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Salam Redaksi

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sudah 

berjalan. Konsekuensinya kompetisi antar negara terutama 

di sisi arus barang dan sumber daya manusia semakin 

ketat. Untuk menghadapinya pemerintah Indonesia di 

bawah pimpinan Presiden Joko Widodo terus berupaya 

meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Memasuki 

tahun ketiga masa kepemimpinannya, Presiden ingin 

upaya percepatan peningkatan kompetensi SDM di 

Indonesia berjalan lebih maksimal. Berdasarkan instruksi 

tersebut, Majalah MPower Edisi Khusus kali ini berusaha 

untuk menjelaskan secara gamblang mengenai strategi 

Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan 

kompetensi pekerja – hal yang menjadi fokus utama dalam 

pemerintahan kali ini. 

Oleh sebab itulah kami memilih program “Pemagangan 

Nasional Terpadu” sebagai topik utama. Pemagangan 

menjadi sebuah terobosan secara resmi diluncurkan 

akhir tahun 2016 oleh Presiden dimana Kementerian 

Ketenagakerjaan menjadi leading sector. Ke depannya, 

Program Pemagangan Nasional akan melengkapi berbagai 

upaya percepatan peningkatan kompetensi yang sudah 

terlebih dahulu berjalan. Diantaranya pelatihan kerja dan 

sertifikasi profesi.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah tentu 

tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu akan dibahas pula 

seperti apa kerjasama antar pemerintah dengan swasta 

dalam menciptakan tenaga kerja andal dan apakah benar 

pemagangan hanya akal-akalan kedua belah pihak untuk 

mendapatkan pekerja dengan upah murah.  Hal itu akan 

coba kami kupas lebih detail dalam rangkaian tulisan topik 

utama.

Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh 

kementerian yang digawangi oleh M.Hanif Dhakiri 

sepanjang tahun 2016. Kesemuanya akan kami bahas dalam 

rubrik Kilas Balik 2016.  Setidaknya terdapat dua program 

unggulan tahun lalu yakni, Revitalisasi, Rebranding, 

Reorientasi Balai Latihan Kerja (3R BLK), dan Desa 

Migran Produktif (Desmigratif). Khusus yang terakhir, 

kami juga memaparkan mengenai upaya pemerintah 

untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan 

produktivitas TKI bersama keluarganya.

Mendekati Hari Buruh Internasional MPower Edisi 

Khusus 2017 juga menyajikan sejumlah informasi 

persiapan May Day 2017. Pada pelaksanaannya, 

pemerintah ingin May Day 2017 tidak hanya menjadi 

momen untuk merayakan kemenangan pekerja/buruh 

saja. Lebih dari itu, May Day 2017 diharapkan menjadi 

ruang kebersamaan antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita simak di MPower 

edisi ini.

Selamat membaca.

Tim Redaksi

Saatnya Pekerja Indonesia

Menjadi Petarung Andal
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Bagaimana hak cuti bagi pekerja 

harian lepas? 

D a l a m  U n d a n g - U n d a n g 

N o m o r  1 3  Ta h u n  2 0 0 3 

tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) hanya dikenal 

ada 2 macam hubungan kerja, 

yakni perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT) dan perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu (PWTT). 

Salah satu bentuk penerapan PKWT 

adalah hubungan kerja sebagai  

pekerja harian lepas (PHL) yang 

telah diatur dalam Permenaker 

No. PER.06/MEN/1985 tentang 

Perlindungan Pekerja Harian 

Lepas. Jenis dan sifat pekerjaan 

yang dapat dilakukan melalui 

hubungan kerja PHL disyaratkan 

antara lain: a. Jangka waktu untuk 

mengerjakan pekerjaan dilakukan 

dalam waktu yang relatif singkat 

dan tidak melebihi 3 bulan. b. 

Pelaksanaan pekerja dilakukan 

tidak melebihi 20 hari kerja dalam 

sebulan dan tidak terikat pada 

jam kerja yang umum berlaku 

di perusahaan. c. Pekerjaan yang 

dilakukan menurut musim tertentu. 

d. Pekerjaan bongkar muat yang 

dilakukan secara tidak tetap (Pasal 

2 ayat (2) Permenaker 06/1985). 

Sementara hak cuti tahunan 

timbul setelah pekerja/buruh yang 

bersangkutan bekerja selama 12 

bulan secara terus menerus (Pasal 

79 ayat (2) huruf c UU 13/2003). 

Berdasarkan uraian tersebut di 

atas maka pekerja/buruh dengan 

hubungan kerja sebagai PHL 

tidak berhak atas cuti tahunan. 2. 

Perjanjian kerja yang dilakukan 

antara pengusaha dengan pekerja 

yang tidak sesuai dengan syarat-

syarat mengenai jenis dan sifat 

pekerjaan sebagaimana tersebut 

butir 1 di atas, maka PHL tersebut 

memperoleh hak-hak yang sama 

dengan pekerja/buruh tetap (Pasal 

4 Permenaker 06/1985).

Apa saja kewajiban yang 

harus ditunaikan perusahaan 

terhadap karyawannya yang 

di-PHK? 

Pada dasarnya pengusaha, pekerja/

buruh, serikat pekerja/serikat 

buruh dan pemerintah dengan 

segala upaya harus mencegah 

agar jangan terjadi pemutusan 

hubungan kerja. 2. Namun, dalam 

hal perusahaan terus menerus 

merugi selama 2 (dua) tahun yang 

dibuktikan dengan hasil audit oleh 

akuntan publik, maksud pemutusan 

hubungan kerja wajib dirundingkan 

oleh pengusaha dengan serikat 

pekerja/serikat buruh atau dengan 

pekerja/buruh yang bersangkutan 

tidak menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh. 3. Apabila 

dalam perundingan tidak dicapai 

kesepakatan, agar penyelesaian 

selanjutnya ditempuh sesuai 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, 

ka rena  pengusaha  hanya 

dapat memutuskan hubungan 

kerja dengan pekerja setelah 

memperoleh penetapan dari 

lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 4. Mengenai 

kewajiban perusahaan terhadap 

pekerja yang diputuskan hubungan 

kerjanya, dapat dilihat di Pasal 164 

ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Masyarakat dapat mengirimkan pertanyaan seputar 

ketenagakerjaan ke Surat Pembaca MPower melalui:

TANYA JAWAB

Telpon  : 021-5255733

Call Centre : 1500133

Email  : redaksi.mpower@gmail.com

atau Surat Ke : PPID Kementerian Ketenagakerjaan RI

Lantai 2A Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia



Edisi Khusus 2017 3

Daftar Isi

Kilas Balik 2016:

Mencetak Tenaga Kerja Terampil  >>> 9

di BLK

Memberdayakan dan Melindungi  >>> 14

TKI Mulai Dari Desa

Award Kemnaker    >>> 20

Pelayanan Terpadu Satu Atap  >>> 22

CERDAS

Menciptakan Petarung Kompeten  >>> 33

dan Siap Bersaing

Topik Utama:

Kabar Naker: Persiapan May Day 2017

• May Day diisi dengan kegiatan 

positif

• Tingkatkan Kesejahteraan pekerja

Laporan: Bulan K3

• Pembangunan Nasional Harus 

Didukung SDM Kompeten 

Berbudaya K3

• Pentingnya Sinergi Pengawas 

Ketenagakerjaan dan Balai K3 

• Seluk Beluk K3

Singkronisasi Kebijakan Pusat dan 

Daerah Untuk Tingkatkan Perlindungan 

TKI

Sekilas: Pentingnya Deteksi Dini 

Kanker pada Pekerja Perempuan

Wawancara: Serba Serbi Outsourching

Profil BLK: Pencetak SDM Pariwisata 
Bertaraf Internasional

Buruh Tidak Boleh Hanya Kuat di Jalan

>>> 48

42

43

47

51

52

55

56

64

78

80

84

Redaksi MPower Edisi Khusus 2017

Pelindung : Menteri Ketenagakerjaan RI, Pengarah: Sekjen Kemnaker RI, Penanggung 

Jawab: Sahat Sinurat, S.H., M.H., Pemimpin Redaksi: Dra. I’a Arbaiah, Redaktur 

Pelaksana: Ketua: Aditya Putra Mahardika, S.Kom., Wakil Ketua: Saefudin, S.E. Editor: 

Ririn Agustia, Reporter: M. Zainul Faizin, Ratna Widiastuti, Desain Grafis: Wina Ekawati, 

Rintoko, Fotografer: Sigit Roni Pamungkas, Amat Kohir, Tata Usaha: Yutami, Ening 

Arnengsih, Distribusi: Ugarita Sarasi, Herlina

Alamat Redaksi :

Biro Humas Kemnaker RI. Lt. 2 Blok B,Jl. Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan

Telp. 021-5252748   Fax. 021-52963276   Email : pusathumas@yahoo.co.id

Membendung Radikalisme Melalui 

Gerakan Akar Rumput

>>> 59



Edisi Khusus 20174

Siswa BBPLK Bekasi sedang mengikuti tes 
rekrut PT. Ethica Industri Farmasi untuk posisi 
operator, supervisor, dan staff engineering di 
Aula Garuda Cevest (18/4/17)

Foto: Dokumentasi BBPLK Bekasi



Edisi Khusus 2017 5



Edisi Khusus 20176



Edisi Khusus 2017 7

Kemnaker sambut 2017 Dengan Formasi Baru

Humas Kemnaker Gelar Forum Diskusi Bakohumas

D
alam rangka meningkatkan kinerja 

di tahun 2017, Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) 

melakukan sejumlah pergantian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 

di lingkungan Kemnaker. 

Pergantian Jabatan tersebut 

dipimpin langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Menaker) 

M. Hanif Dhakiri.  Menteri Hanif 

meminta agar para pejabat lebih 

responsif terhadap dinamika 

sosial masyarakat Indonesia. 

Mereka diharapkan mampu 

menganalisis dan membaca dinamika 

masyarakat, agar program kebijakan 

yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya 

dan konkret.

Formasi barunya yakni; Hery Sudharmanto sebagai 

Sekretaris Jenderal Kemnaker RI dari sebelumnya 

menjabat sebagai  Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja. Maruli Apul Hasoloan yang sebelumnya 

menjabat sebagai Staf Ahli Bidang 

Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, 

kini menduduki jabatan sebagai 

Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja. 

Sedangkan Bambang Satrio 

Lelono yang sebelumnya 

menjabat sebagai staf Ahli 

Bidang Kebijakan Publik, 

kini diangkat sebagai Direktur 

Jenderal Pembinaan Pelatihan 

dan Produktivitas. Abdul Wahab 

Bangkona yang sebelumnya menjabat 

sebagai Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

diangkat menjadi Staf Ahli Bidang 

Kerjasama Internasional. Selain itu, Khairul 

Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur 

Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas kini 

menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber 

Daya Manusia.  (***)

H
umas Kementerian Ketenagakerjaan 

mengadakan forum diskusi 

bersama peserta Badan 

Koordinasi Kehumasas (Bakohumas) 

Kementerian/ Lembaga pada 

tanggal 9-10 Maret 2017 di 

Semarang. Forum yang rutin 

dilakukan ini merupakan ajang 

bagi Kementerian/Lembaga 

untuk memaparkan program 

unggulan institusi masing-

masing.

Dengan harapan untuk 

peningkatan sinergi, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kamis 

(9/3) Humas Kemnaker mengadakan 

forum diskusi tentang Program Reorientasi, 

Revitalisasi, dan Rebranding Balai Latihan Kerja 

atau yang dikenal dengan sebutan 3R BLK . Di hari 

pertama peserta diskusi mendengarkan paparan dari  

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono dan Kepala Balai Besar 

Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) 

Semarang, Sukiyo.  Keesokannya 

harinya peserta hubungan masyarakat 

(Humas) Kementerian dan Lembaga 

(K/L) yang tergabung dalam Forum 

Bakohumas meninjau BBPLK 

Semarang.

Bambang mengatakan melalui 

Program 3R BLK para peserta 

pelatihan mampu diserap oleh 

industri sebagai tenaga kerja 

terampil. Program ini juga akan 

menghasilkan lulusan yang berlipat 

ganda dan sesuai dengan kebutuhan 

industri. Sukiyo mengatakan sesuai 

dengan program 3R BLK, BBPLK 

Semarang difokuskan sebagai pusat 

pengembangan kejuruan fashion technology/

garmen apparel dan manajemen bisnis.(***)
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Indonesia membutuhkan tenaga kerja 

terampil sebanyak 113 juta pada tahun 

2030. Hal itu berdasarkan hasil riset 

McKinsley Global Institute (MGI) yang 

diolah dari data Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2016 dimana Indonesia 

memiliki potensi menjadi negara ekonomi 

ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030 

mendatang.

S
e m e n t a r a  i t u ,  r i s e t 

Badan Perencanaan dan 

Pengembangan Kementerian 

Ketenagakerjaan yang diolah 

dari data BPS pada tahun 2015 

menunjukkan jumlah tenaga kerja 

terampil yang dimiliki Indonesia 

saat ini baru 57 juta orang. Artinya 

Indonesia membutuhkan supply 

tenaga kerja terampil sebanyak 

3,8 juta per tahunnya.

TOPIK UTAMA

Mencetak Tenaga Kerja Terampil

di

BLK

Menaker dan Menko Perekonomian 

Darmin Nasution Kunjungi Salah 

Satu Laboratorium Pelatihan di 

BBPLK Serang

Sumber: Istimewa
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Sayangnya kualitas angkatan 

kerja Indonesia dihadapkan 

pada reali ta  yang kurang 

menggembirakan. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), 

jumlah tenaga kerja Indonesia 

pada Februari 2017 mencapai 

125,44 juta orang dari 189,10 

juta penduduk Indonesia di usia 

kerja. Dari angka tersebut, 60,24 

persen lulusan SD/SMP, 27,52 

persen lulusan SMA/SMK, dan 

hanya 12,24 persen lulusan 

diploma/universitas. “Ini kan jadi 

pesoalan sendiri jika kita lihat 

merupakan bahan baku dari tenaga 

kerja kita,” kata Menteri Menteri 

Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri 

saat ditemui di kantornya.

Menaker mengatakan, untuk 

mencapai kebutuhan tersebut 

diperlukan sebuah terobosan 

melalui pelatihan vokasi. Selain 

itu, pelatihan vokasi adalah 

solusi cepat untuk memotong 

lingkaran setan kemiskinan yang 

salah satu faktor penyebabnya 

adalah rendahnya keterampilan. 

Kemnaker dalam hal ini melakukan 

penguatan mutu dan akses di 

Balai Latihan Kerja yang berada 

di bawah kementerian melalui 

program Revitalisasi, Rebranding, 

dan Reorioentasi Balai Latihan 

Kerja (3R BLK) 

S e b a g a i  i n f o r m a s i , 

R e o r i e n t a s i  B L K  y a i t u 

mengarahkan agar program-

program pelatihan yang di BLK 

fokus pada kebutuhan riil pasar 

kerja dan dilaksanakan secara 

masif. Rebranding BLK adalah 

upaya membangun image bahwa 

BLK sebagai solusi bagi yang 

ingin mendapatkan pekerjaan 

yang layak melalui publikasi 

kinerja BLK kepada masyarakat. 

Sementara Revitalisasi BLK adalah 

upaya bagaimana menjadikan 

BLK kembali berfungsi di dalam 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait peningkatan 

kompetensi calon tenaga kerja dan 

tenaga kerja.

Menaker menjelaskan, 

program 3R BLK ditujukan 

untuk mempercepat proses dan 

masifikasi produksi sumber daya 
manusia yang berkompeten di 

beberapa bidang kejuruan prioritas. 

Untuk fokus jurusan, katanya 

lagi, yang harus dipertimbangkan 

yaitu jurusan yang sesuai dengan 

sektor yang dikompetisikan di 

Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), prioritas pembangunan 

nasional seperti infrastruktur 

listrik 35.000MW, dan destinasi 

wisata baru.

Sebagai contoh masifikasi,  
jumlah tenaga kerja yang terlatih di 

Balai Besar Pengembangan Latihan 

Kerja Luar Negeri (BBPKLN) 

Cevest Bekasi akan bertambah 

dalam jumlah signifikan dengan 
program 3R BLK. Targetnya 

yaitu 6.256 peserta tiap tahun dari 

sebelumnya 976 peserta. Fokus 

jurusannya yaitu  elektronika 

dan TIK. Begitu juga di BBPLK 

Serang yang akan memproduksi 

lulusannya sebanyak 6 kali lipat 

lebih banyak dengan program 3R 

Peserta Program Pelatihan Las di 

BBPLK Serang

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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berbagai terobosan dengan salah 

satu strateginya adalah 3R BLK. 

Syarat mengikuti pelatihan 

di BLK pun dimudahkan yaitu 

tanpa minimum pendidikan 

terakhir  dan batas  umur. 

Peniadaan syarat pendidikan ini 

diharapkan dapat membuat BLK 

menjadi lebih mudah diakses oleh 

masyarakat yang memerlukan, 

terutama masyarakat dengan 

tingkat pendidikan rendah. ”BLK 

diprioritaskan untuk orang-orang 

dengan pendidikan menengah 

ke bawah karena mereka yang 

paling membutuhkan peningkatan 

ketrampilan,”kata Bambang.

Mudahnya persyaratan 

mengikuti pelatihan di BLK 

dirasakan oleh Umam (19 

tahun). Ia menjadi salah satu 

peserta pelatihan di BBPLK 

Cevest Bekasi. Saat ini Umam 

mengikuti pelatihan elektronika 

otomasi. Sebelumnya Umam 

BLK ini. Fokus jurusannya adalah 

teknik las dan teknik listrik.

“Output dari pelatihan 

berbasis kompetensi di BLK 

semakin besar dan sesuai 

kebutuhan industri,”pungkas 

Menaker.

BLK didorong menjadi 

pusat dari peningkatan kompetensi 

masyarakat berdasarkan kebutuhan 

lokal.  Selain itu basis potensi 

Sumber Daya Alam (SDA) dan 

mendorong tumbuhnya ekonomi 

kreatif di daerah juga harus 

diperhatikan. 

Awal tahun 2017 

Kemnaker menunjuk 

3 Balai Latihan Kerja 

yaitu BBPLK Bekasi, 

BBPLK Serang,  dan 

BBPLK Bandung Bekasi 

sebagai pusat pengembangan 

program tahap pertama. BBPLK 

Bekasi akan dijadikan sebagai 

pusat pengembangan kejuruan 

elektronika dan teknologi 

informasi. BBPLK Serang ditunjuk 

sebagai pusat pengembangan 

kejuruan las dan listrik. Sementara 

BBPLK Bandung sebagai 

pusat pengembangan kejuruan 

manufaktur dan otomotif.

Ditemui di tempat terpisah, 

Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan dan Produktivitas 

Kemnaker Bambang Satrio 

Lelono mengatakan dalam 

rangka percepatan peningkatan 

kompetensi dan daya saing sesuai 

dengan Instruksi Presiden no.9 

tahun 2016 tentang Revitalisasi 

SMK Kemnaker melakukan 

bersekolah di Sekolah Luar 

Biasa. Keterbatasannya berbicara 

tidak menghalanginya mencari 

ilmu. Terlebih kemudahan dari 

peniadaan syarat umur dan 

pendidikan yang diberikan Cevest 

Bekasi. Hal ini memberikan 

kesempatan kepada generasi muda 

seperti Umam untuk mengenyam 

pendidikan. 

“Saya tidak bisa kalau 

nganggur saja di rumah. Setelah 

dari sini pengennya bisa segera 

dapat kerja agar membantu 

orang tua.”katanya. 

Kerjasama Pihak Swasta

K
e t e r l i b a t a n 

p e n g u s a h a 

swasta untuk 

ikut bersinergi dengan 

pemerintah untuk penyediaan 

dan peningkatan mutu tenaga 

kerja melalui program vokasional 

akan terus didorong. Tahun lalu 

Presiden Joko Widodo telah 

berkunjung ke Jerman terkait 

kerja sama Indonesia-Jerman 

untuk pelatihan vokasional bidang 

kelistrikan. Pemerintah meyakini 

keahlian yang dihasilkan melalui 

jalur vokasi adalah salah satu 

jawaban dalam menghadapi era 

kompetisi seperti saat ini. 

Pendidikan vokasional 

adalah bentuk mempersiapkan atau 

mengkapitalisasi bonus demografi 
yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh 

karena pemerintah dan dunia usaha 

perlu untuk kerja sama melahirkan 

sistem pelatihan dan pendidikan 

vokasional.

BLK akan 
menghasilkan 
tenaga kerja 

terampil yang berlipat 
ganda dan sesuai dengan 

kebutuhan industri 
yang ada di daerah 

masing-masing 
BLK
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Untuk diketahui, saat ini 

terdapat 301 BLK di Indonesia, 

dari jumlah tersebut 263 BLK 

tercatat aktif, sedangkan 38 

BLK tidak aktif. Dengan adanya 

program 3R BLK diharapkan 

nantinya balai-balai latihan kerja 

yang berada di bawah kementerian 

ataupun daerah akan mempunyai 

kemampuan dan  kapasitas untuk 

mengembangkan skema pelatihan 

kerja dalam menciptakan tenaga 

kerja kompeten dan berdaya saing 

global. 

Menaker  menegaskan 

pentingnya mengembangkan 

pelatihan kerjasama dengan pihak 

swasta. Industri atau pihak swasta 

dapat membantu pemerintah dalam 

menyusun program pelatihan yang 

sesuai dengan kebutuhan industri, 

menjadi tempat on the job training 

bagi peserta pelatihan, hingga 

menyerap lulusan pelatihan.

Pelbagai kerjasama baik 

dalam tahap pembahasan intensif 

maupun penjajakan tengah 

dilakukan Kemnaker untuk 

memuluskan pelaksanaan program 

3R BLK. Salah satu contohnya 

adalah kerjasama teknis antara 

BLK Bantaeng  dengan JICA-

Ehime Toyota pada peresmian 

BLK Bantaeng Mei 2016. 

Kerjasama yang terwujud dalam 

bentuk pengembangan instruktur 

untuk mekanik mobil di Bantaeng 

ini akan berlangsung selama 2 

tahun, di mana lulusan pelatihan 

ini nantinya akan disetarakan 

dengan kualifikasi mekanik mobil 
Toyota level 2 (level master). 

Selain itu Menaker juga 

menginginkan dapat dibukanya 

peluang kerjasama antara 

Indonesia dan Uni Eropa terkait 

pengembangan Balai Latihan 

Kerja (BLK). Kemnaker sendiri 

telah membuka peluang investasi 

bagi negara asing dengan membuka 

BLK di Indonesia, hal ini telah 

tertuang dalam Peraturan Menaker 

RI No. 5 Tahun 2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur 

Penerbitan Izin Usaha Pelatihan 

Kerja Dalam Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di BKPM, Peraturan 

Menaker RI No.17 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Perizinan dan 

Pendaftaran Lembaga Pelatihan 

Kerja.

“Kita semua tahu bahwa 

negara-negara Eropa memiliki 

expertise yang bagus dalam 

penyelenggaraan vocational 

training ,  termasuk dalam 

mendorong pihak swasta untuk 

berpartisipasi penuh dalam 

penyelenggaraan vocational 

training,” Jelas Menaker.

K e i n g i n a n  M e n a k e r 

ditanggapi postitif oleh Vincent 

yang menyampaikan ketertarikan 

pihaknya dalam membantu 

pengembangan pelatihan vokasi 

di Indonesia. Menaker juga 

menjelaskan bahwa tidak ada 

salahnya membuka pintu investasi 

dari luar negeri, jika manfaat yang 

diperoleh negara dari investasi 

tersebut besar dan dapat langsung 

dirasakan oleh rakyat.(***)
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Memberdayakan dan Melindungi TKI
Mulai Dari Desa

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan 

dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Salah 

satunya adalah program Desa Migran Produktif 

(Desmigratif), yang merupakan terobosan Kemnaker 

untuk ditujukan bagi desa yang menjadi kantong-

kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

KILAS BALIK



Edisi Khusus 2017 15

M
enteri Ketenagakerjaan 

M. Hanif  Dhakiri 

m e n g a t a k a n , 

D e s m i g r a t i f  m e r u p a k a n 

pelayanan dan perlindungan 

TKI secara terpadu dan berbasis 

desa. Program ini terdiri dari 

seperangkat rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan secara terpadu 

antara Kemnaker, beserta seluruh 

kementerian dan lembaga terkait 

juga peran serta aktif pemerintah 

desa. Sasarannya yaitu TKI yang 

akan berangkat ke luar negeri, TKI 

purna, dan keluarga TKI.

“Menjadi TKI ke luar negeri 

adalah hak setiap orang dan 

menjadi TKI merupakan pilihan. 

Negara hadir untuk melayani 

dan melindungi TKI sejak pra-

keberangkatan hingga kembali 

ke daerah asal harus aman, cepat, 

mudah dan berbiaya murah, 

Semua dilakukan sejak dari unit 

terkecil yaitu dari desa.” kata 

Menaker dalam sambutannya di 

acara pencanangan Program Desa 

Migran Produktif (Desmigratif) 

di Desa Kenanga, Indramayu, 

Selasa (27/12/2016).

P r o g r a m  D e s m i g r a t i f 

merupakan program yang 

dirancang di desa asal Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI). Selain 

untuk meningkatkan pelayanan 

dan perlindungan bagi Calon 

TKI yang akan bekerja ke luar 

negeri, program ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan kemandirian 

ekonomi dan kesejahteraan bagi 

keluarga TKI dan TKI purna, serta 

mendorong peran aktif pemerintah 

desa. 

Kemnaker menggagas program 

sejak 2016 dengan  Pilot Project 

(Proyek Percontohan) Desmigratif 

di 2 (dua) lokasi yaitu Desa 

Kenanga, Kecamatan Sindang, 

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 

dan Desa Kuripan, Kecamatan 

Wa t u m a l a n g ,  K a b u p a t e n 

Wonosobo, Jawa Tengah. Pada 

tahun 2017 rencananya akan 

dibentuk sebanyak 120 desa, 

meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/

Kota asal TKI dan 20 desa di 10 

Kabupaten/Kota di Propinsi NTT. 

Sementara itu, pada tahun 2018 

akan dibentuk sebanyak 130 Desa 

dan  pada 2019 sebanyak 150 Desa. 

Menaker menyapa dan berbincang-

bincang dengan warga Desa 

Kuripan, Kecamatan Watumalang, 

Kabupaten Wonososbo.

