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omitmen Kementerian Kete-
nagakerjaan untuk fokus da-
lampeningkatankualitasSDM
di Indonesia digencarkan,

salah satunya melalui BLK Komu-
nitas. Sebagai unit pelatihan kerja
yang bertujuan untuk memberikan
bekal keterampilan teknis berpro-
duksi atau keahlian vokasi sesuai
kebutuhan pasar kerja bagi komu-
nitas masyarakat di Indonesia.

Kejuruan pelatihan yang akan
diimplementasikan di BLK Komu-
nitas tahun 2019 yakni meliputi
Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik
Sepeda motor), Kejuruan Teknik
Las, Kejuruan Processing (Pengo-
lahan Hasil Pertanian/Pengolahan
Hasil Perikanan), Kejuruan Wood-

working, Kejuruan Teknologi Infor-
masi dan Komunikasi, Kejuruan
Menjahit, KejuruanRefrigeration dan
Teknik Listrik, Kejuruan Industri
Kreatif, serta Kejuruan Bahasa.

Sejak tahun 2017 Kemnaker
mendirikan 50 lembagaBalai Latihan
Kerja (BLK) Komunitas, dilanjutkan
sebanyak 75 lembaga pada tahun
2018 dan pada tahun 2019 ini
sebanyak 1.000 BLK Komunitas.
Pembangunan 500 BLK Komunitas
berbasis pesantren yang ditandai
dengan penandatangan kerja sama
tahap II antara Kementerian Ketena-
gakerjaan dengan 500 pesantren
berlangsungdi Bekasi pada28Maret
2019.Kerja samapembangunan500
BLK Komunitas di pesantren ini

merupakan lanjutan dari penanda-
tanganan kerja sama tahap I dengan
500 BLK Komunitas di pesantren
yang dihadiri Presiden Joko Widodo
pada 20 Februari 2019 sehingga kini
total ada 1.000 BLK Komunitas.

Tahun depan,minimal 3.000BLK
Komunitas akan didirikan, sesuai
dengan arahan Presiden RI Joko
Widodo waktu silam, guna mening-
katkan kualitas SDM di Indonesia
dan menjawab tantangan revolusi
industri 4.0.

Selamat membaca, tetap sema-
ngat dan salam produktif!
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ASAH OTAK

Manakah pintu yang dapat
membawa kita kepada piala
kompeten?

Pemenang Asah Otak MPOWER
Edisi Triwulan IV/2018:
1. Alisa Lakshmi
2. Chandra Naren
3. M. Bimasena

Kirimkan jawaban ke alamat surel berikut:mpowerkemnaker@gmail.com
Dengan subyek: Asah Otak_MPOWER Edisi Triwulan I/2019
Jangan lupa cantumkan nama, nomor telepon, dan alamat lengkap Anda. Redaksi
akanmemilih 3 (tiga) pemenang yangberhakmendapatkan suvenirmenarik. Pemenang
akan diumumkan pada Majalah MPOWER edisi selanjutnya.

KO
MPETEN

Ilustrasi: freepik.com
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TAJUK UTAMA

Meniti Jalan Menuju
Indonesia Berdaya Saing
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etelah beberapa tahun terakhir gencar
membangun infrastruktur, pemerintah
menegaskan komitmennya untuk fokus
membangun SDM. Berbagai program

pembangunan SDM pun dicanangkan untuk
mendorong peningkatan daya saing Indonesia.

Indeks daya saing global atau global
competitiveness index menjadi salah satu acuan
untuk mengukur kemampuan negara-negara
untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi
bagi warga negaranya. Laporan yang dirilis oleh
World Economic Forum (WEF) ini menggunakan
variabel-variabel tertentu untuk menilai daya
saing suatu negara. Variabel-variabel itu
diantaranya institusi, infrastruktur, lingkungan
makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar,
pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan,
efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga
kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan
teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis serta
inovasi.

Pada laporan tahun 2018, peringkat indeks
dayasaingglobal Indonesiamengalami kenaikan.
Indonesia berada pada posisi ke 45 dari 140
negara. Sebelumnya, Indonesia berada pada
peringkat 47. Posisi ini diambil Indonesia dengan
skor keseluruhan sebesar 64. Meskipun
demikian, peringkat indeks daya saing Indonesia
masih kalah dibandingkan tiga negara tetangga,
yaitu Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand
(38). Hal ini menunjukkan bahwa jalan Indonesia
untuk meningkatkan daya saing masih panjang.
Masih banyak PR yang perlu diperhatikan dan
diselesaikan demi Indonesia yang lebih produktif.
Misalnya, peningkatan kompetensi sumber daya
manusia (SDM).

Untuk itu, pada 2019, pemerintahmenyatakan
tak akan hanya terpaku dengan pembangunan
infrastruktur. Arah kebijakan pemerintah kedepan
akan lebih memprioritaskan pada peningkatan
kualitas SDM Indonesia. Menurut Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin
Nasution, 50 persen pekerja di Indonesia hanya
berpendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) sehingga tidak memadai untuk bersaing

dengan negara lain. Oleh karena itu, Darmin
mengatakan perlunya jalan pintas untuk
meningkatkan kualitas SDM, yaitu dengan
melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan
vokasi.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan
semangat tersebut, Kementerian Ketenaga-
kerjaan (Kemnaker) melancarkan program
pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas. Program ini bertujuan untuk
membuka akses pelatihan bagi masyarakat yang
berada di komunitas-komunitas tertentu,
misalnya pesantren. Program ini dideklarasikan
pada acara Penandatanganan Kerja Sama BLK
Komunitas antara Kemnaker dengan Lembaga
Penerima Bantuan di Jakarta pada Hari Rabu
(20/2/2019). Acara ini turut dihadiri Presiden RI,
Joko Widodo.

Efektif Tingkatkan Kompetensi
Presiden Joko Widodo menilai program BLK

Komunitas sangat efektif meningkatkan
kompetensi masyarakat Indonesia. Di komunitas
pesantren misalnya, program BLK Komunitas ini
tidak hanya dapat membuka akses peningkatan
keterampilan bagi santri pesantren saja. Namun
lebih dari itu, BLK Komunitas juga membuka
akses peningkatan keterampilan bagi alumni dan
masyarakat di sekitar lingkungan pesantren.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo
menegaskan, kedepan jumlah BLK Komunitas
akan terus digenjot. “Saya kira kalau cuma seribu
masih sangat kurang.Tahundepanminimal 3.000
karena jumlah pesantren di Indonesia mencapai
29 ribu,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyatakan bahwa
Indonesia dihadapkan pada bonus demografi,
dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih
banyak. Bonus demografi akan menjadi
keuntungan bagi Indonesia jika angkatan kerja
memiliki keterampilan yang mumpuni.
Sebaliknya, bonus demografi dapat menjadi
masalah bagi Indonesia jika angkatan kerja tidak
memiliki keterampilan yang mumpuni. Indonesia
harus siap menyongsong bonus demografi

S

MPOWER



Edisi Triwulan I/20198

dengan menyiapkan angkatan kerja yang terampil.

Penyiapan angkatan kerja terampil melalui BLK
Komunitas di pesantren, menurut Presiden Joko
Widodo, adalah langkah yang sangat efektif serta
menghasilkan pelatihan yang lebih baik. Selain itu,
pesantren diberi kebebasan menentukan jurusan
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja di daerah setempat. Sehingga outcome BLK
Komunitas diharapkan betul-betul link and
match dengan kebutuhan pasar kerja.

“Selanjutnya saya akan melihat langsung ke
lapangan guna memastikan BLK di pesantren
bejalan baik,” ujar Presiden Jokowi.

BLK Komunitas merupakan unit pelatihan vokasi
yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan
atau lembaga keagamaan non pemerintah.
Tujuannya, memberikan pelatihan vokasi sebagai
bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian
kejuruan sesuai kebutuhan pasar kerja.
Penandatanganan Kerja Sama BLK Komunitas
Tahun 2019 sendiri dilakukan melalui 2 tahap.
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Selanjutnya, tiap BLK Komunitas akan menerima
bantuan sebesar Rp1 miliar untuk pemba-
ngunan workshop, peralatan, instruktur, serta
pelatihan.

Pada tahun 2017, Kemnaker mengawali
pembangunan BLK Komunitas di 50 pesantren.
Tahun 2018 naik menjadi 75 BLK Komunitas. Tahun
2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas di
pesantren. Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri turut menegaskan peningkatan pelatihan
vokasional atau kejuruan yang dilakukan pemerintah
adalah langkah strategis untukmemenuhi kebutuhan
SDMpenopang pembangunan nasional. "Kebutuhan
tenaga-tenaga kerja yang terampil dan kompeten
sesuai lapangan kerja yang tersedia menjadi sangat
penting untuk dipenuhi Indonesia di tengah
persaingan global," kata Hanif.

Hanif menambahkan, selain menggenjot
pembangunan BLK Komunitas, pihaknya juga terus
melakukan terobosan dalam merevitalisasi BLK di
seluruh Indonesia. Untuk mengimplementasikan
program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan

produktivitas, pada tahun 2019 Kemnaker
menargetkan melatih sebanyak 588.069 orang,
termasuk 10.000 pelatihan Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI), 32.000 orang di 1.000 BLK
Komunitas, 210.683 orang melalui pemagangan dan
526.189 orang disertifikasi.

Menurut Menaker, angka-angka tersebut harus
bisa dicapai pemerintah, jika betul-betul ingin
mengamankan bonus demografi di tahun 2030 nanti.
“Komitmen dan concern Presiden dalam
pembangunan SDM itu dinyatakan secara konkret
dalam keberpihakan anggaran. Dimana anggaran
Kemnaker meningkat dari Rp3,991 triliun pada tahun
2018 menjadi Rp5,785 triliun pada tahun 2019 yang
sebagian besar digunakan untuk pembangunan
SDM,” kata Menaker.

