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REDAKSI

Kemnaker Menyapa

P

emerintah mengusung tema besar “SDM
Unggul Indonesia Maju” dalam peringatan
HUT ke-74 Republik Indonesia. Dipilihnya
tema tersebut merupakan bentuk
komitmen pemerintah dalam membangun SDM
yang unggul, guna menggapai cita-cita besar,
Indonesia maju.
SDM unggul sebagai modalitas menuju Indonesia
maju, sedianya bukan hanya SDM yang menguasai
ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Lebih dari
itu semua, SDM unggul adalah SDM yang berjiwa
Indonesia dan berideologi Pancasila.
Melalui tema “SDM Unggul Indonesia Maju” pula,
pemerintah ingin mengingatkan kepada seluruh
tumpah darah Tanah Air, bahwa pembangunan
SDM bukan lagi isu pinggiran. Upaya pembangunan
SDM yang unggul membutuhkan sinergi,

MPOWER
Edisi Triwulan II/2019

kolaborasi, inspirasi, serta semangat bekerja tiada
henti dari seluruh penjuru negeri.
Begitu pentingnya isu pembangunan SDM sebagai
upaya mewujudkan Indonesia yang maju, MPower
Edisi III Tahun 2019 menyematkan “SDM Unggul
Indonesia Maju” sebagai Tajuk Utama. Harapannya,
isu tersebut mendapat tempat di hati seluruh
masyarakat Indonesia. Sehingga upaya-upaya
pembangunan SDM dapat berjalan semakin nyata.
Selain Tajuk Utama tersebut, MPower edisi kali ini
juga menghadirkan sejumlah informasi menarik
lainnya. Diantaranya, regulasi insentif pajak
super untuk masifikasi pelatihan vokasi, program
pelatihan baru BLK Padang, kisah sukses PMI purna,
dan lain-lain.
Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Kirim Surat Pembaca melalui:
		
Telepon: 021-5255733
Call Centre: 021-1500133
Surat Elektronik: mpowerkemnaker@gmail.com
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3. Kerja Bergotong Royong
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1. Alat Pelindung Diri
2. Kutipan
3. Keterampilan (English)
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Kirimkan jawaban Anda ke alamat surel berikut:
mpowerkemnaker@gmail.com
Dengan subyek : Asah otak_MPOWER Edisi Triwulan III/2019.

Jangan lupa mencantumkan nama, nomor telepon, dan alamat lengkap Anda. Redaksi akan memilih 3
pemenang yang berhak mendapatkan suvenir menarik. Pemenang akan diumumkan pada Majalah MPOWER
edisi selanjutnya.
Pemenang Asah Otak MPOWER Edisi Triwulan II/2019 :
1.
2.
3.

Aris Tri Wibowo, Kota Blitar, Jawa Timur.
M Zaini, S.Stat, Cawang, Jakarta Timur.
Rizki Syahzani, Cilodong, Kota Depok.
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TAJUK UTAMA

SDM UNGGUL INDONESIA MAJU
Pemerintah Fokus membangun SDM unggul dalam lima tahun
ke depan. SDM yang unggul akan dipersiapkan sejak dari dalam
kandungan hingga usia emas. Sebab, SDM yang unggul adalah
modal besar Indonesia untuk menjadi negara maju.

P

emerintah
menyematkan tema
besar “SDM Unggul
Indonesia Maju” dalam
peringatan HUT ke-74 Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dengan digunakannya “SDM
Unggul” dalam peringatan Hari
Kemerdekaan, pemerintah
bermaksud mengingatkan
sekaligus mengajak seluruh
komponen masyarakat untuk
menjadikan pembangunan SDM
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sebagai isu bersama. Melalui tema
tersebut, penciptaan SDM unggul
diharapkan tidak hanya bertumpu
pada kerja pemerintah, khususnya
pemerintah pusat saja. Tetapi,
melibatkan peran aktif dan kerja
keras seluruh elemen masyarakat.
Dalam Pidato Kenegaraan dalam
rangka HUT ke-74 Proklamasi
Kemerdekaan Republik
Indonesia, Presiden Joko Widodo
menjelaskan alasan “SDM Unggul

Indonesia Maju” menjadi tema
utama HUT ke-74 RI. Pertama,
Indonesia tengah menghadapi
globalisasi dan revolusi industri
4.0. Globalisasi melahirkan
persaingan ketat.
Sedangkan revolusi industri 4.0
membawa dampak era disrupsi.
Dua hal tersebut menyebabkan
persaingan semakin ketat
dan perang dagang semakin
memanas. Saat ini, negara-
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negara dunia tidak hanya berebut
investasi dan pasar, namun juga
berebut teknologi dan orangorang pintar.
Presiden menyebut, persaingan
yang semakin ketat dan disrupsi
di berbagai bidang harus
dihadapi dengan kualitas SDM
yang kompetitif. “Kita butuh
SDM yang berbudi pekerti
luhur dan berkarakter kuat. Kita
butuh SDM yang menguasai
keterampilan dan menguasai ilmu
pengetahuan masa kini dan masa
depan,” kata Presiden di depan
Sidang Bersama DPR RI dan DPD
RI di Jakarta (16/8/2019).
Adapun, SDM kompetitif
sebagaimana dimaksud Presiden
Jokowi mencakup kompetitif
dari segi karakter seperti, pekerja
keras, jujur, kolaboratif, solutif,
dan entrepreneurship. Selain
itu, kompetitif sebagaimana
dimaksud juga mencakup
penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan. “SDM kita harus
kompetitif dalam penguasaan
ilmu pengetahuan dan
keterampilan yang menguasai
the emerging skills yang mampu
mengisi the emerging jobs dan
inovatif dan membangun the
emerging business,” terang
Presiden.
Kedua, pada tahun 2020-2024,
Indonesia akan memasuki
puncak bonus demografi.
Presiden Jokowi mengimbau
agar bonus demografi ini menjadi
momentum untuk menyiapkan
talenta-talenta Indonesia yang
memiliki reputasi di kancah
internasional. Untuk itu, lembaga
pendidikan dan lembaga
pelatihan harus kita dukung
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untuk melakukan pembenahan
secara besar-besaran agar
mampu menghadapi perubahan.
“Jika kita lebih fokus
mengembangkan kualitas SDM
dan menggunakan cara-cara
baru, maka saya yakin bonus
demografi menjadi bonus
lompatan kemajuan,” kata
Presiden menjelaskan.

Momentum Bersama
Membangun SDM
Berkualitas
Sejak akhir tahun 2018,
pemerintah telah menyatakan
komitmennya untuk
menjadikan tahun 2019 hingga
5 tahun ke depan sebagai tahun
pembangunan SDM. Melalui
semangat yang ada dalam tema
“SDM Unggul Indonesia Maju”
pada peringatan HUT Ke-74 RI,
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri, mengajak seluruh elemen
masyarakat untuk menjadikan
momentum peringatan Hari
Kemerdekaan sebagai landasan
bekerja dan berkarya dengan
semangat kebangsaan dan
persatuan untuk menghasilkan
SDM yang berkualitas.
“Tidak hanya fokus pada
pendidikan tetapi juga
meningkatkan keterampilan
melalui pelatihan vokasional dan
Kementerian Ketenagakerjaan
merupakan salah satu
kementerian yang memiliki peran
penting dalam mempersiapkan
“Sumber Daya Manusia
Unggul, Indonesia Maju,” kata
Menaker saat menyampaikan
sambutan peringatan HUT Ke-74
Kemerdekaan Republik Indonesia
di Jakarta, 17 Agustus 2019.

Menaker menyatakan,
Kemnaker telah melakukan
sejumlah terobosan program
dan kebijakan dalam rangka
menjadikan tahun 2019 sebagai
tahun pembangunan SDM.
Pertama, pembangunan BLK
Komunitas. BLK Komunitas
merupakan program pemberian
bantuan penyediaan sarana
prasarana pelatihan vokasi
kepada lembaga pendidikan
keagamaan seperti pesantren,
seminari, dan sebagainya. Pada
tahun 2017 telah dibangun 50
BLK Komunitas, tahun 2018
dibangun 75 BLK Komunitas, dan
proses pembangunan 1.000 BLK
Komunitas di tahun 2019.
“Program ini bertujuan agar
lulusan lembaga pendidikan
tersebut memiliki kompetensi/
keterampilan yang dibutuhkan
untuk memasuki pasar kerja
ataupun berwirausaha,” jelas
Menaker.
Kedua, Program Vokasi hasil
kerja sama Kemnaker dengan
BPJS Ketenagakerjaan. Program
ini diperuntukan bagi pekerja
yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Melalui
program ini, pekerja yang
ter-PHK akan mendapatkan
manfaat re-training berupa
pelatihan vokasi. Sehingga,
pekerja yang ter-PHK dapat
alih profesi atau berwirausaha.
Pada tahap awal, program ini
akan diimplementasikan di DKI
Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan
akan terus diperluas hingga akhir
tahun 2019. Ditargetkan, program
ini dapat mengisi 20 ribu pekerja
yang ter-PHK.
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Ketiga, penerbitan kebijakan
super tax deduction melalui
Peraturan Pemerintah RI
Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun
2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan
dalam Tahun Berjalan (PP
No. 45/2019). Kebijakan ini
diterbitkan untuk mendorong
perusahaan/industri agar
berpartisipasi dalam program
peningkatan SDM. “Melalui
kebijakan ini, seluruh biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan
untuk menyelenggarakan
praktik kerja dan pemagangan
akan diberikan pengurangan
penghasilan bruto sebanyak 200%
dari pengeluaran tersebut dalam
pajak perusahaan,” kata Menaker.