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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Terdapat empat pilar utama 

program Desmigratif. Pertama, 

pusat layanan migrasi dimana 

orang atau warga desa yang 

hendak berangkat ke luar negeri 

mendapatkan pelayanan di 

balai desa melalui peran dari 

pemerintah desa. Informasi yang 

didapatkan antara lain informasi 

pasar kerja, bimbingan kerja, 

informasi mengenai bekerja 

ke luar negeri dan lain-lain 

termasuk pengurusan dokumen 

awal.  Kedua, kegiatan yang 

terkait dengan usaha produktif. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

membantu pasangan dari TKI 

yang bekerja di luar negeri agar 

mereka memiliki keterampilan 

dan kemauan untuk membangun 

usaha-usaha produktif. Kegiatan 

ini mencakup pelatihan untuk 

usaha produktif, pendampingan 

untuk usaha produktif, bantuan 

sarana produktif hingga 

pemasarannya. 

Ketiga, community parenting 

yaitu kegiatan untuk menangani 

anak-anak TKI atau anak-anak 

buruh migran yang diasuh 

bersama bersama-sama oleh 

masyarakat dalam suatu pusat 

belajar-mengajar. Dalam konteks 

ini orang tua dan pasangan 

yang tinggal di rumah diberikan 

pelatihan tentang bagaimana 

membesarkan atau merawat anak 

secara baik agar mereka ini bisa 

terus bersekolah mengembangkan 

kreatifitasnya sesuai dengan 
masa kanak-kanak mereka. Pilar 

keempat yaitu, koperasi usaha 

untuk penguatan usaha produktif 

untuk jangka panjang koperasi 

usaha produktif ini tentunya juga 

bisa menjadi inisiatif bersama 

dari masyarakat yang akan 

didukung oleh pemerintah. 

“TKI yang bekerja di 

luar negeri belum mampu 

memanfaatkan hasil kerja yang 

Menaker bersama Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto (Kanan), Direktur Kelembagaan dan Transaksional 

Banking BNI, Adi Sulistyowati (Ujung Kiri), dan Bupati Indramayu, Anna Sophanah (Tengah) resmikan 

Desmigratif di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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mereka peroleh untuk usaha-

usaha yang bersifat produktif, 

namun lebih berperilaku 

konsumtif, hal ini mendorong 

mereka untuk kembali bekerja 

ke luar negeri. Sementara 

keluarga yang ditinggalkan 

hanya mengharapkan gaji TKI 

(remittence) tanpa mengupayakan 

bagaimana memanfaatkan uang 

tersebut untuk mengembangkan 

usaha-usaha produktif,” ungkap 

Menaker.

U p a y a  p e m e r i n t a h 

dalam memberdayakan dan 

meningkatkan perlindungan 

terhadap TKI  menuai apresiasi dari 

Bank Dunia. Bank Dunia menilai 

hal ini merupakan terobosan dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

dan melindungi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI). Harapannya, 

pemerintah melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap program 

ini, sehingga ada jaminan 

keberlangsungannya. 

“Ini program bagus. 

Desmigratif adalah upaya 

komperhensif dalam melindungi 

TKI. Dari sebelum berangkat, 

sedang hingga TKI pulang,” ujar 

ekonom senior Bank Dunia Ririn 

Salwa Purnamasari saat ditemui 

di tempat yang sama.

Menekan Angka TKI Non 

Prosedural

Warga Desa Kuripan 

memperoleh sejumlah pelatihan 

oleh pendamping program agar 

warga dapat mengolah potensi 

lokalnya menjadi produk yang 

memiliki nilai tambah. Pelatihan 

yang diberikan diantaranya adalah 

pengolahan salak, singkong, 

daging ayam, telur puyuh dan 

Menaker Mengajak Anak-anak TKI di Desa Kuripan, 

Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, 

Jawa Tengah  Untuk Belajar Bersama

Sumber: Biro Humas Kemnakr
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pelatihan membatik.

Sedangkan di Desa Kenanga, 

pelatihan yang telah diberikan 

adalah pembuatan kerupuk kulit 

ikan, kerupuk udang, keripik 

manga, manisan manga, dodol 

mangga, sirup mangga, baso soji, 

abon sapi, dan rempeyek. Kedua 

desa juga mendapatkan pelatihan 

pengemasan sampai pemasaran 

produk.  Harapannya, melalui 

pelatihan kewirausahaan dengan 

skema Tenaga Kerja Mandiri ini 

diharapkan akan bisa mendorong 

warga desa untuk membuka usaha 

produktif yang berkelanjutan. 

Dengan program Desmigratif, 

TKI yang telah pulang ke tanah 

akan berpikir ulang kembali 

menjadi TKI. Darwinah, salah 

satu mantan TKI dari Indramayu 

menyambut baik terobosan yang 

dilakukan oleh Kemnaker ini. 

Menurutnya dengan mendapatkan 

bantuan dari pemerintah akan 

membuat TKI dari Indramayu 

yang sebagian besar perempuan 

ini akan berpikir ulang untuk 

kembali bekerja ke luar negeri.

“Apalagi kalau menjadi TKI 

non-prosedural hanya akan 

menjadi masalah saja. Lebih baik 

hasil dari kita bekerja digunakan 

untuk membuka usaha, jadi 

uangnya diputar tidak habis 

begitu saja.”katanya.

Program ini memang dirancang 

sekaligus untuk menekan 

jumlah TKI non prosedural yang 

termasuk dalam kategori tindak 

pidana perdagangan manusia 

(human trafficking) dan kerap 

melibatkan masyarakat desa 

sebagai korbannya. TKI ilegal dan 

korban TPPO menjadi perhatian 

serius pemerintah. Diketahui 

selama ini calo-calo banyak 

beredar di desa dan calo-calo ini 

atau sponsor juga merekrut warga 

desa untuk kepentingan kerja di 

luar negeri.”

Pemerintah mengharapkan 

dukungan semua pihak 

agar Desmigratif ini bisa 

berjalan secara maksimal 

untuk peningkatan kualitas 

migrasi pelayanan migrasi 

dan perlindungan migrasi. Hal 

tersebut dilakukan agar semua 

yang terkait dengan migrasi ke 

luar negeri bisa berlangsung 

secara cepat, mudah, murah dan 

aman. 

Bupati Indramayu Anna 

Sophanah mengatakan daerah 

yang dipimpinnya merupakan 

daerah pengirim buruh migran 

terbesar di Jawa Barat. Ia 

mengakui pemerintah daerah 

belum mampu menciptakan 

lapangan kerja sendiri. Karena 

itu, tak bisa melarang warganya 

bekerja keluar negeri. Masih 

tingginya angka TKI keluar 

negeri, lanjutnya, karena sampai 

dengan saat ini Indramayu 

masih mempertahankan sebagai 

daerah agraris sebagai amanat 

dari pemerintah pusat untuk 

menyukseskan swasembada 

pangan. Maka dampaknya adalah 

industri sulit masuk yang tentu 

saja penyerapan tenaga kerja 

masih terbatas.

“Dengan diresmikannya Desa 

Kenanga sebgai program Desa 

Migran, saya menyambut baik serta 

berterima kasih atas kepercayaan 

ini. Melalui Dinsosnakertrans, 

kami akan menjaga serta 

memanfaatkan program rumah 

mgran ini sebagaimana fungsi dan 

peruntukannya,” kata Anna.(***)

“
Desa menjadi sangat penting untuk 

terlibat dalam menangani proses 

migrasi sosial dari warga yang hendak 

bekerja ke luar negeri.

”

M. Hanif Dhakiri
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Pelayanan Terpadu Satu Atap

CERDAS

Pada medio Oktober tahun lalu Kementerian 

Ketenagakerjaan secara resmi membuka 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang 

terletak  di lantai I Blok B Gedung Kementerian 

Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto 

Kav. 51 Jakarta Selatan. Peresmian itu dibuka 

langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif 

Dhakiri bersama Kepala Badan Perencanaan 

dan Pengembangan Kemnaker Sugiarto 

Sumas dan jajaran pejabat Kementerian 

Ketenagakerjaan.

P
elayanan publik menjadi 

salah satu prioritas utama 

kementerian yang dipimpin 

oleh M. Hanif Dhakiri ini. 

Diharapkan dengan adanya PTSA 

perizinan terkait tenaga kerja dapat 

semakin cepat dan terintegrasi ke 

dalam sebuah sistem. PTSA sendiri 

memiliki motto CERDAS (Cakap, 

Efisien dan Efektif, Ramah, 

Disiplin, Akuntabel dan Sopan) 

ini lebih cepat dalam melayani 

masyarakat. Karena hanya dalam 

hitungan detik, tiket antrian sudah 

diperoleh untuk mendapatkan 

pelayanan yang diperlukan.
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“Semua itu untuk mewujudkan 

pelayanan yang efektif, efisien dan 
berkualitas kepada masyarakat,” 

kata  Menaker saat meresmikan 

PTSA Kemnaker di Jakarta pada  

Rabu (12/10/2016).

Jenis layanannya mencakup 

pelayanan data dan informasi 

ketenagakerjaan, pelayanan 

penyusunan Rencana Tenaga Kerja 

Daerah  (RTKD) atau Rencana 

Tenaga Kerja Nasional (RTKN), 

perizinan penyelenggaraan 

pemagangan di luar negeri, dan 

pemberian surat rekomendasi 

p e m b e r a n g k a t a n  p e s e r t a 

pemagangan ke luar negeri.

Selain itu tersedia juga layanan 

pemberian surat rekomendasi 

perpanjangan surat izin Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta (PPTKIS), tata 

cara penerbitan perpanjangan surat 

izin pelaksana penempatan TKI, 

tata cara penerbitan perubahan 

surat izin pelaksana penempatan 

TKI, tata cara pencairan deposito 

pelaksana penempatan TKI, 

pelayanan pendaftaran perizinan 

kerja bersama dan pelayanan 

pengesahan peraturan perusahaan.

Layanan PTSA ini dapat 

dimanfaatkan  oleh stakeholders 

ketenagakerjaan, seperti pekerja/

buruh, pencari kerja, TKI, TKA, 

perusahaan maupun  masyarakat 

umum yang membutuhkan 

pelayanan ketenagakerjaan  secara 

terintegrasi dari unit-unit kerja di 

Kemnaker  tanpa dipungut biaya

PTSA  juga memanfaatkan 

teknologi informatika secara 

online dengan baik seluruh 

tahapan proses pelayanan, baik 

waktunya dari detik ke detik 

maupun petugas penanggung 

jawabnya dari level P0 di petugas 

booth. P1 di Sekretariat Unit Kerja 

Eselon 1, maupun P2 di Unit Kerja 

Eselon 2 yang bersangkutan,  serta 

meminimalisir pertemuan tatap 

Peresmian PTSA Kemnaker di Lantai 1 

Gedung B Kemnaker

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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muka petugas di semua level 

dengan anggota masyarakat yang 

memerlukan pelayanan,

Say NO to Pungli!

K e m n a k e r  m e m a s t i k a n 

pe r i z inan  d i  l i ngkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

tidak dibebankan biaya lagi 

apalagi pungutan liar (pungli). Hal 

ini dikarenakan perizinan terkait 

ketenagakerjaan sudah terintegrasi 

dengan sistem online. Mekanisme 

ini, akan meningkatkan transparansi 

pelayanan dan mencegah praktik 

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme 

(KKN) serta mencegah praktik 

percaloan dan pungli dalam setiap 

pelayanan ketenagakerjaan bagi 

masyarakat.

“Kita pastikan PTSA tidak 

memungut biaya pelayanan alias 

gratis dan jangka waktu proses 

penyelesaiannya diinformasikan 

langsung melalui SMS pada saat 

kedatangan pertama, sehingga 

tidak memerlukan biaya transport 

untuk datang beberapa kali, karena 

prosesnya sudah dilakukan secara 

online, “ ujar Menaker Hanif.

Sementara itu dalam laporannya 

Kepala Badan Perencanaan dan 

Pengembangan Ketenagakerjaan 

Sugiarto Sumas menambahkan 

pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi (PTSA-red) 

mulai diterapkan sejak Maret 

2016, dengan demikian hingga 

tanggal peresmian PTSA sudah 

berlangsung selama 7 bulan 12 

hari.

Selama tahun 2016 telah 

memberikan jumlah layanan 

sebanyak 12.637 layanan. Sebanyak 

5.423 berupa pelayanan di Ditjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI dan Jamsostek). Pelayanan 

PHI dan Jamsostek yang diberikan 

yaitu terkait dengan Pelayanan 

pendaftaran perjanjian kerja 

bersama, pelayanan pengesahan 

peraturan perusahaan, dan 

pelayanan perselisihan hubungan 

industrial. Selanjutnya sebanyak 

2.827 layanan di Ditjen Pembinaan 
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Pengawasan Ketenagakerjaan 

dan K3 dengan pelayanan seputar 

pelayanan penerbitan penunjukan 

/ lisensi personil K3, pelayanan 

penerbitan penunjukan lembaga  

K3, dan pelayanan penerbitan 

rekomendasi peralatan.

Berikutnya sebanyak 2.659 

layanan Ditjen Binapenta dan PKK 

dengan rincian pelayanan berupa 

tata cara penerbitan, perpanjangan, 

dan perubahan surat izin pelaksana 

penempatan tenaga kerja Indonesia 

dan tata cara pencairan deposito 

pelaksana penempatan tenaga 

kerja Indonesia. Pelayanan di 

Ditjen Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas hingga Desember 

2016 sebanyak 1.092 layanan 

dengan beberapa pelayanan 

terkait antara lain; perizinan 

penyelenggaraan pemagangan 

di luar negeri, pemberian surat 

tanda daftar penyelenggaraan 

pemagangan di luar negeri, dan 

pemberian surat rekomendasi 

p e m b e r a n g k a t a n  p e s e r t a 

pemagangan ke luar negeri. 

Sedangkan pelayanan konsultasi 

di PPID di Sekretariat Jenderal 

melayani sebanyak 636 layanan.  

Sementara itu selama periode 

Januari 2017 hingga April 

2017, PTSA telah memberikan 

pelayanan kepada sebanyak 

9.904 pemohonnya. Rinciannya 

berdasarkan direktorat yaitu Ditjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 2.477, Ditjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

dan K3 2.365 pelayanan. 

Selanjutnya Ditjen Binapenta dan 

PKK melayani sebanyak 3.932, 

Ditjen Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas 526, dan pelayanan 

konsultasi di PPID di Sekretariat 

Jenderal melayani sebanyak 610 

pelayanan.

Di PTSA, pemohon juga 

dapat memberikan penilaian atas 

pelayanan yang telah didapatkan. 

Saat ini aplikasi kepuasan 

pelanggan sudah dilakukan di 

masing-masing booth atau per 

pelayanan direktorat dalam bentuk 

monitor touchscreen.”Peningkatan 

pelayanan akan terus kami berikan 

agar pemohon atau siapa saja 

semakin terbantu mengurus hal-

hal yang terkait ketenagakerjaan 

dengan adanya PTSA.”tutup 

Sugiarto.(***)
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HIGHLIGHT BERITA

Abu Dhabi Dialogue 2017
Transparasi Kontrak Kerja Hingga Perlindungan Pekerja Migran

P
ertemuan Abu Dhabi 

Dialogue (ADD) tingkat 

Menteri Tenaga Kerja 

kembali digelar. Pertemuan 

tersebut berlangsung pada 

tanggal 23-24 Januari 2017 di 

Collombo, Sri Lanka. Pertemuan 

ADD merupakan pertemuan antar 

negara-negara penerima Tenaga 

Kerja Asing di Timur Tengah. 

Adapun perwakilan negara-

negara yang hadir adalah mereka  

yang tergabung dalam Collombo 

Process (CP), dimana Indonesia 

sebagai salah satu anggotanya. 

Sekretaris Jendral (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Hery Sudarmanto mewakili 

Menteri Ketenagakerjaan M. 

Hanif Dhakiri, memimpin delegasi 

Indonesia. 

Perlindungan pekerja migran 

merupakan isu utama yang 

dibahas dalam ADD. Dalam 

pembukaannya, Perdana Menteri 

Srilanka, Ranil Wickremesinghe 

mengatakan, seiring menipisnya 

batas-batas negara, setiap negara 

tidak mungkin lagi menjadikan 

persoalan perlindungan pekerja 

migran sebagai urusan domestik. 

Salah satu dampak dari makin 

meningka tnya  pergerakan 

tenaga kerja antarnegara adalah 

munculnya praktik kejahatan 

manusia yang terkait dengan isu 

pekerja migran.

 “Saya menekankan arti 

pentingnya kompetensi tenaga 

kerja sebagai dasar perlindungan 

serta peningkatan kesejahteraan 

para pekerja migran.  Dengan 

memiliki bekal keahlian dan 

keterampilan, serta pengetahuan 

yang cukup pekerja migran bisa 

menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan, terutama perdagangan 

manusia,” ungkap Ranil dalam 

sambutannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto 

mengungkapkan, perlindungan 

awal yang dibutuhkan calon 

pekerja migran diberikan melalui 

pola standarisasi kompetensi 

tenaga kerja Indonesia yang telah 

terbentuk saat pelatihan dalam 

negeri. Menurutnya, masalah daya 

saing kompetensi berkaitanerat 

dengan pengakuan internasional 

terhadap kompetensi tenaga kerja 

Indonesia. Pengakuan tersebut 

yakni melalui sertifikasi.

Salah satu upaya Pemerintah 

Indonesia untuk memberikan 

perlindungan terbaik kepada 

calon pekerja migran (Tenaga 

Ker ja  Indonesia)  mela lui 

berbagai kebijakan dan program 

pengelolaan migrasi tenaga kerja 

yang bertujuan untuk mencapai 

migrasi yang aman dan adil, 

yaitu dengan penguatan sistem 

informasi pasar kerja. Penguatan 

informasi pasar kerja bertujuan 

untuk mengidentifikasi situasi 

pasar tenaga kerja saat ini dan 

untuk mendorong link and match 

proses penawaran dan permintaan. 

“Saat ini, Pemerintah telah 

membangun sistem informasi 

pasar kerja secara online yang 

terintegrasi dengan sektor terkait 

yang mencakup 496 kabupaten / 

kota di Indonesia,”ujar Hery.

Pada kesempatan yang sama, 

Dirjen International Organization 

on Migration/ IOM, HE William 

Lacy Swing, juga menekankan 

beberapa hal yg perlu diperhatikan 

dalam migrasi yang aman. 

“Migrasi sangatlah kompleks, 

tidak hanya bicara pekerja 
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migran, saja tetapi termasuk juga 

pengungsi, perdagangan manusia 

dan berbagai persoalan lainnya,” 

kata Lacy. 

Sebelumnya pertemuan ADD 

tingkat menteri didahului oleh 

Pertemuan tingkat Pejabat Senior 

/Senior Official Meeting (SOM) 

membahas tiga hal pokok yang 

menyangkut labour mobility, 

yakni: Sistem rekrutmen yang 

transparan, Pengembangan dan 

pengakuan keterampilan serta 

transparansi dalam kontrak kerja. 

Salah satu isu yang dibahas adalah 

transparasi kontrak kerja dengan 

menggunakan media digital. Jadi 

pencari kerja maupun pemberi 

kerja dapat mengakses kontrak 

tersebut dalam dunia maya, 

sebelum mereka bertatap muka

Pembahasan tingkat SOM 

menjadi modal untuk pertemuan 

tingkat Menteri yang menghasilkan 

Collombo Declaration. Tiga hal 

diatas telah diuji coba dalam 

kemitraan antara country of Origin 

(COO) dan Country of Destinition 

(COD). Pada pertemuan di SOM, 

dipaparkan hasil uji coba antara 

Arab Saudi dengan Banglades dan 

UEA dengan Philipina. Uji coba 

tersebut sebagai piloting yang 

diharapkan dapat diterapkan di 

negara-negara anggota lainnya. 

(***)

T
enaga Kerja Indonesia 

(TKI) asal Brebes, Siti 

Maryam (23) meninggal 

pada Senin (30/1/2017) pukul 

01.00 waktu Malaysia karena sakit 

Tubercolosis (TBC). Almarhumah 

sudah menjalani proses perawatan 

di Rumah Sakit Tengku Ampuan 

Rahimah, Klang, Malaysia sejak 

November 2016. Akibat status 

Maryam yang bekerja di Malaysia 

melalui jalur non-prosedural 

(ilegal), biaya pengobatannya tidak 

ditanggung oleh pihak asuransi. 

Jenazah Siti sempat tertahan di RS 

karena adanya tanggungan biaya 

rumah sakit senilai 17.000 ringgit 

(setara dengan Rp. 50 juta), 

Direktur Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja 

Luar Negeri Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Soes Hindharno mengatakan, 

tanggungan tersebut telah dibayar 

negara.  Jenazah Siti dikebumikan 

di Malaysia pada Sabtu 4 Februari 

2017 setelah mendapat persetujuan 

dari pihak keluarga di tanah air. 

“Tanggungan biaya rumah sakit 

almarhumah sudah dilunasi oleh 

negara melalui dana APBN Atase 

Ketenagakerjaan dan KBRI Kuala 

Lumpur,” jelasnya dalam siaran 

pers tertulisnya, Sabtu (4/2/2017)

Soes mengakui bahwa 

keberadaan TKI yang pergi 

ke luar negeri melalui jalur 

non-prosedural/ilegal sangat 

disayangkan, karena dengan 

menjadi TKI non-prosedural maka 

tidak ada jaminan penempatan dan 

perlindungan bagi TKI tersebut.  

Persoalan TKI non-prosedural ini 

tidak dianggap main-main oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Soes menuturkan bahwa tahun 

ini, Kemnaker akan menggalakkan 

Program Desa Migran Produktif 

di 120 desa kantong TKI yang 

tersebar di 50 kabupaten.

Program ini bertujuan untuk 

menjadikan pemerintah desa 

sebagai pusat layanan informasi 

TKI yang dapat dengan mudah 

diakses warga. Membangun 

layanan informasi TKI sejak dari 

desa dianggap penting karena 

selama ini warga mendapat info 

tentang TKI dari calo-calo yang 

Negara Lunasi
Tunggakan Rumah Sakit TKI di Malaysia
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banyak beredar di desa. “Warga 

yang ingin kerja di luar negeri 

minta tolong lewat calo, akhirnya 

jadi TKI ilegal, itu kan keliru,” 

tambah Soes.

Program Desmigratif dirancang 

untuk menjawab berbagai 

persoalan khas yang dimiliki oleh 

desa-desa kantong TKI. Mulai 

dari permasalahan kurangnya 

keterampilan yang membuat 

warga tidak punya pilihan selain 

menjadi buruh migran. Hingga 

persoalan kurangnya curahan 

perhatian kepada proses tumbuh 

kembang anak-anak yang orang 

tuanya tengah mencari nafkah di 

luar negeri.

Selain membangun pusat 

layanan informasi TKI, program 

Desmigratif juga menyasar 

beberapa kegiatan lain, seperti: 

pelatihan dan pendampingan usaha 

produktif, pembangunan koperasi 

usaha produktif, serta community 

parenting (pusat belajar bagi anak-

anak TKI).

 “Kita tidak bisa halangi warga 

desa yang ingin bekerja di luar 

negeri, tapi kita akan dorong terus 

agar (bekerja) ke luar negerinya 

lewat jalur yang legal,” tutup Soes. 

(***)

Slank dan Kemnaker
Kerjasama Kembangkan Aplikasi Pencari Kerja

G
r u p  m u s i k  S l a n k 

d a n  K e m e n t r i a n 

Ketenagakerjaan sepakat 

bekerjasama mengembangkan 

aplikasi ketenagakerjaan Join 

Kandidat. Sebuah aplikasi yang 

dirancang khusus untuk para 

pencari kerja, yang bisa diunduh 

melalui smartphone.  “Kementrian 

Ketenagakerjaan mendukung 

penuh kerjasama peluncuran 

aplikasi ini karena sangat 

mempermudah angkatan kerja 

Indonesia mendapatkan pekerjaan. 

Terutama angkatan kerja yang 

minim keterampilan,” kata 

Menaker Hanif usai pertemuan 

di ruangan kantornya, Kamis 

(23/3/2017). 

Pentolan Slank, Bimbim 

mengatakan, pihaknya tertarik 

mengembangkan aplikasi ini, 

karena terpanggil untuk mendorong 

pengangguran  mendapatkan 

pekerjaan dengan mudah. 

“Apalagi sebagian slankers (fans 

Slank) adalah kalangan marjinal,” 

tukasnya. Grup musik ini terdaftar 

sebagai salah satu pemilik saham 

Join Kandidat.

Lantas, apakah aplikasi Join 

Kandidat itu? Jika selama ini 

para pencari kerja dorepotkan 

menyusun surat lamaran dan 

curriculum vitae (CV) serta 

mengeluarkan ongkos mahal 

untuk mengirimkan lamaran 

ke perusahaan. Tidak demikian 

dengan Join Kandidat. Dengan 

mengunduh aplikasi ini seharga 

Rp 15 ribu, pencari kerja memiliki 

satu akun untuk mengisi data  

Kandidat (pencari kerja). 

CEO Join Kandidat, Adisetya 

menjelaskan, merujuk data Badan 

Pusat Statistik, saat ini lebih dari 

7 juta tenaga kerja Indonesia 

adalah pengangguran drop out. 

Sayangnya, penyedia layanan 

job portal di Indonesia kurang 

mengakomodir kelompok ini.  

“Sebaliknya, Join Kandidat 

s a n g a t  m e m p e r m u d a h 

mendapatkan pekerjaan sesuai 

dengan yang diinginkan secara 

mudah,” ujarnya.

Data kandidat berisi informasi 

data diri, jenis pekerjaan yang 

diharapkan sesuai dengan 
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kemampuaan yang dimiliki, 

jumlah upah yang diharapkan, 

wilayah kerja yang diinginkan, 

mempunyai pengalaman kerja atau 

tidak, serta informasi-informasi 

pendukung lain yang relevan.  

Untuk melengkapi foto kandidat, 

aplikasi ini menyediakan fitur 

selfie. Dengan demikian, foto 

yang dikirim adalah foto ril saat 

itu tanpa sentuhan editing.  

Kandidat bebas mencantumkan 

jenis pekerjaan apapun yang 

diinginkan. Tentu, pekerjaan yang 

tidak melanggar hukum. Nah, 

data kandidat yang telah masuk, 

akan “mengetuk pintu” ke semua  

perusahaan yang bergabung 

dengan Join Kandidat.

Aplikasi ini mempermudah 

perusahaan mencari kandidat 

secara real time, sesuai dengan 

kriteria yang dicari, tanpa harus 

memasang lowongan kerja. Lalu, 

mengundangnya untuk interview. 