Komitmen dan upaya-upaya pemerintah ini tentu
saja perlu didukung oleh seluruh lapisanmasyarakat,
karena sejatinya bangsa ini tidak akan mampu
bersaing di ranah global, tanpa adanya kemauan
untuk maju dan berkembang pada diri tiap warga
negaranya. ***

MPOWER



Edisi Triwulan I/201910

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

di Era Digital
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Dunia industri telah memasuki era digital.
Pemanfaatan teknologi secara tepat dapat
meminimalisir potensi kecelakaan kerja.

esatnya perkembangan teknologi memi-
cu terjadinya revolusi industri dalam
tempo singkat. Sejak penemuan mesin
uap di abad 18 yang mendorong

terciptanya moda transportasi seperti kapal laut dan
kereta api, revolusi industri kini tengah bersiap
menghadapi revolusi industri generasi ke-4.
Kedatangan revolusi industri 4.0 atau era digital
ditandai dengan penggunaan teknologi digital yang
kian masif. Digitalisasi industri tersebut tidak hanya
berpengaruhpadaalat, proses, danmetodeproduksi
saja. Namun juga mempengaruhi aspek-aspek
ketenagakerjaan seperti hubungan industrial (relasi
kerja), tata kerja, hingga potensi bahaya di
perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri
menilai, kedatangan era digital akan memberi
dampak positif pada aspek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). Menurutnya, risiko
kecelakaan kerja akan menurun pada era revolusi
industri 4.0. Sebab, teknologi yang semakin canggih
mampu memperbaiki tingkat keselamatan bagi para
pekerja. "Dengan industri 4.0 ini kan logikanya
karena teknologi semakin canggih, kemudian
digitalisasi langsung di banyak tempat, logic-nya kan
risikonya pasti akan menurun,” ujarnya usai menjadi
inspektur upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di
Istora Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Agar implementasi K3 semakin optimal di era
digital, Menaker mengimbau seluruh stakeholder
untuk menyiapkan tiga hal. Pertama, menyiapkan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada
bidang K3. Kedua, pemerintah, perusahaan,
maupun serikat pekerja/serikat buruh harus
melakukan inovasi dalam implementasi K3. Ketiga,
memanfaatkan teknologi dan informasi untuk
mendukung implementasi K3.

“Jadi kuncinya satuSDM-nyaharusbagus, kedua
inovasinya, ketiga pemanfaatan teknologi,”
terangnya.

Dorong Budaya K3
Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk

mendukung implementasi K3 di lingkungan adalah
suatu hal yang niscaya diperlukan. Namun lebih dari
itu, upaya membudayakan K3 tetaplah prioritasnya.
Pemanfaatan teknologi dan informasi secanggih
apapun tidak akan ada gunanya, jika seluruh
pemangku kepentingan belum menjadikan K3
sebagai budaya kerja.

Sebab itulah, peringatan Bulan K3Nasional 2019
mengusung tema "Wujudkan Kemandirian
Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 untuk
Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional." Dengan
harapan, budaya K3 menjadi kesadaran seluruh
pemangku kepentingan. “Karena kita ingin
pengusahanya sadar, pekerjanya juga sadar
mengenai K3. Di saat yang sama kita ingin
pemerintahnya sadar agar bisa melakukan kerja,
penegakan hukum dengan baik dan benar. Baik
dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan
penegakan hukum dalam K3," kata Menaker saat
menyampaikan amanat upacara Peringatan Bulan
K3 Nasional.

Ia menambahkan, sebagai pemegang kebijakan
nasional di bidang K3 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan
berbagai upaya progran K3. Diantaranya,
meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam
pembinaan dan pemeriksaan serta penegakkan
hukum bidang K3; meningkatkan kesadaran
pengusaha/pengurus, tenaga kerja dan masyarakat
sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan
bidang K3; meningkatkan peran asosiasi-asosiasi
profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki
program K3; dan meningkatkan peran serta
Indonesia dalam forum-forum regional dan
Internasional dalam bidang K3.

Pencanangan peringatan Hari K3 Nasional
sebagai tanda dimulainya Bulan K3 Nasional tahun
2019 yang diselenggarakan secara serentak di
seluruh tanah air setiap tanggal 12 Januari.
Momentum peringatan bulan K3 (12 Januari-12
Februari) ini sangat tepat dan strategis untuk

P
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mendorong semua pihak berpartisipasi aktif
membudayakan K3 di Indonesia. PeringatanHari K3
tahun 2019 ini merupakan tahun kelima bagi bangsa
Indonesia secara terus menerus berjuang, berperan
aktif dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan
“Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3
Tahun 2020.”

"Saya berharap semua pihak melakukan upaya
konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya
masing-masing sehingga budaya K3 benar-benar
terwujud di setiap tempat di seluruh tanah air," ujar
Menaker. ***
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emerintah menerbitkan aturan baru tentang
penyakit akibat kerja. Kini, pekerja tetap
mendapatkan jaminan atas kecelakaan
kerja, meskipun hubungan kerja telah

berakhir.
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan

aturan baru, yakni Peraturan Presiden RI (Perpres)
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
Aturan yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan
HAM, Yasonna H. Laoly pada 29 Januari 2019 ini,
mempertimbangkan atas pelaksanaan ketentuan
Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam Perpres ini, dijelaskan bahwa Penyakit
Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Dalam
pelaksanaannya, peraturan ini diimplementasikan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan melalui program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK). Adapun, manfaat yang
diberikan berupa layanan kesehatan dan uang tunai
(santunan).

Menurut Perpres ini, pekerja yang didiagnosis
menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat
keterangan dokter berhak atas manfaat JKK
meskipun hubungan kerja telah berakhir. Hak atas
manfaat JKK tersebut, diberikan apabila Penyakit
Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir.

Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Perpres
ini harus dibuktikan secara ilmiah dengan
menggunakan metode yang tepat. Yakni,
pembuktiannya dilakukan oleh dokter atau
dokter spesialis yang berkompeten di bidang
kesehatan kerja. Selain itu, penyakit yang telah
didiagnosis sebagai Penyakit Akibat Kerja
akan dilakukan pencatatan dan pelaporan
untuk kepentingan pendataan secara
nasional.

Secara rinci, aturan yang ditandatangani oleh
Presiden RI, Joko Widodo, pada 25 Januari 2019 ini
membagi Penyakit Akibat Kerja ke dalam 4
klasifikasi. Yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh
faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan,
berdasarkansistem target organ, kankerakibat kerja,
dan penyakit spesifik lainnya.

Klasifikasi pertama, yaitu jenis penyakit yang
disebabkan oleh faktor yang timbul dari aktivitas
pekerjaan, mencakup penyakit yang disebabkan
oleh faktor kimia, fisika, biologi, dan penyakit infeksi
atau parasit. Klasifikasi kedua, berdasarkan sistem
organ. Masuk ke dalam klasifikasi ini antara lain;
penyakit saluran nafas, penyakit kulit, gangguan otot
serta kerangka.

Klasifikasi ketiga, kanker yang disebabkan oleh
salah satunya asbes. Sedangkan klasifikasi ke-
empat, penyakit yang disebabkan oleh paparan.

Adapun, jenis-jenis detail penyakit akibat kerja
yang diatur dalam Perpres ini dapat dilihat di Lam-
piran Perpres. Perpres No. 7 Tahun 2019 berikut
lampirannya dapat diakses
dan diunduh melalui laman
resmi jdih.kemnaker.go.id.
Masyarakat juga dapat
mengunduh Perpres ini
melalui aplikasi JDIH
Kemnaker yang
tersedia di
Playstore. ***

EDU NAKER

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru
Tentang Penyakit Akibat Kerja
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Pemohon mendapat
nomor registrasi

permohonan
informasi

Pemohon 
Informasi

Datang langsung 
Bersurat melalui surat
elektronik
Bersurat melalui pos

Mengajukan
Permohonan Informasi
ke PPID Kemnaker 

Petugas
menerima

permohonan
informasi

Permohonan
lengkap

Permohonan 
tidak lengkap

Petugas
memeriksa

kelengkapan
permohonan

informasi 

Tanggapan wajib diberikan paling lama 10 hari kerja
(terhitung tanggal Nomor registrasi permohonan
informasi). 
PPID dapat meminta penambahan jangka waktu maksimal
7 hari kerja melalui pemberitahuan kepada pemohon
informasi. Mendapat

tanggapan

Permohonan
ditolak

Permohonan
diterima

seluruhnya

Permohonan
diterima
sebagian
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Keberatan diajukan secara tertulis
Keberatan diajukan dalam
maksimal 30 hari kerja setelah
tanggapan permohonan informasi
diterima.
Atasan PPID memiliki jangka waktu
maksimal 30 hari kerja untuk
menanggapi keberatan
permohonan informasi. 

Pemohon dapat
mengajukan
keberatan
kepada Atasan
PPID

Pemohon 
tidak puas dengan

tanggapan yang
diberikan

Keberatan
ditanggapi

Pemohon 
puas dengan

tanggapan yang
diberikanPemohon informasi dapat melakukan

upaya penyelesaian sengketa kepada
Komisi Informasi Pusat (KIP).
Pemohon informasi dapat mengajukan
upaya penyelesaian sengketa informasi
publik kepada KIP dalam jangka waktu
maksimal 14 hari kerja setelah
diterimanya tanggapan Atasan PPID. 

Ruang Biro Humas Kemnaker RI, Jl.

Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Lantai 2B,

Jakarta Selatan. 

PPID 
Kementerian Ketenagakerjaan RI

ppid@kemnaker.go.id 

0811 9521 151 (Whatsapp PPID 2)

0811 9521 150 (Whatsapp PPID 1)

Informasi lebih lanjut:

MPOWER
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MPOWER

Jakarta - Suasana kantor Kementerian
Ketenagakerjaan pada Jum'at (1/3/2019)
pagi, tak seperti biasanya. Para pegawai
nampak menggunakan busana yang lain dari
biasanya. Tampilan mereka terlihat lebih
modis dengan memadukan kain sarung
ataupun kain khas nusantara lainnya pada
busana kerjanya. Pemandangan unik ini
terjadi sebagai bentuk menghargai kain
sarung, sebagai salah satu warisan budaya
bangsa Indonesia.

Acara dengan tema "Sarung is My New
Denim" ini mengajak para pegawai untuk
berlenggak-lenggok bak model di atas
catwalk. Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri, pejabat eselon I, II dan III Kemnaker
pun ikut serta berpartisipasi dalam acara ini.

"Hari ini kita sarungan bersama dalam
acara bertema Sarung is My New Denim.
Selama ini denim identik dengan jeans. Hari
ini kita (gunakan) berbagai ragam dari jenis
kain. Indonesia kaya betul dengan berbagai
macam kain sarung, berbagai macam jenis
dan bentuk. Ini jadi potensi ekonomi dan
budaya," ujarnya saat memberi sambutan.

