar negeri. Kalau
misalnya mau jadi PMI bidang konstruksi, ya sudah kita latih,
tapi anggaran yang dipakai anggaran yang memang untuk
dikasih untuk PMI. Jadi jelas,” katanya.

BLK merupakan salah satu aspek penting untuk
meningkatkan kompetensi pekerja migran. Karena,
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah
penempatan pekerja migran terbesar dan tersebar ke 145
negara. Setiap tahun, rata-rata Indonesia menempatkan 300
ribu PMI. Namun dari total jumlah tersbut, sebanyak 68,39
persennya berpendidikan SD dan SMP. “Ini menjadi
tantangan kita, agar menjadi migrasi prosedural di satu sisi.
Tapi juga mereka dibekali kompetensi memadai agar bisa
bersaing untuk level-level pekerjaan lebih baik,” tutupnya.***
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tih binti Awat, pekerja migran Indonesia (PMI)
yang bekerja di Malaysia sempat viral dengan
kondisi wajah lebam di media sosial pada

Agustus 2018.Berdasarkan video yangberedar, Utih
diduga menjadi korban kekerasan majikannya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan bertindak cepat dengan
menerjunkan tim untuk menelusuri kebenaran video
tersebut. Kemnaker juga berkoordinasi dengan
berbagai pihak untuk mendalami kasus tersebut.
“Kami dapat petunjuk dan arahan dari pak menteri
(Hanif Dhakiri) terkait TKW tersebut, hari ini juga tim
kami sebanyak tiga orang akanmengecek ke tempat
tinggal TKW yang dimaksud,” kata Direktur
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar
Negeri Kemnaker, Soes Hindharno, di Jakarta,
Jumat (31/8/2018).

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Kemnaker,
diketahui bahwa pekerja migran tersebut bernama
Utih binti Awat (43 tahun), wargaKampungCimapag,
Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat. “Terlepas apakah beliau ini

berangkatnya benar atau non-prosedural, tetap akan
menjadi prioritas kami dalam penanganan. Pak
Presiden juga concern soal TKW ini,” tutur Soes.

Tim Kemnaker yang dikomandoi Kasubdit
Perlindungan TKI, Yuli Adiratna pun akhirnya
berhasil menghimpun sejumlah informasi. Hasil
koordinasi denganAtaseKetenagakerjaan (Atnaker)
di Kuala Lumpur, diketahui bahwa Utih bekerja
sebagai PLRT di Malaysia melalui PT. Mitra Solusi
Integritas dan agensi Malaysia AP. Hati Waja SDN
BHD.Utih bekerja di daerah Ipoh, Perak,Malaysia. Ia
telah menjadi PMI selama 18 bulan di Malaysia.

Keluarga Utih sempat kehilangan kontak selama
3 bulan sampai akhirnya video Utih dengan kondisi
wajah lebam viral di media sosial. Atnaker bertindak
cepat dan langsung menjemput Utih di rumah
majikannya untuk dibawa ke Rumah Perlindungan di
KBRI Kuala Lumpur. Sebelum dibawa ke Rumah
Perlindungan, Utih telah diperiksa danmendapatkan
perawatan serta pengobatan di Klinik K.H. Kek di
Ipoh, Perak, Malaysia.
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Pemerintah bergerak cepat memulangkan pekerja migran yang viral di media sosial
dengan kondisi wajah lebam. Sempat diduga menjadi korban penganiayaan, akhirnya
Utih dipulangkan kekampung halaman dan bertemu kembali dengan keluarganya.

U

Foto: Utih setelah sampai di
Bandara Soekarno Hatta,
Jakarta. (7/9/2018)

38 Edisi Triwulan III/2018



Menurut Kasubdit Perlindungan TKI, Yuli
Adiratna, Utih mengaku kepada Atase
Ketenagakerjaan bahwa ia terjatuh saat bekerja
membersihkan rumah pada 22Agustus 2018. Hal
tersebut terjadi Utih mengantuk akibat kerja
terlalu berat dan kurang istirahat. Saat terjatuh,
kepala bagian belakang Utih terbentur ujung
meja, sedangkan kepala depan terhempas ke
lantai. Akibatnya, Utih mengalami pendarahan
dalam pada bagian kepala dan pembekuan
darah. Hal tersebut turut menyebabkan luka
memar membiru di bagian wajah, terutama di
sekitar mata.

Yuli menambahkan, setelah Utih ditemukan,
pihak Atase Ketenagakerjaan juga membuat
laporan polisi di Balai Polis Sg. Senam, Ipoh,
Perak, Malaysia. “Namun yang bersangkutan
menyatakan tidak mau membuat laporan polisi
terhadap pihak majikan dikarenakan hanya ingin
segera kembali ke Indonesia berkumpul bersama
keluarga,” ungkap Yuli.

Setelah dipastikan kondisinya pulih, Utih
dipulangkanke Indonesiadengandiantarkanoleh
Atnaker Kuala Lumpur. Utih tiba di Bandara
Soekarno Hatta, Cengkareng pada Hari Jumat
(7/9/2018) dan disambut Kasubdit Perlindungan
TKI, Yuli Adiratno, Kasi Pra dan Purna
Penempatan TKI, Ali Tsabit Kholidi, dan Tim
Direktorat PPTKLN Kemnaker.