Yang sering terjadi selama 

ini, perusahaan pencari kerja 

memasang lowongan kerja. Lalu, 

ratusan CV dan lamaran datang. 

Padahal yang dibutuhkan hanya 

satu pekerja. Tentu merepotkan 

proses seleksinya.

Adisetya mengaris bawahi, 

jika job portal yang ada saat ini 

adalah menyajikan lowongan 

pekerjaan. Sebaliknya,  Join 

Kandidat menyediakan informasi 

tenaga kerja. Uniknya lagi, dengan 

mengunduh aplikasi ini, Kandidat 

juga bisa langsung bekerja. Karena, 

aplikasi Join Kandidat dilengkapi 

dengan fitur kpay. Dengan 

demikian, Kandidat bisa melayani 

pembelian pulsa, pembayaran 

token listrik, PDAM, iuran BPJS, 

angsuran kredit, TV cabel, voucher 

game dan sebagainya.

Akan diluncurkan pada 10 

Mei, sepanjang  2017 aplikasi 

ini diharapkan diunduh oleh 750 

ribu Kandidat. Targetnya hingga 

tahun 2019 nanti terdapat 7,5 juta 

Kandidat yang terdaftar.  Join 

Kandidat diharapkan mam pu 

mendukung program pemerintah 

Presiden Joko Widodo yang pada 

periode pertama mentargetkan 10 

juta kesempatan kerja. (***)

Kemnaker

dan ILO
Gelar Simposium
Bahas Kepatuhan
Norma Ketengakerjaan

Sekjen Kemnaker Sampaikan 

Sambutan Pada Acara Simposium 

Strategi Peningkatan Kepatuhan 

Norma Ketenagakerjaan

Sumber: Biro Humas Kemnaker

K
e m e n t e r i a n 

K e t e n a g a k e r j a a n 

d a n  O r g a n i s a s i 

Perburuhan Internasional (ILO) 

menyelenggarakan simposium 

untuk mempromosikan inovasi 

d a l a m  k e p a t u h a n  n o r m a 

ketenagakerjaan. Simposium 

y a n g  b e r t a j u k  S t r a t e g i 

Peningkatan Kepatuhan Norma 

Ketenagakerjaan Melalui Sistem 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Indonesia ini diselenggarakan 

pada 4-6 April 2017 di Hotel 

J.S Luwansa, Jakarta. Acara ini 

melibatkan sekitar 100 peserta dari 

pemerintahan dan sektor swasta 

yang akan berbagi pengalaman 

dan ide mengenai pengawasan 

ketenagakerjaan yang inovatif dan 

efektif.

Simposium ini dirancang 

untuk membahas strategi-strategi 

inovatif, sebagai respon terhadap 
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berbagai  tantangan dalam 

kepatuhan kerja. Tantangan-

tantangan tersebut antara lain 

kurangnya tenaga pengawas 

ketenagakerjaan,  cepatnya 

perubahan pasar tenaga kerja, 

dan munculnya bentuk-bentuk 

pekerjaan yang tidak sesuai 

standar. 

Pasalnya,  perbandingan 

antara jumlah pengawas dengan 

perusahaan (mikro,  kecil , 

menengah dan besar) saat Ini 1 

orang pengawas ketenagakerjaan 

mengawasi 11.228 perusahaan. 

Pemerintah menaruh perhatian 

ser ius  untuk membangun 

pengawasan ketenagakerjaan. 

Saat ini terdapat 1.923 Pengawas 

ketenagakerjaan di seluruh 

Indonesia. Jumlah tersebut 

akan terus ditambah dan 

ditingkatkan kapasitasnya. 

Untuk menjalankannya 

p e m e r i n t a h  t e l a h 

mengeluarkan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. 257 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembentukan 

dan Pembinaan Kader Norma 

Ketenagakerjaan. Ke depan, 

peran KNK akan di perluas untuk 

melakukan self assessment melalui 

program Penilaian kepatuhan 

Norma Ketenagakerjaan. Hingga 

akhir tahun 2016, telah terdapat 

569 KNK muda, 166 KNK madya, 

dan 133 KNK utama. Mereka 

tersebar di 304 perusahaan dan 

90 persen menduduki tingkat 

manajemen (posisi manajer hingga 

direktur).

Kemnaker melalui Ditjen 

Binwasnaker dan K3 bersama 

Biro Hukum sedang menyusun 

peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

tentang Penilaian kepatuhan 

Ketenagakerjaan, dimana nantinya 

setiap awal tahun, kementerian 

akan melakukan public reporting 

dengan mengumumkan indeks 

kepatuhan ketenagakerjaan dari 

setiap perusahaan. Diharapkan 

dengan adanya indeks kepatuhan 

ketenagakerjaan ini, perusahaan 

akan terdorong untuk meningkatkan 

kinerja kepatuhannya secara 

berkesinambungan.

Dalam simposium ini, para 

peserta bertukar informasi dan 

pendapat mengenai langkah-

langkah baru mendorong kerjasama 

yang lebih erat dan memastikan 

pekerjaan layak untuk semua 

berdasarkan tidak hanya praktik-

praktik untuk meningkatkan 

pengawasan ketenagakerjaan 

di tingkat nasional, namun juga 

perkembangan dan pelajaran 

dari negara-negara lain seperti 

Filipina, Vietnam, dan Selandia 

Baru. Sementara perwakilan 

dari perusahaan-perusahaan 

multinasional dari sektor garmen, 

alas kaki, kelapa sawit dan otomotif 

berbagi pandangan mereka selama 

diskusi panel dan menegaskan 

kontribusi sektor swasta dan 

pilihan terhadap kemitraan publik-

swasta.

I L O - p u n  m e m b a g i 

pengalamannya dengan konsep 

Better Work, sebuah program 

internasional yang dijalankan 

bersama dengan International 

Finance Corporation dan 

didedikasikan untuk meningkatkan 

kondisi kerja di rantai pasokan 

sektor pakaian global. Melalui 

keter l ibatan 180 merek 

internasional dan di tingkat 

pabrik – mencapai 200 pabrik 

di Indonesia – Better Work 

memaparkan pembelajaran 

yang mendemonstrasikan 

bagaimana ketenagakerjaan 

menguntungkan bisnis dan 

pekerja.

 Michiko Miyamoto, Direktur 

ILO di Indonesia mengatakan 

simposium ini berperan penting 

dalam menegaskan pentingnya 

inovasi dan kerjasama dalam 

mengembangkan kepatuhan 

yang lebih baik di tempat kerja, 

Dan Rees, Direktur Program 

Better Work menambahkan “Ini 

merupakan kesempatan untuk 

menggali dan memperkuat 

hubungan antara Pemerintah 

Indonesia dan para mitra sosialnya 

dan kami berharap hasil dialog 

ini akan mengarah kepada 

pengawasan ketenagakerjaan yang 

lebih modern dan efektif,”. (***)

“Salah satu inovasi 

pemerintah adalah mengajak 

perusahaan untuk secara mandiri 

berinisiatif mematuhi norma 

ketenagakerjaan sebagai sebuah 

kebutuhan bisnis,”

jelas Hery Sudarmanto, Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, dalam sambutannya 

sebelum membuka gelaran simposium 

secara resmi (4/4/2017).
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MENJADI

BANGSA PEMENANG

P
residen Republik Indonesia Joko Widodo dalam 

suatu kesempatan berkata “Untuk menjadi 

bangsa yang maju kita perlu bersatu. Musuh kita 

jelas, kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan. Dan 

sekarang ini kita sedang bersaing dengan bangsa lain. 

Mari kita bersatu menjadi bangsa pemenang.” Menjadi bangsa 

pemenang, disitulah penekanannya. 

Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi dimana 
porsi penduduk usia produktif menjadi yang paling terbanyak 

dari populasi keseluruhan. Generasi muda Indonesia lantas 

didorong untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi Hal ini 

diperlukan agar mampu memenangkan kompetisi di dunia kerja 

serta mampu berkontribusi dalam membangun bangsa. Untuk 

bisa memenangkan kompetisi, tenaga kerja dan calon tenaga 

kerja harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

industri. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan berusaha 

menjawab tantangan tersebut melalui program pemagangan. 

Lulusan pendidikan formal di Indonesia masih perlu diberikan 

bekal tambahan melalui pelatihan langsung ditempat 

kerja yang bisa dilaksanakan dengan mengikuti program 

pemagangan. Tulisan berikut ini akan menjelaskan 

secara gamblang mengenai program yang berada di 

bawah Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pelatihan 

Produktivitas Kemnaker.

KILAS BALIK

Untuk mempercepat kompetensi tenaga kerja maka di penghujung tahun

2016, Presiden 

Ketua 

perusahaan mendeklarasikan Pemagangan Nasional Menuju Indonesia

Kompeten. Peluncuran program pemagangan ini ad

Penandatanganan Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan tanggal 24 

yang lalu. Progra

keterampilan kepada para pencari kerja
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Menciptakan Petarung Kompeten

dan Siap Bersaing

Menghadapi persaingan global, pemerintah meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam 
negeri lewat program pemagangan nasional. Dikomandoi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bersama-

sama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berkomitmen 
untuk menyelenggarakan program tersebut mulai tahun 2017.

Untuk mempercepat kompetensi tenaga kerja maka di penghujung tahun 

2016, Presiden RI Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua KADIN, 

Ketua APINDO, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang dan perwakilan 

perusahaan mendeklarasikan Pemagangan Nasional Menuju Indonesia 

Kompeten. Peluncuran program pemagangan ini adalah sebagai tindak lanjut 

Penandatanganan Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan tanggal 24 April 2016 

yang lalu. Program ini dilatarbelakangi kesepahaman seluruh pihak untuk memberikan 

keterampilan kepada para pencari kerja

P
r o g r a m  p e m a g a n g a n 

menjadi salah satu instrumen 

penting dalam peningkatan 

kompetensi tenaga kerja Indonesia. 

Program ini diharapkan bisa 

membuka kesempatan kerja yang 

lebih luas bagi masyarakat secara 

umum terutama kaum muda.

Presiden Jokowi saat membuka 

deklarasi Pemagangan Nasional 

mengatakan SDM merupakan 

kunci dalam memenangkan 

kompetisi global antarnegara. 

Indonesia, katanya lagi, harus 

fokus menyiapkan sumber 

daya  manus i a  Indones i a 

yang berkualitas sehingga 

memungkinkan Indonesia bisa 

melakukan lompatan kemajuan, 

mengejar ketertinggalan dengan 

negara-negara  yang la in . 

“Termasuk kemampuan tenaga 

kerja indonesia, agar langsung 

bisa bekerja setelah lulus dari 

pendidikan,” kata Jokowi di 

Karawang, Jawa Barat, Jumat 

(23/12/2016).

Dalam sambutannya Presiden 

Jokowi berharap peserta magang 

dapat menggunakan sertifikasi 

kompetensi yang dapat dipakai 

untuk melamar pekerjaan di 

perusahaan manapun. Selain itu 

ia juga berharap peserta magang 

untuk bisa memulai usaha sendiri 

atau menjadi wirausaha. Ia juga 

menginginkan agar peserta 

mendapatkan keahlian yang 

aplikatif. 

“Lebih bagus kalau ada yang 

mau memulai usaha sendiri, 

itu lebih bagus. Tadi sudah 

belajar apa tadi, solder, belajar 

membuat speaker, ya bisa saja 

memulai usaha bikin apa terserah. 

Karena yang mendapatkan 

sertifikat kemampuannya sudah 
memenuhi standar dari SKKNI 

(Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia) atau standar 

internasional atau standar-standar 

khusus.”ujarnya.

 Presiden Jokowi turut 

menyerukan agar perusahaan minta 
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untuk benar-benar memastikan 

hak para pemagang supaya 

dipenuhi. Haknya yang diberikan 

antara lain uang transportasi, bisa 

diberi uang makan, atau diberikan 

hak-hak yang lain. Ia juga minta 

kementerian terkait utuk ikut terus 

mengawal, memantau pelaksanaan 

di lapangan. Sehingga peserta 

magang maupun yang perusahaan 

tempat magang sama-sama 

mendapatkan keuntungan dari 

program Pemagangan Nasional 

ini.

Menteri Ketenagakerjaan 

M. Hanif Dhakiri menyatakan, 

Pemagangan Nasional menjawab 

permasalahan ketersambungan 

antara lulusan dunia pendidikan 

yang belum dapat diterima industri 

karena kurangnya keterampilan 

sehingga tidak siap memasuki 

pasar kerja. Program ini sekaligus 

mendukung program prioritas 

Kementerian Ketenagakerjaan 

dalam menempatkan 10 juta 

tenaga kerja hingga 2019, atau 2 

juta tenaga kerja per tahun.

“Untuk memecahkan masalah 

link and match itulah pemerintah 

gencar melakukan pemagangan. 

Melalui pemagangan terpadu 

ini pemagangan akan sistematis 

dimana peserta melakukan 

magang dengan jabatan tertentu, 

mendapatkan insentif tertentu 

dan akan mendapatkan sertifikat 
setelah selesai menjalani program,” 

ujar Menteri Hanif dalam acara 

Deklarasi Pemagangan Nasional 

Menuju Indonesia Kompeten di 

Karawang, Jawa Barat, Jumat 

(23/12/2016).

Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS), jumlah tenaga 

kerja Indonesia pada Februari 2017 

mencapai 125,44 juta orang dari 

189,10 juta penduduk Indonesia 

di usia kerja. Dari angka tersebut, 

60,24 persen lulusan SD/SMP, 

27,52 persen lulusan SMA/SMK, 

dan 12,24 persen lulusan diploma/

universitas.  Dari data BPS tersebut 

terlihat bahwa tenaga kerja 

didominasi lulusan pendidikan 

menengah ke bawah. Hal itu 

membuat pemerintah semakin 

gencar mendorong pendidikan 

dan pelatihan kerja. Pemagangan 

adalah bagian dari sistem pelatihan 

kerja yang diselenggarakan 

secara terpadu antara pelatihan 

di lembaga pelatihan dan bekerja 

secara langsung.

Sejak 2009 hingga November 

2016 program pemagangan dalam 

negeri sudah diikuti oleh 169.317 

ribu peserta. Rinciannya yaitu, 

13.053 pemagang di tahun 2009, 

14.006 pemagang di tahun 2010, 

21.088 pemagang di tahun 2011, 

23.071 pemagang di tahun 2012, 

24.709 pemagang di tahun 2013, 

26.367 pemagang di tahun 2014, 

26.437 pemagang di tahun 2015, 

dan 20.586 pemagang hingga 

November 2016. Sementara 

untuk program pemagangan 

nasional yang dimulai tahun 

2017 akan diikuti oleh sekitar 

163.000 pemagang. Angka 

ini menunjukan komitmen 

pemerintah dalam menciptakan 

terobosan untuk percepatan 

peningkatan kompetensi tenaga 

kerja di Indonesia melalui program 

pemagangan nasional dalam negeri 

secara mandiri.

Menaker melanjutkan, dengan 

mengikuti program pemagangan 

yang sistematis peserta dapat 

memperoleh pengalaman kerja 

yang lebih praktikal. Sehingga, 

peserta pemagangan dapat lebih 

cepat diserap pasar kerja sekaligus 

menjadi bekal para peserta 

untuk terjun ke dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

“ D e n g a n  p e n g a l a m a n 

praktis yang didapat peserta 

pemagangan dapat meningkatkan 

kompetensinya dan cepat diserap 

pasar kerja. Pemagangan ini 

berkontribusi besar dalam 

menambah jumlah tenaga kerja 

skilled  serta menyesuaikan 

supply dan demand tenaga kerja.” 

ungkapnya.
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Metode pemagangan sendiri 

telah digunakan di berbagai negara 

digunakan untuk melakukan 

p e r c e p a t a n  p e n i n g k a t a n 

kompetensi tenaga kerja. Oleh 

sebab itu pemerintah dengan 

intensif mengajak para pengusaha 

agar  mendukung program 

pemagangan di dalam dan luar 

negeri. Hal tersebut diwujudkan 

melalui program Pemagangan.

2.648 perusahaan yang sudah 

berkomitmen Nasional menerima 

peserta magang tersebut berasal 

dari kawasan industri yang berada 

di wilayah DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa 

Timur. Sektor-sektor perusahaan 

yang mengikuti pemagangan 

antara lain 1.776 perusahaan sektor 

manufaktur, 200 perusahaan di 

sektor pariwisata, 12 perusahaan di 

sektor perbankan, 411 perusahaan 

di sektor kelautan dan perikanan, 

30 perusahaan teknologi informasi 

dan komunikasi ,  dan 219 

perusahaan sektor ritel.

Dalam Peraturan Menteri 

Ketenagkaerjaan RI Nomor 

36  Tahun  2016  Tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan di 

Dalam Negeri disebutkan, peserta 

magang diharuskan berusia 

minimal 17 tahun, memiliki bakat, 

minat, dan memenuhi persyaratan 

yang sesuai dengan program 

pemagangan, dan menandatangani 

p e r j a n j i a n  p e m a g a n g a n . 

Sementara untuk hak, peserta akan 

memperoleh fasilitas keselamatan 

dan kesehatan kerja selama 

mengikuti pemagangan, uang 

saku, memperoleh perlindungan 

dalam bentuk jaminan kecelakaan 

kerja dan kematian, memperoleh 

sertifikat pemagangan apabila 

dinyatakan lulus. 

Selama proses, peserta magang 

akan berada di bawah bimbingan 

dan pengawasan instruktur atau 

pekerja yang lebih berpengalaman. 

Skemanya yaitu 25 persen teori,75 

persen praktek, dan diakhiri dengan 

uji kompetensi (sertifikasi). Jangka 
waktu pemagangan berlangsung 

paling lama 1 tahun.  

Sinergi Seluruh Pihak Sukseskan 

Pemagangan

D
i r e k t u r  J e n d e r a l 

Pembinaan Pelatihan 

d a n  P r o d u k t i f i t a s 

(Binalattas), Bambang Satrio 

Lelono menyatakan, angkatan 

kerja dengan latar belakang 

pendidikan SMP ke bawah banyak 

yang mengalami kesulitan untuk 

melanjutkan sekolah karena 

faktor ekonomi maupun umur. 

Sedangkan jika masuk ke dunia 

industri mereka belum memiliki 

keterampilan yang memadai. Pun 

ingin berwirausaha tidak memiliki 

modal.  Disinilah program 

pemagangan menjadi salah satu 

jawabannya.

Meski demikian, program 

peningkatan keterampilan Sumber 

Daya Manusia (SDM) indonesia 

ini tidak akan berjalan dengan 

baik tanpa dukungan semua 

pihak. Untuk menyukseskan 

program ini dibutuhkan peran dan 

sinergi anatara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dinas tenaga 

kerja, dunia usaha dan angakatan 

kerja yang aktif mencari informasi.

 “Perlu adanya sinergi baik 

dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah termasuk didalamnya dinas-

dinas tenaga kerja di daerah, mereka 

harus menggencarkan sosialisasi 

p rog ram ke tenagake r j aan 

khususnya program pelatihan 

kerja dan pemagangan,” ungkap 

Bambang.
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Ia mengimbau agar Dinas 

Tenaga Kerja di daerah bersinergi 

dengan dunia industri setempat 

sampai dan organisasi masyarakat 

untuk memperluas akses informasi 

masyarakat. Dengan demikian 

program pemagangan akan fokus 

dan berjalan dengan maksimal 

dalam meningkatkan keterampilan 

SDM Indonesia.

Dalam skema program 

pemagangan, Kamar Dagang 

dan Industri (KADIN) Indonesia 

akan bertanggung jawab untuk 

memberikan masukan kepada 

pemerintah, mempromosikan 

dan mendorong perusahaan 

u n t u k  m e n y e l e n g g a r a k a n 

pelatihan kerja, dan membangun 

kualitas dan kuantitas dari 

penyelenggaraan pelatihan kerja 

melalui pemagangan.  Kadin 

akan memetakan perencanaan 

kebutuhan SDM di masing-

masing perusahaan – di setiap 

sektor – di setiap wilayah 

(kabupaten/kota dan propinsi). 

Serta pada akhirnya perencanaan 

kebutuhan SDM secara nasional 

sehingga perencanaan pendidikan 

keterampilan baik yang dilakukan 

oleh institusi pendidikan maupun 

oleh pusat latihan kerja/Balai 

Latihan Kerja (BLK) dapat 

sesuai dengan kebutuhan di dunia 

industri.”ujar ketua umum KADIN 

Indonesia Rosan P.Roeslani.

Kadin juga akan mendorong 

dunia usaha untuk dapat berperan 

serta dengan membagi pengalaman 

untuk memberikan masukan 

yang positif bagi pengembangan 

pendidikan keterampilan dan 

bahkan menjadi center of 

excellence untuk mencetak 

tenaga terampil yang dibutuhkan. 

Perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai fasilitas pelatihan 

dapat menjadi mitra Balai Latihan 

Kerja (BLK) yang ada di masing-

masing wilayah dan juga bisa 

menjadi mitra dunia pendidikan 

untuk mencetak tenaga-tenaga 

kompeten sesuai keahlian yang 

dibutuhkan. 

Sebagai tahap berikutnya, 

Kemnaker RI bersama-sama 

dengan KADIN Indonesia akan 

menyusun program, kurikulum, 

silabus, dan materi ajar di 

pelatihan berbasis kompetensi, 

serta bersama-sama melakukan 

monitoring dan evaluasi atas 

penyelenggaraan pelatihan terpadu 

secara berkala.  Untuk memastikan 

kesinambungan peran, pemerintah 

dan dunia akan segera membentuk 

Komisi Vokasi Sektoral di setiap 

daerah.

Ia meyakini pola kemitraan 

tersebut akan mencetak tenaga 

kerja kompeten untuk sektor/

industri tersebut.

 “Kadin berharap melalui 

kesepahaman ini, peningkatan 

produktiftas dan daya saing 

mampu mendorong pertumbuhan 

industri yang pada akhirnya 

akan menciptakan peningkatan 

lapangan kerja dan berkontribusi 

secara nyata pada peningkatan 

kese jah te raan  masyaraka t 

Indonesia.”ujar Rosan.  

SDM Berkualitas, Industri 

Bertumbuh

Me n t e r i  P e r i n d u s t r i a n 

A i r l a n g g a  H a r t a r t o 

mengatakan upaya pemerintah 

mendorong SDM Indonesia 

lebih produktif dan berdaya 

Drjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono lepas peserta 

pemagangan di Kabupaten Bandung Selatan (20/4/2017)

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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saing dilakukan agar mampu 

m e n d o r o n g  p e r t u m b u h a n 

industri. Hal ini akan membawa 

dampak luas pada penciptaan 

lapangan kerja dan berkontribusi 

nyata  da lam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. “Untuk 

itu, Kementerian Perindustrian 

memberikan perhatian lebih 

dalam pengembangan kompetensi 

SDM, di antaranya melalui 

pendidikan dan pelatihan vokasi, 

pemagangan, serta pemberian 

sertifikasi, yang diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing, efisiensi 
dan produktivitas di sektor industri 

nasional,” katanya dalam siaran 

pers tertulis.

Oleh karena itu, Menperin 

meminta peran aktif dari pelaku 

industri untuk terlibat dalam 

pelaksanaan program pendidikan 

dan pelatihan vokasi. “Kegiatan 

ini bisa melalui corporate social 

responsibility dan kami juga telah 

mengusulkan para expert industri 

yang memasuki usia pensiun agar 

memberikan pelatihan di Sekolah 

Menengah Kejuruan,” tuturnya.

Ia menyampaikan, upaya 

tersebut merupakan arahan 

Presiden Jokowi agar mampu 

mendongkrak  daya  sa ing 

Indonesia di era persaingan global 

yang semakin ketat sekaligus 

mengurangi angka pengangguran. 

Apalagi, potensi SDM lokal cukup 

besar dengan 60 persen dari 

penduduk Indonesia adalah usia 

produktif. Ia juga mengharapkan 

peserta magang nantinya selain 

ada yang diterima bekerja di 

industri, lulusan pemagangan ini 

bisa menjadi wirausaha muda. 

Pasalnya, Indonesia masih 

membutuhkan jutaan wirausaha 

baru agar dapat memenangi 

persaingan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN.

Dalam kesempatan yang sama, 

Ketua APINDO mengungkapkan 

Indonesia saat ini hanya mampu 

menciptakan sekitar 1,3 juta 

lapangan kerja per tahun. 

Sementara itu, dalam roadmap 

perekonomian APINDO, Indonesia 

perlu menciptakan lapangan kerja 

berkualitas setidaknya 3 juta per 

tahun.

Oleh sebab itu, 

Ap indo  s ebaga i 

asosiasi pengusaha 

y a n g bersinergi dengan 

P e m e r i n t a h  d a n  K A D I N 

Indonesia telah mengupayakan 

sejumlah gagasan dan program 

dalam mendukung program 

pemerintah penciptaan lapangan 

pekerjaan, salah satunya dengan 

melakukan inisiasi pembentukan 

Global Apprenticeship Network 

(GAN) - Indonesia. Dalam 

hal ini representasi APINDO 

masuk dalam struktur Board 

GAN Indonesia. GAN Indonesia 

merupakan organisasi pemagangan 

yang berafiliasi dengan GAN di 
Jenewa, Swiss.

Upaya lainnya yang dilakukan 

APINDO ada l ah  dengan 

melibatkan perusahaan anggota 

APINDO untuk memberikan 

pemahaman dan best practices 

sharing terkait pemagangan 

di Indonesia dan menyusun 

Panduan Pemagangan mengenai 

teknis serta prosedur pelaksanaan 

pemagangan di perusahaan.  

Gerakan pemagangan ini juga 

sejalan dengan salah satu butir 

rekomendasi Bali Declaration yang 

merupakan hasil dari 16th  Asia 

and the Pacific Regional Meeting 

(APRM) yang diselenggarakan 

6-9 Desember 2016 di Denpasar. 

Dalam pertemuan high level 

meeting di level nasional, ketiga 

unsur konstituen tripartit antara 

Pemerintah, Pengusaha, dan 

Serikat Pekerja juga menempatkan 

pemagangan sebagai salah satu 

program prioritas dalam Decent 

Work Country Program. (***)

Menperin Airlangga Hartanto
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A
k a n  t e t a p i ,  u p a y a 

p e m e r i n t a h  d a l a m 

m e m p e r c e p a t 

peningkatan kompetensi dan daya 

saing tenaga kerja ini mendapat 

kritikan. Program ini dikritik 

karena dianggap menjadi cara 

bagi industri untuk mendapatkan 

pekerja dengan upah murah. 