Menaker menyatakan, dalam
menanggulangi masalah
ketenagakerjaan dan peningkatan
kualitas pekerja haruslah
dilaksanakan secara nyata, agar
dapat membawa manfaat bagi
tenaga kerja yang pada akhirnya
meningkatkan produktivitas
perusahaan dan daya saing
nasional. Selain itu, tantangan
dunia ketenagakerjaan yang
semakin kompleks dan berat,
dibutuhkan kolaborasi satu sama
lain, bersinergi, bekerja sama
dan bekerja dengan berbagai
terobosan.

Keempat, Kartu Pra Kerja yang
akan diterbitkan pada tahun
2020. Kartu Pra Kerja akan
diimplementasikan dalam bentuk
pelatihan dan sertifikasi. Kartu
Pra Kerja merupakan upaya
pemerintah untuk menggenjot
investasi SDM, baik melalui
pelatihan di BLK pemerintah, LPK
swasta, maupun training center
industri. Adapun, target penerima
Kartu Pra Kerja adalah angkatan
kerja baru, skill shifting untuk
angkatan kerja lama, serta pekerja
yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).

Kompetisi Keterampilan
Instruktur Nasional

“Pemerintah telah menargetkan
untuk memberikan sebanyak 2
juta Kartu Pra Kerja yang dapat
digunakan oleh masyarakat untuk
mengikuti pelatihan vokasional
dan mendapatkan sertifikasi
dari BNSP, serta insentif untuk
mencari pekerjaan,” jelas Menaker.

KKIN merupakan salah satu
metode peningkatan kompetensi
SDM yang mempertandingkan
kompetensi teknis dan
kompetensi metodologi dari
instruktur seluruh Indonesia.
Tujuannya, mengukur,
meningkatkan, dan memeratakan
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“Dengan demikian, tugas-tugas
pelayanan dan perlindungan
pemerintah, perlindungan
negara kepada pekerja maupun
stakeholder ketenagakerjaan
dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk mendukung penciptaan
SDM unggul, Kemnaker juga terus
memperkuat peran instruktur
lembaga pelatihan. Mengingat,
peran instruktur memiliki
korelasi dengan pembangunan
SDM dan sebagai pintu masuk
dalam mewujudkan Indonesia
kompeten. Adapun, salah satu
upaya penguatan peran instruktur
tersebut adalah Kompetisi
Keterampilan Instruktur Nasional
(KKIN).

peningkatan kompetensi
instruktur yang terintegrasi.
Tahun ini merupakan tahun ke-VII
pelaksanaan KKIN. Sejak tahun
2017, KKIN tidak hanya diikuti
instruktur dari lembaga pelatihan
pemerintah saja, namun juga dari
lembaga pelatihan swasta dan
industri.
Puncak pelaksanaan KKIN
VII akan dilangsungkan di
Samarinda. Saat ini, sejumlah
daerah masih mengikuti KKIN
VII di tingkat regional. Menurut
Direktur Bina Instruktur dan
Tenaga Pelatihan Kemnaker,
Fauziah, instruktur merupakan
aktor utama dalam pelatihan
kerja. Mereka berfungsi sebagai
fasilitator dalam meningkatkan
pengetahuan, keterampilan,
perubahan sikap, dan perilaku
(etos kerja) dari tenaga kerja.
Sehingga, kompetisi yang
dilakukan secara terstruktur
dan sistematis antar instruktur
lembaga pelatihan dapat
meningkatkan kompetensi
dan profesionalitas instruktur,
yang pada gilirannya akan
meningkatkan kompetensi siswa
pelatihan.
“Oleh karenanya, peranan
instruktur di lembaga pelatihan
kerja harus diperkuat karena
memiliki korelasi dengan
pembangunan SDM dan sebagai
pintu masuk dalam mewujudkan
Indonesia kompeten,” kata
Fauziah dalam pembukaan
Kompetisi Keterampilan
Instruktur Nasional (KKIN) VII
Regional Sulawesi Selatan di
Makassar (26/8).
Menurutnya, penyiapan SDM
kompeten harus memperhatikan
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4 hal. Yaitu standar kompetensi
yang menjadi acuan dalam proses
pelatihan, lembaga pelatihan
yang kredibel, training material
yang berkualitas, dan instruktur
yang qualified. “Semuanya
ini merupakan runtutan satu
kesatuan dalam proses untuk
membangun SDM yang
berkualitas yang mampu bersaing
dalam dunia kerja,” terangnya
Agar kualitas kompetisi lebih
kompetitif, Fauziah mengatakan

“Jika kita lebih fokus
mengembangkan kualitas
SDM dan menggunakan caracara baru, maka saya yakin
bonus demografi menjadi
bonus lompatan kemajuan,”
-Joko Widodo-

bahwa sejak tahun 2017 KKIN
melibatkan instruktur dari
lembaga pelatihan swasta dan
industri. Harapannya, dengan
semakin banyak stakeholder yang
terlibat, pembangunan SDM
kompeten akan semakin cepat
dan masif.
“Ini dimaksudkan agar ada
persaingan dari instruktur
pemerintah, swasta,
dan industri. Mereka
berkompetisi secara
fair, secara profesional.
Sehingga nanti diharapkan,
berpulang ke hasil
pelatihannya, yaitu siswa
yang kompeten,” ujarnya.
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EDISI TRIWULAN II 2019

EDU NAKER

SUPER TAX DEDUCTION
Gencarkan Pelatihan Vokasi,
Pemerintah Luncurkan Insentif
Pajak Super
Berbagai inovasi terus ditelurkan untuk masifikasi pelatihan vokasi.
Melalui kebijakan pemotongan pajak super, diharapkan dunia usaha
dan industri semakin tertarik untuk investasi di bidang pelatihan
vokasi.

P

emerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah
RI Nomor 45 Tahun 2019
tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun
Berjalan (PP 45 Tahun 2019). PP
ini ditandatangani Presiden Joko
Widodo pada 25 Juni 2019.
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PP 45 Tahun 2019 diterbitkan
untuk mendorong investasi
pada industri padat karya,
mendukung program penciptaan
lapangan kerja dan penyerapan
tenaga kerja Indonesia. Selain
itu, aturan baru ini diharapkan
dapat mendorong keterlibatan
dunia usaha dan dunia industri
dalam penyiapan sumber daya
manusia yang berkualitas,
meningkatkan daya saing,

serta mendorong peran dunia
usaha dan dunia industri dalam
melakukan kegiatan penelitian
dan pengembangan. Salah satu
aspek yang diatur dalam PP
ini adalah pemberian insentif
berupa potongan pajak super
kepada dunia usaha dan industri
yang melakukan investasi SDM.
Intensif ini sering disebut dengan
super deduction tax atau super
deductible tax.
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SUPER TAX DEDUCTION
Diberikan Kepada :

VOKASI

(Praktik Kerja dan Pemagangan)
Pengurangan penghasilan
bruto hingga 200 %

INDUSTRI PADAT KARYA
Pengurangan PPh Netto
sebesar 60% dari total
penanaman modal

PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
Pengurangan penghasilan
bruto hingga 300%
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MENINGKATKAN
KUALITAS TENAGA
KERJA, MENDORONG
PENINGKATAN INOVASI,
DAN MEMBANGUN
INDUSTRI PADAT KARYA