Tim PPTKLN Kemnaker mengantarkan Utih
pulang ke kampung halamannya di Desa Loji,
Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat pada malam tersebut. Sebelum
beranjak pulang, Yuli memastikan hak-hak Utih
telah dibayarkan dan sisa gaji yang belumdibayar
sebesar RM 11,200, juga diserahkan sebelum ia
kembali ke kampung halaman. “Pemerintah
memastikan dan memfasilitasi penyelesaian
kasus ini, hingga saat ini Utih telah kembali ke
tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Hal
ini berkat kerjasama dengan berbagai pihak
terutama dengan Atase Ketenagakerjaan kita di
Malaysia.” pungkas Yuli.***
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Apa tujuan dari dibentuknya program Desa Migran
Produktif?
Jawab: Kita menyadari bahwa selama ini kita tidak
memiliki data pekerja migran Indonesia secara nasional.
Tiap instansi baik di daerah maupun di pusat tidak ada
yangmemiliki data yang terintegrasi secara internasional.
Selain itu para calon pekerja migran masih banyak yang
kesulitanmengakses informasi terkait prosedur bekerja di
luar negeri. Masyarakat kebanyakan masih menerima
informasi lewat calo atau kami menyebutnya “saur
manuk”, yaitu informasi-informasi yang validitasnya
dipertanyakan. Kita perlu lebih fokus mengelola
pelindungan pekerja migran bahkan hingga sejak di
rumah calon pekerjamigran. Selama ini pelindungan yang
terjadi kan terkesan terpotong. Oleh karena itu, Menaker
merancang program Desmigratif, dengan target desa-
desa kantong PMI.

Bagaimana Desmigratif dapat menjadi solusi bagi
permasalaan pelindungan PMI?
Jawab: Pada program Desmigratif terdapat 4 pilar, tapi
kali ini saya akan fokus menjelaskan pilar 1 yaitu layanan
migrasi. Dengan kolaborasi bersama pihak pemerintah
desa, menyediakan Pusat Layanan Migrasi. Perangkat
desa wajib mengetahui warganya yang akan dan telah
pergi bekerja ke luar negeri. karena kadang perangkat
desa tidak tahu menahu ketika warganya telah bekerja di
luar negeri. Tapi melalui Pusat Layanan Migrasi,
perangkat desa dapat turut memantau yang dilalui
warganyasaat akanmenjadi PMI.Kami jugamengundang
mantan TKI, yang telah diseleksi pemdes, untuk memberi
penyuluhan kepada masyarakat yang berminat ke untuk
bekerja di luar negeri. Kami memberikan insentif kepada
mereka yang bertugas memberikan pendampingan.
Harapannya melalui mereka, masyarakat dapat
mengetahui kualifikasi pekerja yangdiperlukanolehpasar
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Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan terobosan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam memberdayakan, meningkatkan pelindungan

dan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), Calon PMI, dan
keluarga PMI. Pada kesempatan kali ini MPOWER menyajikan hasil

perbincangan dengan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Luar Negeri Kemnaker, R. Soes Hindharno, S.H. pindai untuk

mengakses video
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kerja di negeri, dan mereka juga dapat berbagi
pengalaman agar calon PMI memperoleh gambaran
mengenai kondisi lingkungan kerja di negara penyedia
pasar kerja.

Namunmengapamasihbanyakpekerjamigranyang
berangkat secara ilegal?
Jawab: Kondisinya memang informasi yang akurat
belom sampai ke akar rumput. Desmigratif diharapkan
dapat menghalau calo-calo yang seringkali
mengarahkan calon PMI untuk berangkat secara ilegal.
Melalui Desmigratif, kami akan berupaya untuk
memberikan informasi yang valid kepada masyarakat,
sebagai upaya edukasi agar masyarakat dapat
memahami tentang prosedur menjadi PMI yang legal,
sehingga dapat menekan jumlah PMI ilegal.

Selain pelindungan yang dilakukan ketika pra
pemberangkatan, pelindungan dari aspek apa lagi
yang ditawarkan Desmigrati?
Jawab: Melalui Desmigratif, kami juga mengarahkan
agarPMIpurnaatauPMIyangmasakerjanya telahhabis
dan kembali ke Indonesia, dapat memiliki kemampuan

untuk mengelola penghasilannya, sehingga mereka
dapat memiliki usaha produktif selesai dari luar negeri.
Selain itu, kami sangat terenyuh, saat melihat banyak
anak-anak dari PMI yang menjadi terlantar, kami tidak
bermaksud menyalahkan pihak bapak atau wali dari
anak-anak tersebut ya. Namun memang pada
kenyataanya, seorang anak yang ditinggalkan orang
tua, terutama sosok ibunya untuk bekerja di luar negeri,
cenderung mendapat pengasuhan yang kurang
optimal. Sehingga kami juga membuat sub program
untuk memastikan anak-anak PMI dapat tetap memiliki
pengasuhan yang baik, yaitu Community Parenting.
Kemudian dari segi modal, banyak calon pmi yang
terkena jebakan rentenir saat mencari modal untuk
membiayai keberangkatannya ke negara penempatan.
Untuk itu kami juga mendorong pendirian Koperasi
Desmigratif, yang tujuannya untuk menyediakan
pinjaman dengan bunga kompetitif yang dapat
digunakan calon PMI untuk modal berangkat ke luar
negeri. Dengan demikian, diharapkan PMI dan
keluarganya tidak perlu berutang kepada rentenir
ataupun bank keliling.***
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Korsel mencoba mengimbangi keterbatasan
sumber daya alam dengan mencetak SDM
berkualitas dalam melaksanakan pembangunan
nasional dalamsegalabidang.Usai perangsaudara,
Korsel langsung fokus pada sektor pendidikan
melalui program wajib mengenyam pendidikan di
bangku sekolah dasar. Selain itu, kebijakan
Pemerintah Korsel dalam hal pendidikan juga
mengharuskan kalangan pelajar untuk menimba
ilmu ke luar negeri melalui program beasiswa yang
diberikan pemerintah untuk kemudian kembali lagi
dan membangun negaranya.