Salah satu kritikan datang dari 

Federasi Serikat Buruh Kerakyatan 

yang memandang persoalan 

magang hanya menjadi kedok 

untuk mendapatkan tenaga kerja 

murah. Mereka menuding beban 

kerja peserta magang sama dengan 

buruh atau bahkan lebih berat tanpa 

adanya kepastian perlindungan 

seperti jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja.” Para pemagang 

hanya akan menjadi buruh singkat 

dengan masa kerja 6 bulan,”kata 

Subono, Sekjen Federasi Serbuk 

Indonesia dalam keterangan pers 

tertulisnya Maret lalu.

Menteri Ketenagakerjaan 

M.Hanif Dhakiri dengan tegas 

menolak tudingan tersebut. 

Menurutnya saat ini dengan 

kondisi angkatan kerja di Indonesia 

yang didominasi lulusan SD/SMP, 

tidak memiliki ketrampilan, dan 

tidak memiliki modal untuk usaha, 

maka pemangangan menjadi jurus 

jitu.

“Sekarang 60 persen lulusan 

SD dan SMP mau dikemanakan? 

Disuruh sekolah lagi ketuaan, 

disuruh kuliah tidak punya ijazah 

Bukan
Upah MurahPemagangan

Program pemagangan 

dapat membantu tenaga 

kerja cepat terserap pasar 

kerja. Program tersebut 

juga memberikan 

keterampilan yang sesuai 

dengan kebutuhan pasar 

kerja serta memberikan 

pengalaman kerja 

dengan berbagai kondisi 

ketenagakerjaan di 

perusahaan.

Foto: Istimewa
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SMA, mau kerja enggak punya 

keterampilan, mau wirausaha 

tidak punya modal. Nah, kita 

bantu dia dengan magang itu agar 

dia punya keterampilan. Tidak 

perlu sekolah, tidak harus sekolah 

lagi, tapi dia punya kompetensi, 

sehingga punya instrumen ke pasar 

kerja atau bisa juga dipakai untuk 

berwirausaha.”ujarnya santai.

Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan dan Produktivitas 

(B ina la t t a s )  Kemente r i an 

Ketenagakerjaan Bambang 

Satrio Lelono juga mematahkan 

tudingan tersebut. Ia menegaskan 

bahwa program pemagangan 

yang dikomandoi oleh Kemnaker 

bukanlah jalan pintas bagi industri 

untuk mendapatkan pekerja 

dengan upah murah.

Untuk diketahui, selama 

mengikuti proses magang, peserta 

magang mendapatkan upah sebesar 

70 persen dari Upah Minimum 

Regional. Selain itu peserta juga 

memperoleh fasilitas keselamatan 

dan kesehatan kerja selama 

mengikuti pemagangan, uang 

saku, memperoleh perlindungan 

dalam bentuk jaminan kecelakaan 

kerja dan kematian, memperoleh 

sertifikat pemagangan apabila 

dinyatakan lulus.

“Program ini dikritik karena 

diduga akal-akalan industri 

untuk dapat upah murah. Padahal 

mereka dibayar 70 persen UMR, 

bandingkan dengan pemagangan 

di negara maju yang cuma dibayar 

60 persen,” ujar Bambang dalam 

paparannya di Forum Diskusi 

B a k o h u m a s  K e m e n t e r i a n 

Ketenagakerjaan di Semarang 

beberapa waktu lalu.

Kedua belah pihak, kata 

B a m b a n g ,  m e n d a p a t k a n 

keuntungan dari program ini. Bagi 

peserta jika sudah menyelesaikan 

program magang dapat mengikuti 

B
onus demografi adalah suatu kondisi 
dimana jumlah penduduk usia produktif atau 

angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar 

dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di 

bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Tahun 2020 

-2030, Indonesia akan memasuki bonusi demografi. 
Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk 

usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya 

di acara Deklarasi Pemagangan Nasional 

mengatakan dalam menghadapi persaingan global 

dan kompetisi dunia secara kuantitas potensi 

kekuatan kita sebetulnya cukup besar dengan  

60 persen dari penduduk Indonesia adalah anak 

muda. Untuk itu Indonesia harus fokus menyiapkan 

sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, 

Sebab, SDM yang berkualitas yang memungkinkan 

Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan, 

mengejar ketertinggalan dengan negara-negara 

yang lain. 

“Mayoritas penduduk kita  yang ada diusia 

produktif harus menjadi aktor-aktor pembangunan, 

aktor-aktor  inovasi. Jangan sampai bonus 

demografi kita ini berubah menjadi sebuah 
kumpulan pengangguran. Ini yang harus kita 

hindari, sangat berbahaya sekali.”ujarnya.

Bonus Demografi
Berkah atau Musibah?

proses seleksi untuk bekerja di 

perusahaan tersebut. Peserta juga 

mendapatkan sertifikat kompetensi 
yang diakui nasional sehingga 

meningkatkan kompetensi dan 

daya saing mereka di industri

Sedangkan bagi perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan. 

Sebab, perusahaan tidak perlu 

melakukan pelatihan kerja bagi 

calon pekerjanya karena telah 

melalui proses pemagangan terlebih 

dahulu. Peserta pemagangan akan 

mengikuti pelatihan yang langsung 

berkaitan dengan proses produksi 

di perusahaan terkait.

“Jadi tidak ada yang dirugikan. 

Model ini model terbaik dalam 

rangka peningkatan kompetensi 

tenaga kerja. Peserta mengikuti 

langsung proses produksi, tidak 

memerlukan adjustment training 

jika kemudian direkrut oleh 

perusahaan,”tegasnya. (***)
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Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan M. 

Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu sempat berujar 

apabila bonus demografi jika tidak dihadapi secara 
bersama-sama bukan tidak mungkin bisa menjadi 

musibah demografi. Oleh sebab itu Indonesia harus 
memanfaatkan momen ini sebaik-sebaiknya.“Akan 

mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang 

mendominasi jumlah penduduk bisa terserap 

pada pasar kerja  secara baik.   Sebaliknya, 

bonus demografi menjadi musibah atau bencana 
demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar 
kerja dengan baik.”katanya.

Dalam menghadapi  bonus demografi pada 
2020 nanti, lanjut Menaker, pemerintahan Presiden 

Joko Widodo menargetkan 2 juta lapangan kerja 

baru per tahun atau 10 juta lapangan kerja pada 

periode pemerintahan hingga tahun 2019. Tiap 

tahun, target tersebut sudah terlampaui. Karena 

itu, fokus berikutnya adalah meningkatkan kualitas 

pekerjaan. Hal ini disebabkan 60 persen tenaga 

kerja nasional adalah lulusan SD-SMP. Tenaga 

kerja yang hanya lulusan SD-SMP lebih banyak 

terserap di industri padat karya.

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri 

menyatakan, dalam menghadapi bonus demografi, 
pemerintah tak hanya terus meningkatkan jumlah 

lapangan pekerjaan. Lebih dari itu, pemerintah 

juga terus bekerja keras  meningkatkan kualitas 

lapangan pekerjaan.Untuk meningkatkan kualitas 

kerja, pemerintah berupaya meningkatkan 

kompetensi atau skill pekerja. Hal ini dilakukan 

diantaranya dengan meningkatkan pelatihan 

vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK), baik di BLK 

pemerintah maupun swasta, maupun melalui 

program pemagangan kerja.

Selain menciptakan lapangan kerja, pemerintah 

juga mendorong munculnya wirausahawan baru, 

dengan cara memberikan program pelatihan 

kewirausahaan dan pemberian bantuan sarana. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Maruli 

A Hasoloan optimalisasi bonus demografi dan 
program pemagangan juga dilakukan melalui 

beberapa program.

“Tak hanya itu, dalam lingkup ketenagakerjaan, 

Kemnaker juga terus mengoptimalkan program-

program penanggulangan pengangguran dan 

perluasan kesempatan kerja seperti kegiatan 

Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Terapan 

Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Tenaga Kerja 

Sukarela (TKS), job fair, dan bursa kerja online, 

serta pelayanan dalam rangka penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja luar negeri. (***)
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MAY DAY

2017

S
etiap tanggal 1 Mei, Indonesia dan negara-

negara dunia merayakan Hari Buruh 

Internasional atau biasa dikenal dengan May 

Day. Jika dibandingkan dengan kondisi perburuhan 

pada awal dicanangkannya, tentu kondisi saat ini 

sudah berbeda.

Terus dirayakan dari tahun ke tahun, May Day 

tak boleh menjadi seremoni semata. Sekalipun 

perjuangan tak kenal henti, perayaan May Day 

harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan 

produktif. “May Day harus menjadi momentum 

untuk merayakan kemenangan sekaligus juga 

merefleksikan gerakan buruh,” ungkap Menteri 
Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri.

Pemerintah ingin mengubah persepsi dan 

paradigma negatif tentang may day dapat berubah. 

Dimana, selama ini mayday identik dengan demo 

dan kemacetan, serta sweeping yang bersifat 

anarkis. Saat ini May Day harus diisi dengan 

kegiatan positif. Atas dasar itulah Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk tahun ini mengambil tema 

“May Day is A Happy Day”.

KABAR NAKER
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May Day 2017
Diisi Dengan
Kegiatan Produktif

M
e n u r u t  M e n t e r i 

K e t e n a g a k e r j a a n  R I 

(Menaker) M. Hanif Dhakiri, 

isu perburuhan yang selama ini 

menjadi tuntutan Serikat Pekerja/

Serikat Buruh (SP/SB) saat May Day 

selayaknya mengalami perubahan. 

Karena, sebagian isu dan tuntutan 

mereka telah tercapai. Untuk itu, 

May Day seharusnya menjadi hari 

kemenangan bagi perjuangan SP/

SB.

Selain i tu, Menaker juga 

berpendapat bahwa perjuangan 

buruh tak sepenuhnya selesai. 

Masih ada isu-isu perburuhan 

yang harus terus diperjuangkan. 

Oleh karenanya, selain menjadi 

hari perayaan kemenangan, May 

Day juga harus menjadi momen 

bagi SP/SB untuk merefleksikan 
gerakannya. Sehingga, kedepan 

gerakan SP/SB bisa lebih 

efektif dalam memperjuangkan 

kepentingan-kepentingannya.

“Kita ingin Hari Buruh ini dijadikan temen-

temen sebagai momentum untuk merayakan 

kemenangan perjuangan buruh,” kata Menaker 

menjelang perayaan May Day 2017 di Komplek 

Kampus UI Depok, Jawa Barat pada Hari Sabu 

(29/7/2017).

Daya Tarik Wisata May Day 

2017

M
enaker mengatakan 

perayaan may day 

diharapkan menjadi 

momentum kegembiraan yang 

mendukung kepentingan pihak 

publik dan masyarakat umum dan 

kepengtingan kalangan buruh dan 

pekerja. Ia mengingingkan agar 

publik tidak takut terhadap perayaan 

may day. Sehingga masyarakat 

umum  bisa mengapresiasi dan 

mendukung perjuangan para buruh 

yang dilakukan dengan berbagai 

cara. Dilain pihak, Menaker 

Hanif berpesan kepada pekerja 

agar momen kegembiraan dalam 

perayaan mayday  jangan sampai 

sampai diisi kegiatan-kegiatan 

yang kontraproduktif.

 “Demo gak masalah, tapi 

pastikan demo tertib, aman 

dan damai. Kita harus menjaga 

kepentingan masyarakat umum, 

jangan sampai salah paham 

terhadap perjuangan. Ini adalah 

perjuangan mulia. Namun jangan 
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sampai caranya salah,”katanya.

Perjuangan buruh, katanya, 

adalah sesuatu yang mulia dan 

semestinya dilakukan juga dengan 

cara-cara yang baik. Serikat 

Pekerja juga berkepentingan 

untuk menjaga agar kondusif. Ia 

memahami  dikalangan pekerja 

bisa dipahami kalau may day diisi 

dengan berbagai kegiatan positif, 

kegembiraan dan berbagai kegiatan 

yang menguatkan kebersamaan 

sebagai anak bangsa. Oleh sebab 

itu Pemerintah mengharapkan 

May day  bisa menjadi semangat 

bagi para pekerja. 

Tahun 2017 ini Pemerintah 

I n d o n e s i a  K e m e n t e r i a n 

Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) 

mendorong agar pelaksanaan May 

Day berbeda dari pelaksanaan 

May Day sebelum-sebelumnya. 

Pemerintah ingin May Day 

tahun 2017 mampu dirasakan 

oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Berbagai rangkaian acara pun 

dilakukan untuk memeriahkan 

May Day 2017 dengan mengusung 

semboyan “May Day is A Happy 

Day .  Rangkaian acara ini 

diwujudkan dengan semangat 

untuk mewujudkan hubungan 

stakeholder yang lebih kuat dan 

harmonis

Salah satu kegiatan yang 

diselenggarakan menjelang May 

Day adalah pelatihan membuat kue 

untuk SP/SB yang dilaksanakan 

di Gedung Kemnaker pada 

Hari Senin, 17 April 2017. 

Acara ini bertujuan membekali 

buruh/pekerja keterampilan dan 

kemampuan berwirausaha dalam 

bidang kuliner.

“Melalui berbagai kegiatan 

yang lebih positif seperti kegiatan 

pelatihan membuat kue ini, 

diharapkan akan memberikan 

dampak langsung pada peningkatan 

keterampilan dalam berwirausaha 

di bidang kuliner bagi peserta,” 

ujar Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) 

Kemnaker, Haiyani Rumondang.

Untuk menyukseskan kegiatan 

ini, Kemnaker bekerja sama 

dengan PT Bogasari Flour Mills 

1

32

Rangkaian acara Jelang May Day 

2017:

1. Gowes bersama SP/SB di 

Hutan UI Depok

2. Mengaji Bersama SP/SB di 

Bekasi

3. Pelatihan Pembuatan Roti di 

Kantor Kemnaker

Sumber: Biro Humas Kemnaker



Edisi Khusus 2017 45

untuk mengajari peserta membuat 

kue donat dan brownies. Haiyani 

berpandangan, acara semacamini 

akan berdampak pada perubahan 

image peringatan Hari Buruh 

Internasional “May Day” di 

Indonesia.

S e l a n j u t n y a ,  d i a d a k a n 

peluncuran buku “Quo vadis: 

Selintas Perjalanan Panjang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Indonesia” di  Hotel  Puri 

Denpasar, Jakarta Selatan, Selasa 

(25/4/2017). Pada kesempatan 

ini, Menteri Hanif menilai bahwa 

perayaan May Day dalam bentuk 

karnaval bisa mengundang 

antusiasme masyarakat. Pesan 

yang disampaikan pun dapat 

lebih mudah dimengerti khalayak 

karena disampaikan melalui 

sebuah pertunjukan karnaval yang 

menarik.

“Memperingati May Day 

melalui  karnaval  budaya. 

Pertunjukan seni dan olah raga 

seperti pementasan pencak 

silat yang di dalamnya bisa 

diselipkan pesan-pesan yang ingin 

disampaikan buruh. Jadi perayaan 

May Day Seperti ini lebih banyak 

pertunjukannya dan sedikit orasi,” 

tutur Menaker Hanif.

Rangkaian acara lainnya yaitu 

agenda kegiatan pada May Day 

2017 di antaranya adalah: kompetisi 

band antar serikat pekerja: 23 - 25 

April 2017, dialog antara Menaker 

dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja 

Peluncuran buku “Quo vadis: Selintas 

Perjalanan Panjang Serikat Pekerja/

Serikat Buruh Indonesia” di Hotel Puri 

Denpasar, Jakarta Selatan, Selasa 

(25/4/2017)

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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(SB/SP) di komplek rumah dinas 

Menteri Widya Chandra pada 

18 April 2017. Turnamen futsal 

Piala Menaker, lapangan futsal 

Kemnaker : 26 - 27 Apri 2017.

Kemnaker juga mengadakan 

acara Nggowes Bareng yang 

mengambil lokasi di Trek Hutan 

Kota di UI, Depok, tanggal 29 

April 2017 dengan peserta: 

Menaker, KSBSI, KSPSI, FSBSI, 

dan serikat pekerja, serikat buruh, 

juga media. Nusantara Buruh 

Mengaji di Masjid Raya Baitul 

Musthafa di kawasan MM2100 

Bekasi, 28 April 2017, juga 

akan ikut meramaikan 

perayaan May Day 2017. 

Sementara acara puncak 

diselenggarakan di Gelora 

Bung Karno dengan agenda 

konser, cek kesehatan, juga 

bazaar pada 1 Mei 2017.

M o m e n  T i n g k a t k a n 

Kebersamaan

S
alah satu hal yang paling 

mendasar dari perubahan 

konteks May Day adalah 

keterbukaan di era demokrasi. 

UUD Tahun 1945 telah menjamin 

kebebasan warganya untuk 

berkumpul, berserikat, dan juga 

mengemukakan pendapat. Dengan 

adanya landasan konstitusi yang 

demokratis ini, maka selayaknya 

pola yang dibangun oleh seluruh 

stakeholder ketenagakerjaan 

adalah dialog sosial. Baik oleh 

pemerintah, pengusaha, maupun 

SP/SB.

Menaker sendiri menilai, saat 

“

Bagaimana caranya kita 

membuat perayaan May Day 

yang bisa menjadi momentum 

perayaan kebersamaan buruh/

pekerja, pengusaha, dan 

pemerintah.

”

Menaker M. Hanif Dhakiri

ini masih ada paradigma saling 

berhadap-hadapan (vis-a-vis) 

antar pihak di tengah-tengah 

masyarakat. Paradigma ini tidak 

lagi relevan untuk membangun 

negara besar seperti Indonesia. 

Saat ini, seluruh stakeholder harus 

menjadikan satu sama lain sebagai 

sebuah partner.

Dengan adanya paradigma 

partnership tersebut, Menakerpun 

berharap May Day tidak hanya 

menjadi hari bagi para pekerja/

buruh saja. Tetapi 

m e n j a d i 

momentum yang 

dapat menyatukan seluruh 

stakeholder.

Selain itu, perayaan May Day 

juga masih identik dengan kesan 

negatif seperti demonstrasi untuk 

menyuarakan perjuangan para 

pekerja/buruh. Menakerpun ingin 

perayaan May Day disisi dengan 

kegiatan positif seperti karnaval.

Perayaan dengan cara seperti itu 

dinilainya perlu untuk dilakukan. 

Hal ini tidak akan mengurangi 

nilai spirit dari May Day. Justru, 

Perayaan May Day dalam bentuk 

seperti ini bisa mengundang 

antusiasme masyarakat. Pesan 

yang disamaikan pun dapat lebih 

mudah dimengerti khalayak. 

Karena disampaikan melalui 

sebuah pertunjukan karnaval yang 

menarik.

“Bahkan May Day  bisa 

menjadi daya tarik pariwisata. 

Hal itu perlu dilakukan agar citra 

pergerakan buruh menjadi positif 

dan menarik,” kata Menaker.

Presiden Konfederasi Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia  

Mudhofir memuji upaya 

Kemnaker di bawah pimpinan 

Menaker Hanif yang selama 

ini membuka pintu lebar 

bagi dialog-dialog bersama 

serikat  buruh/serikat 

pekerja. Dengan dialog 

yang intens antara SP/

SB bersama Kemnaker, 

banyak agenda perjuangan 

kaum buruh berhasil dicapai, salah 

satunya adalah lahirnya kebijakan 

hunian murah untuk pekerja.

“Berkat kebersamaan yang 

Bapak pelopori, kami semakin 

yakin dialog, loby dan negosiasi 

menjadi cara yang efektif untuk 

perjuangan kami. Semoga ke 

depan kebersamaan kita semakin 

erat dan kuat, demi tercapainya 

agenda-agenda perjuangan kaum 

buruh Indonesia,”  harap Mudhofir.  
(***)
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Terus Tingkatkan 

Kesejahteraan 

Pekerja

Sebagai Kado May Day 2017, Menaker 

bersama Presiden RI Joko Widodo dan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat RI (PUPR) Basuki Hadimuljono  

meresmikan pembangunan Rusunami untuk 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 

Serpong, Tangerang Selatan, pada hari Kamis 

(27/4/2017).

P
embangunan Rusunami untuk MBR ini 

searah dengan program pemerintah dalam 

menciptakan satu juta hunian. Menaker 

berharap, pembangunan Rusunami untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah ini bisa menjadi momentum 

untuk menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis antara pekerja, pemerintah, dan dunia 

usaha.

“Pelaksanaan peletakan batu pertama ini 

dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan menciptakan 

suasana hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan,” ungkap Menaker Hanif.

Menaker menjelaskan, upah bukan satu-satunya 

faktor penentu kesejahteraan. Faktor lain adalah 

sisi pengeluaran yang dapat dikompensasi dengan 

kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses 

pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan 

perumahan yang layak. “Penyediaan rumah murah 

yang aman, layak huni dan terjangkau merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan kelompok 

masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Menaker 

pada acara ground breaking tersebut.

Rusunami ini akan menyediakan sembilan 

ribu unit hunian. Dimana enam ribu di antaranya 

dikhususkan untuk MBR dan nam ribu unit hunian 

khusus pekerja. Hunian bagi MBR akan dibangun 

dalam sembilan tower apartemen dan dapat 

menampung populasi sekitar 18.000 jiwa.

“Ini sangat penting. Perumahan adalah salah 

satu kebutuhan pekerja dan masyarakat. Perumahan 

yang terjangkau dan layak huni,”  kata Presiden 

Joko Widodo.

Luas unit Rusunami ini adalah 30 m2 yang terdiri 

dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan 

ruang keluarga dengan harga 8,4 juta per meter 

Foto: Istimewa



Edisi Khusus 201748

M POWER

persegi atau sekitar 294 juta per 

unit dengan uang muka (down 

payment) sebesar satu persen. 

Sementara untuk tiga ribu unit 

hunian lainnya dikhususkan untuk 

areal komersial.

“Sangat bagus sekali. Kalau 

seperti contoh yang tadi, saya juga 

mau,” tutur Presiden.

Sebelumnya, Pemerintah juga 

telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2015 Tentang Pengupahan (PP 

Pengupahan). PP ini memberikan 

kepastian upah pada dunia 

usaha, kepastian kenaikan 

upah setiap tahun bagi pekerja, 

dan memperbanyak lapangan 

pekerjaan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan 

sebagai bagian Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) pun juga 

terus ditingkatkan kepesertaannya. 

Peningkatan perlindungan terhadap 

pekerja dan buruh terlihat dari 

bertambahnya jumlah kepesertaan 

di BPJS Ketenagakerjaan. Hingga 

Februari 2017, tercatat sebanyak 

22,16 juta pekerja yang terdaftar 

di BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain persoalan kesejahteraan, 

p e m e r i n t a h  j u g a  t e r u s 

mengupayakan percepatan 

peningkatan kompetensi pekerja/

buruh. Untuk mempercepat 

peningkatan kompetensi pekerja 

dan buruh, Kemnaker melakukan 

terobosan melalui program 3R 

BLK atau Revitalisasi, Reorientasi, 

dan Rebranding Balai Latihan 

Kerja dimana program tersebut 

akan menghasilkan lulusan 

yang masif dan sesuai dengan 

kebutuhan industri. Selain itu 

syarat pendidikan untuk mengikuti 

pelatihan BLK juga ditiadakan. 

Peniadaan syarat pendidikan ini 

diharapkan dapat membuat BLK 

menjadi lebih mudah diakses oleh 

masyarakat yang memerlukan, 

terutama masyarakat dengan 

tingkat pendidikan rendah. 

Selain itu, pelatihan di BLK 

juga tidak memungut biaya 

kepada para pesertanya. Berbagai 

kemudahan tersebut diharapkan 

dapat mendorong buruh dan 

perkerja untuk bergabung dan 

meningkatkan kompetensinya 

melalui pelatihan di BLK.

Pemerintah juga memperkuat  

program pemagangan nasional  

dengan bekerja sama dengan 

Kamar Dagang dan Industri 

(Kadin) Indonesia dan melibatkan 

perusahaan-perusahaan swasta 

di seluruh Indonesia. Program 

pemangangan meningkatkan 

kompetensi buruh. Pelaksanaanya 

sudah mengacu pada jabatan-

jabatan pada perusahaan. Setelah 

selesai mengikuti program 

magang, peserta akan di sertifikasi 
setelah melalui uji kompetensi 

agar keterampilan mereka diakui. 

(***)

Buruh Tidak Boleh

Hanya Kuat di Jalan P
embangunan nasional 

sangatlah membutuhkan 

kontribusi dan dukungan dari 

seluruh elemen bangsa, termasuk 

dari SP/SB. Dengan adanya ruang 

demokrasi terbuka untuk semua, 

pemerintah ingin gerakan SP/SB 

tidak lagi diidentikkan dengan 

aksi turun jalan. Saat ini SP/SB 

tidak bisa hanya kuat dijalan, 

mereka harus bisa melakukan 

dialog sosial dengan pemerintah 

maupun pengusaha. Sehingga 

kontribusi positif SP/SB terhadap 

pembangunan nasional akan lebih 

efektif.

“May  Day  me rupakan 

momentum untuk merefleksikan 

Diskusi dengan SP/SB jelang May 

Day 2017di Kediaman Menaker, 

Komplek Widya Chandera Jakarta 

Selatan

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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agar gerakan buruh ini menjadi 

lebih efektif, menjadi lebih 

optimal dalam meperjuangkan 

kepentingan-kepentingan kaum 

buruh sekaligus juga dalam 

berkontribusi dalam pembangunan 

secara keseluruhan,” kata Menaker 

lagi.

Apa yang diutarakan Menaker 

tersebut tentunya bukan tanpa 

alasan.  Berdasarkan Data 

Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos 

Kementerian Ketenagakerjaan RI 

(Kemnaker), proses demokrasi 

ketenagakerjaan Indonesia 

saat ini telah membentuk 

12 Konfederasi Serikat 

Pekerja dan 111 Federasi 

Serikat Pekerja. Sebaliknya, 

kepesertaan dari SP/SB 

sendiri terjadi penurunan. 

Pada tahun 2007, tercatat ada 

3,4 juta pekerja/buruh yang 

mengikuti keanggotaan SP/SB. 

Sedangkan pada tahun 2016 turun 

menjadi 2,7 juta.

“Artinya di atas bertambah 

tapi di bawah berkurang. Padahal 

kuncinya adalah yang di bawah, 

Ini juga harus menjadi perhatian  

serikat pekerja/serikat buruh,” urai 

Menteri Hanif.

Pemerintah menyadari bahwa 

dinamika perburuhan di Indonesia 

sudah berjalan sangat lama. 