Dalam Pasal 29B PP ini,
disebutkan bahwa Wajib Pajak
(WP) badan dalam negeri yang
menyelenggarakan kegiatan
praktik kerja, pemagangan, dan/
atau pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM)
berbasis kompetensi tertentu
dapat diberikan pengurangan
penghasilan bruto paling tinggi
200% (dua ratus persen) dari
jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan praktik kerja,
pemagangan, dan/ atau
pembelajaran.
“Kompetensi tertentu
sebagaimana dimaksud
merupakan kompetensi untuk
meningkatkan kualitas tenaga
kerja melalui program praktik
kerja, pemagangan, dan/atau
pembelajaran yang strategis
untuk mencapai efektivitas dan
efisiensi tenaga kerja sebagai
bagian dari investasi sumber daya
manusia, dan memenuhi struktur
kebutuhan tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh dunia usaha
dan/atau dunia industri,” bunyi
Pasal 29B ayat (2) PP ini. Adapun,
pengurangan penghasilan bruto
atas penyelenggaraan kegiatan
praktik kerja, pemagangan,
dan/atau pembelajaran dalam
rangka pembinaan dan
pengembangan sumber daya
manusia berbasis kompetensi
tertentu sebagaimana dimaksud
akan diantur lebih lanjut melalui
Peraturan Menteri Keuangan.
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri, mengatakan, terbitnya
PP 45 Tahun 2019 diyakini akan
mempercepat pemenuhan
kebutuhan akan tenaga kerja
terampil. PP ini disebutnya akan
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menjadikan investasi SDM seperti
pelatihan vokasi, pemagangan,
dan praktik kerja lebih dilirik oleh
dunia usaha dan industri. Selain
itu, dengan adanya investasi
SDM yang kian masif, daya saing
Indonesia juga akan meningkat.
Sebagaimana diketahui,
berdasarkan Survei Institute for
Management Development (IMD)
pada 2018, daya saing tenaga
kerja Indonesia di tingkat regional
ASEAN masih ada di urutan
keempat di bawah Singapura,
Malaysia, dan Thailand. Meskipun
mengalami peningkatan
hingga 11 peringkat pada tahun
2019, peringkat Indonesia juga
masih kalah dibandingkan
dengan 3 negara tetangga
tersebut. “Kebijakan ini sangat
penting untuk meningkatkan
keterampilan pekerja secara
masif. Sekaligus menjawab
kebutuhan dunia usaha dan
industri akan pekerja terampil
yang sesuai, serta meningkatkan
daya saing. Saya yakin pelaku
industri akan menyambut baik
kebijakan ini,” kata Menaker di
Jakarta (10/7).
Selain insentif super deduction
tax untuk kegiatan vokasi, PP
45 Tahun 2019 juga mengatur
kebijakan insentif super
deduction untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan
sebesar 300%. Tak hanya itu,
insentif investment allowance
juga diberikan untuk industri
padat karya yang memiliki nilai
strategis bagi perekonomian
nasional.
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Perbaikan
Tata Laksana
Penempatan
Pekerja Migran
Melalui LTSA
UUD 1945 menjamin
hak setiap warga
negara atas pekerjaan
dan penghidupan
yang layak bagi
kemanusiaan.
Setiap warga negara
berhak menentukan
pekerjaan dan
penghidupan yang
layak bagi dirinya,
dan negara wajib
melindunginya.
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A

da 2 faktor utama
yang menyebabkan
seseorang
memutuskan untuk
bekerja ke luar negeri. Yakni faktor
pendorong dan faktor penarik.
Faktor pendorong tersebut
diantaranya adalah kemiskinan,
keterbelakangan, dan rendahnya
tingkat pendidikan. Sedangkan
faktor penarik masyarakat untuk
bekerja ke luar negeri seperti gaji
yang lebih tinggi dan keinginan
kerja di luar negeri.
Untuk memperbaiki tata kelola
penempatan dan perlindungan
bagi pekerja migran, sejak tahun
2015 pemerintah menyediakan
Layanan Terpadu Satu Atap
(LTSA). Sebagai salah satu bentuk
perlindungan, keberadaan LTSA

dipandang dapat meminimalisasi
masalah dalam pengurusan
perizinan dan tata kelola
penempatan PMI. Adapun, jenis
pelayanan yang diberikan pada
LTSA yaitu: (1) Informasi Pasar
Kerja; (2) Pengurusan Dokumen
Kependudukan; (3) Penerbitan
Surat Perintah Rekrut; (4)
Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan; (5) Surat Pemeriksaan
Psikologi; (6) Penerbitan Surat
Keterangan Sehat; (7) Surat
Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK); (8) Verifikasi Sertifikasi
Pelatihan Kerja; (9) Verifikasi
Sertifikasi Kompetensi Kerja; (10)
Penandatanganan Perjanjian
Penempatan dan Perjanjian
Kerja; (11) Asuransi TKI, pra, masa
dan purna; (12) Rekomendasi
Paspor; (13) Pembuatan
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Paspor; (14) Pembekalan Akhir
Pemberangkatan; dan (15)
e-KTKLN. Kelima belas layanan
tersebut dilakukan pada 7 desk,
yaitu desk Dukcapil, Disnaker,
Kesehatan, Kepolisian, BPJS
Ketenagakerjaan, BP3TKI, dan
Imigrasi.
Sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor
30 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pembentukan dan
Penyelenggaraan Layanan Satu
Atap Penempatan Tenaga Kerja
Luat Negeri, pembentukan LTSA
diharapkan dapat mewujudkan
sistem pelayanan terpadu,
transparan, akuntabel, sekaligus
meningkatkan pelayanan yang
mudah, murah, aman, berkualitas
dan cepat, dalam penempatan
dan pelindungan PMI. Upaya
memberikan pelayanan dan
perlindungan bagi pekerja
migran terus diperkuat sejak
dikeluarkannya Undang-undang
Nomor 18 tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.
Undang-undang ini mewajibkan
pemerintah untuk memberi
pelindungan terhadap warga
negara yang bekerja di luar
negeri. Pelindungan ini mutlak
dilakukan pada tahap persiapan
seorang CPMI, baik dari segi
kompetensi, teknis administratif,
sosial budaya, dan pemahaman
atas perundang-undangan di
negara penempatan.
Hasil kerja sama yang baik antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam pembentukan LTSA,
setidaknya per Februari 2019 telah
terbentu 33 LTSA yang tersebar di
daerah kantong pekerja migran
dan daerah perbatasan, baik di
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tingkat provinsi dan kabupaten/
kota. Dengan adanya LTSA
di berbagai lokasi tersebut,
para calon PMI dapat secara
mandiri mendatangi LTSA untuk
mempersiapkan segala hal terkait
dengan bekerja ke luar negeri.
Salah satu aspek penting dengan
adanya LTSA adalah kemandirian
CPMI untuk mencari informasi
pasar kerja yang akurat, informasi
tata laksana penempatan,
hingga perwakilan RI di negara
penempatan. LTSA mendorong
PMI untuk tidak sekadar
menjadi obyek penempatan
yang kerap dimanfaatkan oleh
calo. LTSA juga mengajak CPMI
untuk secara mandiri menjadi
subjek penempatan yang
mampu menyiapkan diri untuk
menyongsong masa depan
yang lebih baik. Hasil evaluasi
terhadap efektivitas LTSA yang
dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan, pada akhir
tahun 2018, keberadaan LTSA
sudah berjalan dengan baik
namun masih ada beberapa
yang belum optimal dalam
memberikan pelayanan. Hal
ini disebabkan keterbatasan
Sumber Daya Manusia (SDM),
sarana kerja, standar pelayanan,
kompleksitas persoalan yang
berkaitan dengan CPMI antar
daerah, dan dukungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang dibutuhkan dalam
operasional LTSA. Kedepan,
diharapkan lintas kementerian/
lembaga hingga pemerintah
daerah dapat memberikan

perhatian dan dukungan untuk
mengembangkan LTSA. Sehingga,
LTSA dapat mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan
pelayanan penempatan dan
perlindungan PMI, memberikan
efisiensi, dan transparansi dalam
pengurusan dokumen, serta
mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan.

15 (lima belas) Jenis
pelayanan LTSA :
1.

Informasi Pasar Kerja;

2.

Pengurusan Dokumen
Kependudukan;

3.

Penerbitan Surat Perintah
Rekrut;

4.

Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan;

5.

Surat Pemeriksaan Psikologi;

6.

Penerbitan Surat Keterangan
Sehat;

7.

Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK);

8.

Verifikasi Sertifikasi Pelatihan
Kerja;

9.

Verifikasi Sertifikasi
Kompetensi Kerja;

10.

Penandatanganan Perjanjian
Penempatan dan Perjanjian
Kerja;

11.

Asuransi TKI, pra, masa dan
purna;

12.

Rekomendasi Paspor;

13.

Pembuatan Paspor;

14.

Pembekalan Akhir
Pemberangkatan; dan

15.

e-KTKLN.
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BERITA FOTO

Semarak Peringatan
Hari Kemerdekaan
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D

alam rangka
memeriahkan HUT
ke-74 RI, Kementerian
Ketenagakerjaan
menggelar “Pesta Rakyat
Tripartit” di Halaman Kantor
Kemnaker, Jakarta, pada hari
Kamis (15/8/2019). Kegiatan
ini melibatkan unsur tripartit,
baik dari Pemerintah, Asosiasi
Pengusaha, maupun Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
Dengan dipandu MC kondang,
Cak Lontong, Pesta Rakyat
Tripartit menyajikan berbagai
kegiatan untuk memperkuat
dialog sosial dan sinergi unsurunsur tripartit. Diantaranya,
senam pagi bersama, aneka
perlombaan, dan doorprize.
Selain Pesta Rakyat Tripartit,
Upacara Bendera dalam rangka
memperingati HUT ke-74 RI di
Kemnaker juga dikemas dengan
cara yang berbeda dari tahuntahun sebelumnya. Seluruh
peserta upacara mengenakan
pakaian adat dari berbagai
daerah.
HUT ke-74 RI mengusung
tema “SDM Unggul, Indonesia
Maju.” Dalam upacara bendera
yang digelar di Halaman
Kantor Kemnaker, Jakarta,
pada tanggal 17 Agustus 2019,
Menteri Ketenagakerjaan, M.
Hanif Dhakiri, mengamanatkan
untuk menjadikan HUT ke-74 RI
sebagai landasan bekerja dan
berkarya, dengan semangat
kebangsaan dan persatuan
dalam menghasilkan SDM yang
berkualitas.
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INFOGRAFIS

Kebijakan Triple Skilling
strategis untuk menjawab tantangan dan mengoptimalkan peluang di era Industri 4.0, Tiga langkah itu
adalah meningkatkan link and match, masifikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi, serta penanaman
transversal skill (soft skill) dan entrepreneurship.
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KERJA

Menaker Dorong Serikat Pekerja
Investasi SDM

Kuala Lumpur – Menteri
Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri,
mendorong seluruh stakeholder
ketenagakerjaan, termasuk
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB), untuk investasi SDM.
Menurutnya, upaya penciptaan
SDM kompeten dalam jumlah
besar membutuhkan partisipasi
seluruh pihak. “Kami mendorong
UNI MLC bisa ikut memberikan
pemahaman kepada temanteman serikat buruh di Indonesia
tentang pentingnya semacam
sekolah yang ada di bawah serikat
pekerja,” kata Menteri Hanif
saat bertemu dengan Workers
Institute of Technology (WIT) dan
UNI Malaysia Labour Centre (UNI
MLC) dalam rangkaian kunjungan
kerja ke Malaysia di Kuala Lumpur
(6/7/2019).