Urgensi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pekerja
Sebagai negara yang mengutamakan kemajuan

bangsa dan peningkatan kualitas SDM rakyatnya,
Pemerintah Korsel tidak merasa rugi melakukan
“investasi” besar untuk rakyatnya. Anggaran belanja
negara yang dialokasikan untuk pendidikan dan
pelatihan kejuruan cukup besar sehingga
pemerintah memiliki intervensi yang kuat pada
kedua aspek tersebut.

Terdapat lima klasifikasi SDM yang menjadi
dasar intervensi pemerintahdalamsekolah kejuruan
meliputi, pertama, individu yang gagal melanjutkan
masa transisi dari sekolah ke dalam pasar kerja
(yaitu penganggur muda yang tidak melanjutkan
sekolah). Kedua, individu yang keluar dari pasar
kerja (penggangur yang terkait denganpenyesuaian
tenagakerja).Ketiga, individu yang terkenadampak
kegagalan dalam bidang pendidikan dan pelatihan
pasar kerja; yakni pekerja usaha kecil dan
menengah, pekerja tidak tetap, wirausahawan,
orang lanjut usia, pekerjaasingdan industrihigh tech
(teknologi tinggi). Keempat, individu-individu yang

MMPMPOOOOWWWEWEEWEW R

B ila kita menyebut Korea Selatan (Korsel),
hal pertama yang terlintas dalam benak
masyarakat Indonesia terutama generasi

muda adalah budaya K-Pop. Boyband atau
girlband banyak digandrungi anak muda dari
seluruh dunia sebagai Korean wave. Selain itu,
Korsel juga menjadi leading country khususnya
dalam sektor teknologi informasi. Hal ini dapat
dilihat dari high technology industrial economy
sebagai bentuk percepatan perekonomian
berbasis teknologi yang dikenal dengan wired
country dan didukung dengan kualitas SDM yang
kompeten.

Padahal jika kita menengok kembali kondisi
Korsel di sekitar tahun 1950 sangat
memprihatinkan. Kondisi tersebut diperburuk
dengan terjadinya perang saudara antara Korsel
dan Korea Utara, kemiskinan, gizi buruk, dan
meningkatnya jumlah pengangguran yang
membuatnya semakin porak-poranda. Selain itu,
secara geografis kondisi Korsel tidak cukup
menguntungkan karena tanahnya yang cukup
tandus dan tidak memiliki sumber daya alam
memadai. Pemerintah Korsel berpikir keras untuk
keluar dari persoalan yang membelit Negeri
Gingseng tersebut.

BangkitnyaKorselmenjadi negaramaju diawali
dan didasari oleh spirit nasionalisme. Pemerintah
membangun kesadaran rakyat untuk berjuang
bersama membangun bangsa dan negaranya.
Setiap individu harus terlibat aktif dalam
menggeser realitas kehidupan berbangsa dan
bernegara kearah yang lebih baik.
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mengalami kesulitan untuk memasuki pasar kerja
(penyandang disabilitas, orang dengan
keterbatasan keterampilan) dan, kelima,
Pemerintah Korsel juga membangun infrastuktur
pelatihan kejuruan (sistem informasi pelatihan,
instruktur pelatihan, fasilitas pelatihan dan
peralatan dan beberapa penunjang percepatan
peningkatan kompetensi SDM lainnya).

Dewasa ini Korsel juga tergabung sebagai
negara anggota OECD yaitu Organisasi untuk
Kerja Sama dan Pembangunan
Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation
and Development) yang merupakan
sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh
negara anggota high income yang berperan
bersama pemerintah dalam mengembangkan
inovasi dan perekonomian dunia.

Korsel juga mengembangkan konsep Industrial
Complex Cluster Program of Korea yang
merupakan suatu bentuk kerjasama yang kuat dan
sinergis dalam kluster industri antar perusahaan,
organisasi berbasis pengetahuan (perguruan
tinggi, lembaga penelitian, knowledge-intensive
business services), serta lembaga perantara
(konsultan, broker) dan konsumen yang saling
terkait satu dengan lainnya dalam penambahan
nilai rantai produksi (OECD, 2017). Sesuai dengan
definisi tersebut,maka kluster industri bukan hanya

sebagai suatu bentuk aglomerasi produksi yang
berdasarkan dari kedekatan jarak fisik antar
perusahaan semata, tapi lebih pada konsep
penguatan jejaringantaraperusahaan-perusahaan
inovatif, perguruan tinggi, lembaga penelitian serta
organisasi lain yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari industri tersebut.

Pahun 2018 ini, Korsel menduduki peringkat 11
negara dengan GDP terbesar didunia dengan total
US$ 1.530.751 trilliun. Selain itu, Human
Development Index (HDI)sebesar0.901 (veryhigh)
dan menempati posisi 18 dunia dari 188 negara.