Semakin populer dan dikenalnya sarung
serta diminatinya sarung oleh generasi
milenial, maka akan menimbulkan dampak
ekonomi dan lapangan kerja akan luar biasa.
"Tapi intinya, kita ingin sarung ini kembali
populer menjadi budaya nasional dan
membantu penciptaan lapangan kerja di
bidang produksi sarung. Mari kita harus
bangga dengan jati diri Indonesia," katanya.
***

Gatsu 51 Merayakan Indahnya Kain Sarung
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ekasi - Pembangunan infrastruktur adalah
prasyarat bagi Indonesia untuk memacu
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
secara nasional, serta meningkatkan daya

saing Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengimbau
agar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
diimplementasikan dengan baik di proyek-proyek
infrastruktur. Agar proyek pembangunan yang
tengah digencarkan pemerintah dalam beberapa
tahun terakhir tersebut dapat tercapai tanpa
meninggalkan noda kecelakaan kerja.

"Jangan sampai pembangunan infrastrukur ini
dinodai dengan kecelakaan kerja oleh masalah-
masalah yang terkait K3 di seluruh sektor
konstruksi," kata Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri saat menyampaikan Amanat Pembina
Upacara Pembukaan Bulan K3 Nasional PT.

Waskita Karya (Persero) Tbk. di KM 25 Jalur A
Jakarta-Cikampek, Bekasi pada Kamis (17/1).

Berdasarkan data statistik BPS, ada sekitar 8,3
juta pekerja atau sekitar 6,7% dari jumlah penduduk
Indonesia bekerja di sektor konstruksi. Untuk itu,
Hanif mengingatkan semua pihak akan pentingnya
mengimbangi kegiatan pembangunan infrastruktur
dengan kesadaran K3.

Dari pihak perusahaanmisalnya, perlu dipastikan
bahwa standar K3 telah diterapkan dengan baik
sesuai dengan ketentuan yang ada. "Para pekerja
juga diharapkan betul memahami masalah K3 ini
dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa menghin-
darkan diri dari resiko-resiko yang timbul akibat
pekerjaan maupun penyakit akibat kerja," ujar Hanif.
***

Pemerintah Dorong Zero Accident
pada Pembangunan Infrastruktur

B

MPOWER
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Ingin bekerja di
luar negeri?

Apa saja
syaratnya?

Bagaimana
prosedurnya?

Temukan jawabannya di:

pp t k l n . kemnake r . go . i d
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Ponorogo - Pembangunan Layanan Terpadu
Satu Atap (LTSA) bertujuan mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan pelayanan penempatan dan
pelindungan pekerja migran. LTSA jugamemberikan
efisiensi dan transparansi pengurusan dokumen
penempatan dan pelindungan calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) atau PMI dalam mempercepat
peningkatan kualitas pelayanan pekerja Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menaker bidang
Hubungan Antar Lembaga (HAL) Kementerian
Ketenagakerjaan, Irianto Simbolon pada acara
peresmian LTSA Penempatan dan Perlindungan

PekerjaMigran Indonesia (PPPMI) di kantorDisnaker
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Rabu
(27/2/2019).

Keberadaan LTSA di Kabupaten Ponorogo
sangat penting, mengingat Ponorogo merupakan
salah satu kantong pekerja migran terbesar di
Indonesia. Diharapkan, keberadaanLTSA inimampu
mencegah masyarakat Ponorogo menjadi korban
perdaganganmanusia. "Karena penempatan tenaga
kerja keluar negeri merupakan tanggung jawab
negara dan lebih penting lagi melakukan save
migration, tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga
keluarganya," ujarnya.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno
menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi
kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah
mewujudkan terbentuknya LTSA sesuai mandat
Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
MenurutUU tersebut, LTSAmerupakankewenangan
Pemda dalam rangka memberikan pelayanan
terhadap calon PMI dengan mudah, murah, dan
solutif yang dikoordinir Kadisnaker setempat.

"CPMI wajib memiliki kompetensi sebelum
bekerja ke luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja
dan berharap penempatan ke luar negeri tidak hanya
menjadi urusan dari pemerintah saja tetapi juga
stakeholder terkait termasuk peran serta masya-
rakat," kata Soes.***

Save Migrant Worker, Kemnaker
Resmikan LTSA Ponorogo

Bima - Sebagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan dan pelindungan bagi pekerja migran,
pemerintahmeresmikan Layanan Terpadu Satu Atap
(LTSA) di KabupatenBima,NTB. Peresmian LTSA ini
merupakan bukti konkret Kehadiran Negara dalam
melindungi hak migrasi setiap warga negara.
“Pembangunan LTSA di berbagai daerahmerupakan
bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melindungi
pekerja migran dan keluarganya,” kata Staf Ahli
Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kem-
naker, R. Irianto Simbolon saat peresmian LTSA
Kabupaten Bima, Rabu (20/2).

Pemerintah Luncurkan LTSA
Kabupaten Bima

MPOWER
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Tangerang Selatan – Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) berperan penting sebagai instrumen
pengaturan hubungan industrial di tempat kerja. PKB
merupakan sarana atau alat hubungan industrial
yang dapat dipegang ketika terjadi suatu perselisihan
karena PKB dibuat atas kesepakatan kedua belah
pihak (pengusaha dan SP/SB). Hal ini disampaikan
oleh Kasubdit PP dan PKB Kemnaker, Wiwik Wisnu
Murti usai membuka Dialog Pembuatan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) YangBerkualitas di Tangerang
Selatan, Kamis (14/2).

"PKB ini adalah suatu mekanisme kesepakatan
yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini
perwakilan dari pengusaha atau manajemennya
dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada di
perusahaan," jelas Wiwik.

Menurutnya, PKB wajib dibuat manakala
perusahaan sudah memiliki SP/SB. Untuk itu,

diimbau bagi perusahaan yang belum memiliki SP/
SB untuk membuat SP/SB. Sedangkan perusahaan
yang sudah memiliki SP/SB tetapi belum memiliki
PKB untuk segera membuat PKB.

Pembuatan PKB merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional yang masuk dalam Renstra
Kemnaker Tahun 2015-2019. Jumlah perusahaan
yang telah membuat PKB pun terus bertambah dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2017, target perusahaan
yang membuat PKB sebanyak 13.584 perusahaan
dan tercapai 13.829 perusahaan. Kemudian tahun
2018, ditargetkan 13.910 perusahaanmembuat PKB
dan tercapai 14.418 perusahaan.

Sedangkan tahun 2019, target tersusunnya PKB
sebanyak 14.257 perusahaan. Ia pun berharap
realisasi tersusunnya PKB dapat kembali melampaui
target.***

Perusahaan yang Mempunyai Serikat Pekerja
Wajib Buat PKB

Menurutnya, keberadaan LTSA di Kabupaten
Bima sangat penting. Mengingat Bima merupakan
daerah pengirim pekerja migran terbanyak nomor 5
(lima) di Provinsi NTB. "Dengan keberadaan LTSA
ini, pemerintah berharap bisamencegahmasyarakat
Bima menjadi korban perdagangan manusia," kata
Irianto.

Irianto menambahkan, pada tahun 2018,
pemerintah telah meresmikan 9 (sembilan) LTSA di

berbagai daerah kantong pekerja migran. Secara
keseluruhan, sepanjang tahun 2015-2018
pemerintah telah meresmikan 31 LTSA.

Turut hadir dalam peresmian LTSA ini, Bupati
Bima, Hj. Indah Damayanti Putri; Staf Ahli Gubernur
NTB, Swahip; Direktur Penyiapan dan Pembekalan
Pemberangkatan BNP2TKI, R. Hariyadi Agah; dan
Kadisnakertrans Kabupaten Bima, H. Nasrullah.***
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Bandung - Pemerintah terus mendorong
peningkatan tingkat kepatuhan perusahaan dalam
menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di
lingkungan kerja. Salah satu upaya yang telah dan
akan terus dilakukan adalah penguatan dan
sinkronisasi kerja antara pemerintah pusat dan
daerah. "Kalau 2019 kita tetap targetkan sekitar 21
ribu perusahaan menerapkan norma-norma
ketenagakerjaan. Jadi kita optimis target 2019
tercapai," kata Sekretaris Ditjen (Sesditjen)
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
(Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenaga-
kerjaan, Budi Hartawan saat membuka Rapat
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat dengan
Daerah TA 2019 Ditjen Binwasnaker & K3 di
Bandung, Selasa (12/3).

Menurutnya, salah satu kendala dalam men-
sinergikan kebijakan ketenagakerjaan pusat dan
daerah, khususnya pada aspek pengawasan adalah
kewenangan sesuai otonomi daerah. Namun,
belakangan kinerja antara pemerintah pusat dan
daerah semakin sinkron, sehingga mampu men-

dorong peningkatan capaian kinerja.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari 2 (dua)
indikator capaian. Pertama, tingkat kepatuhan
perusahaan dalam menerapkan norma ketena-
gakerjaan. Dimana pada tahun 2015, tercatat 15.020
perusahaan telah menerapkan norma ketenaga-
kerjaan.

Jumlah inimeningkatmenjadi 17.065perusahaan
pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 20.171
perusahaan di tahun 2017. Sedangkan tahun 2018
peningkatan mencapai 24.012 perusahaan. Total
capaiannya pun telah menyentuh 79,94%.

Kedua, kebijakan penarikan pekerja anak yang
telah berhasil menarik setidaknya 86 ribu pekerja
anak dari jenis pekerjaan terburuk hingga tahun
2018.

"Tentu ini semua tidakbisakita capai jika tidakada
kerja sama yang baik antara pengawas pusat dan
daerah," ujarnya.***

MPOWER

Kemnaker Dorong Kepatuhan Perusahaan
Terapkan Norma Ketenagakerjaan
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Medan - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri mengimbau BLK untuk terus berinovasi
mengembangkan metode pelatihan. Sebagai
provider pelatihan, BLK harus mampu bersaing dan
selalu memperbarui pelatihan agar mampu
meningkatkan kompetensi masyarakat.

"Jadikan inovasi sebagai budaya dan terobosan
agar BLK bisa terus berkembang mengikuti
perkembangan jaman, " kataMenaker saatmeninjau
BBPLK Medan di kota Medan, Sumatera Utara,
Jum'at (15/3).

Agar BLK bisa terus melakukan inovasi, Hanif
meminta seluruh pegawai maupun instruktur di BLK
membuka ruang atau ide-ide agar bisa terus
berkembang. Begitupun dengan pimpinan BLK
harus membuka diri dan berdialog dengan stafnya
agar bisa menyerap ide-ide dari bawah.

"Siapa tau ada yang bisa dimanfaatkan dan
dikembangkan secara baik. sehingga kinerja BLK
menjadi baik. Pikiran kita harus terbuka, harus
inovatif agar semua yang dilakukan benar-benar
baik, " katanya.