Transformasi menuju paradigma 

yang terbuka pun membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. Oleh 

karenanya untuk memperkuat 

jalinan kerja sama antara 

pemerintah, pengusaha, dan SP/

SB, Menteri Hanif berinisiatif 

untuk melakukan pertemuan 

informal  dengan  se luruh 

stakeholder. Pertemuan informal 

ini sudah berjalan beberapa kali 

dan rutin dilakukan hampir setiap 

bulan.

Pertemuan yang dikemas dalam 

dialog santai ini difasilitasi oleh 

Menaker di kediaman dinasnya, 

Komplek Widya Chandra Jakarta 

Selatan. Dengan pertemuan 

informal ini, diharapkan masing-

masing pihak dapat mengutarakan 

persoalan dan tantangan yang 

sedang dihadapi oleh Indonesia. 

Sehingga, masing-masing pihak 

dapat memahami posisi, peran, dan 

juga gagasan yang komprehensif 

s e p u t a r  p e m b a n g u n a n 

ketenagakerjaan nasional.

“Kegiatan tatap muka seperti 

ini dapat menjadi sarana yang 

bagus untuk menyampaikan saran 

dan kritik. Informasi yang cepat 

akan membuat pemerintah lebih 

responsif,” kata Menaker pada 

salah satu kesempatan dialog 

dengan sejumlah perwakilan 

SP/SB di Kediaman Menaker 

Komplek Widya Chandra 

(18/4/2017).

Dalam berbagai pertemuan 

dan kesempatan, Menaker 

selalu menegaskan pentingnya 

kompetensi bagi SDM Indonesia 

saat ini. Menurut Menaker, di era 

yang demokratis ini perjuangan 

buruh juga harus mulai menyentuh 

persoalan kompetensi. SP/

SB harus mulai mendorong 

dan memikirkan anggotanya 

baga imana  men ingka tkan 

kompetensi. Misalnya dalam 

industri padat karya yang 

memiliki banyak tantangan. 

Pemerintah, kata Menaker, 

tidak berkeinginan pekerja 

terjebak dalam jabatan 

tertentu dalam posisi tertentu 

seumur hidup.

“Peningkatan kompetensi 

agar pekerja punya jenjang 

karir dari paling bawah, naik 

secara terus menerus itu penting. 

Jadi ketika terjadi kenaikan upah, 

maka upah itu menyesuaikan 

kenaikan kompetensi, masa kerja,” 

urai Menaker.

Pertemuan informal ini pun 

kerap dilakukan oleh Menaker 

dengan stakeholder, tak hanya 

dengan SP/SB. Pada pertemuan 

lainnya, Menaker juga berdialog 

dengan para pelaku usaha, awak 

media, dan sebagainya. Dengan 

adanya pertemuan informal 

ini, diharapkan hubungan dan 

komunikasi antar stakeholder 

dapat terus berjalan dengan lebih 

santai dan esensial. Sehingga, 

pembangunan ketenagakerjaan 

di Indonesia dapat tercapai lebih 

cepat dan maksimal. (***)
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Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 bagi bangsa Indonesia 
yang secara terus menerus berusaha mewujudkan kemandirian 

masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020. Peringatan 
K3 telah disepakati dan dimulai sejak 12 Januari sesuai dengan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 245/MEN/1990 Tentang 
Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. 

Kesadaran dunia industri dan tenaga kerja akan pentingnya 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan keniscayaan 

untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keduanya. 
Keberlangsungan dan perkembangan dunia industri serta 

kesejahteraan pekerja mustahil dicapai tanpa menerapkan K3 di 
lingkungan kerja.
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Pembangunan Nasional
Harus Didukung SDM Kompeten 

Berbudaya K3

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan 

pembangunan nasional untuk memperluas 

kesempatan kerja. Program pembangunan 

tersebut tentunya harus didukung oleh sumber 

daya manusia kompeten yang sadar akan 

pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3). Penerapan K3 dilingkungan kerja merupakan 

sebuah keniscayaan untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja yang mampu menjamin 

keberlangsungan dan perkembangan dunia 

industri

M
enteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri 

mengungkapkan pentingnya K3 dalam 

pidatonya saat membuka bulan K3 

Nasional tahun 2017 bertajuk “Dengan Budayakan 

K3 Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Menuju 

Masyarakat yang Selamat, Sehat dan Produktif” 

di halaman kantor Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017). 

“Dalam era globalisasi khususnya dalam era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN kesiapan sumber daya 

manusia sangatlah penting dalam menghadapi MEA 

termasuk peningkatan dalam aspek Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja,” katanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang 

Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas 

pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana 

terdapat tenaga kerja, hubungan kerja, atau kegiatan 

usaha dan sumber bahaya baik di darat, didalam 

tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di 

udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. 

Disamping itu, tujuan K3 tidak hanya untuk 

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja 

dan orang lain yang berada di tempat kerja agar 

terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk 

mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan 

sumber produksi sehingga dapat digunakan secara 

aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja. “Tujuan perlindungan 

K3 tersebut dapat terlaksana apabila seluruh unsur 

yang terdapat di perusahaan baik pihak menejemen 

perusahaan, Serikat Buruh, dan tenaga kerja atau 

buruh bersama sama berkomitmen melaksanakan 

upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja,” papar Menaker.

Foto: Humas Kemnaker

LAPORAN
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Menaker menegaskan bahwa perlindungan 

K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong 

produktivitas, jika dilaksanakan dan diterapkan 

melalui sistem manajemen K3  sebagaimana 

amanat pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, tema 

peringatan bulan K3 Nasional tahun ini dimaksudkan 

untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif 

membudayakan K3 yang diharapkan menjadi 

bagian integral dalam pembangunan nasional untuk 

meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat.

Melalui peringatan bulan K3 tiap tahunnya, 

Kemnaker mengimbau dan mendorong agar semua 

pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 

perguruan tinggi, organisasi provesi, asosiasi, 

pimpinan perusahaan, serta pekerja dan masyarakat 

secara umum, melakukan upaya-upaya konkret 

terhadap pelaksanaan K3 dilingkungannya masing-

masing. Sehingga budaya K3 benar-benar terwujud 

di setiap tempat kerja dan masyarakat secara umum 

di seluruh tanah air.

Tekan Angka Kecelakaan Kerja dengan K3

Masih relatif tingginya angka kecelakaan 

kerja menuntut Kemnaker untuk terus berupaya 

meningkatkan kesadaran dunia industri dan tenaga 

kerja akan pentingnya penerapan K3 di lingkungan 

kerja. Dari awal tahun 2015 hingga November 

2016, data BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan 

penurunan angka kecelakaan kerja yang cukup 

signifikan. Jika pada tahun 2015 terdapat 110.285 
kasus dari 296.271 perusahaan yang terdaftar, pada 

tahun 2016 turun hingga 8.918 kasus atau menjadi 

101.367 kasus dari total 359.724 perusahaan yang 

terdaftar. 

“Kejadian tersebut harus menjadi pelajaran yang 

sangat berharga untuk mencegah tidak terulangnya 

kejadian yang sama melalui berbagai upaya 

perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana 

pelaksanaan K3 yang akan terus dikembangkan 

Kementerian Ketenagakerjaan,” papar Menaker.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan 

pelaksanaan K3 di lingkungan kerja, Kemnaker telah 

melakukan sejumlah upaya seperti penyempurnaan 

Menaker melakukan donor darah pada Peringatan Hari K3 Tahun 2017

Sumber: Biro Humas Kemnaker
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peraturan perundang-undangan serta standar yang 

dijadikan pedoman. Hal ini membuat K3 dapat 

dengan mudah diimplementasikan. Pada tahun 2016 

telah diterbitkan beberapa signifikasi peraturan 
K3 untuk kepentingan penyederhanaan antara 

lain tentang K3 listrik, lift, penyalur petir, bejana 

bertekanan, dan pesawat tenaga dan produksi.

“Meningkatkan pengawasan bidang K3 melalui 

penambahan pengawas spesialis bidang K3. Pada 

tahun 2016 telah dididik pengawas baru sebanyak 

60 orang sehingga pada tahun 2016 terdapat 351 

orang pengawas spesialis bidang K3 yang 

tersebar diseluruh Indonesia,” ungkap 

Menaker.

Disamping itu, Kemnaker 

juga berhasil meningkatkan 

peranserta masyarakat dalam 

upaya pembinaan K3. Pada 

tahun 2016, jumlah lembaga 

audit SMK3 sebanyak 10 

perusahaan dan jumlah 

perusahaan jasa bidang K3 baik 

bidang pembinaan, pemeriksaan, 

pengujian, konsultasi dan fabrikasi 

mengalami peningkatan sebanyak 225 

menjadi 850 dari jumlah sebelumnya pada 

tahun 2015 yakni 625 perusahaan.

Kesadaran tenaga kerja dan masyarakat tentang 

pentingnya K3 juga terus meningkat. Hal ini ditandai 

dengan peningkatan jumlah personel yang memiliki 

kompetensi K3. Jika pada tahun 2015 terdapat 

57.653 personel K3, tahun 2016 meningkat menjadi 

75.081 orang. Selain itu, jumlah perusahaan yang 

menerapkan Sistem Menejemen K3 (SMK3) juga 

terus meningkat. Jika pada tahun 2015 terdapat 

1.040 perusahaan dari 224.031 perusahaan atau 

setara 0.47 persen perusahaan yang menerapkan 

SMK3, pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.762 

perusahaan dari 254.161 perusahaan atau setara 

0.71 persen.

 “Kerjasama dengan perguruan tinggi meningkat 

sebesar 150 persen dari 6 perguruan tinggi tahun 

2015 menjadi 15 perguruan tinggi di tahun 2016. 

Pelaksanaan pemerikasaan deteksi dini kanker leher 

rahim atau IVA Test pada tenaga kerja perempuan 

sebanyak 5.003 orang pada tahun 2015 dan sebanyak 

4.000 orang pada tahun 2016,” imbuh Menaker.

K3 Sebagai Budaya Kerja

Penerapan K3 diperlukan untuk mencegah 

kecelakaan kerja dan mengurangi terjadinya penyakit 

akibat kerja. Penerapan K3 juga menjamin setiap 

tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat 

kerja mendapat perlindungan. Hal tersebut akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

tenaga kerja dan perusahaan. Oleh 

karena itu, K3 harus menjadi budaya 

di lingkungan kerja.

“Kita meminta semua 

pihak yang terlibat dalam 

proses produksi, khususnya 

para pengusaha dan tenaga 

kerja agar memahami dan 

menerapkan keselamatan 

dan kesehatan kerja di tempat 

kerja,” ujar Menaker. 

Penerapan K3 memerlukan 

upaya bersama baik itu pemerintah, 

industri, akademisi, praktisi, maupun 

masyarakat umum berkewajiban berperan aktif 

sesuai fungsi dan kewenangannya. Upaya bersama 

tersebut meningkatkan penerapan K3 sehingga 

dapat berjalan secara maksimal.

Sedangkan untuk meningkatkan efektifitas 

perlindungan K3 secara terencana, terukur, 

terstruktur, dan terintegrasi dalam satu kesisteman, 

maka dunia industri perlu secara terus menerus 

menerapkan SMK3. Hal ini diperlukan untuk 

menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja yang melibatkan unsur manajemen, 

pekerja, dan atau serikat pekerja dalam rangka 

mencegah kecelakaan kerja, dan mengurangi 

penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 yang baik 

di perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang 

nyaman, efisien dan produktif. 
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“Perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja mencakup juga pencegahan dan 

penanggulangan HIV–AIDS ditempat kerja. HIV - 

AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi 

masalah besar di dunia termasuk di Indonesia,” 

ungkap Menaker. 

HIV–AIDS bukan hanya berdampak pada 

masalah kesehatan saja, akan tetapi juga berdampak 

luas pada masalah ekonomi, bisnis, dan sosial yang 

dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. 

Program pencegahan dan penanggulangan HIV-

AIDS (P2HIV-AIDS) merupakan 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 akan 

memberikan kontribusi dalam mencapai tingkat 

kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja. 

Menaker mengapresiasi seluruh pihak yang telah 

berupaya menjadikan K3 sebagai budaya kerja dan 

mencegah HIV AIDS di lingkungan kerja.(***)

Pentingnya Sinergi
Pengawas Ketenagakerjaan dan Balai K3

K
ebijakan penerapan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk 

mencegah dan mengurangi kecelakaan atau 

penyakit akibat kerja. Dengan demikian, efisiensi 
dan produktivitas seluruh komponen perusahaan 

dapat berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan 

sinergi antara Pengawas Ketenagakerjaan dan 

Balai K3 untuk memastikan tegaknya norma 

ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang K3.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan 

Pegawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Maruli A. Hasoloan 

mengungkapkan bahwa Balai K3 berhubungan 

erat dengan pengawasan ketenagakerjaan. “Kita 

harus lihat, hubungan antara Balai K3 dengan 

pengawasan itu erat,” kata Maruli saat membuka 

acara ‘Pertemuan Balai K3 Jakarta Dengan 

Pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2017’ di Jakarta, 

Kamis (9/3/2017).

Hubungan erat antara Pengawas Ketenagakerjaan 

dengan Balai K3 terletak pada fungsi keduanya yang 

menjalankan fungsi publik. Yakni bertugas untuk 

memastikan tegaknya norma hukum ketenagakerjaan. 

Selain itu, dewasa ini kompetensi dan tuntutan akan 

standar bagi perusahaan semakin tinggi, termasuk 

penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Hal 

ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi 

perusahaan untuk menerapkan kompetensi dan 

standarisasi tersebut. Oleh karenanya, sinergi 

antara Pengawas Ketenagakerjaan dan Balai K3 

sangat penting untuk memastikan tegaknya norma 

ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang K3.

Pentingnya sinergitas tersebut juga berkaitan 

erat dengan besarnya jumlah perusahaan dan tenaga 

kerja yang menjadi obyek pengawasan. Selain itu, 

resiko-resiko yang muncul di lingkungan kerja pun 

semakin berkembang. Sinergitas tersebut harus 

tercapai dalam beberapa aspek meliputi aspek 

kelembagaan, personal, sarana dan pra sarana, 
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mekanisme pengawasan dan tata kerja, serta 

hubungan internal dan eksternal antar keduanya. 

“Sehingga pengawas ketenagakerjaan baik yang di 

pusat maupun daerah, sekali lagi, harus menangani 

hal-hal yang terkait dengan norma ketenagakerjaan,” 

paparnya.

Selain sebagai salah satu aspek penting 

dalam perlindungan ketenagakerjaan, K3 juga 

merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja 

yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai 

pada keselamatan dan kesehatan masyarakat 

secara nasional. “Penerapan SMK3 juga menjadi 

persyaratan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia 

agar tidak kalah bersaing,” kata Maruli. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja, pelaksanaan 

kegiatan K3 tidak hanya ditujukan pada tenaga 

kerja dan orang lain yang berada di tempat 

kerja agar terjamin keselamatannya. Tetapi juga 

bagaimana dapat mengendalikan resiko terhadap 

peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat 

digunakan secara aman dan efisien agar terhindar 

dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Penerapan SMK3 yang terintegrasi menjadi 

tuntutan utama dalam pemenuhan standar nasional 

terhadap produksi dan penjualan produk barang 

atau jasa. Azas penerapan K3 disebuah perusahaan 

merupakan syarat utama yang berpengaruh besar 

terhadap nilai investasi, kualitas dan kuantitas 

produk dan jasa, kelangsungan usaha perusahaan, 

serta daya saing sebuah negara.

Oleh karena itu, produk barang atau jasa yang 

dihasilkan perusahaan harus memiliki mutu yang 

baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan, 

dan memenuhi standar internasional  yang ketat 

seperti sistem manajemen mutu, sistem manajemen 

lingkungan, sistem manajemen K3, serta beberapa 

standar lainnya. Tujuan tersebut dapat terlaksana 

apabila seluruh unsur yang berada di perusahaan, 

baik pihak manajemen maupun serikat buruh 

berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.(***)

S e l u k  B e l u k

K 3

Logo Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) beserta arti dan maknanya tertuang dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No: Kep. 

1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja. 

Bentuk logo K3: palang dilingkari roda 

bergigi sebelas berwarna hijau di atas warna 

dasar putih.

Arti dan makna logo K3:

• Palang: bebas dari kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja.

• Roda Gigi: bekerja dengan kesegaran 

jasmani dan rohani.

• Warna Putih: bersih dan suci.

• Warna Hijau: selamat, sehat dan sejahtera.

Peringatan Hari Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Nasional merupakan 

amanat dari Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 245/MEN/1990 Tentang Hari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. 

Dalam keputusan tersebut, dijelaskan bahwa 

dipilihnya tanggal 12 Januari sebagai Hari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 
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karena bertepatan dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang 

Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 

Tentang Keselamatan Kerja, 

penerapan dan pelaksanaan K3 

bertujuan untuk:

1. M e l i n d u n g i  d a n 

menjamin keselamatan 

setiap tenaga kerja dan 

orang lain di tempat 

kerja.

2. Menjamin setiap sumber 

produksi dapat digunakan secara 

aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan 

produktivitas Nasional. 

Dari penjabaran tujuan penerapan 

K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja di 

atas, terdapat harmoni mengenai 

penerapan K3 di tempat kerja 

antara pemerintah, pengusaha, 

dan tenaga kerja. Sehingga 

penerapan K3 di Indonesia dapat 

dilaksanakan secara nasional 

menyeluruh dari Sabang sampai 

Merauke. Seluruh masyarakat 

Indonesia sadar dan paham betul 

mengenai pentingnya K3 sehingga 

dapat melaksanakannya dalam 

kegiatan sehari-hari baik di tempat kerja 

maupun di lingkungan tempat tinggal. (***)
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 OPINI

MEMBENDUNG RADIKALISME

MELALUI GERAKAN MASYARAKAT AKAR RUMPUT

Oleh: Dr. Sugiarto Sumas

A
khir-akhir ini kita melihat adanya gejala 

keretakan dinding kebangsaan kita 

yang disebabkan hantaman gelombang 

kepentingan sesaat, ujaran kebencian, serta 

gerakan radikalisme berbasis pemahaman 

yang dangkal. Kejadian ini tentu tidak boleh 

diabaikan karena mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

 Perlu kita pahami bersama bahwa 

ancaman terbesar radikalisme adalah bukan 

hanya pada serangan fisik melainkan juga 
propaganda ideologi yang mendasari munculnya 

radikalisme yang secara masif menyasar pola 

pikir dan pandangan masyarakat. Seperti kita 

ketahui radikalisme adalah paham yang dibuat-

buat oleh individu atau sekelompok orang yang 

menginginkan perubahan sosial dan politik 

untuk kepentingannya. Sedangkan mereka 

yang mudah terpengaruh propaganda tersebut 

adalah masyarakat miskin yang marginal sosial 

ekonominya.

Berdasarkan data BPS, persentase jumlah 

penduduk miskin pada Maret 2017 sebesar 

10,64 persen. Angka ini turun 0,06 persen dari 

September 2016 yang sebesar 10,70 persen. 

Gini ratio pada Maret 2017 sebesar 0,393 

turun sebesar 0,001 poin dari september 2016 

yang sebesar 0,394. Sementara itu tingkat 

pengangguran terbuka pada Februari 2017 

sebesar 5,33 persen turun 0,28 persen dari 

Agustus 2016 yang sebesar 5,631 persen.

Melihat data diatas, sekalipun kita berhasil 

mencapai tingkat pengangguran terbuka 

terendah pasca reformasi, tetapi angkanya 

masih cukup besar sekitar 7,01 juta penduduk 

yang bepotensi untuk disusupi atau dipengaruhi 

oleh radikalisme. Ini menjadi tantangan semua 

anak bangsa untuk mencari solusinya.

Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

secara konsisten berupaya menanggulangi 

kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan 

pengangguran diantaranya melalui program: 

(1) Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana 

(TKS), yaitu para sarjana yang baru lulus dan 

masih menganggur, untuk menjadi pendamping 

kegiatan pemberdayaan masyarakat.  (2) 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

bagi angkatan kerja muda di BLK seluruh 

Indonesia dengan subsidi Kemenaker. (3) 

Dr. Sugiarto Sumas, Kepala Badan 

Perencanaan  dan  Pengembangan 

Ketenagakerjaan Kemnaker RI
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Program pemagangan ke luar negeri seperti 

Jepang dan Korea Selatan sehingga, kualitas 

Angkatan Kerja Muda Indonesia meningkat. 

(4) Pemberdayaan tenaga kerja muda melalui 

pelatihan wirausaha dan pemberian Bantuan 

Sarana Usaha (BSU). (5) Program padat karya 

dan teknologi tepat guna.

Upaya-upaya tersebut cukup memberi 

sumbangan yang menggembirakan. seperti 

tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia 

tumbuh dari Rp. 74,75 juta per tenaga kerja 

tahun 2014 menjadi Rp. 79,66 juta per tenaga 

kerja pada tahun 2016.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia juga 

merangkak naik. Pada tahun 2016 pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen atau 

0,14 persen lebih tinggi dari pertumbuhan 

ekonomi tahun sebelumnya sebesar 4,88 

persen. 

Selain memberikan pelat ihan dan 

peningkatan skill dan kompetensi serta 

pembukaan lapangan kerja secara massif, 

kementerian ketenagakerjaan dibawah 

kepemimpinan Menteri Hanif Dhakiri, juga 

membuat pola baru dalam setiap pembekalan 

tenaga kerja dengan materi soft skill yang berisi 

materi anti terorisme dan anti radikalisme 

dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme 

dan islam rahmatan lil alamin. Materinya banyak 

berasal dari materi kearifan dunia pesantren, 

misalnya jargon Hubbul wathon minal Iman. 

Cinta tanah air sebagian dari pada Iman. Ini 

semua tentu tak lepas dari latar belakang Pak 

Menteri yang seorang santri dan memahami 

akar budaya dan kultur kesantriannya dengan 

baik meski telah menajdi pejabat negara. 

Gerakan Akar Rumput

P
emerintah juga mengakui sekaligus 

memberikan apresiasi atas ikhtiar 

masyarakat pada umumnya untuk 

menanggulangi radikalisme. Salah satunya 

adalah apa yang dilakukan Pondok Pesantren 

dalam mencerdaskan bangsa melalui 

pendidikan umum dan agama Islam sekaligus 

sebagai lembaga pelatihan kewirausahaan, 

yang mampu mengembangkan ekonomi 

umat. Sehingga, pondok pesantren dalam 

membendung munculnya radikalisme tidak 

hanya dengan kekuatan ekonomi umat, tetapi 

juga dengan membentuk karakter yang kuat 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Nusantara. 

Selain itu, pondok pesantren juga sudah 

terbukti mampu menjaga harmoni kebangsaan 

melalui budaya haul, tahlilan, tadarusan, 

salawatan, ziarah kubur, selamatan, dan lain-

lain. Itu semua menjadi media silaturahim 

pemupuk kerukunan umat dalam memperkokoh 

persatuan dan kesatuan umat yang kemudian 

menjadi pilar persatuan dan kesatuan bangsa.

Inilah gerakan masyarakat akar rumput 

yang sesungguh-sungguhnya, termasuk dalam 

rangka membendung radikalisme. Oleh karena 

itu, tidak boleh ada  keraguan sedikitpun 

untuk menyatakan bahwa pondok pesantren 

dan para ulamanya adalah unsur pemersatu 

bangsa Indonesia. (Dr. Sugiarto Sumas/ 

sugiartosumas@naker.go.id/Kabarenbang 

Naker/Ketum Patri)



Menaker melakukan sidak penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di

PT. Hua Xing Industry di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, yang bergerak

di bidang industri pengolahan baja. Dalam sidak tersebut, Menaker

menemukan indikasi pelanggaran penggunaan izin lokasi kerja dan

jabatan oleh 18 TKA dari jumlah keseluruhan TKA yang bekerja di

perusahaan tersebut yakni 38 orang (28/12/2016).

Foto: Dok. Sigit/Humas



Filosofi Ketentuan Upah Minimum
Oleh Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak

menghindari perusahaan membayar upah yang lebih rendah

dari UM tersebut. Disadari bahwa pemberian upah yang lebih

rendah dari UM tersebut akan berakibat buruk, baik bagi

pekerja maupun bagi perusahaan, demikian juga bagi

masyarakat pada umumnya.

Upah yang lebih rendah dari UM dapat mengakibatkan

pekerja kurang gizi (malnutrition), tidak sehat dan tidak

produktif. Upah yang lebih rendah dari UM mengakibatkan

produktivitas pekerja menjadi rendah dan tidak menjamin

kelangsungan perusahaan. Upah yang terlalu rendah

mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah dan

selanjutnya mengakibatkan kelesuan perekonomian.

Pemerintah berpandangan masih perlu memberlakukan

ketentuan UM di Indonesia karena kondisi perekonomian

Indonesia dengan jumlah penganggur yang masih cukup

banyak (surplus economy) sehingga dapat menimbulkan

pengusahamenjadi cenderungmenekan upah karenamerasa

persediaan angkatan kerja cukup banyak. Meski dengan

menawarkan upah yang sangat rendah, tetap akan banyak

juga orang yang bersedia menerimanya. Pekerja menjadi

cenderungmaumenerima upah yang sangat rendah daripada

terpaksa menganggur.

Dengan kata lain, bila tingkat upah di perusahaan-

perusahaan dibiarkan pada kekuatan pasar menurut hukum

permintaan dan penawaran tenaga kerja, upah yang berlaku

dapat menjadi sangat rendah dan berakibat buruk atau

merugikan pekerja, pengusaha dan masyarakat pada

umumnya. Sebab itu pemerintah perlu mengintervensi pasar

kerja dengan menetapkan UM.

F ilosofi ketentuan Upah Minimum (UM) adalah

pemberlakuan upah tertentu sebagai jaring pengaman

Karena filosofi UM hanya berperan sebagai jaring

pengaman, maka penggunaan UM itu haruslah secara

terbatas, tidak berlaku umum. Dengan kata lain ketentuan UM

seyogianya diberlakukan secara terbatas, yaitu:

1.Hanyabagipekerja lajangyangberpendidikanpaling rendah

(SD), bukanbagi pekerjaberkeluargadanmempunyai anak,

bukan bagi pekerja yang berpendidikan SMP atau lebih;

2. Hanya bagi pekerja pemula atau yang berpengalaman kerja

kurang dari satu tahun, bukan bagi pekerja yang telah

berpengalaman lebih satu tahun;

3. Hanya bagi pekerja di perusahaan marjinal atau

perusahaan kecil yang tidak mampu membayar upah

yang tinggi, bukan di perusahaan menengah dan

perusahaan besar, bukan bagi pekerja di sektor-sektor

unggulan.