EDISI TRIWULAN III / 2019

Menaker menyatakan, saat
ini Indonesia memiliki 21 Balai
Latihan Kerja (BLK) Pemerintah
di bawah pembinaan langsung
Kementerian Ketenagakerjaan
atau Unit Pelaksana Teknis Pusat
(UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Jumlah tersebut dinilainya masih
sangat kurang. Meskipun secara
keseluruhan, jumlah BLK yang
dioperasikan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah baru
sekitar 305 BLK. Bahkan jika
ditambahkan dengan training
center industri dan LPK Swasta,
kapasitas pelatihan pun masih
kurang. Menaker berharap, SP/
SB di Indonesia dapat mencontoh
UNI MLC. Dimana mereka juga
terlibat dalam pembangunan
SDM. “Tentu ini membutuhkan
keterlibatan dari semua pihak,”
jelas Menaker.

Pertemuan Menaker dengan
WIT dan UNI MLC dalam
rangka sharing informasi
terkait keterlibatan Pemerintah,
Pengusaha, Serikat Pekerja
dalam mengembangkan
pelatihan vokasi di Malaysia.
Selain itu juga dilakukan sharing
informasi pembentukan WIT di
Malaysia, meliputi kelembagaan
dan tata kelola; sumber
pendanaan. Keterlibatan dan
Share responsibilities antara
Pemerintah, Pengusaha, dan
Serikat Pekerja dalam WIT.
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Sidak Ke Malang,
Kemnaker Temukan

4 Pekerja Migran
Non Prosedural
Malang – Direktorat Penempatan
dan Perlindungan Tenaga
Kerja Luar Negeri (PPTKLN)
Kemnaker melakukan inspeksi
mendadak (sidak) PT IES di Kota
Malang, Jawa Timur (11/7/2019).
Melalui sidak ini ditemukan 4
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang ditempatkan secara non
prosedural di Singapura.
Selain sidak ke PT IES di
Kota Malang, sebelumnya
Tim Pelindungan PMI telah
melakukan koordinasi serta
klarifikasi ke KBRI Singapura pada
6-7 Juli 2019. Hasilnya, diperoleh
informasi bahwa 4 PMI tersebut
diberangkatkan oleh PT IES tanpa
dokumen lengkap. “Hasil sidak
ke PT IES, diakui kebenarannya
oleh perusahaan bahwa empat
PMI dari Blitar dan Banyuwangi
tersebut diberangkatkan secara
non prosedural,” kata Kasubdit
Perlindungan TKI, Yuli Adiratna.
Yuli menjelaskan, keempat PMI
yang bekerja sebagai Penata
Laksana Rumah Tangga (PLRT)
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itu bekerja tidak lebih dari 3 bulan
sebelum melarikan diri ke KBRI di
Singapura. Mereka melarikan diri
dengan alasan pekerjaan terlalu
berat.
Terkait kasus tersebut, Yuli
mengatakan bahwa Kemnaker
telah meminta pertanggung
jawaban kepada Perusahaan
Penempatan PMI (P3MI) untuk
menyelesaikan permasalahan
tersebut dan memulangkan
pekerja migran tersebut ke
kampung halamannya. “Gaji dan
hak-haknya dipastikan sudah
dibayarkan dan pekerja migran
tidak akan dibebankan biaya
apapun termasuk ganti rugi
oleh pihak P3MI, agensi ataupun
majikan karena tidak dapat
menyelesaikan kontraknya,”
ujarnya.

tersebut, atas perbuatannya
menempatkan PMI secara
non prosedural. Selain itu, ia
mengimbau agar PMI tidak
mudah terbujuk sponsor atau
pihak manapun yang menjanjikan
bekerja ke luar negeri dengan
proses yang cepat dan tanpa
melalui prosedur secara benar.
“Pekerja migran yang berangkat
secara prosedural dan memiliki
kompetensi akan memberikan
kepastian pelindungan terhadap
mereka. Secara khusus saya
mengingatkan kepada seluruh
PPTKIS/P3MI untuk mematuhi
prosedur dan regulasi dalam
penempatan PMI nya tanpa
kecuali,” katanya.

Direktur Penempatan dan
Perlindungan TKLN Kemnaker,
Eva Trisiana, menegaskan,
pihaknya akan memberikan
sanksi tegas terhadap P3MI
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Kemnaker-AWS

Kerja Sama Pelatihan Cloud Computing

Jakarta – Kementerian
Ketenagakerjaan dan AWS
(Amazon Web Services) bekerja
sama untuk memberikan
pelatihan cloud computing bagi
instruktur di Balai Latihan Kerja
(BLK), Unit Pelaksana Teknis Pusat
(UPTP), maupun milik pemerintah
daerah. Untuk tahap awal, pada
tahun 2019 pelatihan ini akan
diberikan kepada 100 instruktur
dan tahun berikutnya 300
instruktur dilatih.
“Dengan adanya pelatihan
tersebut, diharapkan instrukturinstruktur BLK ke depannya akan
bisa terus beradaptasi dengan
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perkembangan dunia digital yang
inovatif untuk meningkatkan
nilai produktivitas,” kata Menteri
Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri
di Jakarta pada Selasa (16/7/2019).
Hanif mengatakan, saat ini
perkembangan teknologi
dan informasi di Indonesia
kian masif, terutama dari segi
penggunaannya. Oleh karena
itu, para instruktur di BLK
wajib memiliki keahlian khusus
termasuk menguasai cloud
computing.

pengelolaan data dan aplikasi,
di mana pengguna komputer
diberikan hak akses (login).
Penerapan komputasi awan saat
ini sudah dilakukan oleh sejumlah
perusahaan IT terkemuka di
dunia.

Cloud computing merupakan
teknologi yang menjadikan
internet sebagai pusat
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Indonesia-Singapura

Bangun Inisiatif dan Kolaborasi
Baru Bidang Ketenagakerjaan
Singapura – Untuk memperkuat
kerja sama dengan Singapura,
Indonesia mengusulkan inisiatif
dan kolaborasi baru di bidang
ketenagakerjaan. Inisiatif dan
kolaborasi ini mencakup dua
hal, yakni pengembangan
kapasitas dan pelatihan vokasi
serta peningkatan kepatuhan
hukum ketenagakerjaan. Adanya
inisiatif dan kolaborasi baru
tersebut, diharapkan hubungan
kerja sama Indonesia – Singapura
yang telah lama terjalin terus
berkembang lebih solid dan
saling menguntungkan. Kepala
Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Indah Anggoro Putri, pada the
7th Senior Officials Meeting
(SOM) of the Indonesia-Singapore
of Six Bilateral Economics
Working Groups di Singapura,
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Rabu (17/7/2019), menegaskan
bahwa bidang pengembangan
kapasitas dan pelatihan vokasi
Singapura menginginkan kerja
sama dengan Kemnaker untuk
melatih instruktur Balai Latihan
Kerja (BLK). “Hal ini sebagai upaya
dalam menghadapi digitalisasi
dan pekerjaan masa depan.
Khususnya dalam pengembangan
pelatihan, pemberian pelatihan,
dan kurikulum pelatihan,” kata
Putri.
Selain itu, bidang pengembangan
kapasitas dan pelatihan
juga mencakup kerja sama
pemagangan bagi generasi muda
Indonesia serta para lulusan BLK
ke perusahaan-perusahaan di
Singapura, penguatan kapasitas
pejabat publik melalui program
beasiswa di National University

of Singapore, serta sharing best
practices tentang penerapan
kebijakan dan inisiatif yang
responsif untuk mengatasi
perubahan pekerjaan termasuk
sistem informasi pasar kerja.
Adapun, bidang peningkatan
kepatuhan hukum
ketenagakerjaan akan diwujudkan
dengan kerja sama pembuatan
dan pengembangan sistem
pengawasan Kesehatan dan
keselamatan Kerja (K3) berbasis
teknologi. Sistem pengawasan
berbasis teknologi ini diharapkan
mampu meningkatkan
kepatuhan implementasi K3
di tempat kerja. “Jadi alat dan
metode K3 berbasis teknologi ini
untuk memastikan kepatuhan
hukum ketenagakerjaan di
tempat kerja,” katanya.
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Kemnaker-Huawei

Jalin Kerja Sama Pelatihan
Telekomunikasi
Jakarta – Kementerian
Ketenagakerjaan menjalin
kerja sama dengan PT. Huawei
TECH Investment untuk
menyelenggarakan pelatihan
vokasi bidang telekomunikasi
di Balai Latihan Kerja (BLK).
Penandatanganan kerja sama
dilakukan oleh Dirjen Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas
(Binalattas) Kemnaker, Bambang
Satrio Lelono, dengan CEO of
Huawei CNBG Indonesia, Andy Ma
Hui, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Ketenagakerjaan dan K3; Kepala
BBPLK Bekasi, Helmiati Basri;
dan Vice President Organization
Transformation, Yang Jiangtao.
“Kerja sama ini merupakan salah
satu upaya untuk mendorong
pemerintah dalam rangka
meningkatkan akses seluasluasnya bagi para pencari kerja
sehingga dapat memperoleh
pelatihan keterampilan kerja
bidang telekomunikasi di Balai
Latihan Kerja (BLK),” kata Dirjen
Bambang.