Meski demikian, sebagai negara maju, tentu
saja Korsel juga dihadapkan pada masalah-
masalah baru yang tak terhindarkan. Dalam
konteks pertumbuhan jumlah penduduk misalnya,
dengan jumlah penduduk Korsel sebesar 50.4 juta
jiwa, tingkat pertumbuhan (growth rate) negara ini
termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 0.4
persen (OECD.2018). Sehingga KEIS (Korea
Employment Information System)
memproyeksikan dalam aspek ketenagakerjaan,
diperkirakan pada tahun 2018-2019 Korsel akan
mengalami pertumbuhan angkatan kerja yang
rendah dikarenakan rendahnya pertumbuhan
penduduk.

Hal tersebut juga didukung oleh data dari
Employment Market Forecasting Center, South
Korea bahwa pada tahun 2020 diperkirakan
angkatan kerja Korsel usia menengah keatas
(middle age) akan meningkat hingga 27.14 juta
orang. Kenaikan ini disebabkan adanya
pertambahan 2.98 juta orang untuk penduduk usia
55 tahun keatas. Disamping itu, terjadi penurunan
jumlah penduduk usia 15 sampai 29 tahun (usia
produktif) hingga mencapai angka 220.000 orang,
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dan 370.000 untuk penduduk usia 30-54 tahun.
Angka tersebut menggambarkan bahwa penduduk
Korsel yangmasihbekerjaberadapadakisaranusia
55 tahun ke atas.

Hal lainnyadisebabkan faktor “picky job” sebagai
salah satu aspek yangmemiliki pengaruh signifikan.
Generasi muda di Korsel yang mengusung pola
modern lifestyle, lebih memilih bidang pekerjaan
yang memiliki prospek menguntungkan dan
bergengsi diantaranya profesi sebagai dokter
bedah plastik.

Seperti dipahami bersama, bedah plastik
merupakan hal umum yang dilakukan bahkan
sangat dinantikan remaja Korsel yang telah
menginjak 17 tahun keatas. Keinginan untuk
menjadi cantik atau tampan dengan bentuk tubuh
yang proporsional menjadikan mereka berupaya
untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata.

Semua faktor diatas menyebabkan Korsel akan
mengalami defisit angkatan kerja sehingga
diperlukan kebijakan “impor” tenaga kerja terlatih
dan tidak terlatih untuk menjalankan roda
perekonomian.

Studi Komparasi dengan Indonesia
Kondisi di Korsel berbanding terbalik dengan

kenyataan yang ada Indonesia. Sebagai negara
kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar,
Indonesia mengalami berbagai permasalahan
khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah
penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus
meningkat, dimana total penduduk Indonesia
sampai dengan Februari 2018 berdasarkan Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2017 berada
dikisaran 261 juta orang dengan jumlah angkatan
kerja dikisaran angka 133 juta orang. Bappenas
memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada

tahun 2025-2035 mengalami bonus demografi,
yaitu keadaan dimana jumlah penduduk usia
produktif lebih besar dari jumlah penduduk non
produktif.

Jika kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik
akan menjadi kendala bagi tenaga kerja dalam
memperoleh pekerjaan layak khususnya sektor
formal. Indonesia juga tidak akan luput dari belitan
persoalan mismatch antara kebutuhan pasar kerja
dengan tenga kerja yang tersedia, dimana kualitas
dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan
masih belum dapat memenuhi standar pasar kerja
khususnya bidang formal.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan di
Indonesia cukup besar terutama bagi generasi
muda.Hal ini dapat dilihat darimasih relatif tingginya
tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS
bulan Februari tahun 2018, pengangguran di
Indonesia mencapai 6,87 juta orang. Jumlah
tersebut didominasi oleh pengganggur usia muda
sebesar 3.594.734 orang dengan rentang usia
15-24 tahun. Sesuai dengan data BPS Agustus
2018, tingkat pengangguran terbuka menurut
pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) 8,92 persen, Diploma 7,92 persen,
Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,39
persen, Sarjana 6,31 persen, Sekolah Menengah
Pertama 5,18 persen, dan Sekolah Dasar ke bawah
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sebanyak 2,67 persen.
Kondisi ini membuat Indonesia masih berada

dalam zona "padat karya" yang berorientasi pada
pemenuhan jumlah besar pekerja kasar.
Sedangkan untuk pekerja teknis masih belum
dapat terserap dalam jumlah besar. Data BPS
(2018) menunjukkan bahwa penduduk bekerja
yang mempunyai pendidikan tinggi hanya
112.615.909 juta yang mencakup 3.8 juta lulusan
Diploma, dan 12.5 juta lulusan Universitas.
Generasi muda yang memasuki masa peralihan
dari dunia pendidikan ke dunia kerja mendapat
kendala yang sama, yaitu kurangnya pengalaman
dan keterampilan.

Keadaan tersebut akan menjadi lebih buruk jika
generasi muda tidakmendapatkan akses pelatihan
kerja sebagai jembatan peningkatan komptensi
untuk memasuki pasar kerja. Tidak terserapnya
generasi muda oleh pasar kerja dipengaruhi oleh
ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki dengan
standar kompetensi yang ada di dunia industri.
Selain itu, sikap, mental, serta pola pikir
konvensional menyebabkan keengganan generasi
muda untuk masuk ke dalam pasar kerja nasional
secara aktif.