Artinya, upah bagi pekerja yang berkeluarga,

berpendidikan lebih dari SD, berpengalaman kerja lebih

dari satu tahun, bekerja di perusahaan menengah dan

besar atau di sektor unggulan, tidak berlaku ketentuan UM,

yang berlaku adalah upah di atas ketentuanUMyang boleh

dirundingkan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja

dan atau dengan Serikat Pekerja. Dengan pemahaman

seperti itu, pada awalnya UM cukup ditentukan oleh

Pemerintah, dalam hal ini, oleh Menteri Ketenagakerjaan,

Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak adalah mantan Dirjen

Binawas; dan sekarang adalah Guru Besar di Universitas

Krisnadwipayana dan Narasumber APINDO Training

Center.

Foto: Istimewa

Pergeseran Persepsi dan Arti UpahMinimum
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tidak perlu dirundingkan dengan

pengusaha dan Serikat Pekerja.

Untuk itu, pemerintah seyogianya

menetapkan UM dengan mem-

pertimbangkan dua hal yaitu:

kebutuhan hidup layak (KHL) yang

dapat menjamin pekerja mampu

melakukan pekerjaan dengan kondisi

fisik yang sehat, dan kemampuan

perusahaan-perusahaan marjinal

untuk membayar upah.

Pemerintah dalam menetapkan UM

memang memerlukan kehati-hatian,

yaitu untuk menghitung dan

menentukan besaran KHL dan

kemampuan perusahaan marjinal

(KPM). Untuk itu, Menteri Ke-

tenagakerjaan membentuk Dewan

Penelitian dan Pengupahan Nasional

(DPPN) yang keanggotaanya mewakili

unsur Pemerintah, Pengusaha dan

Serikat Pekerja (tripartit) dengan tugas

memberikan saran kepada Menteri.

Lembaga pengupahan ini berkembang

dengan membentuk Dewan

Pengupahan Daerah. Namun anggota

dewan ini terus berdebat dalam

menetapkan komponen KHL, harga,

dan kelompok perusahaan marjinal,

dan selanjutnya membuat kabur dan

pergeseran fungsi UM.

Pergeseran filosofi ketentuanUM ini

diperkuat jugaolehbeberapaperaturan

perundang-undangan, termasuk Un-

dang-undangNo. 13 tahun2003sendiri

mengenai Ketenagakerjaan. Misalnya

UU No. 13 tahun 2013 antara lain

menetapkan UM sektor menurut

provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 89

Ayat 1b); Pemerintah menetapkan UM

berdasarkan kebutuhan hidup layak,

produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi (Pasal 88 Ayat 4).

Dengan pergeseran arti dan fungsi

UM tersebut, sekarang ini UM diartikan

menjadi Upah Standar yaitu upah

terendah yang dapat diberikan kepada

pekerja berkeluarga, berpendidikan

lebih dari SD, berpengalaman kerja

lebih dari satu tahun, di semua

perusahaan kecil, menengah dan

besar. Pergeseran arti dan fungsi UM

ini menimbulkan banyak dampak

negatif, antara lain: 1. Pekerja dan

Serikat Pekerja terus menerus

berjuang meningkatkan UM yang

dianggapnya sebagai Upah Standar;

2. PenetapanUMmenjadi perundingan

yang bertele-tele menguras banyak

waktu dan tenaga semua pihak; 3.

Proses penetapan UM sering

mengganggu ketenangan bekerja di

banyak perusahaan, diwarnai

pemogokan dan demonstrasi; 4.

Penetapan UM sering menjadi

bernuansa politik atau konsumsi politik

baik dalam Pemilu maupun dalam

Pilkada.

Dengan begitu banyaknya masalah

yang dihadapi sekarang ini dalam

penetapan UM, maka Indonesia

sebaiknya kembali konsisten me-

nganut dan menerapkan filosofi UM

sebagai jaring pengaman, mengikuti

ketiga kriteria yang dikemukakan di

atas.Besaranupahbagi semuapekerja

di luar kriteria tersebut, sebaiknya

ditetapkan oleh masing-masing

perusahaan, sesuai dengan kondisi

dan kemampuan perusahaan serta

kesepakatan antara pengusaha dan

pekerja di perusahaan dimaksud.

bisnis dan kenyamanan seluruh

masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu

lebih baik Indonesia secara berbesar

hati sepakat untuk kembali mengikuti

dan menerapkan filosofi ketentuan

upah minimum dengan sedikit

modifikasi sebagai berikut:

Ketentuan UM berlaku hanya bagi:

Pekerja lajang berpendidikan SD,

pekerja berpengalaman kerja kurang

dari satu tahun, dan bekerja di

perusahaan marjinal kecil dan tidak

mampu. Ketentuan UM tidak berlaku

bagi pekerja berkeluarga, ber-

pendidikan lebih tinggi dari SD,

berpengalaman kerja lebih dari satu

tahun, bekerja di perusahaan

menengah dan besar atau di sektor

unggulan. Upah Minimum ditetapkan

per provinsi (UMP) oleh Gubernur

berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak

(KHL) dan Kemampuan Perusahaan

Marjinal (KPM), tidak perlu

dirundingkan dengan pengusaha dan

Serikat Pekerja.

Selain itu, ketentuandi luarUMtentu

perlu didorong dan diatur supaya

berkeadilan dan secara terus menerus

meningkatkan kesejahteraan seluruh

masyarakat Indonesia. Di setiap

perusahaan, melalui perundingan dan

kesepakatan pengusaha dan pekerja,

perlu dibangun sistem pengupahan

yang mengandung prinsip-prinsip

berikut ini:

a. Upah sebanding dengan beban kerja

dan syarat jabatan atau kualifikasi,

b. Upah konkordan dengan struktur

jabatan dan kompetensi kerja,

c. Upah cukup untuk kebutuhan hidup

layak,

d. Upah memuat sistem insentif untuk

bekerja lebih produktif,

e. Upah sesuai produktivitas kerja.

(***)

Kembali pada Filosofi Ketentuan

UpahMinimum

Pergeseran filosofi ketentuanUM ini

telah menimbulkan banyak masalah

dan akan terus mengundang masalah

yang menguras banyak tenaga dan

waktu, serta akan mengganggu dunia



Dari sekian program perencanaan, pengembangan, dan perbaikan sektor tata kelola penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) terus berjalan ke arah positif. Upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja

(Disnaker) yang menjadi denyut nadi pembangunan ketenagakerjaan di daerah. Kemnaker dan Disnaker menunjukkan komitmennya

untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui perbaikan berbagai regulasi. Sebab, migrasi merupakan hak

setiap warga negara, dan negara wajib hadir memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan
Daerah untuk Tingkatkan

Perlindungan TKI
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Selama ini proses migrasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor

pendorong dan penarik. Faktor pendorong masyarakat Indonesia

untukmenjadiTKIdiantaranya adalahkemiskinan, keterbelakangan,

dan rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan faktor penarik minat

masyarakat untuk bekerja di luar negeri seperti gaji yang lebih tinggi

dan keinginan kerja di luar negeri. Semua pihak harus memahami

bahwamigrasimerupakansebuahkeniscayaan.Namun, setiapproses

migrasi harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan

tidak boleh berbasis remitance.

Untuk itu, baik pemerintah pusatmaupundaerah terusmelakukan

berbagai upaya untuk melindungi warganya yang bekerja di luar

negeri melalui upaya-upaya peningkatan perlindungan yang terukur

dan terkoordinasikan. Pembenahan sistem tata kelola TKI juga terus

dilakukan agar penempatan TKI di luar negeri lebih mendapatkan

jaminan kepastian kerja yang layak, lebih memberikan perlindungan

bagi TKI, dan mampu meningkatkan kesejahteraan TKI. Hal ini

dilakukan untukmempercepat terwujudnya kebijakan pemerintahRI

dalam mengurangi TKI unskilled atau domestik.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi TKI di luar

negeri, Kemnaker bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan meluncurkan program transformasi

perlindungan jaminan sosial bagi para TKI yang bekerja di luar

negeri. Program ini mampu memberikan jaminan perlindungan bagi

para TKI yang bekerja di luar negeri hingga kembali ke Indonesia

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, BPJS

Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Maluku telah menempuh

langkah strategis dengan melaksanakan koordinasi di tingkat

pemerintah daerah. Khususnya Disnaker dan Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

untuk bersama-sama mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan

jaminan sosial TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Langkah

optimalisasi itu diawali degan memaksimalkan sosialisasi di

kantong-kantong daerah pengirim TKI secara terkoordonasi degan

pemerintah derah, BPJS Ketenagakerjaan, dan BP3TKI.

Kepala kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan

Maluku, Sudirman Simamora mengatakan perlindungan TKI

tersebut didasarkan pada Permenaker Nomor 7 tahun 2017 dan

merupakanbentuknyatakehadirannegaradalamhalmemberikan

perlindungan bagi TKI. "Meski TKI ini bekerja di luar negeri.

Perlindungan atas resiko sosial yang potensial terjadi sudah

diantisipasi oleh pemerintah dengan menyediakan suatu bentuk

perlindungan. Sehingga para TKI dan keluarga dapat menjalani

aktifitas pekerjaan sehari-hari dengan tenang karena telah

mendapat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar

Sudirman pada rapat kordinasi bersama BP3TKI dengan

Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan

baru-baru ini di kantor BP3TKI di Makassar.

Sudirman mengungkapkan, program perlindungan dalam

program Asuransi TKI mencakup program jaminan kecelakaaan

kerja, jaminan kematian, serta jaminan hari tua. Beberapa

kelebihan yang terdapat pada skema asuransi TKI oleh BPJS

Ketenagakerjaan diantaranya pelayanan kesehatan akibat

kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa batas biaya, perlindungan

terhadap anak atau ahli waris jika peserta BPJS Ketenagakerjaan

meninggal dunia. "Bahkan anak TKI bisamendapatkan beasiswa

sampai sarjana," terang Sudirman. BPJS Ketenagakerjaan

berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah, sistem

yang handal, serta jaringan yang luas. Dengan demikian proses

pembayaran iuran dan klaim akan lebih mudah diakses oleh TKI.

Para TKI yang sudah mendaftar akan mendapatkan

pendampingan dari BP3TKI dan Disnaker. Meski jumlah TKI di

WilayahSulawesidanMaluku tidaksebanyakseperti diSumatera

dan Jawa, baik BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Provinsi

maupun BP3TKI berkomitmen untuk memaksimalkan

perlindungan dan jaminan sosial bagi TKI. Infrastruktur dan

layanan bagi para calon TKI yang akan mendaftarkan diri di

kantor cabang se-Sulawesi dan Maluku telah siap khususnya di

daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong TKI. (***)
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Pada tahun2030, Indonesia diprediksimenempati posisi

ke-7 negara ekonomi terbesar di dunia dengan kebutuhan

tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta. Sedangkan pada

tahun 2016, Indonesia baru memiliki sekitar 57 juta tenaga

kerja terampil. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia harus

menciptakan 4 juta tenaga kerja terampil setiap tahunnya.

Atau dalam ungkapan lain, saat ini Indonesia masih

kekurangan tenaga kerja terampil.

Sadar akan tantangan tenaga kerja terampil tersebut,

Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang, Sumatera Barat

terus menggenjot pelatihan kerja. Melalui pelatihan yang

didukung oleh sarana dan prasana yang memadai serta

instruktur-instruktur yang berpengalaman, diharapkan

BLK Padang mampu menghasilkan alumni pelatihan yang

memiliki daya saing di dunia industri nasional mapun

internasional.

Pada awal tahun2017,BLKPadang langsung tancapgas

pelatihan kerja dengan membuka pelatihan pada kejuruan

Teknik Manufaktur, Teknik Las, Teknis Otomotif, Teknik

Konstruksi, Teknik Elektronika, Teknik Listrik,

Refrigeration, Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Garmen Apparel, Tata Kecantikan, serta Perhotelan.

“Semua kegiatan tersebut dibiayai oleh Kementerian

Ketenagakerjaan, namun peserta masing-masing kelas

hanya 16 orang, karena itu dilakukan tes wawancara oleh

instruktur masing-masing kejuruan, agar terpilih mereka

yang berhak mengikuti pelatihan kedisiplinan,” kata Kepala

BLK Padang, Zamhir, di BLK Padang, Rabu (25/1).

Pelatihan kerja di BLK Padang pada periode awal tahun

2017 ini diikuti oleh 240 orang. Di BLK Padang, pelatihan

berbasis kompetensi terbagi dalam 11 paket, diantaranya

pelatihan untuk teknisi handphone, mekanik junior mobil,

sepedamotor,office, listrik tenaga, listrikpenerangan, operator

mesin jahit dasar, operator mesin bubut, perhotelan,

kecantikan, dan las 3G.

MenurutWakilWalikota Padang, Emzalmi, pelatihan kerja

di BLK Padang bertujuan untuk menciptakan para pencari

kerja yang terampil dan memiliki kompetensi serta

berkarakter. Hal ini berkaitan dengan angka pengangguran di

Kota Padang yang saat ini masih terbilang cukup besar.

Berdasarkan data yang didapatkan, dari jumlah angkatan kerja

sebesar 350.000 orang, 10 persen atau sekitar 35.000

diantaranya saat ini masih menganggur atau belum mendapat

pekerjaan tetap.

Emzalmi berharap kedepannya pelatihan kerja tidak hanya

mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal dan dalam

negeri, namun juga diharapkan mereka bisa bekerja ke luar

negeri. Oleh karena itu peserta pelatihan di BLK akan dibekali

dengan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikasi

profesi yang telah diuji oleh Badan Nasional Sertifikasi

Profesi. (***)

BLK Padang Jawab Tantangan Kurangnya
Tenaga Kerja Terampil
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SIDAK JOB FAIR,

esuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No

39 tahun 2016 pasal 54 ayat 3, menyebutkan bahwa

penyelenggaraan pameran kesempatan kerja

(Job Fair) dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk

apapun kepada pencari kerja. Namun, Kementerian

Ketenagakerjaan menemukan pelanggaran yang dilakukan

oleh salah satu penyelenggara job fair.

Kemnaker menerjunkan tim untuk melakukan sidak ke

Indonesia Career Expo Jakarta di Balai Kartini, Jakarta

(5/4/2017). Tim pengawas yang diterjunkan Kemnaker

tersebut menemukan pelanggaran, yakni event organizer (EO)

menarik biaya masuk bursa kerja yang diadakannya. “Sesuai

aturan, menarik biaya apapun kepada pencari kerja (pencaker)

dalam job fair tidak diperbolehkan. Apalagi ini sampai 40 ribu

rupiah,” ujar Direktur Jenderal Binapentasker Maruli A

S Hasoloan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu

(5/4/2017).

Menurut Maruli, sidak ini dilakukan atas laporan

masyarakat terhadapmaraknya job fair yangmenarik biaya

kepada para pencaker yang datang. Ia melanjutkan,

penyelenggaraanbursakerjamerupakankegiatanyangbaik

dan positif serta dapat membantu mengurangi

pengangguran namun jika ditarik biaya kepada pencaker ini

yang tidak boleh. “Tim kami temukan pelanggaran, akan

kami lakukan pembinaan kepada pihak penyelenggara

tersebut. Untuk sekarang, pihak penyelenggara sepakat

untuk membebaskan biaya masuk hingga berakhirnya job

fair ini,” tambah Maruli.

Kemnaker pun akanmenjatuhkan tindakan tegas kepada

siapapun yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi bagi

Kemnaker Temukan Pelanggaran

Foto: Dok. Humas

K I N E R J A

Pihak Kemnaker tengah

melakukan sidak di

Indonesia Career Expo,

Balai Kartini, Jakarta

(5/4/2017).
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Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa

Kerja Khusus (BKK), dan EOpameran kesempatan kerja yang

melanggar jelas yaitumulai peringatan tertulis, pemberhentian

sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan hingga

pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.

“Pemerintah bertindak tegas, bila ada acara job fair dan

pencaker ditarik biaya misalnya untuk harga tiket masuk,

silahkan lapor, bisa melalui kanal media sosial resmi milik

kementerian” kata Maruli.

Penyelenggara job fair (Maxi Organizer), telah membuat

surat pernyataan di atasmaterai, berjanji tidak akanmemungut

biaya tiket dari pencaker dalam bentuk apapun pada acara

yang diselenggarakan pada tanggal 5-6April 2017 tersebut.

Ke depan agar tidak ada lagi EO mengadakan job

fair berbayar, Kemnaker berencana mengundang LPTKS,

BKK, EO job fair dalam rangkamelakukan pembinaan dan

sosialisasi terkait aturan larangan job fair berbayar.

Kemnaker juga ingin mengajak mereka bekerja sama

menyelenggarakan job fair dengan menyediakan tempat

gratis bagi EO untuk menyelenggarakan job fair dengan

syarat hanya boleh memungut bayaran dari perusahaan

bukan pencaker. (***)

Indonesia Kantongi 13 Medali Emas
di ASEAN Skills Competition XI

nak bangsa Indonesia kembali menoreh sebuah

kebanggan. Delegasi Indonesia berhasil membawaA
pulang13medali emaspadaASEANSkillsCompetition (ASC)

XI di Putra Jaya, Malaysia yang berlangsung 23 hingga 28

September 2016.

Indonesia mengirimkan 42 anak muda Indonesia untuk

berlaga dalam kompetisi keahlian, ASEAN Skills Competition

(ASC) XI di Malaysia. Hampir 80 persen peserta Indonesia

yang dikirim untukmengikuti ASC ini adalah lulusan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK). Ajang kompetisi ini

memperlombakan 25 kejuruan, dimana para peserta dituntut

untuk mengerjakan tugas yang diberikan sesempurna

mungkin, sesuai standar kompetensi yang diakui oleh dunia

industri internasional.

Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ASC XI di Malaysia

sebagai bukti dan komitmen Pemerintah dalam melakukan

pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja muda

Indonesia. Dimana mayoritas peserta Indonesia yang dikirim

adalah hasil dari pendidikan vokasi ataupun melalui tahap

pelatihan kejuruan.

“Merekayangbertandingadalahutusan terbaikdari negara-

negara seluruh Asia Tenggara yang membawa misi negara.

Kompetitor adalah orang-orang yang terpilih dan melalui

MPOWE R
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mekanisme seleksi yang terbaik.

Sehingga, kompetisi ini membuat

kita harus menunjukkan hasil yang

terbaik. Kita tunjukkan pada dunia

bahwa jenjang SDM Indonesia

sudah maju dan berkualitas” tegas

Menaker Hanif saat memberi

dukungan kepada Delegasi

Indonesia yang sedang berlaga

dalam ASC ke-11 di Malaysian

Agro Exposition Park Serdang

(MAEPS), Sabtu (24/9/2016).

Peraih medali emas di antaranya

adalah, Riza Budi Prasetya meraih

emas dalam IT Software Solution

For Business, Helmi Yuliardi

meraih emas dalam Kejuruan Foto: Dok. Humas

Foto: Dok. Humas

Kontingen Indonesia ASC XI

saat acara pelepasan di Hotel

Ciputra, Jakarta (18/9/2017).

Menaker saat memberi dukungan kepada

Delegasi Indonesia yang sedang berlaga

dalam ASC XI di Malaysian Agro

Exposition Park Serdang (MAEPS)

(24/9/2016).
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Electronics, dan Anggun Nurdila mendapatkan emas untuk

Fashion Technology. Kemudian Hadi Setiawan dan Kenrick

Satrio Sahputra berhasil mengantongi emas dan dinobatkan

sebagaiWeb Designer Terbaik se-ASEAN.

Sedangkan Abdul Azis dan M Asad Humam meraih

perunggu dalam Kejuruan Automobile Technology, M. Dhio

Fadly dan Junito Suroto meraih perak dalam kejuruan CNC

Maintenance. Ahmad Zaenul Amin dan Martinus Dedi

Wicaksono dinobatkan sebagai Cabinet Maker Terbaik se-

ASEAN, dan Dwi Safitri Raih meraih perak pada Kejuruan

Beauty Therapy.

Selain itu, Eko Mustofa dan Andy Yuniawan berhasil

menjuarai KejuruanMobile Robotics, dan Dina Nugrahani

meraih perak dalam Fashion Technology. Sedangkan

Saridah meraih medali perunggu dalam Kompetisi

Hairdressing, dan Okky Permana dinobatkan sebagai

Jawara Graphic Design Technology se-ASEAN.

Sementara tuan rumah Malaysia meraih 22 emas, lima

perak, dan empat perunggu. Penutupan ASC 2016

berlangsung di Putra Jaya International Convention Center

(PICC) Rabu (28/9) malam yang dihadiri langsung Wakil

Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri Malaysia

Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. (***)

Kembangkan Pelatihan Vokasi
dengan Negara Sahabat

ementerian Ketenagakerjaan

saat ini tengah gencar menjalin

kerjasama dengan berbagai

pihak dengan tujuan untuk

menghasilkan program-program yang

efektif dalam meningkatkan SDM

Indonesia. Pelatihan vokasi dipandang

penting untuk tujuan up scaling skills,

transfer knowledge dan mengakrabkan

dunia kerja dengan para peserta

pelatihan sehingga mereka akan lebih

mudah beradaptasi dengan kebutuhan

dunia kerja. Pelatihan vokasi juga

merupakan shortcut untuk percepatan

peningkatan kompetensi tenaga kerja

Indonesia. Disebut jalan pintas karena

jika dibandingkan dengan pendidikan

formal, pelatihan kerja tidak

membutuhkan waktu lama untuk

menghasilkan tenaga kerja yang

kompeten.

Menaker menyadari betul pelatihan

kerja adalah solusi cepat untuk

memotong lingkaran setan kemiskinan

K

Menaker menerima kedatangan 21 Duta

Besar dari negara-negara Uni Eropa di

Ruang Tri Dharma, Kementerian

Ketenagakerjaan (14/2/2017).
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yang salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya

keterampilan. "Kenapa orang miskin? Karena penghasilannya

rendah? Kenapa rendah? Karena pekerjaannya tidak

berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena pendidikannya

rendah sehingga tidak mempunyai keterampilan. Kenapa

pendidikannya rendah? Karena miskin. Berputar terus seperti

lingkaran setan," kata Menaker.

Pada Februari yang lalu, Menaker juga menerima 21 Duta

Besar dari negara-negara Uni Eropa sebagai langkah lanjutan

dari Indonesia – European Union Comprehensive Economic

Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menaker menjelaskan

bahwa pihaknya akan terus mengawal perundingan IEU-

CEPA agar perjanjian yang dihasilkan dapat memberikan

manfaat bagi tenaga kerja di Indonesia. Kemnaker akan fokus

pada skema penempatan (bekerja atau magang), sertifikasi

profesi, kesetaraan upah, jaminan perlindungan tenaga kerja,

dan kontrak kerja.

“Banyak dong (peluang tenaga kerja Indonesia

di Eropa), Eropa sekarang lagi mengalami problem ageing,

misalnya kebutuhan mereka untuk perawat katakanlah, itu

cukup besar, di sektormaritim juga cukup terbuka,” ungkap

Menaker beberapa waktu lalu.

Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menjajaki

kerjasama dengan Australia di bawah perundingan

Indonesia – Australia Comprehensive Economic

Partnership Agreement (IA-CEPA) untuk mengem-

bangkan pelatihan vokasi. Hal tersebut diungkapkan oleh

Menteri Ketenagakerjaan,M.Hanif Dhakiri saat menerima

Delegasi Pemerintah Australia yang dipimpin oleh

Assistant Minister for Vocational Education and Skills,

Karen Andrews MP di di Gedung Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (6/3/2017).

Melalui kerjasama denganAustralia,Menaker berharap

agar program pelatihan vokasi dapat berjalan dengan lebih

efektif, misalnya dengan penempatan para ahli

dariAustralia diKemnakerdandiBLKUPTPdalamrangka

pengembangan kejuruan. Dibahas pula kerjasama teknis

dalam rangka implementasi KKNI (Perpres nomor 08

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia) pada lembaga-lembaga pelatihan kerja di

Indonesia.

“Dari IA-CEPA kita berharap bisa ada Kerjasama

pertukaran pekerja di sektor mining, IT dan Finance

insurance serta kerjasamapelatihanvokasi,” jelasMenaker.

Menteri dari PKB ini melanjutkan, “kerjasama baik seperti

ini perlu terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan di masa

yang akan datang.”

Kemnaker juga menjalin kerjasama teknik

dengan Singapore Polytechnic dengan dukungan dari

Temasek Foundation International. Tujuan kerjasama ini

adalah untuk meningkatkan kapasitas 150 (seratus lima

puluh) orang pejabat dan staf di 13 (tiga belas)

Kementerian/Lembaga, dinas provinsi yang membidangi

ketenagakerjaan, BLK pusat dan daerah, serta LPK swasta

untuk menjadi asesor akreditasi dan master trainer

akreditasi guna mendukung implementasi penjaminan

mutu melalui akreditasi lembaga pelatihan kerja. (***)
Foto: Dok. Humas
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Jadi TKI demiKejarMimpi
"Mak, Alhamdulilah Neng jadi sarjana. Hari ini Neng diwisuda. Terima kasih atas semua doanya,” ucapku

sumringah melalui telepon. Di ujung sana masih saja senyap, tidak ada jawaban. Lalu samar aku

mendengar suara Emak, perempuan sederhana penuh kasih yang sudah membesarkan dan merawatku

dengan sangat baik selama ini. “Sarjana itu apa Neng?” ucapnya dalam bahasa Sunda.

Mendengar reaksi Mak, tak terasa air mataku menetes. Lalu dengan berusaha menjaga suaraku agar tak

terdengar sedih, aku jelaskan kepada Emak bahwa sarjana itu seperti Insinyur dan guru. Karena hanya kata

Insinyur dan guru-lah yang Emak tahu. Emak memang buta aksara, Ia tidak pernah bersekolah. Tiba-tiba

terdengar isak emak di ujung telpon sana, isak yang terputus-putus oleh jaringan sinyal yang selalu buruk.

Memang sinyal telepon baru sampai ke kampung kami diawal tahun 2011. Itupun kami harus berlari ke

tempat yang lebih tinggi atau ke tengah persawahan.

Sebelum telponnya aku tutup, Emak bertanya di tengah isaknya, “Neng kapan pulang? Emak sudah tua,

nanti umur Emak ‘gak sampai’. Emak ingin melihat kamu menjadi guru disini. Ajari anak-anak kampung

biar pinter dan jadi sarjana seperti neng.”

Rupanya ucapanku di masa kecil yang aku ucapkan setiap hari kepada Emak, sangat membekas di

benaknya. Aku selalu bilang kepada Emak jika aku ingin menjadi sarjana. Ingin menjadi guru.