Selain berinovasi, secara khusus Menaker juga
meminta BBPLK Medan untuk membuka kelas
malam dan Sabtu-Minggu. Hal ini diperlukan karena
masyarakat di sekitar memerlukan ruang atau akses
upskilling (peningkatan ketrampilan). Sehingga
mereka memiliki karir dalam pekerjaannya.

Turut hadir didampingi, Dirjen PHI dan Jamsos,
Haiyani Rumondang; Direktur Pengawasan Norma
Kerja Perempuan dan Anak, Asep Gunawan;
Kadisnaker Provinsi Sumatera Utara, Hariyanto
Butar Butar; Kepala BBPLK Medan, M. Ali; dan
Kabag TU BBPLK Medan Huminsa Tambunan.***

Menaker Imbau BLK Lebih Kreatif dan Inovatif
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Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri mendorong agar sopir truk memiliki sertifikat
kompetensi. Selain bertujuan untuk mencegah dan
mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, sertifikat
kompetensi juga dapat meningkatkan penghasilan
sopir truk yang berujung pada keuntungan
perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat
menyerahkan sertifikasi kompetensi kepada 45 sopir
truk dalamacaraRapat KerjaNasional APTRINDOdi
Jakarta, Kamis (14/2/2019). “Kita ingin memastikan
agar sopir-sopir truk memiliki perlindungan dari sisi
kompetensi yang dimiliki. Dengan adanya sertifikasi,
maka sopir truk akan mendapatkan upah lebih tinggi
dari pada yang belum tersertifikasi,” kata Menaker
Hanif.

Menurut Menaker, sertifikasi sopir truk juga
dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran para sopir truk di bidangKeselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3). Dengan begitu, mereka dapat
bekerja secara aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan data Kemnaker, pada tahun 2018
terdapat 7.794 pekerja yang mendapat sertifikat
sektor transportasi dan pergudangan. Secara umum,
sepanjang tahun2018Kemnaker telahmensertifikasi
sebanyak 615.388 pekerja. ***

Menaker Dorong Sopir Truk Bersertifikat Kompetensi
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Bandung - Ribuan pekerja perempuan PT.
Kahatex Rancaekek, Bandung mengikuti tes IVA
gratis yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Organisasi
Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja pada 6-22
Februari 2019.Tes IVAataupemeriksaan leher rahim
(serviks) merupakan sebuah langkah deteksi dini
untuk mengetahui ada tidaknya kanker serviks.
"Deteksi dini dimaksudkan untuk meminimalisir
penderita kanker serviks. Juga mempermudah
mengobatinyakepadapenderita yangdiketahui sejak
stadium awal,” kata anggota OASE, Marifah Hanif
Dhakiri dalam acara tersebut pada hari Kamis (7/2).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ibu Negara,
Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla ini juga
dilakukan sosialisasi kesehatan tentang penang-
gulangan tuberkolosis dan pencegahan stunting.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para
pekerja perempuan untuk meningkatkan status
kesehatannya sehingga produktivitas kerja
meningkat.

"Produktivitas merupakan salah satu faktor
penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Rendahnya status kesehatan tenaga
kerja dapat berdampak pada menurunnya pro-
duktivitas kerja sehingga mengakibatkan terjadinya
tingkat upah rendah," tutur Marifah.

Sejak tahun 2015 hingga 2018, tercatat kurang
lebih 15.225 pekerja perempuan telah mengikuti tes
IVAyangdihelat olehKemnaker danOASE.Kegiatan
ini diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan-
perusahaan lain untuk melakukan pencegahan
kanker serviks secara komprehensif dan ber-
kesinambungan.

Sebagaimana diketahui, kanker serviks adalah
jenis kanker yang memiliki peringkat prevalensi
kedua setelah kanker payudara yang banyak
ditemukan di Indonesia. Data Kementerian
Kesehatan Tahun 2015 menunjukkan, rata-rata
setiap jam jumlah penderita kanker serviks
bertambah 2,5 orang dan meninggal 1,1 orang.***

Ribuan Pekerja Perempuan Ikuti Tes IVA Gratis



Edisi Triwulan I/201930

Unduh SIPMI di:

Tangerang - Sempat hilang kontak selama 12
tahun, Diah Anggraini (36 tahun), Pekerja Migran
Indonesia (PMI) asal Malang, Jawa Timur akhirnya
pulang ke Indonesia. Diah Anggraini berhasil pulang
setelah beberapa tahun bekerja sebagai pekerja
migran di Yordania.

Diah pulang bersama 4 PMI lain yang juga over
stayer di Yordania, yaitu Yuyun Indah Purnamasari
(NTB), Mulyana Rais, Rusiyah (Banten), dan Arniti
(Cirebon). Kelimanya tiba di BandaraSoekarnoHatta
pada hari Senin (18/2/2019) malam dengan
didampingi Staf KBRI Amman, Ghufron.

Menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian
Ketenagakerjaan, Eva Trisiana, keberhasilan Diah
dan keempat pekerja migran pulang ke Tanah Air
membuktikan bahwa negara hadir dalam setiap
proses penanganan dan perlindungan PMI.

Khusus untuk Diah Anggraini, ia pulang ke
Indonesia setelah majikannya bersikap koperatif
dengan melunasi pembayaran sisa 1/3 gajinya dan

membayar denda izin tinggal. Total gaji Diah selama
bekerja pada majikannya mencapai sebesar 9.000
USD (setara Rp126 juta dengan kurs Rp14 ribu).
"Sebelumnya, majikannya di Yordania telah
memberikan 2/3 gajinya. Sekarang Diah sudah bisa
pulang karena sisa gajinya telah dibayarkan dan
denda izin tinggal sudah diselesaikan oleh
majikannya," kata Eva. ***

Hilang Kontak 12 Tahun,
Diah Anggraini Berhasil Pulang dari Yordania
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Multiplier Effect MRT:
Lapangan Kerja Baru Tercipta
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Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri menilai Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi
lapangan kerja misalnya, sejak awal berjalan, proyek
MRT telah menyerap 10.000 tenaga kerja. "Multiplier
effect adanya MRT juga sangat positif dengan
terciptanya lapangan kerja dan mendukung
pertumbuhan kantong-kantong ekonomi di sekitar
areayangdilalui jalurMRT, " kataHanif saatmeninjau
kesiapan pengoperasian MRT Jakarta (25/2).

Terkait lapangan kerja baru yang tercipta setelah
adanyaMRT,Menaker belummenghitungnyasecara
terperinci. Namun setelah nanti beroperasi, keber-
adaan MRT diperkirakan akan menyerap lebih dari
500 orang tenaga kerja. Hal itu dapat dilihat dari sisi
vendor supplier jasa keamanan dan kebersihan bisa
saja yang mampu menyerap lebih dari 1.000 orang.

"Tapi di luar itu akan muncul kantong ekonomi
baru. Misalnya kos-kosan makin ramai, harga tanah
makin tinggi, dan warung makin tumbuh. Ini akan

menambah penyediaan lapangan kerja baru, "
katanya.

Usai meninjau, Hanif menilai proyek MRT telah
memprioritaskanaspekKeselamatandanKesehatan
Kerja (K3) selama pengerjaan proyek. Selama
pekerjaan, tidak ada kecelakaan kerja yang
signifikan.

Turut hadir dalam peninjauan ini, Direktur Utama
MRT Jakarta, William Sabandar; Sekjen Kemnaker;
Khairul Anwar; Dirjen Binwasnaker & K3, Sugeng
Priyanto; Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani
Rumondang; Direktur Kelembagaan dan Kerja sama
Hubungan Industrial (KKHI), Aswansyah; Direktur
Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja,
Sukiyo; Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes
Hindharno; serta Kadisnakertrans DKI Jakarta, Andri
Yuliansyah. ***
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ulus sekolah adalah awal dari babak
baru dalam mengarungi jenjang
kehidupan. Untuk itu, BLK Lotim hadir
menawarkan harapan baru bagi

mereka yang baru saja lulus sekolah.

Sistem pendidikan formal, terlebih
pendidikan yang berbasis pada vokasi
merupakan salah satu upaya untuk
menyiapkan SDM yang siap untuk masuk ke
pasar kerja. Sayangnya, lulusan pendidikan
vokasi Indonesia seperti SMK, masih
dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Pertama, miss match. Ketidaksesuai-
an (miss match) antara lulusan pendidikan
formal di Indonesia mencapai 63%. Artinya,
6-7 orang dari 10 orang lulusan pendidikan
formal mengalami ketidaksesuain antara
kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan
dunia industri akan SDM kompeten.

Kedua, under qualification. Kompetensi
yang dimiliki lulusan pendidikan vokasi masih
dianggap di bawah standar pasar kerja.
Kedua persoalan ini menghambat lulusan
pendidikan vokasi untuk dapat langsung
masuk ke pasar kerja paska lulus sekolah.

Kedua tantangan ini tentunya menjadi isu
sentral yang membutuhkan perhatian ekstra
dari semua pihak. Mengingat Indonesia
sebentar lagi akan memasuki puncak bonus
demografi.

Pelatihan Wisata di BLK Lotim

Pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja
(BLK) dipilih sebagai salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan
untuk meningkatkan kompetensi SDM.
Berbagai terobosanpun terusdilakukanuntuk
memperkuat akses dan mutu pelatihan di
BLK. Mengingat, kepesertaan pelatihan di

BLK dapat mencakup angkatan kerja baru
maupun angkatan kerja lama.

BLK Lombok Timur merupakan satu dari
21 BLK yang berada di bawah naungan
Kemnaker. Beroperasi efektif sejak tahun
2016, BLK ini menjadi salah satu andalan
KemnakeruntukmewujudkanSDMIndonesia
yang kompeten di bidang pariwisata.

BLK ini menyediakan 2 (dua) program
pelatihan Kejuruan Pariwisata. Yakni
kejuruan Pariwisata Kapal Pesiar dan
Perhotelan. Sama seperti pelatihan di BLK
secara umum, sistem pendidikan dan
pelatihan kerja di BLK Lotim disinergikan dan
bermuara pada peningkatan kompetensi
kerja. Melalui sistem ini, diharapkan
kebutuhan pasar kerja dapat segera
terpenuhi oleh angkatan kerja yang berdaya
saing tinggi.

Selain itu, program peningkatan
kompetensi di BLK ini dilakukan melalui
sistem pelatihan yang terpadu dengan sistem
sertifikasi kerja. Sehingga kompetensi,
keterampilan, dan keahlian kerja yang dimiliki
tenaga kerja lulusan BLK diakui pasar kerja di
dalam maupun luar negeri.