Upaya strategis untuk Meningkatkan Sinergi
Pembangunan Ketenagakerjaan

Terkait dengan pembaharuan dalam
peningkatan kualitas SDM tenaga kerja, Iklim
ketenagakerjaandi Indonesiaharussegeradirubah
dengan pendekatan yang komprehensif. Sebagai
pertimbangan, Indonesia dapat mencoba untuk
mengadopsi pola ketenagakerjaan negara–negara
berbasis kompetensi. Seperti Korsel misalnya,
yang tetap mengutamakan pendidikan walaupun
mengalami kekurangan (shortage) SDM.

Prioritas kerja yang hanya mengedepankan
banyaknya penyerapan tenaga kerja berkualitas
rendah tidakdapat dijadikansuatu solusi yang tepat

untuk menghadapi ASEAN Free Trade Area
(AFTA) serta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Indonesia bias melakukan eksperin pembangunan
ketenagakerjaan dalam bentuk lain seperti metode
in-plant dan cluster industrymerupakan salah satu
solusi cerdas untuk peningkatan kualitas
ketenagakerjaan. Langkah tersebut dapat
diwujudkan dengan membangun satu kawasan
yang terintegrasimenjadi satuberupapabrik-pabrik
atau perusahaan, instansi pendidikan, dan asrama
bagi pekerjanya. Sedangkan cluster industry
menitikberatkan pada networking antar
stakeholders dengan sinergitas dan integrasi
secara komprehensif antara perusahaan, instansi
pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dan
pengguna.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, penulis
mencoba untuk melihat perspektif dari berbagai
pihak terkait yaitu perusahaan, instansi pendidikan
atau lembaga pelatihan, dan pemerintah. Dari sisi
perusahaan, hal utama yang harus dilakukan
adalah strategi dalam pendayagunaan angkatan
kerja untuk mencapai tujuan bisnis yang
berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui
kolaborasi bersama lembaga pendidikan dalam
bentuk penyesuaian kurikulum, bidang studi, serta
standar kompetensi yang harus dipenuhi dalam
rangka pemenuhan suplai pekerja yang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan.

Pada instansi pendidikan dan lembaga
pelatihan diperlukan adanya penguatan
keterampilan interpersonal sejak dini dalam bentuk
berpikir kritis (critical thinking) dan kemampuan
menganalisa dan merespon sesuatu dengan baik.
Pengembangan interdisciplinary training juga
dapat ditingkatkan yaitu pelatihan dengan lintas
disiplin ilmu untuk meningkatkan keterampilan
kerja danmenambahnilai diri individu (FWK, 2011).
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Restrukturisasi dalam sikap, keyakinan, pola
pikir dan perilaku positif (positivemindset, belief and
behavior restructure) juga merupakan aspek
penting yang ditunjukkan dengan penguatan aspek
mental sebagai pribadi yang kuat, resilien, berpikir
maju, adaptif, pekerja keras dan beberapa hal
lainnya. Keterampilan diri (soft skill) terkait dengan
kerjasama tim, pemecahan masalah, dan
kolaborasi dengan individu lainnya harus dapat
ditanamkan sejak dini. Selain itu juga harus
didukung dengan pengembangan media literasi
yang adaptif dan inovatif sehingga dapat
menciptakan individu yang kompeten dalam aspek
soft skill maupun hard skill.

Dari sisi pemerintah, hal yang harus dilakukan
adalah memprioritaskan pendidikan sebagai
penggerak dalam pengembangan kompetensi
untuk keberlanjutan masa depan yang lebih baik.
Oleh sebab itu, maka kebijakan pemerintah harus
dapatmemenuhi kebutuhan akan pengetahuan dan
peningkatan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan pasar. Sehingga proses lifelong learning
dan pembaharuan keterampilan serta job matching
dengan penempatan tenaga kerja dapat terus
berkelanjutan.

Penguatan peran pengantar kerja sebagai
frontliner dalam penempatan tenaga kerja yang
berkaitan langsung dengan penyiapan pekerja
terampil, harus menjadi bagian dari arah kebijakan
Kemnaker. Sebagai unsur utama dalam pelayanan
penempatan tenaga kerja, seorang pengantar kerja

harus dapat menjembatani antara hasil pelatihan
dengan implementasi penempatan tenaga kerja
tercipta sinergitas yang optimal. Dalam hal ini,
Kemnaker diharapkan dapat mengembangkan
kerjasama dengan kementerian atau lembaga
pendidikan bersama dengan pihak swasta.
Kerjasama tersebut bertujuan untuk
mengembangkan kurikulum dan pelatihan yang
berorientasi pada kebutuhan pasar, serta
peningkatan dan sertifikasi kompetensi SDM baik
dalam bentuk soft skill maupun hard skill
competencies.

Perlu adanya komitmen semua pihak untuk
meningkatkan kapasitas SDM Indonesia dengan
restrukturisasi metode pelatihan tenaga kerja,
revitalisasi pengembangan fungsi Balai Latihan
Kerja, penguatan job skillingmelalui konsep vokasi,
on the job training, re-skilling, up-skilling dan
penyiapan TNA (training need analysis).