Penandatanganan nota
kesepahaman disaksikan
oleh Dirjen Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
(Ditjen SDPPI), Kementerian
Komunikasi dan Informasi, Ismail;
Dirjen Pembinaan Pengawasan

Bambang Satrio Lelono meyakini,
kerja sama Kemnaker dengan
PT. Huawei TECH Investment
memiliki peran penting dalam
penyerapan tenaga kerja
yang berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi.
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Sejalan dengan kebutuhan
ini, diharapkan BLK dapat
menggiatkan penyelenggaraan
program pelatihan telekomunikasi
BTS bagi para calon tenaga kerja
sehingga mampu menjawab
kebutuhan pasar kerja dengan
melibatkan pihak industri.
Dirjen Bambang pun
menekankan pentingnya
melibatkan pihak industri
agar link and match terhadap
kebutuhan industri, terutama
bidang telekomunikasi di
pasar kerja dapat terpenuhi.
Upaya tersebut merupakan
bagian penting dalam rangka
menyiapkan angkatan kerja yang
mampu bersaing pada bidang
telekomunikasi.
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Penempatan SSW ke Jepang
Bakal Dipercepat
Jakarta – Pemerintah Indonesia
mendorong penempatan tenaga
kerja berketerampilan spesifik
(Specified Skilled Worker/SSW) ke
Jepang dapat sesegera mungkin
terealisasikan. Selain penyiapan
pada sisi regulasi, saat ini pihak
Indonesia tengah mengupayakan
jaminan perlindungan bagi
pekerja migran Indonesia di
Jepang. “Pemerintah Indonesia
menyambut baik kerja sama
ini. Semoga, segala hal yang
berhubungan dengan kerja
sama ini, baik dari sisi regulasi
maupun sarana pendukung
dapat segera terealisasikan,” kata
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri saat menerima courtesy
call Minister of Justice of Japan,
Takeshi Yamashita di Kantor
Kemnaker, Jakarta pada Hari
Jumat (26/7/2019).
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Pertemuan kedua Menteri ini
merupakan tindak lanjut dari
Memorandum of Cooperation
(MoC) on a Basic Framework for
Proper Operation of the System
Pertaining to Foreign Human
Resources with the Status of
Residence of “Specified Skilled
Workers” yang disepakati pada 25
Juni 2019. Menaker menjelaskan,
MoC ini merupakan kesepakatan
antara Indonesia-Jepang tentang
penempatan tenaga kerja
berketerampilan spesifik atau
Specified Skilled Worker (SSW)
untuk bekerja di Jepang. “Kerja
sama ini merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan tenaga
kerja usia produktif di Jepang,”
ujar Hanif.

Kuota tersebut diperuntukan
untuk mengisi 14 sektor
pekerjaan. “Kami berharap dapat
mengisi sedikitnya 20 persen
dari kebutuhan SSW di Jepang.
Atau menempatkan sekitar 70
ribu tenaga kerja Indonesia ke
Jepang,” ujar Menaker.
Selain itu, pertemuan ini
merupakan tindak lanjut MoC
tentang Technical Intern Training
Program (TITP) antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah
Jepang yang ditandatangani pada
25 Juni 2019.

Kebutuhan SSW di Jepang
mencapai 345.150 tenaga kerja.
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PPID Kemnaker

Terus Perangi Hoaks
Ketenagakerjaan
Bali – Kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi yang
begitu pesat telah memberi
beragam kemudahan, khususnya
dalam akses informasi dan data.
Oleh karena itu, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di instansi yang
membidangi ketenagakerjaan
harus pro aktif menyajikan
informasi yang valid dan kredibel
kepada masayarakat. “Saat
ini kita berperang melawan
disinformasi yaitu sesuatu
yang seolah-olah informasi tapi
sebenarnya menyesatkan dan
hoaks. Masyarakat harus bisa
membedakan antara yang valid
dan tidak valid, hoaks dan yang
kredibel. Ini tantangan bagi
PPID agar terus melengkapi
diri dengan informasi yang
valid dan up-to-date,” kata
Staf Ahli Menteri Bidang
EDISI TRIWULAN III / 2019

Hubungan Antar Lembaga, R.
Irianto Simbolon pada acara
Diseminasi Layanan Informasi
dan Pengaduan Publik di Bali
(30/7/2019). Menurutnya, PPID
dihadapkan pada perkembangan
teknologi informasi yang begitu
cepat dengan sumber informasi
menjadi begitu beragam, namun
belum tentu teruji kebenarannya.
Hal ini berpengaruh pada
cara masyarakat memperoleh
informasi, jenis informasi apa
yang dibutuhkan, serta sifat dan
karakter teknologi, sehingga patut
menjadi perhatian pengelola
badan publik.
Melihat pentingnya tugas
PPID dalam tanggung
jawab penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan,
dan pelayanan informasi di
badan publik, Irianto menilai

bahwa PPID merupakan salah
satu andalan dalam terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas di
Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain itu, Irianto menegaskan
bahwa badan publik jangan hanya
menunjuk PPID-nya kemudian
mengunggah semua informasi
lalu menganggap pekerjaan
sudah selesai. “Jadi pejabat
PPID jangan hanya pasif dengan
memenuhi aturan formal saja.
Saya harap jajaran Kementerian
Ketenagakerjaan dan Dinas
Tenaga Kerja seluruh Indonesia
punya passion yang kuat dalam
mengelola keterbukaan informasi.
Gunanya agar masyarakat tertarik
untuk memahami informasi
ketenagakerjaan dan kemudian
mereka tidak mudah untuk
terpapar informasi yang salah,”
ungkap Irianto.
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Hingga 2019, Kemnaker
Bangun 402 Desmigratif
Surakarta - Sebagai upaya
perlindungan pekerja migran
dan keluarganya, Kementerian
Ketenagakerjaan telah
membangun Desa Migran
Produktif (Desmigratif) sejak
tahun 2016. Hingga tahun 2019,
sebanyak 402 Desmigratif telah
terbangun.
Sekretaris Jenderal Kemnaker,
Khairul Anwar, menjelaskan,
Desmigratif adalah upaya
melindungi pekerja migran dan
keluarganya sejak dari desa.
Program ini menuntut peran aktif
hingga satuan unit pemerintahan
terkecil, yakni pemerintah desa,
dalam menyediakan layanan
informasi, memberdayakan
potensi desa, mengelola koperasi
desa, hingga pendidikan anakanak pekerja migran. Ia pun
mengajak seluruh pihak, baik
30

lintas kementerian/lembaga
maupun pemerintah daerah,
untuk memberikan perhatian
lebih terhadap program tersebut.
“Pembentukan Desmigratif
merupakan salah satu solusi
dan bentuk kepedulian serta
kehadiran negara dalam
meningkatkan pelayanan
perlindungan kepada Calon
PMI ataupun PMI dan anggota
keluarganya, yang bersifat
terkoordinasi dan terintegrasi
antar kementerian/lembaga
dan pemangku kepentingan
lainnya,” kata Sekjen Kemnaker
dalam acara Forum Bakohumas
Kemnaker di Surakarta, Rabu
(7/8/2019).

informasi pasar kerja luar negeri,
tata cara migrasi, pelatihan,
hingga informasi perwakilan RI
di luar negeri. Menurut Kepala
Biro Humas Kemnaker, Soes
Hindharno, salah satu penyebab
lahirnya praktik percaloan dan
migrasi unprosedural adalah
akses informasi ke masyarakat
belum sempurna. “Sehingga
muncullah inisiasi ini untuk
menyampaikan informasi
yang harus sampai ke tangan
masyarakat desa,” kata Soes.