Untuk tahun 2019 ini, BLK Lotim
menyediakan 1.900 kuota pelatihan. Dimana
1.000 kuota diperuntukan untuk kebutuhan di
kejuruan Pariwisata Kapal pesiar, dan 900
sisanya untuk mengisi Kejuruan Pariwisata
Perhotelan.

Menurut Kepala BLK Lotim, Sabar,
perekrutan peserta pelatihan BLK Lotim
sudahdimulai sejakDesember 2018. "Saat ini
yang sudah mendaftar sebanyak 160
pendaftar.Padahal, yangbakal diterimauntuk
tahap pertama ini hanya 120 peserta,"
ungkapnya.

MPOWER

BLK Lotim Fokus Tingkatkan
Kompetensi Pariwisata

L
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Sabarmenerangkan, ada enam jurusan pelatihan
yang disiapkan untuk peserta. Keenam jurusan
tersebut meliputi, housekeeping, waiters, cook, front
office, pastry, dan tour guide.

Menurutnya, kebanyakan para peserta pelatihan
BLK Lombok Timur adalah lulusan sekolah
menengah atas atau kejuruan. Walau begitu, kata
Sabar, tidak menutup kemungkinan juga menerima
peserta dari lulusanSMPbahkanSekolahDasar. "Ini
sesuai dengan arahan Menaker Hanif saat
berkunjung ke BLK Lotim beberapa waktu lalu. Agar

para calonpeserta dengan latar belakangpendidikan
rendah bisa ikut meningkatkan keterampilannya,"
tutur Sabar.

Sabarmenambahkan, selain bisa bekerja di kapal
pesiar atau perhotelan, para lulusan BLK Lotim
diharapkan juga bisa berwirausaha. Karena begitu
selesai mengikuti pelatihan, para lulusan BLK Lotim
akan memperoleh tiga sertifikat sekaligus. Yakni
sertifikat pelatihan dari BLK, sertifikat uji kompetensi,
serta sertifikat industri dari Hotel merekaOn The Job
Training (OJT).
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MPOWER

Dengan adanya Sertifikat uji kompetensi ter-
sebut, para peserta bisa bekerja di kawasan Asia,
khususnya bagi mereka yang mengambil jurusan
kapal pesiar. "Memang peserta pelatihan di sini,
khususnya yang ambil jurusan kapal pesiar. Begitu
diterima menjadi peserta, boleh dibilang 75 persen
sudahmenjadi kru kapal," jelasKepalaBLKLotim.***
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WAWANCARA

Serba Serbi
Norma Kerja Perempuan

Pekerja perempuan memiliki peran dan tanggung jawab ganda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai
pekerja atau buruh yang berkewajibanmelaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sebagai manusia yang
memiliki kodrat untuk menjalankan fungsi reproduksi, seperti haid, hamil, dan melahirkan. Hal ini membuat
pekerja perempuan harus diberi perlindungan agar tetap dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab
sesuai dengan pekerjaan tanpa mengabaikan kodratnya. Simak wawancara Tim Warkop Naker 51 dengan
Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Kementerian Ketenagakerjaan RI, Drs. Asep
Gunawan,M.M. tentang hak-hak bagi pekerja perempuan.
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Pekerja perempuan memiliki peran ganda, yaitu
sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan
ekonominya dan sebagaimanusia dengan fungsi
biologis, seperti mengandung, melahirkan,
menyusui, dll. Bagaimana sebenarnya
pemerintah mengatur agar pekerja perempuan
dapat melaksanakan peran gandanya dengan
baik?

Jawab: Betul, perlu disadari pekerja perempuan
mempunyai keterlibatan yang sangat besar dalam
perekonomian negara, disamping itu juga memiliki
peran secara kodrati sebagai ibu bagi anak di dalam
rumah tangga, pemerintah menyadari hal tersebut
sehingga ada 3 (tiga) kebijakan yang memberi
perlindungan bagi pekerja perempuan yaitu (1)
Kebijakan Protektif (perlindungan terhadap fungsi
reproduksi) (2) Kebijakan Korektif (kewajiban
perusahaan yang mempekerjakan pekerja
perempuanpadamalamhari danpelaranganpekerja
perempuan yang hamil pada tempat kerja yang
berbahaya dan sebagai pekerja migran Indonesia
(PMI). (3) Kebijakan NonDiskriminasi ( perlindungan
bagi pekerja perempuan dari diskriminasi di tempat
kerja mulai dari proses perekrutan sampai dengan
memasukimasapensiun) semuanyaada terjabarkan
dalam pasal 76, 81, 82, 83 UU No 13 Tahun 2003
serta peraturan pelaksanaannya di bawah undang-
undang.

Jadi pemerintah telah mengatur hak-hak dasar
pekerja perempuan dalam regulasi, lalu jika
ternyata ada perusahaan yang tidak melaksana-
kan amanat UU No 13 Tahun 2003 tersebut
bagaimana penindakannya?

Jawab: Sesuai dengan Permenaker 33 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengawasan Pengawas
Ketenagakerjaan selaku petugas yang diberikan
mandat oleh undang-undang maka akan
melaksanakan fungsi pengawasannyamulai dari: (1)
Preventif Edukasi (bila perusahaan melakukan
pelanggaran karena ketidaktahuan perusahaan
maka pengawas ketenagakerjaan akanmemberikan
pembinaan, penasihatan teknis dan pendampingan
kepada perusahaan. (2) Represif Non Yustisia
(pengawasandi luar lembagapengadilan, pengawas
akan mengeluarkan nota pemeriksaan sesuai

dengan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
ketenagakerjaan). (3) Represif Yustisia (upaya
paksa melalui lembaga pengadilan dengan
melakukan proses penyidikan oleh pengawas
ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan).

Dengan demikian, setiap pekerja perempuan
berhak mendapat hari libur tambahan untuk
istirahat masa haid?

Jawab: Hal ini perlu dicermati bersama, sesuai
ketentuan pasal 81 (ayat 1) ada persyaratan bagi
pekerja perempuan yang harus dipenuhi sebelum
haknya didapat. Pekerja perempuan yang boleh
menggunakan hak istirahat haid adalah:

(1)mereka yangmemangmasih berada dalammasa
haid tidak yang sudah memasuki masa menopause
(2) hanya bagi mereka yang merasakan sakit saat
mengalami haid pada hari pertama dan hari kedua
(makna kalimat ini bisa hanya 1 hari yaitu hari I atau
hari II atau bisa 2 (dua) hari yakini hari I dan II periode
haid) Perlu diketahui juga pasal ini tidak
mensyaratkan pekerja untuk melampirkan surat
keterangan dokter sebagai bukti sakit karena dokter
pun tidakakan tahu jika tanpadilakukanpemeriksaan
karena alasan medis apakah ada kista atau mioma.
(3) Pekerja perempuan harus memberitahukan
kepada pengusaha terkait ketidakmampuan pekerja
bekerjadikarenakanmerasakansakit saatmasahaid
hari I dan hari II, untuk itu perusahaan dianjurkan
untuk mengatur mekanisme pemberitahuan ini
dalam PP/PKB dan membuat catatan siklus haid
hanya bagi pekerja perempuan yang membutuhkan
istirahat haid agar terhindar dari penyalahgunaan
hak istirahat haid yang sering dikhawatirkan
pengusaha yang mempekerjakan pekerja perem-
puan dalam jumlah yang besar di perusahaan.

Ketika pekerja perempuan menggunakan hak
istirahatnya, apakah perusahaan memiliki
kewajiban untuk memberikan upah?

Jawab: Tentu saja perusahaan wajib memberikan
upah saat pekerja perempuan melaksanakan
istirahat haid, istirahat 1,5 bulan sebelum saat
melahirkan dan 1,5 bulan sesudah saat melahirkan
serta istirahat gugur kandung selama 1,5 bulan.
Pelanggaran terkait ketentuanperundang-undangan
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ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran dapat
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/
ataudendapalingsedikitRp10 jutadanpalingbanyak
Rp400 juta.

Kemudian bagaimana di mata regulasi jika ada
pekerja perempuan yang diminta untuk
mengundurkan diri oleh perusahaannya karena
hamil?

Jawab: Pekerja perempuan tersebut tidak perlu
mengundurkan diri, kecuali memang ada keinginan
dari diri sendiri untuk mengundurkan diri maka
dipersilakan. Karena sesuai pasal 153 ayat (1) huruf
e UU No. 13 Tahun 2003. “Pengusaha dilarang
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan,
gugur kandungan atau menyusui bayinya”.
Ditegaskan juga di dalam Permenaker No. 03/
MEN/1989 Pengusaha wajib merencanakan dan
melaksanakan pengalihan tugas bagi pekerja/buruh
perempuan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya
tidak memungkinkan mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan hamil tanpa mengurangi hak-haknya
serta mengembalikan pekerja perempuan yang
melaksanakan istirahat sebelum dan sesudah

melahirkan pada tempat dan jabatan yang sama
tanpa mengurangi hak-haknya.

Terkait dengan jam kerja, apakah pekerja
perempuan boleh bekerja pada shift malam?

Jawab: Begini, pekerja perempuan boleh bekerja
pada shift malam yaitu terhitung pukul 23.00 hingga
pukul 07.00 pagi, asalkan memenuhi syarat berikut:
• Pekerja/buruh perempuan tersebut berusia lebih
dari 18 tahun,
• Tidak dalam keadaan hamil,
• Perusahaanmenyediakanmakanan danminuman
yang bergizi,
• Perusahaan menjaga kesusilaan dan keamanan
selama pekerja/buruh perempuan tersebut di tempat
kerja,
• Perusahaan wajib menyediakan angkutan antar
jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berang-
kat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul
05.00.
• Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan pasal 76
UU 13 Tahun 2003 diatur lebih lanjut di dalam
Kepmenaker No. 224 Tahun 2003.
Jika ketentuan tersebut terpenuhi, maka pekerja
perempuan boleh bekerja pada shift malam.
***
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OPINI

ebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di luar
negeri, tugas dan fungsi Atase Ketenagakerjaan
(Atnaker) tidak hanya mengurusi persoalan
pekerja migran semata. Lebih dari itu, tugas dan

fungsi Atnaker juga terkait dengan persoalan
ketenagakerjaan secara umum.

Tugas dan fungsi seorang Atnaker sebagai bagian dari
corps diplomatic yangmenangani bidang ketenagakerjaan
di luar negeri atau di negara penempatan tidak hanya
menyangkut soal pembinaan dan perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di wilayah akreditasinya saja,
tetapi juga meliputi tugas dan fungsi mendapatkan

informasi pasar kerja (IPK)yang adadi negara penempatan
sebagaidatadan informasiperluasankesempatankerja luar
negeri.