*

Itulah sepenggal kisah hidup

Heni Sri Sundani, 30 tahun,

perempuan Asal Ciamis mantan

menginisiasi AgroEdu Jampang

Community serta Gerakan Anak Petani

Cerdas. Bersama-sama dengan

suaminya, Heni mengelola komunitas

yang memberdayakan para petani dan

keluarganya untuk mengelola wisata

pendidikan pertanian. Petani yang

bergabung di AgroEdu Jampang

Community dapat memperoleh

penghasilan tambahan dari para

pengunjung yang datang.

St. Mary Hongkong hingga mendapat

gelar sarjana di jurusan Entre-

preneurial Management dengan status

cum laude.

Setelah masa kerjanya berakhir,

Heni Sri Sundani pulang ke Ciamis dan

sedih melihat betapa masih

tertinggalnya kampung halamannya. Ia

pun bergerak dengan membuat

perpustakaan kecil-kecilan. Begitu

hidup di Bogor ia kemudian

* Bersumber dari tulisan Heni Sri Sundani yang berjudul

“Kekuatan Cinta Pendorong Pengabdian”

I
TKI dalam tulisan “Kekuatan Cinta

Pendorong Pengabdian” karyanya

sendiri. Dalam tulisannya Heni yang

sempat bekerja sebagai TKI di

Hongkong selama enam tahunbercerita

betapa masa kecil yang susah tidak

membuatnya menyerah. Sembari

bekerja, Heni berkuliah di Universitas

T O K O H
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Tidak main-main, aktivitas yang

dijalaninya ini meraih perhatian

khalayak internasional. Lulusan

Cumlaude Bachelor of Science jurusan

Entrepreneurial Management dari

Saint Mary’s University, Hong Kong

tahun 2011 ini masuk dalam kategori

Top 30 Social Entrepreneur Asia di

Forbes Internasional pada tahun 2016.

Ia juga masuk dalam Top 300 Young

Leader Asia. Terbaru, Majalah Tempo

memilihnya sebagai salah satu TKI

Inspiratif Pilihan Tempo pada awal

tahun ini.

Heni yang sangat mementingkan

pendidikan, ternyata memang tidak

bisa jauh-jauh dari bidang pendidikan

seperti cita-citanya sejak kecil. Melalui

AgroEdu Jampang Community, ia

mengupayakan agar anak-anak petani

dapat memperoleh pendidikan yang

layak. Heni percaya bahwa pendidikan

adalah satu-satunya alat untuk

memutus mata rantai kemiskinan. Ia

teringat akan perjuangannya dulu saat

masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Di kampung kami saat itu belum

ada listrik sehingga jika PR itu tidak

selesai di siang hari, maka aku harus

mengerjakannya di tengah temaram

lampu minyak yang harus Emak jaga

dengan tangan tanpa jemarinya agar

tidak mati tertiup,”kata perempuan

Foto: Dok. Wina / Humas
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yang kerap mendapat nilai terbaik di

antara teman-temannya ini.

Di Gerakan Anak Petani Cerdas,

metode pendidikan yang diterapkan

yaitu Fun Learning by Doing. Ada tiga

pelajaran diajarkan, pertama,

kemampuan berbahasa Inggris,

kemampuan literasi, dan yang ketiga

adalah kemampuan mengasah logika

seperti pelajaran matematika, bisnis,

dll. Selain itu, Gerakan Anak Petani

Cerdas juga dibekali dengan

kemampuan komputer, pertanian,

peternakan, perkebunan, pendidikan

karakter dan bahasa daerahnya.

Heni kemudian membuat wadah

komunitas yang dinamai AgroEdu

Jampang. Komunitas ini diharapkan

bisa menjadi wadah bagi para petani

dan keluarganya untuk sama-sama

mendapatkan edukasi, pelatihan

kemandirian, akses kepada layanan

kesehatan dan sosial agarmereka hidup

lebih baik. Komunitas ini kemudian

berkembang dengan program

pemberdayaan ekonomi, kesehatan,

pendidikan, dan sosial, Gerakan Anak

PetaniCerdas itu kini sudah ada di tujuh

kampung dengan lebih dari 800 anak

yang didampingi dengan latar belakang

anak, anak pembantu rumah tangga,

anak TKI, anak tukang ojek bahkan

anak pemulung.

“Kami memberikan alat tulis gratis,

makanan sehat seperti susu, roti, dan

buah setelah pelajaran usai karena di

kampung yang kami datangi banyak

sekali anak-anak yang menderita gizi

buruk dan kekurangan gizi,”ujarnya.

Kini kegiatan yang dulunya hanya

diprakarsai oleh dirinya dan suami

sudahmenjadi gerakan yang tersebar di

lima benua. Jejaring Heni turut

membantu mendanai kegiatan-

kegiatan seperti memberikan beasiswa

untuk anak-anak petani, membantu

warga kampung yang sakit untuk

mendapatkan pengobatan yang tepat,

Sempat Dilarang Majikan

Heni mendapat inspirasi menjadi

TKI dari guru bahasa Mandarin yang

pernah menjadi TKI di Korea selama

dua tahun lalu ia kembali ke Indonesia

untuk kuliah dan sekarang menjadi

guru.Meski sempat dilarang oleh orang

tuanya niat dan semangatnya tidak

kendor. Setelah menjalani pelatihan

mendirikan MCK sehat di kampung-

kampung, memberikan modal usaha

kepada kelompok tani dan kelompok

wanita tani, bahkan memberdayakan

para pemuda kampung dan relawan

dalam program Pemuda Wirausaha.

Program komunitas yang awalnya

hanya di Kabupaten Bogor saja, kini

penyebaran penerima manfaatnya

sudah menyebar ke daerah-daerah

lainnya seperti: Kabupaten Ciamis,

Kabupaten Bandung, Kabupaten

Banjar, Kabupaten Tasikmalaya,

Kabupaten Majenang, Kabupaten

Indramayu, Kabupaten Cirebon,

Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten

Pekalongan.

Tim Redaksi MPower sempat

mengikuti kegiatan sosial yang

dilakukan oleh TKI Purna Heni Sri

Sundani di Desa Pasir Jaya, Kecamatan

Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat. Kami mengikuti kegiatan

pembagian 200 sembako murah ke

penduduk sekitar dan mengajak anak-

anak sekitar untuk membaca buku

bersama di lorong sekolah. Tim juga

mengunjungi pondok pesantren Nurul

Haramain yang berlokasi berdekatan

dengan sekolah tempat ia sebelumnya

Foto: Dokumentasi Pribadi
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selama empat bulan di Balai Latihan

Kerja akhirnya pergi ke Hong Kong

sebagai babysitter di daerah Tin Shui

Wai. Di majikannya yang pertama

perempuan yang memiliki hobi

membaca ini kembali menemui batu

sandungan. Menurut majikannya,

pembantu itu yang penting bisa

menjaga anak, memasak, dan merawat

rumah dengan baik. Tidak perlu

membaca buku apalagi membaca

koran.

Bukan itu saja, dua tahun awal

bekerja Heni ternyata mendapat

perlakuan tidak adil. Majikannya tidak

membayar haknya seperti yang tertera

di kontrak kerja. Bahkan setiap kali ia

mengambil jatah libur, gajinya akan

dipotong sebesar HKD 100. Padahal

jika sesuai ketentuan, seorang pekerja

berhak mendapatkan libur seminggu

sekali dan saat tanggal merah.

Pengalaman inilah yang

mendorongnya untuk mengedukasi

teman-teman TKI lain agar tidak

mengalami hal serupa.

“Setelah kontrak kerja dua tahun

habis dengan majikan pertama, aku

beralih mencari majikan baru.

Beruntung aku mendapatkan majikan

yang sangat baik. Keluarga inilah yang

menyemangati, membantu, dan

menginspirasiku untuk menyelesaikan

kuliahku,” terangnya.

Mengadu nasib selama enam tahun

di Hong Kong, Heni tetap produktif.

Terhitung ia sudah menulis lebih dari

17 buku dan ada puluhan tulisan yang

dipublikasi di berbagai media baik di

Hong Kong maupun Indonesia. Tiap

libur ia juga menyempatkan diri untuk

mengajari teman-teman TKI lainnya,

baik itu belajar pelajaran paket B dan C

(kesetaraan), maupun belajar bahasa

asing dan komputer. Heni ingin

mengubah mindset para TKI di Hong

Kong melalui membaca.

“Aku selalu menyampaikan kepada

teman-teman TKI seperjuangan,

Jangan mau menjadi TKI seumur

hidup. Kita semua harus punya cita-cita

yang lebih besar karena tanpa cita-cita

dan impian, orang-orang seperti kita

hanya akan menua sia-sia!”

pungkasnya.

Heni yang juga cakap berbahasa

mandarin ini meyakini memberikan

ilmu tidak akan membuat ilmunya

berkurang, akan tetapi sebaliknya. Ilmu

bertambah dengan terus membaginya.

Begitu juga dengan harta. Hidupnya

sudah terasa cukup tanpa kekurangan

selama terus diabdikan untuk Emak,

Ibu, anak-anak kampung dan Ibu

Pertiwi.

“Aku
selalu menyampaikan

kepada teman-teman TKI
seperjuangan, Jangan mau
menjadi TKI seumur hidup.
Kita semua harus punya cita-
cita yang lebih besar karena
tanpa cita-cita dan impian,
orang-orang seperti kita
hanya akan menua

sia-sia!”
pungkasnya.

Tempat, Tanggal Lahir: Ciamis, 02 Mei

1987

Penghargaan: TKI Inspiratif Pilihan TEMPO

(2017), Top 30 Social Entrepreneur Asia

(Forbes Internasional 2016), Top 300 Young

Leader Asia (Forbes 2016), Perempuan

Inspiratif NOVA bidang Pendidikan (2015),

Anugerah Komunikasi Indonesia-KOMINFO

(2015), TRUBUS-Kusala Swadaya Award

(2015), Pahlawan Sosial Terpilih-Social

EntrepreneurAcademy (2014), TenagaKerja

Indonesia Purna Jawa Barat Award (2012),

Mahasiswa terbaik dari St.Mary’s University-

Hong Kong (2011),Be Indonesian Smart and

Active Award-Hong Kong (2010), Champion

of Letter Writing to Mr. Presiden Inter-Asia

(2010),DutaSastraBuruhMigranHongKong

dalam festival sastra Internasional UWRF di

Bali (2010).

Dikutip dari akhir tulisannya

“Memberikan sebagian harta takkan

membuatku jatuh miskin, akan tetapi

justru akan bertambah keberkahannya

dengan rasa syukur. Dan aku terus

bersyukur sehingga aku merasakan

banyak kebahagiaan. (***)

Heni Sri Sundani, BSEM

Foto: Dokumentasi Pribadi
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Setelah magang di Jepang selama dua tahun, Usep

pulang ke kampung halamannya untuk membuka

usaha. Iamembuka usaha yang bergerak dalambidang

jasa, yakni pendingin ruangan pada gedung-gedung di

kawasan Jakarta. Namun, usaha yang baru saja ia

nikmati itu harus gulung tikar karena karena harga

materialnya menjadi mahal.

Usep tidak meneruskan usaha jasa pendingin

ruangan. Namun, ia tetap mencoba kembali bangkit

denganmenjalankanusaha pelatihanBahasa Jepangdi

salah satu kampus swasta di daerah Jatiwaringin,

Jakarta Timur. Usep merintis usaha tersebut dengan

menggandeng pihak kampus agar mudah untuk

mendapatkan peserta pelatihan. Usahanya

membuahkan hasil dengan memperoleh sekitar 300

peserta. Namun seiring berjalannya waktu ia tak bisa

melanjutkan usahanya karena peserta didiknya sudah

Usep Hermawan
Tak Mau Jadi Karyawan

ejakTahun1993,KementerianKetenagakerjaan

RI menjalin kerjasama dengan InternationalS
Manpower Development of Medium and Small

Enterprises (IMM) Japan untuk menempatkan peserta

magang di Jepang. Kerjasama ini diharapkan dapat

meningkatkan kompetensi pemuda Indonesia di bidang

industri, meningkatkan keterampilan kerja, menambah

wawasan ilmupengetahuan danmeningkatkan etos kerja.

Usep Hermawan, merupakan salah satu dari angkatan

magang pertama yangmendapatkan kesempatanmagang

di negeri matahari terbit. Selama kurun waktu 2 tahun,

dari tahun 1993 sampai tahun 1995, Usep menjalani

prosesmagangdi Jepangsebagaipemasangperlengkapan

pengaturan udara di bawah perusahaan TOMITA

SEISAKUSHO.

Meski pekerjaannya selama di Jepang tidak mudah, ia

tetap tegar dan tidak menyerah untuk terus berusaha.

Foto:: Istimewa
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diwisuda.

Meski demikian, pria berdarah Sunda ini tak putus asa.

Untuk kesekian kalinya Ia kembali bangkit dan merintis

usaha.KaliUsepmembuka jasa fotokopi, studio foto, dan

perbaikan mobil, serta jual beli mobil bekas. Namun

beberapa tahun kemudian langkahnya kembali terhenti

karena usahanya tidak berkembang.

Pengalaman magang selama di Jepang

telah membentuk mental dan

karakternya agar tidak mudah

menyerah pada keadaan. Usep

kembali membuka usaha. Kali

ini ia terjun ke industri

pengolahan kayu dan

pembuatan furniture di wilayah

Sumedang, Jawa Barat. Namun

ternyata kesuksesanmasih belum

berpihak padanya. Ia kembali

gulung tikar setelah tiga tahun usaha

tersebut berjalan. Semua modalnya

habis seiring dengan tutupnya usaha

pengolahan kayu dan pembuatan furniturenya di

Sumedang.

Intensitas kegagalan Usep dalam mendirikan usaha

mulai mempengaruhi mentalnya. Ia mulai berpikir untuk

menjadi karyawan perusahaan saja karena modalnya

sudah terkuras habis. Namun ia kembali mengingat

pengalaman magangnya di Jepang yang menuntutnya

untuk menjadi pengusaha sukses. Usep mengurungkan

niatnya untuk menjadi karyawan di perusahaan.

Pada tahun 2007, Usep kembali bangkit danmembuka

usaha jasa pengerjaan suku cadang otomotif. Ia

mengawali usaha ini dengan menerima order

pembuatan wiper mobil dengan mempekerjakan tiga

orang. Meski ia mengalami pasang surut dalam

menjalakan usaha tersebut, pengalaman magang di

Jepang berhasil menguatkan tekadnya untuk menjadi

pribadi yang tangguh dan pantang menyerah.

Setelah menjalani proses cukup

panjang, usaha Usep terus

mengalami perkembangan

hingga mampu

mempekerjakan 15 orang.

Pada tahun 2012, usaha

usep terus berkembang dan

mampu mempekerjakan 480

orang karyawan yang 80

persennya diantaranya

merupakan pekerja perempuan.

Usep sengaja mengatur 80 persen

tenaga kerjanya perempuan karena ia

menganggap perempuan memiliki tingkat

ketelitian tinggi yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaannya.

Kini usahaUsepmemiliki omset 700 juta perbulan.

Hasil itu diperolehnya setelah mengalami jatuh

bangun dan proses yang cukup panjang. Bagi Usep,

kejujuranmerupakan investasi awal yang sangat tinggi

nilainya. Meski demikian, Usep tidak lupa

menyisihkan hartanya untuk sesama, karena baginya

sedekah selalu membawa berkah. (***)

Seseorang
yang dapat

merelakanwaktunya
akanmemperoleh
balasannya

"

"
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anker pada perempuan

Indonesia yang memiliki

prevalensi tinggi adalah kanker

sebagai pengatur rumah tangga dan

mendidik anak, tetapi juga berperan

untuk aktif bekerja demi meningkatkan

taraf hidup dan status perekonomian

keluarganya. Aktivitas yang tinggi

membuat perempuan terkadang lupa

untuk memperhatikan kesehatannya.

Hal ini dapat membahayakan karena

beberapa penyakit, seperti kanker

serviks tidak menunjukkan gejala-

gejala yang bisa dilihat atau dirasakan

dengan jelas, bahkan ada

kemungkinangejala tidakmuncul sama

sekali. Sering kali, kemunculan gejala

terjadi saat kanker sudah memasuki

stadium akhir. Dengan demikian,

deteksi dini kanker sangat perlu

dilakukan oleh kaum perempuan.

Upaya pencegahan kanker pada

perempuan didukung oleh Ibu Negara,

IrianaJokoWidodo, besertaOrganisasi

Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja

(OASE-KK), yang terdiri dari para

pendamping Menteri dan unsur

eksekutif lain, yang bersifat non-profit

dan berbadan hukum. Organisasi ini

mewadahi serangkaian program untuk

mendukung tercapainya nawacita

Presiden Joko Widodo terkait upaya

revolusi mental dan pemberdayaan

masyarakat yang melibatkan berbagai

kementerian/institusi/lembaga terkait.

Komitmen pencegahan kanker

Foto: Dok. Humas

S E K I L A S

Pentingnya Deteksi Dini Kanker pada

Peker ja Perempuan

K
leher rahim dan kanker payudara.

Kanker serviks atau kanker leher rahim

menjadi jenis kanker kedua setelah

payudara yang banyak ditemukan di

Indonesia. Data Kementerian

Kesehatan 2015 menunjukkan rata-

rata setiap jam jumlah penderita kanker

serviks bertambah 2,5 orang dan

meninggal 1,1 orang.

Para perempuan dalam kehidupan

masyarakat sering memiliki peran

ganda, satu sisi perempuan harus

berperan sebagai Ibu Rumah Tangga –

78 Edisi Khusus 2017



diwujudkan dengan pencanangan program

nasional peran serta masyarakat dalam

pencegahan dan deteksi dini kanker pada

perempuan Indonesia untuk periode

2015-2019. Program nasional "Percepatan

Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan

dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan

Indonesia" untuk periode 2015-2019

dipusatkan di puskesmas-puskesmas dan

beberapa klinik perusahaan yang bersedia

menjadi pioner dalam pemeriksaan Inspeksi

Visual dengan Asam Asetat (IVA) di tempat

kerja.

Kegiatan deteksi dini kanker leher rahim

dilakukan dengan metode IVA dan

pengobatan segera dengan krioterapi untuk

IVA positif (lesi pra kanker leher rahim positif).

Sedangkan deteksi dini kanker payudara

menggunakan metode Pemeriksaan

Payudara Klinis (SADANIS) atau Clinical

Breast Examination (CBE) dan dengan

mengajarkan Periksa Payudara Sendiri

(SADARI). Pemeriksaan IVA bertujuan untuk

menemukan lesi pra kanker leher rahim,

sebelum menjadi kanker, sedangkan

SADANIS dan SADARI bertujuan untuk

menemukan benjolan pada payudara sedini

mungkin agar dapat dilakukan tindakan

secara dini.

Dalam rangka penanggulangan kanker

melalui peningkatan upaya promotif dan

preventif pada masyarakat pekerja wanita,

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

telah ikut serta dalam program pencegahan

dengan melaksanakan kegiatan sejak tahun

2015. Melalui kegiatan kerjasama antara

OASE dan Kemnaker telah dilakukan

pemeriksaan IVA sebanyak 7.503 orang

pekerja wanita. Jumlah tersebut terdiri dari

pemeriksaan di PT. Sritex Sukoharjo

sebanyak 4000 orang; PT. Primayuda

Boyolali sebanyak1000orang; danPT.SAMA

Semarang sebanyak 2.503 pekerja, yang

dilaksanakan bersamaan dengan peringatan hari buruh internasional

(Mayday). Dari seluruh jumlah tersebut yangdinyatakanpositif sebanyak 36

orang (0,48 persen). Selain itu, di PT. ECCO Indonesia telah dilakukan

pemeriksaan sebanyak 1.250 pekerja dan semua dinyatakan negatif

kanker. Kegiatan penanggulangan kanker pada pekerja perempuan juga

sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang

produktif. Karena produktivitas yang tinggi dapat terwujud oleh tenaga kerja

yang sehat.

Pemerintah juga berharap agar kesadaran masyarakat tentang

pentingnya upaya pencegahan kanker pada perempuan sejak dini dapat

semakin meningkat. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah dapat

bekerja sama dalam upaya mengurangi morbiditas (jumlah penderita) dan

mortalitas (jumlah kematian) akibat penyakit kanker pada perempuan. (***)

Foto: Dok. Dir. Bina K3
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T: Sebenarnya apa outsourcing itu?

J: Sebetulnya UU 13/2003 tidak mengenal namanya

outsourcing. Yang dikenal penyerahan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19/2012 tentang

Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Jadi, dari

peraturan tersebut definisi sebenarnya adalah

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Dalam

pengertian itu terdapat 2 jenisnya, pemborongan

pekerjaan, perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan ke

perusahaan lain melalui pemborongan atau

penyediaan jasa itulah yang kita kenal dengan

outsourcing.

T: Jenis pekerjaan apa yang boleh dialihdayakan

berdasarkan regulasi yang berlaku?

J: Itu berarti kita berbicara mengenai persyaratan. Syarat

pekerjaan yang boleh diserahkan itu pada prinsipnya

adalah hanya pekerjaan penunjang atau disebut non-core

atau pekerjaan utamadi perusahaan tersebut, yang dapat

diserahkan sebagian (outsourcing).Ketika perusahaan

mau menyerahkan kepada perusahaan penyedia jasa

itu hanya untuk 5 jenis kegiatan. Pertama, tenaga

kebersihan. Kedua, penyediaan makanan bagi

pekerja. Ketiga, tenaga pengamanan. Keempat,

teanga penunjang di pertambangan dan

perminyakan. Kelima, tenaga penyediaan

Serba Serbi Outsourcing

Outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan

outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Saat ini,

penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan dan outsourcing kerap diidentikkan dengan

masalah hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga banyak yang menolak keberadaan outsourcing di Indonesia.

Dalam rubrik wawancara kali ini akan dikupas mengenai serba serbi aktivitas outsourcing, mulai dari definisi outsourcing,

jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, serta perlindungan bagi para pekerja outsourcing. Narasumber adalah Retno

Pratiwi, Kepala Sub Direktorat Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Cuplikan wawancara dengan narasumber diperoleh dari acara talkshowWarkop Naker 51 dengan topik yang sama.

“Pekerja outsourcing harus

mendapatkan hak yang sama dengan

pekerja lainnya. Jika ada perusahaan

yang melanggar bisa dikenakan sanksi

dari denda hingga pidana.”

Retno Pratiwi

Kasubdit Hubungan Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Foto: Dokumentasi Naker TV
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angkutan bagi pekerja/buruh.

T: Bagaimana dengan pemberian upah bagi pekerja

outsource?

J: Sudah jelas dilindungi dalam aturan kita. Perusahaan

tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum.

Karena kalau terjadi ada sanksinya dari denda hingga

pidana.

T:Kalau yang dibayar di bawahUMPharusmelapor

kemana?

J: Segera laporkan ke dinas tenaga kerja tempatnya

bekerja.

T: Apa pekerja outsource ini mendapatkan

hak-haknya?

J: Jelas diatur dalam Perme-

nakertrans No. 19/2012 di

pasal 29 ayat 3.

Disebutkan bah-

wa hak pe-

kerja me-

liputi

cuti apabila telahmemenuhi syaratmasakerja, hakatas

jaminan sosial, hak atas tunjangan hari raya

keagamaan, hak istirahat paling singkat satu hari

dalam satu minggu, hak menerima ganti rugi jika

perjanjian kerja berakhir yang bukan karena ke-

salahan pekerja, dan hal lainnya yang sudah diatur.

Intinya, pekerja outsource berhak mendapatkan hak-

haknya sama dengan pekerja jenis lainnya.

T: Apakah pekerja alih daya mendapatkan

jaminan sosial yang sama dengan

pekerja lain?

Foto: Dokumentasi Naker TV
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J: Sebetulnya pekerja

outsourcing itu

perlindungannya sama

saja sesuai dengan aturan

yang berlaku. Harus

diperhatikan bahwa

setiap perusahaan

penyedia jasa pekerja/

buruh wajib membuat

perjanjian kerja secara

tertulis dan harus

dicatatkan ke instansi

ketenagakerjaan tempat

pekerjaan dilaksanakan.

Di dalamnya harus

menyebutkan sekurang-

sekurangnya jaminan

kelangsungan bekerja,

jaminan terpenuhi hak-

hak sesuai dengan

perundangan-undangan,

dan jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi

pergantian perusahaan penyedia.

T: Ada kasus pekerja outsource yang harus

menyerahkan ijazah asli ke perusahaan?

J: Mestinya kalau kita memperjanjikan sesuatu maka

yang diserahkan hanya harus yang terkait. Tetapi

masalahnya hal itu tidak diatur di peraturan kita. Ijazah

bukan bagian dari ketenagakerjaan tapi hak pribadi.

Karena itu kita tidak bisamelarangnya. Jika calon pekerja

sudah sepakat dengan perusahaannya berarti sudah jadi

undang-undang bagi kedua belah pihak.

T: Jadi semestinya harus ditanya sejak awal?

J: Iya betul. Pastikan sejak awal apa saja isi perjanjian

kerjanya. Sekali lagi pastikan bahwa setiap perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian

kerja secara tertulis dan harus dicatatkan ke instansi

ketenagakerjaan tempat

pekerjaan dilaksanakan.

T: Bagaimana jika pekerja

outsource diputus

hubungan kerjanya

sebelum kontrak

berakhir?

J: Kalau putus di tengah

jalan, siapa yang memutus

memberikan ganti rugi.

Kalau pekerjanya yang

memutus pekerja yang

memberikan ganti rugi,

kalau pengusahanya ya

pengusaha yang ganti rugi.

Konsep hubungan industrial

intinya harus

m e n g e d e p a n k a n

musyawarah atau di

ketenagakerjaan kita kenal

melalui bipartit, antara pekerja-pengusaha.

Dibicarakan dulu baik-baik. Apabila tidak ketemu

jalan tengahnya baru pekerja bisa datang ke dinas

tenaga kerja setempat.

T: Pekerja outsourcing apa ada masa kerja

maksimal?

J: Ini yang biasanya rancu. Pada umumnya banyak

yang menganggap sama antara kontrak atau PKWT

(perjanjian kerja dengan waktu tertentu) dengan

outsourcing. Itu dua hal berbeda. Kontrak berbicara

tentang pekerjaan menerus atau tidak. Outsourcing

berbicara tentang apakah pekerjaan ini penunjang atau

utama. Kalau penunjang berarti terus menerus

dialihdayakan tidak apa-apa. Yang terpenting,

pertama, pekerjaannya adalah pekerjaan penunjang.