Desmigratif memiliki 4 pilar.
Salah satunya adalah layanan
migrasi yang mencakup layanan
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Indonesia Siapkan
Kompetitor ASC 2020
Bekasi –Kementerian
Ketenagakerjaan telah
merampungkan Seleksi Nasional
(Seleknas) Calon Kompetitor
ASEAN Skills Competition (ASC)
XIII. Seleknas ini melahirkan
tiga calon kompetitor terbaik
pada kejuruan individu dan
dua tim terbaik pada kejuruan
beregu. Selanjutnya, para calon
kompetitor akan mengikuti
serangkaian tahap seleksi lanjutan
untuk dapat mengikuti ASC keXIII Tahun 2020 di Singapura.
Sekretaris Jenderal Kemnaker,
Khairul Anwar, berharap,
para calon kompetitor yang
kelak mengikuti ASC, dapat
mengharumkan nama Indonesia
di kancah internasional.
“Indonesia itu tidak kalah dengan
negara-negara lain. Khusus di
regional ASEAN, kalau kita tidak
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juara satu, ya juara dua. Mudahmudahan nanti kita rebut kembali
juara umum,” kata Khairul Anwar
saat menutup Seleksi Nasional
Calon Kompetitor ASC XIII di Balai
Besar Pengembangan Latihan
Kerja (BBPLK) Bekasi, Jawa Barat,
Jumat (23/8/2019).
ASC merupakan agenda
kompetisi keterampilan di lingkup
ASEAN yang setiap dua tahun
sekali. Kompetisi ini bertujuan
untuk meningkatkan kerjasama
pelatihan, mempromosikan
pendidikan dan pelatihan vokasi,
serta meningkatkan kualitas dan
daya saing tenaga kerja muda di
kawasan ASEAN. Keikutsertaan
Indonesia di ajang ASC telah
menorehkan berbagai prestasi
gemilang. Terakhir, pada ASC
tahun 2018 di Bangkok, Thailand,
misalnya, Indonesia meraih 13

emas, 6 perak, 8 perunggu, dan
7 diploma. “Prestasi Indonesia
dalam ASC ini harus terus
diperjuangkan. Ini bukti bahwa
Indonesia tidak kalah dangan
negara lain,” kata Khairul.
Khairul mengatakan bahwa
standar kompetisi dan
penilaian yang diterapkan
dalam perhelatan ASC sudah
sesuai dengan standar regional
dan internasional. Karenanya,
keikutsertaan Indonesia di ajang
tersebut akan turut mendorong
peningkatan kompetensi dan
profesionalitas SDM Indonesia.
“Apabila standar-standar ini nanti
diterapkan di lembaga-lembaga
pelatihan, kita yakin akan
menghasilkan anak-anak yang
betul-betul kompetensinya bisa
dipertanggungjawabkan,” ujar
Khairul.
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DAERAH

BLK Padang
Siap Cetak Aktor dan Sineas
film. Profesi yang mencakup
sineas yakni sutradara, asisten
sutradara, penulis skenario,
sinematografi (kamerawan),
editor (penyunting gambar),
penata produksi, penata artistik,
penata cahaya, penata suara,
penata musik, penata rias, penata
busana dan penata efek khusus.

Syamsi Hari

Kepala BLK Padang

M

enyambut prioritas
pembangunan
SDM, BLK Padang
melakukan terobosan
dengan menyelenggarakan
program pelatihan bidang
perfilman. Melalui pelatihan
ini, BLK Padang yakin mampu
mencetak aktor dan sineas
yang siap bersaing di industri
perfilman Tanah Air.
Dalam rangka mengikuti
perkembangan zaman
dan menjawab kebutuhan
keterampilan di tengah
masyarakat, sejak tahun 2019 BLK
Padang telah menyelenggarakan
pelatihan baru. Yakni pelatihan
di bidang sineas. Sineas adalah
seseorang yang memiliki keahlian
tata cara dan teknik pembuatan
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Kepala BLK Padang, Syamsi
Hari, mengungkapkan, selama
ini lebih dari 30 jenis pelatihan
kejuruan yang bidang-bidangnya
sangat dibutuhkan masyarakat
telah tersedia di BLK Padang.
Sebagai bentuk penyelenggaraan
pelatihan yang mengikuti
kebutuhan masyarakat,
pihaknya membuka pelatihan
kejuruan baru yakni bidang
perfilman, diantaranya akting,
editing, beserta crew. Seluruh
biaya pelatihan perfilman ini
ditanggung oleh Kementerian
Ketenagakerjan. “Dengan luas
lahan 5 hektar lebih, kami siapkan
berbagai keperluan untuk
pembuatan film secara lengkap,
termasuk menyulap lahan atau
workshop menjadi sebuah lokasi
syuting,” ujar Syamsi Hari di
kantor BLK Padang, Sumatera
Barat, hari Jumat (23/8/2019).
Hari menjelaskan, sejak tanggal
5 Agustus s/d 15 September
2019, sebanyak 48 siswa sangat
antusias mengikuti arahan dari
instruktur Remon Reza. Ke-48
siswa tersebut, rerata berusia 17-27
tahun. Mereka merupakan putra
asli Kota Padang yang masih

nol pengetahuan acting, film,
maupun teater. Peserta pelatihan
perfilman mengikuti pelatihan
akting selama 240 jam pelajaran
(JP). Dengan metode pelatihan
seminggu teori dan sisanya
praktik, Hari menyebut bahwa
peserta pelatihan akting telah
menunjukan kualitas aktingnya.
“Kita bukan bayar orang untuk
membuat film. Tapi semua kita
yang membuat (produksi), dan
peserta, peralatan serta lokasinya
semua ada di sini, ada di BLK. Ini
pelatihan dan hasil prakteknya
dibuat film,” kata Syamsi Hari.
Hasilnya, belum genap sebulan
pelatihan bergulir, sebuah karya
film berjudul “Menunggumu”
telah diproduksi. Tak ada
pemain bintang dari luar untuk
pembuatan film berduasi hampir
80 menit tersebut. Seluruh
pemeran berasal dari putra-putri
daerah Kota Padang. Mulai dari
pemeran utama pria/wanita,
pemeran pembantu, crew
film, dan video editing, hingga
peralatan dan lokasi berada di
BLK Padang.
“Ingat ya, mereka semua dididik
dari nol, tanpa pengalaman.
Saya terharu melihat hasil karya
“Menunggumu” hasil didikan
instruktur Raymond Moza. Inilah
pelatihan dan hasil prakteknya
dibuat film. Keunggulan kita
sudah jelas, tak sewa pemain
tapi produksi sendiri,” kata
Syamsi Hari. Meski belum
selesai mengikuti pelatihan,
Syamsi Hari optimistis mayoritas
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peserta pelatihan yang memiliki
kemampuan bidang sineas ini
akan terserap di pasar kerja kota
Padang. Misalnya rumah produksi,
perusahaan periklanan di Kota
Padang dan sekitarnya. Bahkan,
bukan tidak mungkin para
pemeran film “Menunggumu”
akan meningkatkan karir bidang
seni perfilman di Jakarta.
“Dengan sertifikasi kompetensi
dari BLK nantinya, kami telah
membuktikan BLK Padang
selain memfasilitasi, juga telah
berhasil mencetak para generasi
muda memiliki keahlian juga
legalitas kompetensi sesuai
kebutuhan perusahaan atau
pasar kerja,” katanya. Syamsi
Hari menjelaskan, tujuan BLK
Padang memberikan pelatihan
akting, editing, dan crew adalah,
pertama, untuk memberikan
pemahaman tata cara/SOP
keilmuan bidang perfilman,
bidang akting, crew, dan video
34

editing. Kedua, hasil akting dapat
membekali peserta pelatihan
sebagai host/pembawa acara/
event organizer, ataupun public
relation/humas. Ketiga, hasil
pelatihan akan membuat film
berdurasi 60-90 menit dengan
pemain, crew, dan pengedit film
semuanya berasal dari peserta
pelatihan. Keempat, siswa
pelatihan dapat membuka usaha
sendiri seperti production house
video wedding, video clip, profile
company, film documenter,
dan sebagainya. Kelima, seluruh
tamatan dapat bergabung
dengan beberapa production
house yang mengisi program
televisi lokal dan nasional.
Adapun, pelatihan akting dan
crew terdiri dari 200 JP/25 hari
yang dilangsungkan pada 29 Juli 30 Agustus 2019 dan video editing
(140 JP/18 hari) berlangsung
dari 12 Agustus - 4 September

2019. Pada akhir tahun nanti,
selain jurusan baru tersebut, BLK
Padang akan kembali membuka
banyak pelatihan yang dibiayai
oleh Kemnaker. Diharapkan,
kualitas dan kompetensi kerja
masyarakat terus meningkat. Bagi
masyarakat yang membutuhkan
informasi pelatihan di BLK
Padang dapat melihat pada akun
resmi BLK (Facebook, Twitter,
Youtube, serta Instagram).