Dengan menjalankan fungsi sebagai market
intelligence, diharapkan IPK yang disampaikan dapat
membuka luas kesempatan kerja dan meningkatkan
penempatan PMI di luar negeri terutama di sektor formal.
Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 7 huruf
b Permenakertrans Nomor: 12/MEN/X/2011 dan Renstra
Kemnaker tahun 2015-2019.

Peran Atase Ketenagakerjaan dalam
Sistem Informasi Pasar Kerja

S
Oleh: Ahmad Syahri

Ilustrasi: freepik.com
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Sejalan dengan peran Atnaker sebagai market
intelligence, setidaknya ada enam tahapan yang perlu
dicermati dalam rangka pengelolaan IPK luar negeri
sebagai berikut:

1. Pentingnya IPK Luar Negeri bagi Perkembangan
dan Kemajuan Ketenagakerjaan Indonesia.

Bagi instansi pemerintah (Kemnaker) IPK sangat
penting untuk penyusunan kebijakan, stategi, dan program
ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan saat ini dan masa
datang. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan
yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi data
dan informasi ketenagakerjaan yang baik pula. Sistem IPK
yang dimaksud di sini menyangkut arus data dan informasi
dari sumber data ke tempat pengolahan dan seterusnya ke
pengguna data dan informasi (pemerintah, swasta/
pengguna tenaga kerja, dan masyarakat luas khususnya
para pencari kerja). Peran yang diharapkan dari seorang
Atnaker ialah:

1.1. Membangun sistem IPK luar negeri yang terintegrasi
dengan sistem IPK dalam negeri, dengan cara
mendapatkan, mengolah dan menyampaikan data dan
informasi pasar kerja melaui website bursa kerja
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

1.2. Atnaker selain dituntut dapat menjalankan tugas
diplomatiknya, juga harus mampu memanfaatkan
teknologi informasi untuk penyampaian data dan
informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dengan
menggunakan jaringan internet sangat membantu dalam
proses pengiriman arus data dan informasi.

1.3. Aktif memonitor perkembangan pasar kerja dalam
negeri, terutama mengenai pergerakan karakteristik
pencari kerja, agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan
pasar kerja luar negeri.

2. Kerjasama dengan Institusi atau Lembaga yang
Membidangi Ketenagakerjaan di Luar Negeri.

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 (e) Konvensi Wina
tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, maka fungsi
misi diplomatik adalah mempromosikan hubungan
persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima,
dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan
ilmiah.

Atas dasar itu seorang Atase Ketenagkerjaan harus
dapat melakukan:

2.1. Membangun kerja sama yang baik dengan institusi
atau lembaga-lembaga pemerintahan di negara
penempatan dalambidangketenagakerjaan.Kerja sama ini
sangat bermanfaat untuk memperoleh data dan informasi
pasar kerja yang ada di negara penempatan. Kerja sama ini
jugamemungkinkan adanya saling tukar informasi tentang
karakteristik ketenagakerjaan di kedua negara.

2.2. Membangun kerja sama yang baik dengan kalangan
swasta, asosiasi, dan agency luar negeri agar memperoleh
karakteristik pasar kerja yang dibutuhkan oleh negara
penempatan, sehingga stake holder di Indonesia dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

2.3. Mengagendakan kegiatan pertemuan secara berkala
dengan institusi atau lembaga pemerintahan, kalangan
swasta, asosiasi, dan agency di negara penempatan di
bidang ketenagakerjaan.

3. Pengelolaan IPK sama pentingnya dengan
Pembinaan dan Perlindungan PMI.

Diakui atau tidak sampai saat ini tugas dan fungsi
Atnaker yang lebih mengemuka adalah pembinaan dan
perlindungan PMI di negara penempatan. Hal ini wajar
karena adanya kasus-kasus tenaga kerja Indonesia yang
menjadi sorotan media massa sehingga pemberitaannya
sangat menyita perhatian masyarakat.

Merujuk kepada Konvensi Wina tahun 1961 tentang
Hubungan Diplomatik, maka tugas dan fungsi seorang
diplomatik tidak hanya sebatas pembinaan dan
perlindungan PMI, tetapi juga meliputi pengolahan dan
penyebarluasan data dan informasi pasar kerja dari negara
penempatan ke negara Indonesia. Untuk itu seorang
Atnaker hendaknya dapat mengatur waktu dan jadwal
kegiatan antara tugas pembinaan dan perlindungan PMI,
dengan tugas pengelolaan data IPK.

4. RekrutmenPetugas Pengelola IPKpadaPerwakilan
di Luar Negeri.

Sumber daya manusia pengelola data dan informasi
merupakan prioritas yang harus dipersiapkan dalam sistem
IPK, sebab tanpa adanya sumber daya manusia yang
handal,maka sistem IPK tersebut tidak akan dapat berjalan
dengan baik. Keahlian dan keterampilan mengelola IPK
tidaklah semudah yang diperkirakan. Pada dasarnya tugas
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pengelola informasi adalah mengumpulkan,
mendatabasekan, mengolah, dan menyajikan serta
menyebarluaskan data dan informasi pasar kerja.

Petugas pengelola informasi selain harus mengetahui,
memahami dan dapat mengaplikasikan teknologi
informasi untuk memproses data, juga harus mengetahui
jenis dan karakteristik data, karena sangat berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan para pengguna data dan
informasi pasar kerja. Untuk pemenuhan petugas
pengelola data dan informasi pasar kerja tersebut, seorang
Atnaker dapat merekrut petugas pengelola sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan, atau memberikan
pendidikan dan pelatihan kepada salah seorang stafnya
untuk mengelola sistem IPK.

5. Pendistribusian Data dan Informasi.

Distribusi data dan informasi merupakan proses di
mana informasi yang tepat disampaikan kepada orang
yang tepat dan pada waktu yang diinginkan. Data dan
informasi pasar kerja adalah termasuk data yang harus
segera disampaikan ke pengguna (stakeholder) di
Indonesia, sebab bila terlambat penyampaiannya data dan
informasi tersebut akan menjadi kedaluarsa dan tidak
bermanfaat bagi pengguna.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar distribusi
data dan informasi cepat sampai ke pengguna ialah,
mekanisme distribusi informasi dan peralatan teknik
informasi. Keduanya sangat berperan dalam menentukan
kecepatan arus data dan informasi sampai ke tangan

pengguna.

6. UmpanBalik (feedback) sebagaiBahanEvaluasidan
Laporan

Umpan balik atau feedback sangat penting dalam
pelaksanaan suatu program kegiatan, sebab dengan
melakukan feedback seorang Atnaker dalammenjalankan
fungsinya sebagai market intelligence dapat mengetahui
dan menilai apakah pengelolaan sistem IPK yang
didistribusikannya telah berhasil dan tepat sasaran kepada
orang yang tepat dan padawaktu yang diinginkan.Dengan
umpan balik ini pula Atnaker dapat melakukan perbaikan
atas pengelolaan sistem IPK yang dijalankannya sampai
benar-benar sistem tersebut dapat digunakan oleh stake-
holder di Indonesia dan oleh semua lapisan masyarakat.

Bagi para pengguna atau stakeholder di Indonesia
umpan balik ini menjadi sangat penting, karena dapat
mengetahui apakah IPK yang diperolehnya telah sesuai
dengan karakteristik pasar kerja di Indonesia dan mampu
dipenuhi oleh pencari kerja. Dari hasil umpan balik ini,
baik Atnaker maupun stakeholder di Indonesia dapat
melakukan evaluasi, memberikan sumbang saran atau
masukan untuk perbaikan ke depan dan terakhir sebagai
bahan pelaporan dari suatu kegiatan.

Diharapkan peran aktif Atnaker dalam pengelolaan
sistem IPK sebagaimana diuraikan di atas, dapat
meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja sektor
formal di luar negeri, baik kuantitas maupun kualitas
tenaga kerjanya. ***

Ilustrasi: freepik.com
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CARI INFORMASI PASAR KERJA?di sini aja!
MPOWER
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ayokitakerja.kemnaker.go.id
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INSPIRASI

"Bermimpilah setinggi-tingginya.
Yang harus dibayar adalah
mewujudkan mimpi itu. Cara
bayarnya dengan kerja keras,
semangat dan komitmen."

Susi Pudjiastuti

Edisi Triwulan I/201946
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inggu, 8 Maret 2019 diperingati sebagai Hari Perempuan
Internasional. Sebuah bentuk perayaan bagi pencapaian
perempuandi berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya,
dan politik. Ada banyak sosok perempuan yang patut

dirayakan pencapaiannya, yaitu mereka yang dapat menginspirasi
melalui sumbangsih pemikiran dan aksi nyata yang membawa
perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu perempuan yang
menginspirasi banyak orang adalah Susi Pudjiastuti. Perempuan yang
kinimenjabat sebagaiMenteri KelautandanPerikanan inimemiliki kisah
perjalanan hidup yang luar biasa sebagai seorang pebisnis ulung.

Selain dikenal karena ketegasannya dalam berkiprah sebagai
menteri, sosok yang khas dengan jargon “tenggelamkan!” ini juga
memiliki jiwa kewirausahaan yang patut diacungi jempol. Susi lahir di
Pangandaran pada 15 Januari 1965 dari pasangan H. Ahmad Karlan
dan Hj. Suwuh Lasminah. Kedua orang tua Susi berasal dari Jawa
Tengah, namun sudah lima generasi menetap di Pangandaran. Orang
tua Susi merupakan peternak dan penjual hewan potong seperti sapi
dan kerbau. Sejak remaja, Susi nampaknya sudah akrab dengan
kegiatan wirausaha. Kala itu, Ia sudah melakukan bisnis pakaian serta
bedcover. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi
melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun
berhenti di kelas 2 (dua).

Bisa dibilang tidak ada kata "rendah diri" maupun "menyerah" pada
karakterSusi, kebalikannya, ia justru sosokperempuanyangpemberani
dan mau mengambil risiko. Pantai Pangandaran sebagai salah satu
kawasan penghasil ikan mendorong jiwa pebisnis pada diri Susi untuk
memanfaatkan peluang tersebut. Susi mengawali perjalanan bisnisnya
di dunia perikanan sebagai pengepul ikan dengan modal Rp750 ribu
yang ia peroleh dari menjual cincin emasnya. Ia membeli ikan dari
tempat pelelangan dan mulai memasarkannya ke sejumlah restoran
yang ada di Pangandaran. Keadaan memang tidak selalu mulus, ada
saja hambatan yang ia temui saat meniti usahanya. Memperoleh
kepercayaan dari konsumen dan menjaga kualitas ikan yang ia jual
adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi Susi. Namun berkat
kegigihan dan komitmennya pada kualitas, Susi mampu mengatasi
hambatan tersebut dan berhasil menarik semakin banyak restoran
untuk menjadi konsumennya.