Penyamaan persepsi dan sinergitas dalam
pendayagunaan hasil–hasil penelitian dan
pengembangan bidang ketenagakerjaan (research
and development) sebagai dasar pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan juga harus dapat
ditindaklanjuti. Sehingga, pada akhirnya, rangkaian
proses ini dapat berjalan optimal dengan penguatan
aspek pengawasan ketenagakerjaan serta
hubungan industrial yang kondusif, sehingga dapat
mengembangkan tenaga kerja yang kompeten,
profesional, beretika, dan inovatif.***
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“Man jadda wajada” yang berarti “siapa yang bersungguh-sungguh
pasti akan berhasil” adalah salah satu kalimat yang sering kita dengar.

Kalimat ini menjadi sandaran bagi para pejuang kehidupan, yang
percaya bahwa kesuksesan akan menghampiri mereka yang

bersungguh-sungguh. Pada prakteknya untuk bersungguh-sungguh
ternyata tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk
dipraktekan. Melalui kisah hidup Umar Hamdan, kita dapat melihat

dalah satu potret nyata dari kesungguhan yang mengantarkan pada
keberhasilan.
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Umar Hamdan adalah pria kelahiran
Cirebon, 6 Agustus 1976 yang merupakan
CEO dari PT. Denki Engineering, sebuah

perusahaan listrik mekanikal yang berbasis di
Bekasi, Jawa Barat. Bersungguh-sungguh
menjadi salah satu kata wajib dalam kamus
kehidupan Umar Hamdan. Umar merupakan anak
sulung dari tujuh bersaudara, Ia berasal dari
keluarga yang sangat sederhana. Kedua
orangtuanya bekerja sebagai penjual mie ayam
dengan penghasilan yang pas-pasan. Kondisi
keluarganya yang sangat sederhana dan
posisinya sebagai anak pertama, membentuk
Umar menjadi pemuda yang tangguh dan
mengutamakan kepentingan saudara-
saudaranya. Ia menjadi pemuda yang tidak
banyak mengeluh dan dapat memahami kondisi
keluarga.

Umar mengakui, bahwa titik awal perubahan
hidupnya dimulai saat Ia bekerja di daerah Bekasi.
Saat itu, lokasi tempat bekerjanya berdekatan
dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
(BBPLK) CEVEST Bekasi. Tiap sorenya, umar
mengisahkan bahwa dirinya sering melihat
sekelompok pemuda dengan potongan rambut
ala militer yang hilir mudik di sekitar CEVEST.
Penampilan para pemuda tersebut membuat
Umar mengira-ngira bahwa mereka adalah

"Saya sangat bangga karena dapat
menunjukkan bahwa jika ada kemauan
dan kita bersungguh-sungguh maka
akan selalu ada jalan (menuju
kesuksesan)."
Umar Hamdan, Alumni Program
Pemagangan Luar Negeri.

peserta pendidikan militer.
Pemandangan yang terus ia temui tiap sore

itu, membuat Umar penasaran akan kegiatan
yang dilakukan para pemuda tersebut. Rasa
penasarannya semakin bertambah karena sikap
para pemuda tersebut, “mereka sangat sopan,”
aku Umar. Sikap sopan santun yang dimiliki
pemuda-pemuda tersebut telah membuat Umar
terkesan.

Hingga Ia pun memberanikan diri untuk
meluapkan rasa penasarannya, “waktu itu saya
tanya, (mereka) sedang ikut pendidikan apa?
pendidikan pemerintah? pendidikan militer?”
kataUmar, “merekamenjawab, ohbukan…kami
peserta magang yang akan diberangkatkan ke
Jepang,” lanjut Umar.

Informasi tersebut membuat Umar semakin
penasaran, dan mendorongnya untuk mencari
tahu lebih banyak tentang programpemagangan
ke Jepang. Setelah mengetahui bahwa dirinya
memenuhi kualifikasi untuk menjadi peserta,
Umar pun memutuskan untuk mendaftar pada
batch berikutnya. “Saat itu kurang lebih ada 600
orang yang mendaftar, dan yang diterima hanya
60 orang, alhamdulillah saya salah satunya,”
kenang Umar.
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Setelahmengikuti masa pelatihan selama kurang lebih 3
bulan, Umar pun diberangkatkan ke Jepang untuk
mengikuti program pemagangan selama dua tahun. Di
Jepang, selain menimba ilmu dan meningkatkan
keterampilan melalui program magang, Umar juga
berkesempatan untuk mempelajari karakter masyarakat
setempat. “Pengalaman itu membentuk diri saya menjadi
lebih disiplin, dapat menghormati org lain, saya juga dapat
mengasah kemampuan berpikir dan menjadi lebih percaya
diri,” kata Umar.

Selesai mengikuti pemagangan, kemampuan Umar
langsung dilirik oleh sebuah perusahaan Jepang. Ia
dianggap memiliki kualifikasi yang baik dan sesuai dengan
kebutuhan perusahaan, Umar bekerja di perusahaan
tersebut selama 13 tahun.

Setelah bekerja belasan tahun untuk perusahaan
Jepang, Umar pun mulai memikirkan untuk membuka
usahanya sendiri. Dengan tekad yang kuat dan didukung
dengan pengalaman serta nilai-nilai positif yang Ia adopsi
saat bekerja di Jepang, Umar pun mengambil sebuah
loncatan besar dalam hidupnya, yaitumendirikan PT. Denki
Engineering pada tahun 2007.

Di awal-awal berdirinya perusahaan, Umar mengelola
seluruh kegiatan bisnisnya dari sebuah rumah sederhana di
JalanPatuhaKayuringindengankaryawansebanyakempat
orang. Kemudian karena perusahaannya semakin besar,
pusat kegiatanPT.Denki EngineeringpundipindahkeRuko
di daerah Kalimalang.