“Ingat ya, mereka
semua dididik dari nol,
tanpa pengalaman.
Saya terharu
melihat hasil karya
“Menunggumu” hasil
didikan instruktur
Raymond Moza.“
-

Syamsi Hari
Kepala BLK Padang
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Raymond Moza (40):
Mereka Antusias Hingga
Dini hari
“Film Menunggumu
karya Kemnaker ini
siap diadu dengan
karya-karya film
dari Kementerian/
Lembaga lain.”
Sulit diduga, dengan minim
pelatihan, peserta cepat
menyerap materi pelatihan dari
instruktur. Sejak pagi hingga dini
hari, tanpa menyerah dan lelah,
arahan Raymond Moza dihayati
dengan penuh penjiwaan oleh
sang pemeran utama pria dan
wanita.
“Anak-anak tak terlihat capek.
Mereka antusias dan semangat
sekali mengikuti berbagai adegan
sejak pagi hingga dini hari.
Bahkan tengah malam, diguyur
air hujan buatan pun, tetap ceria,
“ kata Raymond, yang total dalam
melatih peserta pelatihan akting.
Raymond mengaku tak sia-sia,
jerih payahnya membuahkan hasil
memuaskan. Totalitas kerjanya
berupa karya film “Menunggumu”
kini mulai banyak dikagumi
meski kalangan terbatas BLK
Padang. Tapi menurutnya, film
“Menunggumu” karya Kemnaker
ini siap diadu dengan karya-karya
film dari Kementerian/Lembaga
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lain. Bahkan film “Menunggumu”
ini dinilainya siap untuk
disebarluaskan secara komersial
di XXI.
Raymond pun menyatakan
kesiapannya untuk terus
berbagi atau menularkan ilmu
seni perfilman kepada kaum
millenial di Kota Padang. “Saya
asli dari Padang, sudah pasti saya
akan siap memberikan seluruh
ilmu saya kepada putra-putri
di Kota Padang dan sekitarnya.
Mereka sebenarnya memiliki
talenta, tapi belum ada yang bisa
mengeksplorasi secara maksimal,”
katanya.

Raymond Moza
Instruktur
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Ini Dua Pemeran Utama
Film “Menunggumu”
Andre (22) dan Trianti (19) tak
menyangka namanya mendadak
populer di kalangan BLK Padang.
Tak lain, hal ini dikarenakan
keduanya menjadi pemeran
utama film “Menunggumu”
karya Raymond Moza produksi
BLK Padang. Secara perlahan,
bukan tak mungkin namanya
kian bersinar di seantero BLK
di Indonesia. Andre dan Trianti
adalah putra daerah Kota Padang
yang ikut pelatihan akting
secara singkat. Tak lebih
dari sebulan, bakat
keduanya semakin
terasah di bawah
tangan dingin
Raymond Moza.
Berdasarkan
pengakuan
keduanya, mereka
ikut belajar akting
di BLK Padang
setelah melihat
pengumuman

Andre (22)
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penerimaan siswa/siswi pelatihan
kejuruan perfilman di Instagram.
“Saya senang bisa ikut pelatihan
akting di BLK Padang. Hingga
saat ini, saya masih terus belajar
akting di bawah arahan instruktur.
Semoga saja hasil pelatihan ini,
bisa meningkatkan kemampuan
karakter dan menghasilkan
pekerjaan di dunia seni peran,”
ujar Andre. Sementara itu, Trianti
mengaku tak berniat apalagi
bercita-cita menjadi
seniman di bidang
film. Tapi, setelah
ikut pelatihan di
BLK Padang,
Trianti bertekad
bisa sukses dan
mengembangkan
industri perfilman
di Kota Padang,
dan secara umum
di Sumatera Barat.

“Kami peserta
latihan di sini
berharap, agar
program pelatihan
perfilman ini
dapat berlanjut
lagi dan semoga
kedepannya dapat
menghasilkan
anak-anak muda
yang memiliki
kemampuan di
dunia perfilman”

Trianti (19)
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BLK Surakarta
Latih Penyandang Disabilitas
Kementerian Ketenagakerjaan terus memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk memiliki
daya saing, keunggulan kompetensi yang bersifat softskill dan hardskill, agar penyandang disabilitas bisa
berkompetisi di pasar kerja dengan angkatan kerja yang lain. Untuk mengakomodir kepentingan tersebut,
hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 19 Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan akses pelatihan
berkualitas bagi penyandang disabilitas.

38

EDISI TRIWULAN III / 2019

S

alah satu BLK yang
terlibat aktif memberikan
pelatihan bagi
penyandang disabilitas
adalah BLK Surakarta. Ditemui
di kantor BLK Surakarta, Jawa
Tengah, pada hari Selasa
(2/7/2019), Kepala BLK Solo, Agung
Nur Rohmad, berpendapat,
akses pelatihan berkualitas
bagi penyandang disabilitas
sangat penting. Menurutnya,
penyandang disabilitas harus
memiliki kesempatan dan ruang
yang sama untuk bisa bekerja,
berkarya, dan berkontribusi
bagi Republik Indonesia yang
tercinta ini. Bekerja sama dengan
komunitas penyandang disabilitas
di Solo Raya, awalnya BLK
Surakarta memulai program uji
coba pelatihan bagi penyandang
disabilitas kejuruan bordir
sebanyak satu kelas, dengan
jumlah 16 peserta pelatihan. Di
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luar dugaan, pelatihan bordir
bagi penyandang disabilitas
menghasilkan produk yang tak
kalah bagus dibanding manusia
normal. Karena, penyandang
disabilitas dinilai konsentrasinya
cukup bagus.
“Selama ini, untuk perekrutan
peserta pelatihan disabilitas
dan penempatan kerja juga
kerja sama dengan komunitas
disabilitas (LSM Saujana) yang
bergerak di bidang pembinaan
penempatan tenaga kerja
disabilitas,” kata Agung Nur
Rohmad didampingi Kabid
Penyelenggara, Poniman.
Agung melanjutkan, setelah
uji coba pelatihan tersebut,
BLK Surakarta yang memiliki
bangunan khusus disabilitas,
mulai menyusun berbagai
keperluan bagi penyandang
disabilitas. Mulai dari fasilitas di

luar sarana prasarana pelajaran,
hingga fasilitas pendukung
pelatihan disabilitas, terutama
zona hijau (jalan cat hijau). “Jadi
jalur masuk ke workshop, ke
kelas, itu kita buat dulu, sehingga
memudahkan penyandang cacat
memiliki akses ke workshop,
ada jalurnya. Hingga jalur ke
mesjid, kamar mandi juga kita
sesuaikan desain khusus bagi
penyandang disabilitas,” kata
Agung seraya menyebut fasilitas
pelatihan pun telah disesuaikan
dengan kebutuhan penyandang
disabilitas. Misalnya tinggi meja
serta aplikasi komputer bagi tuna
netra.
Agung mengungkapkan,
pihaknya menargetkan pelatihan
penyandang disabilitas tahun
2019 sebanyak empat kelas.
Yakni dua kelas untuk customer
service dan dua kelas praktek
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perkantoran. Total sebanyak 64
peserta akan mengisi setiap
kelas (16 peserta per kelas).
Pelatihan bagi penyandang
disabilitas telah dimulai dengan
pelatihan customer service (April),
administrasi perkantoran/operator
(Juni), dan kembali customer
service (Agustus). Seluruh
kelas diikuti oleh 16 peserta.
Terakhir, pelatihan administrasi
perkantoran/operator akan
digelar bulan September. “Mereka
mengikuti pelatihan selama
1,5 bulan dan on job training
selama 1 bulan di industri yang
membutuhkan di sekitar Solo,”
katanya.
Untuk menyeleksi peserta
pelatihan disabilitas, Agung
mengatakan, pihaknya lebih
menekankan tes wawancara dan
visi ke depan. Selain memberikan
biodata, mereka juga diminta
untuk memberikan visi ke
depannya. “Jadi lebih banyak
soal kemandirian. Bagaimana
kesiapannya berlatih untuk
mempelajari cara bekerja,
bagaimana mengelola diri
sendiri,” katanya. Selama ini,
BLK Surakarta dalam rekrutmen
telah mengakomodir disabilitas
penyandang tuna daksa dan tuna
netra. Rekrutmen ini disesuaikan
dengan ketersediaan instruktur
kejuruan yang ada di BLK
Surakarta. Agung menjelaskan,
selama ini instruktur belajar
secara personal ke Komunitas
Disabilitas di Solo. “Instruktur
tuna rungu, bisa saja, tapi perlu
diupgrade SDM-nya agar dapat
mentransfer ilmunya, kecuali
ada pendampingnya bisa
memungkinkan,” katanya.

perusahaan, baik BUMN, BUMD,
ataupun swasta di Solo Raya
untuk mulai menerapkan
kewajiban mempekerjakan
penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas,
disebutkan bahwa perusahaan
swasta wajib mempekerjakan
1% penyandang disabilitas dari
total pekerjanya. Sedangkan
perusahaan BUMN wajib
mempekerjakan penyandang
disabilitas sebanyak 2%. Selain
untuk memenuhi ketentuan
Undang-undang tersebut,
kebijakan ini diterapkan untuk
menjawab isu penting berupa
pasar kerja agar lebih inklusif
sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Menurut Agung Nur Rohmad,
perusahaan harus memberikan
ruang kepada penyandang
disabilitas untuk bekerja secara
formal serta memiliki ikatan kerja
yang jelas dengan perusahaan.
“Bagaimana penyandang
disabilitas ini juga memiliki daya
saing, keunggulan, kompetensi
yang bersifat softskill dan
hardskill, agar mereka juga
bisa berkompetisi di pasar kerja
dengan yang lain,” ujar Agung.