MPOWER

Susi Pudjiastuti,
dari Laut hingga Udara

M
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Melaut dan Mengudara
Hanya membutuhkan waktu satu tahun, Susi

berhasil menjadi pebisnis yang menguasai bursa
pelelangan ikan di Pangandaran. Bahkan ia sendiri
langsung meluncur ke Jakarta untuk menawarkan
ikan segar jualannya untuk ditawarkan ke sejumlah
restoran sekaligus untuk diekspor. Pada saat itu,
jumlah permintaan lobster dari luar negeri begitu
besar dan kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Susi
sampai rela memburu lobster ke segala penjuru
Indonesia untuk dapat memenuhi permintaan para
konsumennya.

Sulitnya mendapatkan tranportasi udara yang
memadai membuat hasil laut seringkali dikirim
melalui jalur laut dan darat. Lamanya waktu di
perjalanan membuat kualitas ikan dan lobster
menjadi tidak segar ketika sampai ke tangan
pemesan. Namun, lagi-lagi jiwa pebisnis Susi justru
melihat masalah ini sebagai peluang. Ia pun
mendirikan Susi Air yang mulai beroperasi pada
Desember 2004. Namun, alih-alih fokus pada
kegiatan bisnis, saat itu Susi Air justru aktif
membantu proses pengiriman bantuan ke daerah
yang terdampak tsunami Aceh. Hal ini menunjukkan,
selain sebagai pebisnis ulung, Susi juga tumbuh

sebagai pribadi dengan
rasa kepedulian yang amat
tinggi kepada sesama.
Keteguhan dan jiwa tak
pantang menyerah mem-
buat Susi tak lelah untuk
membangun kerajaan bis-
nisnya. Kini, Susi Air
beroperasi dengan 50 unit
pesawat dan dikenal
sebagai maskapai yang
melayani berbagai pener-
bangan terjadwal dan
charter.

Atas kinerjanya yang
profesional dan kompeten-
sinya di dunia perikanan,
Susi Pudjiastuti ditunjuk
sebagai Menteri Kelautan
dan Perikanan pada Kabi-
net Kerja, yang ditetapkan

secara resmi pada 26 Oktober 2014. Sebelum
dilantik, Susi melepas posisinya di perusahaan yang
ia miliki untuk menghindari konflik kepentingan
antara dirinya sebagai menteri dan sebagai
pemimpin bisnis. Saat itu, ia tercatat sebagai pemilik
danPresidenDirektur dari PT. ASI Pudjiastuti Marine
Product, sebuah perusahaan eksportir hasil-hasil
perikanan dan PT. ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi
Air. Alasan lain Susi melepas semua jabatannya
adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan
pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan
perikanan.

Susi Pudjiastuti menjadi contoh hidup bagi kita
bahwa kesuksesan tidak dibangun dalam semalam.
Ada perjalanan panjang nan berliku yang harus
dilewati. Untuk berhasil meniti jalan tersebut,
seorang pebisnis harus memiliki komitmen, jiwa
kepemimpinan, kegigihan, dan keinginan untuk
selalu berinovasi. Hal ini seperti kalimat inspiratif dari
Susi Pudjiastuti, "Bermimpilah setinggi-tingginya.
Yang harus dibayar adalah mewujudkan mimpi itu.
Cara bayarnya dengan kerja keras, semangat dan
komitmen". Semoga semakin banyak sosok
perempuan hebat seperti Susi Pudjiastuti di bumi
Indonesia. ***

Foto: kkp.go.id
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REHAT

Pelangi di Kota Lumpia

Ketika melewati Jl. Dr Sutomo Kota Semarang,
mata kita akan langsung tertuju ke perpaduanwarna-
warna kontras dari sebuahpemukiman.Kontur tanah
yang meninggi, membuat pemukiman ini terlihat
semakin menarik untuk dipandang mata. Di
puncaknya terdapat tulisan besar sebagai identitas

pemukiman ini, yaitu Kampung Pelangi. Kampung
yang sejatinya bernama Gunung Brintik ini berubah
menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Semarang
dan menjadi favorit baru para pelancong setelah
dipercantik oleh pemerintah daerah setempat.
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Perubahan penampilan pada Kampung Pelangi
diharapkan tak hanya menjadi pemukiman yang
indah dipandang mata, namun terutama dapat turut
mengubah nasib warganya untuk menjadi lebih
sejahtera. Banyaknya wisatawan yang mendatangi
Kampung Pelangi dapat membuka peluang-peluang
ekonomi baru bagi warga, seperti usaha kuliner,

berjualan cinderamata, menawarkan jasa pemandu
wisata, dan lain sebagainya. Kampung Pelangi
diharapkan bisa menjadi role model pengentasan
kemiskinan di kampung-kampung lainnya di
Indonesia. ***

Juru Foto: Sigit Roni P.
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inyak zaitun adalah minyak yang
terbuat dari lemak buah zaitun (Olea
europaea). Minyak zaitun merupakan
minyak multifungsi yang bisa

digunakan sebagai bahan pangan dan bahan
nonpangan. Pemanfaatan minyak zaitun sebagai
bahan pangan sering digunakan sebagai minyak
untuk memasak dan sebagai saus salad.

Selain itu, minyak zaitun juga dianggap
sebagai minyak yang menyehatkan dan
mempunyai banyak manfaat. Minyak zaitun
sering dijadikan sebagai obat dengan
mengonsumsinya sebanyak satu gelas kecil.
Pada pemanfaatan nonpangan, minyak zaitun
digunakan dalam kosmetik, minyak pijat, bahan
bakar lampu tradisional, dan peralatan
kebersihan seperti sabun.

Kadar lemak yang ada pada 100 gramminyak
zaitun adalah 100 gram. Walaupun tinggi
lemaknya, minyak zaitun tetap sehat untuk
dikonsumsi. Hal ini karena 80 persen kandungan
lemak padaminyak zaitun adalah lemak tak jenuh
atau mono unsaturated fatty acid (MUFA) yang
menyehatkan tubuh, sedangkankomposisi lemak
jenuh yang terkandungpadaminyak zaitun hanya
sekitar 14 persen. Minyak zaitun juga memiliki
kandungan berbagai vitamin dan mineral, di
antaranya vitamin E, vitamin K, omega 3, dan
omega 6 (asam linoleat).

Minyak zaitun sendiri terbagi ke dalam
beberapa jenis, yakni virgin olive oil, extra virgin
olive oil, pure olive oil, dan light olive oil. Setiap
jenis minyak zaitun diolah dengan cara yang
berbeda satu sama lain dan masing-masing
terbagi berdasarkan proses ekstraksi dan kadar
keasamannya. Jenis minyak zaitun yang paling
baik adalah extra virgin. Minyak zaitun jenis ini
diekstrak langsung perasan pertama buah
zaitun. Minyak zaitun extra virgin memiliki kadar
keasaman sekitar satu persen, sehingga tidak
cocok jika digunakan untuk menggoreng atau
menumis. Namun kita tetap bisa mengambil
manfaat minyak ini dengan cara dikonsumsi
langsung. Kandungan vitamin dan nutrisi pada
jenis minyak zaitun yang berwarna kehijauan ini
juga lebih tinggi dibandingkan jenis minyak zaitun
lainnya. Secara umum, manfaat minyak zaitun
antara lain:

1. Baik untuk jantung
Minyak zaitun dapat membantu mencegah

serangan jantung dan stroke. Hal ini karena
kandungan antioksidan yang tinggi pada minyak
zaitun. Dengan mengonsumsi empat sendok
makan minyak zaitun tiap hari dipercaya bisa
mencegah terjadinya serangan jantung dan
kemungkinan risiko terkena penyakit jantung
dapat menurun.

Manfaat
Minyak Zaitun

untuk Kesehatan

M

GAYA HIDUP
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2. Menangkal radikal bebas
Manfaat minyak zaitun yang lain yakni dengan

kandungan antioksidan-polifenol yang dimilikinya
bisamembantumelakukan proses detoksifikasi pada
tubuh sehingga mampu membantu menangkal
radikal bebas dan memperlambat penuaan.

3. Mengendalikan kolesterol
Tingginya kandungan lemak tak jenuh pada

minyak zaitun dapat membantu menurunkan kadar
kolesterol buruk (LDL), tapi tetap mempertahankan
kadar kolesterol baik (HDL) dalam tubuh. Untuk
mendapatkan manfaat ini, konsumsi dua sendok
makan minyak zaitun tiap hari.

4. Meningkatkan kecerdasan

Nutrisi dalam makanan kaya asam lemak tak
jenuh tunggal seperti minyak zaitun, kacang-
kacangan dan alpukat disebut peneliti dapat
meningkatkan kecerdasan umum seseorang.

Manfaat minyak zaitun akan lebih berkhasiat jika
digunakan langsung pada makanan seperti
menuangkannya pada sayuran, misalnya ketika
membuat salad. Proses penyimpanan minyak zaitun
juga dapat mempengaruhi manfaat minyak zaitun.
Manfaat minyak ini akan maksimal jika disimpan
secara benar.

Masa penggunaan minyak zaitun berbeda-beda,
ada minyak zaitun yang bertahan hingga tiga bulan
dari proses produksi. Ada pula yang bertahan
sampai dua tahun. Kendati demikian,
sebaiknya minyak zaitun dihabiskan tidak
lebih dari setahun. Karena kadar antioksidan
pada minyak zaitun akan mengalami
penurunan drastis setelah disimpan selama
setahun, meski sudah disimpan dengan baik.

Jikamasihadaminyakzaitun (terutama
jenis extra virgin) yang tersisa padahal

sudah melewati
masa penggunaan,
jangan khawatir. Kita tetap
dapat memanfaatkannya un-
tuk penggunaan luar tubuh,
seperti melembabkan kulit kering,
membersihkan wajah dari make up,
dan sebagai lip scrub. Untuk dijadikan lip scrub bibir,
cukup mencampurkan satu sdm gula pasir dengan
satu sdmminyak zaitun.Oleskandi bibir dandiamkan
beberapa menit. Setelah didiamkan, gosok secara
perlahan dan bilas dengan air biasa. Agar hasil lebih
baik, gunakan lip balm setelah melakukan scrub.

Itulah beberapa informasi mengenai manfaat dari
minyak zaitun, se-
moga berman-
faat. Yuk mulai
menggunakan
minyak zaitun
untuk mema-
sak agar masa-
kan kita jadi lebih
sehat.