Kedua, pekerjanya harus terlindungi dengan baik

sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. (***)
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Pencetak SDM Pariwisata

Bertaraf Internasional

eskipun baru dua tahun berjalan efektif, lembaga

pelatihan yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara

Barat ini mampu mencetak tenaga kerja bertaraf

Program Unggulan: Sinergikan Potensi SDA dan SDM

Lokal

Pariwisata, kapal pesiar, dan perhotelan adalah program

unggulan dari BLK Lombok Timur. Sektor inipun terus

digenjot dengan berbagai kerja sama program pelatihan.

Resmi beroperasi tahun 2015, BLK ini memiliki kapasitas

pelatihan sebanyak 2.000 peserta tiap tahunnya. Selama

tahun 2015 dan 2016 BLK Lombok Timur sudah

meluluskan sebanyak 1.280 peserta pelatihan.

Memiliki kejuruan khusus pariwisata kapal pesiar dan

perhotelan kerja sama dengan pihak swasta terus

ditingkatkan. Salah satunya kerjasama dengan perusahaan

kapal pesiar asal Amerika Serikat (AS), Royal Caribbean

Cruise Line. Melalui kerja sama yang dimulai sejak awal

2017 ini, ditargetkan akan tercetak 1.504 tenaga kerja

terampil bidang pelayaran dan perhotelan.

“Karena sebagai (program) unggulan, BLK ini adalah

M
international. Kemampuannya pun terus diperkuat melalui

berbagai kerja sama dengan perusahaan kelas dunia.

Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur adalah salah

satuUnit PelayananTerpadu Pusat (UPTP)milikKementerian

Ketenagakerjaan RI (Kemnaker). BLK yang terletak di Desa

Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur

ini aktif menjalankan fungsinya sejak tahun 2015.

Meskipun usianya masih sangat muda, siapa sangka BLK

ini memiliki peran penting mencetak Sumber Daya Manusia

(SDM) Indonesia bertaraf internasional. Sementara, program

pelatihan yang efektif berjalan di BLK ini adalah program

pelatihan pariwisata. Namun siapa sangka pada tahun 2017 ini,

BLK Lombok Timur mampu menempatkan anak didiknya di

perusahaan Royal Caribean Cruise Line.

Foto: Istimewa
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BLKpariwisata. Sehingga secara teknis pelaksanaan pelatihan

yang di BLK Lombok Timur ini dimitrakan dengan kapal

pesiar Royal Caribbean,” ujar Kepala BLK Lombok Timur

Sirman di Lombok Timur (23/2/2017).

Sirman menjelaskan, kerja sama pelatihan dengan

perusahaan yang berbasis di Miami, Amerika Serikat, tersebut

akan berjalan selama satu tahun. Pihak Royal Caribbean juga

telah menerjunkan para pakar awak kapalnya untuk menjadi

instruktur di BLK Lombok Timur.

“Karena instruktur yang ada itu juga instrukturnya dari

kapal pesiar. Yang dikapal itu diturunkan ke BLK untuk

melatih yang di sini,” terang Sirman.

Dua gelombang awal pelatihan di BLK Lombok

Timur sendiri diikuti oleh 251 peserta. Terdiri dari

gelombang I diikuti 114 peserta, sedangkan Gelombang

II diikuti 137 peserta. Gelombang I akan mengikuti

program 1 bulan, dan yang kedua yang lama program

pelatihannya selama 3 bulan.

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah

Tingkat II di Provinsi NTB dan terletak di sebelah timur

PulauLombok. Ibukota kabupaten ini ialahKotaSelong.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur kurang lebih

2.679,88 km². Terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km²

(59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09

persen). Kabupaten Lombok Timur juga terkenal akan

berbagai tempat–tempat wisatanya yang indah.

Dengan adanya potensi alam yang

berlimpah, maka potensi SDM sektor wisata

Kabupaten Lombok Timur menjadi prioritas

untuk terus digenjot. Selain kerja sama dengan

Royal Caribbean, BLK Lombok Timur dibidik

untuk dikembangkan bersama dalam program

baru Innovation and Investment for Inclusive

Sustainable Economic Development (ISED).

ISED adalah buah kerja sama bilateral

antara Pemerintah Indonesia dan organisasi

kerjasama internasional milik pemerintah

Jerman (GIZ). Adapun kerjasama yang

dibangun pengembangan pelatihan vokasional

melalui program Sustainable Economic Development

Tehnical Vocational Education Training (SED-TVET).

Program ini sejatinya sudah berjalan beberapa tahun di

Indonesia. Dengan mempertimbangkan perlunya

peningkatan kompetensi di Indonesia, maka program kerja

sama ini pun kembali dilanjutkan.

“Kerjasama GIZ dan Pemerintah Indonesia, khususnya

Kemnaker, dalam mengembangkan SDM lokal Lombok

dapat terjalin. Kita akan melihat dulu kebutuhan dunia

Industri Pariwisata Lombok. Sehingga penyiapan SDM

dapat link and Match dan langsung terserap,” kata Stefan

Erber, Direktur Program SED-TVET GIZ. (***)

Foto: Situs Kios 3 in 1
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12 Januari - 12 Februari 2017: Bulan K3

Nasional tahun 2017 yang mengambil tema pokok

"Dengan budayan K3 kita tingkatkan kualitas

hidup manusia menuju masyarakat yang selamat,

sehat dan produktif".

4 April 2017: Kemnaker

dan ILO Gelar Simposium

Bahas Kepatuhan Norma

Ketenagakerjaan.

19 - 20 Februari 2017:

ASEAN Labor Ministers

Retreat.

23 Januari 2017: Penandatangan

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan bagi PPNPN dan tenaga

pendukung program bersama Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

23-24 Januari 2017: Abu Dhabi

Dialogue.

2 Februari 2017: Rapat

Koordinasi Nasional

Ketenagakerjaan tahun 2017.

8 Februari 2017: Peluncuran

Generasi Bisa (Platform

Digital Pemberdayaan Kaum

Muda).

24 -25 Maret 2017: Bursa

Kerja Nasional XV di

Jakarta International Expo.

6 Maret 2017: Komitmen mencegah terjadinya

TKI non-prosedural antara Kementerian

Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM,

Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Agama, dan BNP2TKI.
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Bill Gates, founderMicrosoft dan menjadi salah satu orang

terkaya di dunia mengatakan “if you are born poor, it is not

your mistake. But if you die poor, it is your mistake”. Dari

pernyataan itu kita bisamengartikan bahwa kita tidak dapat

memilih terlahir dari keluarga miskin atau kaya, tapi untuk

menjadi kaya rayaatauberkecukupandapatmenjadi pilihan

buat kita. Bagaimana caranya bisa dimulai dengan

mengatur keuangan bulanan kita.

Sebagai seorang pegawai yang mengandalkan pemasukan

hanya dari gaji bulanan, strategi dalam pengelolaan

penggunaan gaji bulanan perlu dilakukan. Jangan sampai, gaji

bulananAnda telah habis terlebih dahulu sebelumpertengahan

bulan. Jika hal ini terjadi dan Anda tidak memiliki dana

cadangan,Andapun terpaksaberhutang.Cobalahuntuk tenang

dan jangan langsung gusar. Untuk menghindari hal tersebut,

kami akan sampaikan beberapa kiat jitu untuk mengelola gaji

bulanan Anda dengan bijak.

Buatlah Anggaran Bulanan

Rencanakan anggaran bulanan Anda. Buatlah daftar pengeluaran bulanan menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran

untuk kebutuhan primer dan tersier. Contoh pengeluaran untuk kebutuhan primer adalah makan, ongkos bekerja,

tagihan listrik, cicilan rumah, cicilan motor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan tersier, contoh

pengeluarannya adalah shopping dan traveling. PengeluaranAnda tiap bulan dapat dikendalikan denganmenyusun

anggaran bulanan. Selain itu anggaran bulanan juga dapat menekan keinginan untuk membeli hal-hal yang tidak

tertulis di anggaran.

Bayar Tagihan Secepatnya

Hal pertama harus Anda lakukan ketika memperoleh gaji adalah membayar semua tagihan di awal. Dari mulai

tagihan listrik, telepon, kartu kredit, dan lain sebagainya. Hal ini penting, agar tidak mengganggu biaya kebutuhan

Anda sehari-hari. Dengan memisahkan atau membayarkannya terlebih dahulu tentu akan membuat Anda lebih

tenang untuk mengatur pengeluaran bulanan lainnya.

Sisihkan Gaji untuk Tabungan

Cobalah menyisihkan gaji untuk tabungan sebelum Anda menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Hal ini

berguna, untuk menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Tidak masalah jika Anda baru bisa

menyisihkan sedikit saja dari gaji bulanan Anda. Ingat prinsip menabung: sedikit demi sedikit menjadi bukit! Yang

terpenting Anda jadi terbiasa untuk menabung setiap bulannya.

Kiat Jitu Kelola Gaji Bulanan

1

2

3
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4
Miliki Dua Rekening Bank

Buatlah dua rekening bank yang berbeda. Gunakan satu rekening untuk kebutuhan sehari-hari Anda seperti,

menerima gaji, membayar tagihan, dan belanja. Sedangkan, rekening lainnya dapat Anda gunakan khusus untuk

menabung. Buatlah jumlah minimal yang harus Anda tabung dari gaji bulanan Anda. Jangan membuat kartu debit/

atm bagi rekening khusus tabungan, agar Anda dapat meminimalisir godaan untuk menggunakan uang di rekening

tersebut.

Buat Laporan Keuangan Harian

Simpanlah struk belanja yang Anda dapatkan setiap kali berbelanja. Catatlah semua pengeluaran Anda setiap

harinya. Selain cara ini membantu Anda mengetahui kemana saja uang yang digunakan selama ini, ini juga dapat

membantu Anda menganalisa barang-barang apa saja yang sebenarnya tidak harus Anda beli di bulan yang akan

datang. BilaAnda tipikal orang yangmalasmencatat,maka unduhlah aplikasi pengelolaan keuangan di smartphone

Anda. Aplikasi pengelola keuangan dapat memudahkan Anda untuk merekam seluruh pengeluaran dengan cara

yang mudah. Beberapa aplikasi pengelola keuangan yang dapat Anda unduh cuma-cuma adalah Andromoney,

Monefy, Money Manager, dan lain-lain.

Bijak dalam Menggunakan Kartu Kredit

Kartu kredit dapat membantu Anda dalammengelola keuangan, jika Anda dapat menggunakannya dengan cerdas.

Namun jikaAndamenggunakannya tanpa perhintungan, tagihan kartu kredit dapatmenghantuiAnda tiap bulannya.

Setiap kartu kredit memiliki limit-nya masing-masing, selalu usahakan untuk menggunakan kartu kredit di bawah

limit yang sudah ditentukan. Sebelum berbelanja dengan kartu kredit pastikan dulu bahwa Anda memang benar-

benar memerlukan barang yang akan Anda beli. Jangan sampai Anda mudah menggesekkan kartu kredit untuk

barang yang sebenarnya tidak butuhkan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan Anda. Dan yang terpenting,

jangan lupa untuk segera melunasi tagihan kartu kredit Anda ketika menerima tagihan kartu kredit.

Beramal

Memiliki gaji pas-pasan tidak menutup kemungkinan bagi Anda jika ingin beramal. Berapa pun jumlah yang Anda

berikan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Beramal juga tidak selamanya harus

berbentukmateri, tapi bisa juga berupa tenaga. Anda yang ingin beramal bisamendaftarkan diri pada lembaga amal

yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Siapkan hati yang tulus dan ikhlas untuk menolong sesama yang

membutuhkan.

Disiplin

Ini dia poin paling penting. Jangan sampai acuan anggaran yang sudah Anda buat malah jadi sia-sia karena Anda

tidak disiplin. Biasakan diri Anda untuk mematuhi peraturan keuangan yang sudah dibuat. Gunakan gaji bulanan

Anda dengan bijak agar manfaatnya benar-benar dapat Anda rasakan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada

tiang.

Nah, begitu saja kiat jitu mengelola keuangan bulanan. Ingat, ini bukan masalah besar atau sedikitnya gaji yang kita terima

tetapi lebih ke bagaimana cara kita kelola gaji tersebut. Biasanya faktor paling berpengaruh disebabkan oleh tingginya gaya

hidup. Mengelola gaji bukanlah hal yang sulit dilakukan kok. asalkan Anda fokus kepada apa yang diprioritaskan untuk

kebutuhan sehari-hari. Semoga bermanfaat! (*)

* Disadur dari berbagai sumber

5
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8
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Kanker serviks kerap menjadi momok bagi perempuan. Sekitar 10,3

persen jumlah kematian akibat kanker disebabkan oleh kanker serviks.

Namun, hal itu bisa dicegah lebih dini.

Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Leher rahim sendiri

berfungsi sebagai pintu masuk menuju rahim dari vagina atau disebut juga serviks. Kanker serviks

dimulai ketika sel-sel yang sehat mengalami mutasi genetik atau perubahan pada DNA. Mutasi genetik ini

kemudian mengubah sel normal menjadi sel abnormal. Sel yang sehat akan tumbuh dan berkembang biak pada

kecepatan tertentu, sedangkan sel kanker tumbuh dan berkembang biak tanpa terkendali. Sel kanker yang muncul

kemudian menyerang jaringan di sekitarnya.

yang lebih dari 7 hari selama 3 bulan atau lebih, atau pendarahan

dalam jumlah yang sangat banyak. Pendarahan tidak normal dari

vagina juga harus diwaspadai, termasuk flek adalah gejala yang

sering terlihat dari kanker serviks. Ini biasanya terjadi setelah

berhubungan seks, di luar masa menstruasi, atau setelah

menopause.

Gejala lainnya yaitu, kesulitan buang air kecil karena

penyumbatan ginjal atau ureter, perubahan pada kebiasaan buang

air besar dan kecil. Anda juga patut waspada apabila terjadi

penurunan berat badan, pembengkakan pada salah satu kaki, atau

nyeri pada tulang. Perhatikan pula juga kehilangan selera makan,

merasa sakit pada perut bagian bawah serta panggul, nyeri pada

punggung atau pinggang yang disebabkan karena pembengkakan

di ginjal atau yang disebut sebagai hidronefrosis.

Mencegah Lebih Baik Dari Mengobati

Dalam lamannya WHO menjelaskan bahwa setidaknya

membutuhkan waktu 15-20 tahun untuk kanker serviks

berkembang di tubuh perempuan yangmemiliki kekebalan tubuh

normal. Sementara bagi mereka yangmemiliki sistem imun yang

Mengenal Kanker Serviks

Penelitianmenemukanbahwa99,7 persen kanker serviks disebabkan

oleh Human papillomavirus atau HPV. Virus HPV pada umumnya

tersebar melalui hubungan seksual, di mana terjadi kontak langsung

antara kulit kelamin,membranmukosa, ataupertukaran cairan tubuh,

dan melalui seks oral. Ada beberapa faktor lain yang bisa

meningkatkan risiko menderita kanker serviks seperti, melakukan

hubungan seksual pada umur terlalu dini, memiliki banyak/gonta-

ganti pasangan seksual,merokok (wanita yangmerokok berisiko dua

kali lipat terkena kanker serviks), dan sistem kekebalan tubuh yang

lemah.

Untuk mendeteksi kanker serviks dari gejalanya bisa dikatakan agak

sulit untuk dilakukan. Karena kanker serviks yang masih dini

kadang tidak memberikan keluhan. Namun sepatutnya kaum

perempuan dapat lebih waspada dan segera memeriksakan diri jika

mengalamibeberapahal berikut ini, cairanyangkeluar tanpaberhenti

dari vagina dengan bau yang aneh atau berbeda dari biasanya,

berwarna merah muda, pucat, cokelat, atau mengandung darah.

Timbul rasa sakit tiap kali melakukan hubungan seksual. Perubahan

siklusmenstruasi tanpa diketahui penyebabnya,misalnyamenstruasi

Waspada

Kanker Serviks!

DataOrganisasi KesehatanDunia (WHO)menyebutkan, lebih dari 92.000 kasus kematian terjadi padawanita di Indonesia pada

tahun 2014 akibat kanker. Sebesar 10,3 persen merupakan jumlah kematian yang disebabkan kanker serviks.

Jumlah wanita penderita kanker serviks di Indonesia hingga kini setidaknya mencapai 21.000 kasus. Angka tersebut menempatkan

Indonesia sebagai negara penderita kanker serviks kedua tertinggi di dunia. Semua wanita dari berbagai usia berisiko menderita kanker

serviks. Tapi, penyakit ini cenderung memengaruhi wanita yang aktif secara seksual.

KE S EHATAN
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lemah dibutuhkan waktu 5-10 tahun untuk berkembang. Fakta

lain kanker serviks dari WHO yaitu tingkat kematian kanker

serviks secara global yang mencapai 52 persen dapat ditekan

dengan melakukan deteksi dini dan program pencegahan di tiap-

tiap negara.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH, dalam siaran

pers tertulisnya mengatakan, dengan melakukan deteksi dini

kejadian kanker dapat ditemukan lebih awal sehingga

keberhasilan pengobatannya semakin besar. Saat ini pemerintah

juga tengah mengintroduksi vaksin Human papillomavirus

(HPV) di siswi sekolah dasar di beberapa daerah. Vaksin HPV

efektif untuk mencegah seseorang wanita terserang HPV yang

akan membawanya pada kanker serviks. Harapannya ke depan

vaksin HPV tersebut bisa menjadi salah satu vaksin program

nasional.

“Kita perlumengawasi danmengevaluasi efektifitas danmeneliti

dampak lain yang ditimbulkan. Iklan yang jelas-jelas melanggar

ketentuan tersebut, akan berdampak buruk dan menimbulkan

kerugian, bahkan bisa membahayakan karena pasien kehilangan

fase emas pengobatannya dan menjadi tidak terselamatkan,”

ungkapnya.

Carautamadalammencegahkanker serviks adalahmencegahdiri

tertular virus HPV. Karena diperkirakan sekitar 99% kasus

kanker serviks disebabkan oleh virus ini.Untuk itu kurangi resiko

tertular virus HPV mengurangi risiko terkena kanker serviks

maka lakukanlah langkah-langkah berikut, berhubungan seks

dengan aman, setia pada pasangan, berhenti merokok,

memperbanyak asupan vitamin C, vitamin E, dan asam folat,

melakukan deteksi dini kanker serviks secara rutin, dan vaksinasi

HPV.

Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukanmelalui pemeriksaan

Pap Smear dan pemeriksaan IVA (Inpeksi Visual dengan

Asam Asetat). Tujuan deteksi dini kanker serviks adalah untuk

mengetahui kelainan sebelum ada keluhan atau gejala. Kanker

serviks yang ditemukan dan ditangani sejak dini dapat sembuh

total. Sehingga deteksi dini kanker serviks sangat perlu dilakukan

oleh kaum perempuan, terutama yang telah aktif secara seksual.

Deteksi dini IVA bisa kamu lakukan di Puskesmas atau Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang kompeten untuk mengurangi risiko.

Saat ini, lebih dari 3.700 Puskesmas di seluruh Indonesia telah

dilatih dalam pelayanan deteksi dini penyakit kanker payudara

dan leher rahim. Sedangkan untuk pengobatan segera dilakukan

di rumah sakit kabupaten/kota secara berjenjang untuk rujukan

kasus kanker.

Yuk, jangan ragu untuk melakukan deteksi dini kanker serviks,

karena lebih baik mencegah daripada mengobati! (*)

* Disadur dari berbagai sumber
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ejak tahun 1945,

Pancasila telah menjadi

dasar berbangsa dan

bernegara Indonesia. Ir. Soekarno

menyebut Pancasila seba-

gai Philosofische Grondslag atau

fundamen, filsafat, pikiran yang

sedalam-dalamnya, jiwa, dan hasrat

dari Indonesiamerdekayangakanberdiri kekal abadi.Di

dalam Pancasila terkandung cita-cita, harapan, dan tujuan terbentuk dan

berdirinya Indonesia bersatu. Melalui nilai-nilai Pancasila terciptalah sebuah masyarakat Indonesia yang

kokoh dan harmonis. Pancasila, karena itu, menjadi pandangan dan keyakinan dasar bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, harus diakui bahwa hari-hari ini kesadaranmasyarakat Indonesia terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar

negara terpecah antara setuju dan tidak setuju, menerima dan tidak menerima, menyadari dan tidak menyadari. Banyak masyarakat

yangmenyatakan bahwaPancasilamerupakan landasan terbaik untuk bangsa ini.Meski sebagian lainmeragukan penerapan Pancasila

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mengakibatkanmunculnyawacana untukmenggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang

salah satu ideologinya berdasarkan agama.

S

Judul: Pancasila Kekuatan Pembebas

Penulis: Andreas Doweng Bolo, Dkk

Penerbit: Kanisius, Yogyakarta

Cetakan: I, Oktober 2012

Tebal : 272 halaman

Peresensi: Romel Masykuri*

Internalisasi

Nilai-Nilai Pancasila
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Berangkat dari fakta inilah, buku Pancasila Kekuatan

Pembebas, yang ditulis oleh para ilmuan dan tenaga pengajar di

Perguruan Tinggi merasa resah akan realitas masyarakat yang

sudah mulai meragukan akan kekuatan Pancasila, bahkan ada

yangmenyudutkan bahwaPancasila hanyalah sebatas nilai semu.

Padahal, nilai-nilai Pancasila bila direnungkan secara

mendalammerupakan tatanan nilai yang sejak dahulu kala (masa

sebelum lahirnya Indonesia) telah menjadi dasar keyakinan dan

dasar prilakumasyarakat Nusantara. Karena itu, tidak berlebihan

jika disebutkan bahwa Pancasila sudah menjadi bagian integral

masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara historis dapat dikatakan bahwa Pancasila berasal dari

kompleksitas nilai yang telah mengakar dan menjadi spirit

kehidupan manusia-manusia yang berasal dari suku bangsa yang

berbeda di Nusantara ratusan tahun yang lampau. Nilai-nilai itu

kemudian digali dan dirumuskan secara padat menjadi dasar

keyakinan bersama masyarakat Indonesia.

Sehingga sangat tidak mendasar jika ada yang mengatakan

bahwa Pancasila hanyalah sebatas nilai semu. Lebih jauh, dalam

buku ini disebutkan bahwa masing-masing nilai yang ada dalam

Pancasila merupakan penjabaran dari masyarakat Indonesia.

Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung

arti bahwa keyakinan mendasar bahwa Tuhan adalah sesuatu

yang secara hakiki diakui keberadaan-Nya oleh seluruh manusia

Indonesia. Adanya Tuhan diterima dan mendapat legitimasi

berdasarkan keyakinan-keyakinan religius yang ada. Artinya,

secara eksplisitmengandungarti bahwabangsa Indonesia sepakat

mengakui dasar ketuhanan sebagai pegangan bersama seluruh

masyarakat Indonesia melalui kesadaran beragama, meskipun

pemahaman tentang ketuhanan dalam setiap agama berbeda.

Kedua, nilaiKemanusiaanyangAdil danBeradab. Pengertian

ini mengandung arti bahwa pada dasarnya, secara alamiah

manusia setara dan memiliki kemampuan untuk memilih dan

menentukan jalan atau cara hidupnya masing-masing. Dengan

demikian, gagasan ‘yang Adil dan Beradab’ merupakan

ungkapan untuk dua implikasi penting dalam kemanusiaan

kita: kesetaraan dan kebebasan. Kedua implikasi nilai ini adalah

gagasan esensial dari hak asasi manusia.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa

Indonesia merupakan manifestasi perjuangan seluruh rakyat

Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari

kolonialisme dan imperialisme. Persatuan ini menjadi lambang

kebersamaan rasa bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun

atas dasar perbedaan-perbedaan yang disatukan dalam kesamaan

cita-cita persatuan.

Keempat, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini

merupakan penegasan bahwa setiap individu masyarakat

bertanggung jawab atas nasib bangsa ini. Sebagai mana yang

diungkapkan oleh Bung Hatta, nilai kerakyatan mengandung arti

bahwa setiap masyarakat dituntut terlibat aktif atau berpartisipasi

dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan.

Kelima, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai ini merupakan penegasan utama bahwa berdirinya Republik

Indonesia mempunyai misi menciptakan keadilan dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsep “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam

sila ke-5 Pancasila sesungguhnya dikembangkan dari gagasan “Ratu

Adil” dan “Kesejahteraan Sosial” yang dicanangkan oleh Soekarno

dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Istilah “Ratu Adil”

mengandungmakna sociale rechtvaardigheid, rakyat ingin sejahtera

dan makmur.

Kelima sila Pancasila diatas merupakan hasil refleksi terhadap

realitas Indonesia yang luasdanbesar dalamseluruhaspekkehidupan

sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan beberapa aspek lain.

Sehingga Pancasila sebagai dasar negera Indonesia tidak berangkat

dari ruang yang kosong, hampa dan semu, melainkan Pancasila

menjadi cerminan, cita-cita dan perjuangan masyarakat Indonesia.

Dari sini, bisa dibuktikan bahwa Pancasila, baik secara yuridis,

filosofis, historis, dan ideologi sangatlah relevan dan representatif

untuk bangsa ini.

Persoalannya adalah potret perjalanan bangsa dewasa ini kurang

mencerminkan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan

bernegara. Setidaknya, hal ini ditandai dengan adanya problem

kemasyarakatan yang akut, mulai dari kasus konflik kekerasan atau

kerusuhan antar kelompok masyarakat, pejabat publik yang korupsi,

pembangunan ekonomi yang timpang, hingga soal pemerataan

pendidikan yang masih jauh dari harapan. Realitas ini membuktikan

bahwa Pancasila belum benar-benar menjadi pandangan hidup

masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Andai Pancasila, mengutip istilah Leo Kladen sebagai ethico

mhyical nucleus “lapisan budaya yang mengandung kompleks nilai-

nilai luhur yang menjadi dasar keyakinan maupun prilaku sebuah

masyarakat”, tidak akan mungkin terjadi problem kebangsaan yang

akut di negeri ini.Maka, sudah saatnya Pancasila tidak hanya sebatas

slogan semata, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat. (***)

*) Romel Masykuri adalah Alumni UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Saat ini sedang menempuhpendidikan Magister

Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya.
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A W A S I T K a

"Sepuluh juta itu adalah turis yang
kita harapkan dari Tiongkok untuk
bisa masuk ke Indonesia."

Presiden RI, Joko Widodo (23/12/16)

#TKAWAJIBLEGAL

Foto: Istimewa
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