Kesungguhan Umar untuk membangun perusahaan
memang patut diacungi jempol. Perusahaanya kini telah
memiliki gedung kantor sendiri, sebuah gedung bergaya

Foto-foto: Umar sedang
memberikan arahan kepada
karyawan-karyawannya.
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modern kontemporer yang berdiri di atas lahan seluas
1000 meter di daerah Bekasi. Seluruh kegiatan
perusahaan mulai dipusatkan di gedung ini sejak tahun
2016 yang lalu. Selain itu, Umar patut bangga karena
perusahaanya telah berhasil membuka kesempatan kerja
untuk banyak orang, PT. Denki Engineering
mempekerjakan 165 orang karyawan tetap dan sekitar
400 orang karyawan kontrak atau harian.

Ayah dari empat anak ini menyampaikan rasa
bangganya akan pencapaian yang dapat Ia raih bersama
perusahaannya, “saya sangat bangga karena dapat
menunjukkan bahwa jika ada kemauan dan kita
bersungguh-sungguhmakaakanselalu ada jalan (menuju
kesuksesan).”

Bahkan PT. Denki Engineering adalah salah satu
perusahaan yang turut andil dalam Mega proyek Mass
Rapid Transit (MRT) Jakarta. PerusahaanUmar dipercaya
untuk menangani sistem instalasi listrik di empat stasiun
MRT, yaitu StasiunSenayan, Istora, Benhil danSetiabudi.

Pengalaman dan keterampilan yang Ia peroleh saat
mengikuti program pemagangan Jepang telah menjadi
formula yang tepat ketika dipadukan dengan
kesungguhan dan karakter Umar yang tangguh. “Saya
berharap pemagangan Jepang dapat terus berjalan dan
yang paling penting hasil dari pemagangan, Kemnaker
harus memberi monitoring dan arahan agar akan ada
semakin banyak alumni pemagangan yang berhasil,”
harap Umar.***

Foto: Gedung PT. Denki Engineering
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umah Gadang, rumah tradisional suku
Minangkabau ini terbilang unik. Bentuk
rumag gadang tampak menyerupai

sebuah kapal denganmeruncing di kedua sisi kiri
dan kanannya. Takhanyadari segi bentuk, rumah
gadangmasih memiliki banyak keunikan lainnya.
Semua aspek penyusun rumah gadang memiliki
makna dan filosofi tersendiri sesuai dengan
falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu: Alam
Takambang Jadi Guru, yang berarti semua hal
selalu melalui proses meniru dan belajar dari
lingkungan alam sekitar. Tak terkecuali ketika
membangun tempat tinggal.

Atap
Bagian atap rumah gadang biasanya terbuat

dari jalinan ijuk, kemudian ujungnya meruncing
membentuk gonjong. Pemakaian ijuk
menunjukkan bahwa rumah gadang ramah
lingkungan. Bentuk atap yang meruncing

seringkali diasosiakan mirip dengan tanduk
kerbau. Namun, ada juga yang mengatakan
bahwaatap rumahgadangmeniruSiriahBasusun
(daun sirih yang disusun). Hal ini melambangkan
rumah gadang sebagai tali penyambung
silaturahimdan kekeluargaan. Sebagaimana sirih
yang biasanya digunakan sebagai simbol
penyambung silaturahim.

Bangunan
Material penyusun rumah gadang didominasi

oleh kayu dan hasil alam lainnya. Rumah gadang
juga diyakini tahan terhadap gempa. Teknologi
yang membuat rumah gadang dipercaya tahan
gempa dikarenakan penggunaan teknik pasak
pada pembangunannya. Sebuah teknik yang
telah ada sejak berabad yang lalu. Teknik pasak
memungkinkan tiap komponen rumah gadang
dapat dibangun tanpa menggunakan paku.
Sehingga ketika gempa terjadi, bangunannya
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dianggap dapat menyerap getaran, sehingga bangunan
rumahgadang tidakmudah robohsaatgempa.Bangunan
rumahgadangbiasanyamemiliki jumlah ruangandiangka
ganjil, yaitu antara 3 hingga 11.

Ukiran
Dinding rumah gadang biasanya dihiasi ukiran-ukiran

dengan motif asli Minangkabau. Motif-motif ini
kebanyakan terinspirasi oleh alam, misalnya kaluak paku,
dan itiak pulang patang. Setelah itu ukiran akan dicat
denganwarnawarna khasminangkabau, yaitu kombinasi
merah, hitam, kuning dan hijau.Warna hitam, kuning, dan
merah adalah warna yang sangat khas sebagai jati diri
orang Minangkabau, sedangkan warna hijau adalah
perlambangan bahwa orang Minangkabau hidup selaras
dengan alam.

Bagian Depan Rumah Gadang
Rumah gadang selalu dibuat tinggimenyerupai rumah

panggung, tujuannya agar ruang di bagian bawah bisa
digunakan. Kemudian pada bagian depan biasanya
terdapat tangga. Pada zaman dahulu dibagian bawah
tangga ada batu dan cibuak untuk mencuci kaki. Rumah
gadang kebanyakanmemiliki kolam ikan di depan rumah.
Selain untuk memelihara ikan, kolam juga dimanfaatkan
sebagai sumber air untuk kegiatan sehari-hari, seperti
mandi dan mencuci.