***
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Hidup dengan Gaj i UMP di Jakarta,
Cukupkah?

ebagai ibukota negara Indonesia, Jakarta
dikenal sebagai kota yang memiliki peluang
kerja yang luas. Maka, Tak heran kalau
banyak pengadu nasib yang bertandang ke

Jakartademimencari rezeki, baik itumembukausaha
hingga melamar pekerjaan. Pepatah rumput
tetanggaselalu terlihat lebihhijaudibanding rumputdi
halaman sendiri rasanya sangat cocok untuk
disematkan tentang kota Jakarta yang selalu
dianggap sebagai ladang rezeki.

Gaji UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta
ini tergolong lebih tinggi dari UMP yang ada di daerah
lainnya. namun biaya hidup di Jakarta bisa membuat

kamu geleng-geleng kepala. Padahal besaran UMP
DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur
(Pergub)Nomor 114Tahun 2018 sebesarRp3,9 juta.
Nominal ini naik dari UMP DKI Jakarta sebelumnya
yang senilai Rp3,6 juta.

Lalu bagaimana ya caranya agar gaji yang kita
dapatkan dapat kitamanfaatkan seoptimal mungkin?
Tentunya jangan sampai lebih besar pasak daripada
tiang.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita
hitung-menghitung biaya hidup di Kota Metropolitan
dan bagaimana cara menyiasatinya.

J

Oleh: Muhammad Nur Alam Albanna

Foto: www.stockvault.net
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1. Tempat tinggal
Ngomong-ngomong soal rumah untuk orang-

orang yang baru bekerja rasanyamemang terdengar
mustahil. Walaupun ada, umumnya itu rumah milik
orang tua. Meski ada rumah orang tua, beberapa
masyarakat Jakarta lebih memilih untuk tinggal di
indekos, kontrakan, atau apartemen yang waktu
tempuh menuju kantornya relatif lebih cepat.
Mengapa? Seperti yang sudah sama-sama kita
ketahui, karena lalu lintas yang setiap hari macet
sudahmenjadi agenda rutin yang tak terelakkan bagi
masyarakat Ibu Kota. Nah, oleh sebab itu menyewa
tempat tinggal yang berdekatan dengan kantor
menjadi pilihan mereka.

Harga sewa tempat tinggal di Jakarta relatif
bervariasi tergantung dari jenis tempat tinggal dan
lokasinya. Untuk Indekos harga kamar perbulannya
bisa antara Rp800 ribu sampai Rp2 juta. Perbedaan
tergantung dari fasilitas yang didapat seperti AC,
kamar mandi dalam, dan ketersedian lahan parkir.
Untuk rumah kontrakan sewa perbulannya antara
Rp1 juta hingga Rp3 juta Sementara untuk
apartemen sudah pasti jauh lebih mahal, berkisar
antara Rp3,5 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Sewa tempat tinggal di kawasan yang lebih
banyak area perkantoran seperti Jakarta Pusat dan
Jakarta Selatan harganya bisa jauh lebih mahal
berkisar antara 10-20 persen lebih tinggi dibanding
Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.
Solusi hemat tinggal di Jakarta:

Mengajak teman untuk menyewa tempat tinggal
bersama bisa menjadi solusi. Sehingga harga sewa
bisa sharing atau patungan sehingga biaya yang
dikeluarkan menjadi lebih murah.
2. Makan dan minum

Untuk makan dan minum yang sudah menjadi
kebutuhanpokokatauprimer, biayayangdikeluarkan
bisa dibilang besar, dibanding daerah lainnya harga
makanan dan minuman di Jakarta bisa dua kali lipat
lebih tinggi. Misalnya di Malang kamu bisa
mendapatkan sepiring nasi dengan tiga jenis lauk di
dalamnya dengan harga Rp15 ribu, kalau di Jakarta
kamu harus membayar antara Rp20 ribu-Rp30 ribu.
Nah, jika dalam satu hari kamumakan tiga kali, kamu

harus merogoh kocek berkisar antara Rp60 ribu-
Rp90 ribu.
Solusi hemat biaya hidup di Jakarta:

Solusi untuk menghemat biaya makan
diantaranya dengan memasak sendiri. Namun
karena padatnya aktivitas bisa jadi kamu tidak ada
waktu. Oleh karena itu, kamu cukup memasak nasi
saja, sedangkan lauk pauknya bisa kamu beli di
rumahmakan favorit kamu. Solusi lainnya usahakan
juga untuk selalu membawaminuman dalam tumbler
sehingga kamu dapat menekan biaya untuk membeli
minuman ketika bepergian.
3. Transportasi

Yang tak kalah pentingnya yaitu transportasi,
dalambiayahidupdi Jakarta karena kondisi lalu lintas
Jakarta yang macet. Bagi kamu yang membawa
kendaraan pribadi, baik itu motor atau mobil, beban
biaya yang dikeluarkan akan terasa besar karena
biaya bahan bakar dan biaya parkir yang dikeluarkan
terbilang mahal. Jika menggunakan transportasi
berbasis daring (ojek online atau taksi online), maka
dana yang dikeluarkan bisa lebih ringan. Untuk
perhitungan jarak antara 10-15 km, kamu akan
mengeluarkan dana berkisar Rp15 ribu-Rp20 ribu.

Jika kamu menggunakan transportasi umum
seperti Transjakarta dan commuter line akan jauh
lebih murah biaya yang kamu keluarkan karena
hanya Rp3.500,00 (Transjakarta) dan Rp5 ribu
(commuter line). Akan tetapi jika menggunakan
transportasi umum kamu harus memiliki kesabaran
yang ekstra, karena penggunanya pun banyak.
Solusi hemat biaya hidup di Jakarta:

Nah, agar berhemat kamudapatmenggabungkan
dua metode transportasi ini. Caranya, ketika
berangkat, untuk menghindari kemacetan dan tidak
telat masuk kantor, dapat menggunakan transportasi
ojek daring. Tapi ketika pulang kantor, karena tidak
terburu-buru kamu dapat menggunakan transportasi
umum. Jika dihitung-hitung beban biaya hariannya
diasumsikan kamu cuma mengeluarkan dana
berkisar Rp15 ribu + Rp5 ribu = Rp20 ribu.

MPOWER



4. Pulsa telepon dan internet
Meski terdengar sepele, tapi nyatanya dana yang

harus dikeluarkan untuk pulsa telepon dan internet ini
terbilang cukupbanyak.Beberapaorangbahkanbisa
menghabiskan dana hingga Rp300 ribu hingga
Rp500 ribu untuk dapat memenuhi kebutuhan pulsa
telepon dan internet. Pasalnya, di era teknologi yang
serba canggih ini, pulsa untuk internet pasti akan
cepat tersedot habis. Apalagi jika kamu termasuk
orang yang suka menonton video di Youtube.
Kebanyakan orang yang menghabiskan dana untuk
pulsa telepon dan internet ini menggunakan layanan
dengan sistem pasca bayar.
Solusi hemat biaya hidup di Jakarta:

Gunakan layanan telepon pra bayar sehingga
penggunaan pulsa bisa terkontrol. Manfaatkan
jaringan wifi yang ada di tempat publik seperti di
kantor untukmenghemat penggunaan pulsa internet.
Untuk telepon, layanan telepon yang ada di fitur
Whatsapp bisa menjadi salah satu pilihan.
5. Biaya Hiburan

Biaya terakhir yang harus dikeluarkan adalah
biaya hiburan. Kenapa biaya hiburan dimasukkan
dalam daftar biaya hidup di Jakarta? Perlu kamu
ketahui kalau tingkat stres yang dimiliki
masyarakat kota Jakarta sangatlah tinggi.
Inilah yangmenjadi alasan kenapamereka
butuh biaya yang harus disisihkan untuk
hiburan. Biaya hiburan ini bisa berupa
biaya nonton di bioskop, jalan-jalan
ke tempat wisata, traveling ke luar
kota, hingga nongkrong di kafe.
Besaran biaya hiburan ini bisa
memakan dana yang lumayan
besar. Untuk biaya nonton
Rp50 ribu, nongkrong di kafe
Rp200 ribu, jalan-jalan ke
tempat wisata Rp250 ribu. Jika
ditotal rata-rata perbulan biaya
untuk biaya hiburan bisa
mencapai Rp500 ribu.
Solusi hemat biaya hidup di
Jakarta:

Untuk menghemat anggaran biaya
hiburan ini, sebaiknya kamu tentukan

untuk hanya nongkrong di kafe setidaknya satu bulan
sekali. Untuk agenda nonton bioskop bisa kamu
gantikan dengan menyewa DVD dan menontonnya
bersama-sama dengan teman. Cobalah untuk
berburu kupon diskon agar mendapatkan potongan
harga di kafe hingga tempat wisata.
Menghitung total biaya hidup di Jakarta

Berdasarkan kelima pos pengeluaran di atas,
sekarang coba kita hitung berapa sebenarnya total
biaya hidup di Jakarta yang perlu kamu ketahui. Kita
akan menghitung biaya hidup di Jakarta selama
sebulan sebelum kamu berhemat dan setelah kamu
berhemat.
• Biaya hidup di Jakarta sebelum berhemat
Rp1 juta (biaya tempat tinggal) + Rp90 ribu x 30

hari (biaya makan dan minum) + Rp40 ribu x 20 hari
kerja (biaya transportasi) + Rp300 ribu (biaya pulsa
dan internet) + Rp500 ribu (biaya hiburan) = Rp5,3
juta. Jumlah ini pastinya melebihi angka gaji UMP
Jakarta.
• Biaya hidup di Jakarta setelah berhemat
Rp600 ribu (biaya tempat tinggal yang sudah

dibagi dua bersama teman kantor) + Rp50 ribu x 30
hari (biaya makan dan minum) + Rp20 ribu x 20 hari
kerja (biaya transportasi) + Rp150 ribu (biaya pulsa

dan internet) + Rp150 ribu (biaya hiburan) =
Rp2,8 juta. Jika gajimu sesuai UMP

Jakarta yakni Rp3,9 juta, maka
masih ada sisa gaji Rp1,1 juta
yang bisa dimanfaatkan untuk
ditabung atau diinvestasikan,
lumayan kan?

Hidup di ibu kota tidak setinggi
yang kita bayangkan kok. Asal
kita disiplin dalam mengatur
keuangan kita. Tekan penge-
luaran yang tidak perlu, dan
jangan lupauntukmenyisihkangaji
kita untuk menabung atau investasi
ya. Yuk, jadi generasi yang berdikari
dan gemar berinvestasi.
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