Kayanya falsafah yang terkandung dalam rumah
gadang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah
bangsa yang mengapresiasi rasa seni, memperhatikan
detil, menghormati alam, dan bangsa yang amat
fungsional.***
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Gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar berkali-kali 
melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 2018. Lombok-
Palu-Donggala adalah beberapa daerah yang paling terkena 
dampak dari gempa bumi. 
Menurut para ahli, dilihat secara geologi, wilayah Indonesia 
memang sangat berpotensi mengalami gempa bumi karena 
posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama 
dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik.

Negara Berpotensi Gempa

Wilayah Indonesia juga sangat kaya dengan sebaran patahan 
aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah 
terpetakan dengan baik dan masih banyak yang belum 
terpetakan sehingga tidak heran jika dapat terjadi lebih dari 10 
gempa di wilayah Indonesia dalam satu hari.
Dengan demikian pengetahuan dasar untuk menyelamatkan 
diri saat terjadi gempa bumi, mutlak harus dimiliki oleh seluruh 
masyarakat Indonesia.

Langkah 

Penyelamatan Diri 

Saat Gempa Bumi

Kenali daerah sekitar tempat tinggal Anda (apakah 
termasuk rawan gempa atau tidak).
Ketika masuk ke sebuah gedung atau bangunan, 
perhatikan letak pintu keluar, tangga darurat, atau 
cara-cara untuk menyelamatkan diri jika sewaktu-
waktu terjadi keadaan darurat.
Di dalam ruangan tempat Anda berada, perhatikan 
titik-titik yang aman untuk berlindung ketika gempa 
terjadi.
Perhatikan juga tempat yang berbahaya jika gempa 
terjadi, seperti di dekat kaca, tiang atau pilar, lemari, 
dan lain-lain.
Catat dan simpan nomor-nomor telepon penting yang 
harus dihubungi saat gempa terjadi seperti PMI, rumah 
sakit, pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain.
Matikan kran air, kompor, gas, dan listrik jika selesai 
digunakan.
Jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh 
di dinding tempat tidur.

Waspada Hadapi Gempa

Biasakan melakukan hal-hal berikut:

GGAGAGAG YAYYAYAAYAY HIHHHIH DIIHIH DIDI UDUUUPPP
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Segera cari tempat untuk melindungi badan Anda, terutama 
bagian kepala, agar tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 
Salah satu tempat yang dapat dijadikan lokasi untuk berlindung 
adalah di bawah meja. Lindungi kepala dengan benda apa saja 
yang memungkinkan, misalnya helm, bantal, papan, atau kedua 
tangan. Posisikan badan Anda pada posisi telungkup. 

Jika berada di dalam rumah

Segera lindungi kepala Anda, lalu bergeraklah menjauh 
dari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Jangan 
melakukan tindakan apapun, tunggulah sampai gempa 
selesai dan keadaan menjadi lebih tenang.

Jika berada di luar rumah

Usahakan untuk tetap tenang, karena kepanikan justru 
dapat mengganggu proses evakuasi. Ikuti petunjuk dari 
petugas penyelamat. Hindari menggunakan lift ketika 
gempa, gunakanlah tangga darurat untuk keluar dari 
gedung, kemudian bergeraklah ke tempat terbuka.

Jika berada di Gedung Bertingkat

Arahkan kendaraan Anda ke sisi kiri jalan dengan hati-hati. 
Matikan mesin Anda dan biarkan pintu Anda tidak terkunci. 
Pintu yang tak terkunci akan menjadi akses orang lain untuk 
menyelamatkan Anda ketika keadaan darurat. Dengarkan radio 
untuk informasi darurat penting apa pun yang dapat membantu. 
Ketika getaran berkurang, tinggalkan mobil Anda untuk mencari 
tempat berlindung yang sesuai.

Jika berada di dalam kendaraan

Berikut langkah yang perlu 

dilakukan saat terjadi gempa bumi:

Bila masih berada di dalam ruangan atau gedung, 
segeralah keluar. Periksalah keadaan diri sendiri, apakah 
ada bagian tubuh yang terluka atau tertimpa benda-benda.
Mintalah orang dewasa untuk mematikan aliran listrik dan 
gas.
Janganlah menyalakan api, karena bisa terjadi kebocoran 
gas atau tumpahan bahan bakar.
Jika mampu, berilah pertolongan pertama kepada orang-
orang yang berada di sekitarmu. Dengarkanlah informasi 
dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindaklah 
sesuai imbauan. 

Penanganan Pasca Gempa

Gempa dapat menimbulkan longsor di gunung atau 
perbukitan. Bergeraklah ke tempat yang aman seperti 
lapangan terbuka yang jauh dari daerah lereng. 

Jika berada di gunung 

Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang 
tsunami, jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran 
yang lebih tinggi.

Jika berada di pantai

Berpeganganlah pada besi pegangan yang berada di sekitar Anda. 
Bila tidak ada yang dapat dijangkau, menunduklah hingga dada 
menempel pada paha dalam posisi duduk. Ketika bis berhenti, ikuti 
instruksi pengemudi untuk keluar dari bis. Sebagian besar bis 
memiliki pintu keluar darurat alternatif yang diberi label dengan 
jelas. Anda mungkin diminta untuk menggunakan salah satu dari 
jalan keluar ini dalam situasi gempa.

Jika berada di kendaraan umum (bis)
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