Agung pun mengajak berbagai
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WAWANCARA

Innovation Room
Wadah Talenta Muda
Inovatif
Kementerian Ketenagakerjaan mendorong tumbuhnya talenta muda
inovatif dan kreatif dengan menfasilitasi “Innovation Room” bagi
masyarakat yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya pada
industri digital.
Sejak diresmikan oleh Menteri
Ketenagakerjaan, M. Hanif
Dhakiri, pada tanggal 26 Juni
2018, ruangan yang didesain
dengan gaya “Jaman now” ini
tidak pernah sepi dari kegiatan
komunitas digital dan komunitas
wirausaha muda. Innovation
Room terletak di Lantai M,
Gedung Parkir Kementerian
Ketenagakerjaan.
Innovation Room berfokus
menjadi talent hub atau wadah
bagi komunitas millennial
berkegiatan kreatif dan inovatif,
serta memberikan terobosan
fasilitas khususnya memfasilitasi
talenta muda di dunia start up
dalam menghadapi industri 4.0.
Pembangunan Innovation Room
ini didasari oleh pemahaman
luas mengenai potensi Indonesia
sebagai negara dengan jumlah
start up cukup tinggi (1.830
startup-startup ranking per
tanggal 22 Juni 2018).
Program Innovation Room
memberikan pembaruan
mengenai penguasaan teknologi
dan wawasan di dunia industri
kepada para anak muda. Generasi
muda diharapkan mengerti
know-how dan know-why terkait
teknologi produksi dan proses,
hingga mampu membuat
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prototype, melakukan pengujian
dan demonstrasi, menduplikasi,
dan mengadaptasi teknologi
yang dibutuhkan. Sejalan dengan
misi tersebut, pada bulan Juni
tahun 2019, Innovation Room
memfasilitasi inkubasi bisnis
kepada 15 tenant start up. Melalui
program inkubasi bisnis ini, para
tenant mengikuti serangkaian
program pengembangan bisnis
berbasis digital.
Dalam program inkubasi start
up ini, ide-ide bisnis berbasis
teknologi mulai diciptakan, serta
diuji dan dipersiapkan untuk
memasuki pasar. Salah satu
indikator berkembangnya bisnis
para talent adalah banyaknya
tenaga kerja yang terserap.
Ke depan, para peserta akan
mendapat berbagai pelatihan
seperti mapping strategic
partner, socializing and scouting,
vocational training and business
acceleration, sertification, dan
match making.
Direktur Program Talent Indonesia
sekaligus pengelola Innovation
Room, Anjani Amitya Kirana,
menjelaskan, lini kerja nonformal
dengan digital platform
semakin diminati. Indonesia
pun disebut sangat berpotensi
untuk mengembangkan sektor
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ini, mengingat 60% angkatan
kerja Indonesia bekerja di sektor
informal. Namun, masyarakat
yang bekerja di sektor informal
berbasis digital platform masih
terkendala akses kolaborasi dan
kelayakan hidup. Mereka juga
masih terkendala pada standar
skill jenis pekerjaan baru, serta
sertifikasi kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan industri.
“Jadi kita sebenarnya punya 60%
talent potensial yang bergerak di
bisnis teknologi digital. Inilah yang
ingin coba dikembangkan dalam
talent hub,” kata Anjani.
Langkah selanjutnya dalam
pegembangan inkubasi bisnis
ini adalah mempertemukan
start up dan industri terkait agar
terus tumbuh dan berkembang.
Kita harapkan terwujudnya
kesempatan kerja baru dan
mempercepat pengurangan
pengangguran.

digital mastership selama 16 kali
pertemuan. Dari total pendaftar
yang hampir mencapai 700
orang dari berbagai macam
start up, dipilih 80 talenta
muda yang siap berkontribusi
dan berkolaborasi. Yang sangat
menarik, latar belakang peserta
sangat beragam. Mulai dari
pemilik platform belanja online,
pendiri brand fashion, penggiat
e-commerce, pemilik startup
bidang pariwisata, creative
agency, media dan penggiat
di dunia digital pun ikut
berpartisipasi dalam kegiatan,
yang dimulai pada 27 Agustus
dan berakhir pada hari sabtu 15
September 2018.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan
akan lahir banyak Creative
preneur baru. Sekaligus hal ini
akan menjadi model penciptaan
lapangan kerja baru yang
akan sangat indah sekali jika
dimulai dari Kementerian
Ketenagakerjaan sendiri.

Tidak hanya itu, pada tahun 2018
Innovation Room berkerja sama
dengan Lingkaran - pelopor
platform edukasi kreatif pertama
di Indonesia - mencetuskan
program beasiswa pelatihan
kepada talenta muda Indonesia.
Dalam pelatihan tersebut,
terdapat 4 kelas yang ditawarkan
yaitu brand strategist, social
media specialist, digital marketer,
dan complex problem solving.
Melalui pelatihan tersebut,
peserta pelatihan diharapkan
mampu beradaptasi dengan
perkembangan teknologi dan
mampu membuat strategi brand
yang dimiliki.
Program beasiswa yang diusung
berisi pelatihan dengan tema
44
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OPINI

TANTANGAN
KETENAGAKERJAAN
DI ERA DIGITAL

D

unia mengalami
perubahan yang
sangat cepat.
Globalisasi, digitalisasi,
dan perubahan demografi,
sangat berdampak dalam
kehidupan kita saat ini. Di
Indonesia, perkembangan
teknologi meningkat secara
signifikan sebagai dampak dari
adanya era revolusi industri 4.0.
Perkembangan ini tentunya akan
berdampak pula pada dunia
ketenagakerjaan.

Perkembangan teknologi yang
semakin masif dapat memberikan
keuntungan bagi para pekerja

46

profesional dengan level high
skilled job atau pekerjaan
dengan keterampilan tinggi
yang membutuhkan keahlian
khusus, seperti programmer,
web developer, dll. Namun,
perkembangan teknologi yang
masif merupakan tantangan
besar bagi pekerja dengan level
middle skilled job dan low skilled
job, seperti bagian administrasi,
kasir, dll. Pekerjaan-pekerjaan
dengan level middle skilled job
dan low skilled job tersebut
dapat dengan mudah digantikan
fungsinya oleh Artificial
Intelligence.
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Artificial Intelligence (AI)
merupakan sebuah sistem yang
dapat menafsirkan data eksternal
menjadi sebuah data yang
benar dan dapat dimengerti.
Kecerdasan ini diciptakan
dengan memasukkan kode
ataupun fungsi tertentu kedalam
suatu mesin (komputer) yang
nantinya mesin tersebut dapat
menjalankan pekerjaan manusia.
Saat ini, AI semakin berkembang
dengan sangat halus memasuki
sendi-sendi kehidupan manusia
dan melebur jadi satu di
dalamnya. Tanpa terasa, banyak
pekerjaan manusia yang
nantinya tergantikan oleh mesin.
Adanya perkembangan AI ini,
tentu menimbulkan perubahan
stuktur tenaga kerja di Indonesia.
Pekerjaan yang dapat digantikan
oleh AI akan menghilang dan
muncul pekerjaan baru.
Hilangnya pekerjaan yang
digantikan oleh AI tersebut
dinilai dapat berdampak pada
munculnya pengangguran baru,
dikarenakan kurangnya skill yang
dimiliki oleh pekerja tersebut
untuk mempelajari hal baru.
OECD dalam Modul Employment
Oulook memperkirakan bahwa
separuh dari pekerjaan yang
saat ini ada, akan hilang (punah)
karena tergantikan oleh Artificial
Intelligence.
Pasar tenaga kerja saat ini
mengalami tekanan. Kemajuan
teknologi yang sangat pesat
merupakan keuntungan bagi
pekerja dengan keterampilan
tinggi dan menimbulkan
masalah baru bagi pekerja
dengan keterampilan rendah
untuk dapat tetap bersaing di
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pasar kerja. Ketidaksetaraan
dalam pendapatan dan kualitas
pekerjaan yang dijalani semakin
melebar di banyak negara,
terutama negara berkembang
seperti Indonesia.
Menghadapi hal ini, tentu
pemerintah tidak bisa
tinggal diam. Kementerian
Ketenagakerjaan secara
responsif mulai memperbanyak
kesempatan bagi masyarakat
umum melalui kegiatan
pelatihan gratis di BLK, membuka
kesempatan bagi santri untuk
berkembang melalui BLK
Komunitas, dan kegiatan
pemagangan lainnya.
BLK merupakan kepanjangan
dari Balai Latihan Kerja yang
dikelola oleh Kementerian
Ketenagakerjaan untuk
memberikan kesempatan
kepada para pemuda untuk
mendapatkan pelatihan secara
gratis dalam meningkatkan
bidang keahlian yang dimiliki,
seperti desain grafis, teknik
las, teknik komputer, dan lain
sebagainya. Pelatihan yang
diberikan pemerintah melalui BLK
ini dapat dipantau melalui website
kemnaker.go.id atau instagram
Kementerian Ketengakarjaan,
yaitu @kemnaker.
Selain tantangan era disrupsi
tersebut, tantangan lain bagi
pelatihan yang diselenggarakan
pemerintah adalah perusahaan
saat ini cenderung untuk
merekrut pegawai kontrak dan
tidak berinvestasi pada tenaga
kerjanya melalui pelatihan.
Hal ini disebabkan karena
apabila perusahaan tersebut
merekrut pegawai tetap, maka

biaya pesangon yang harus
dibayar perusahaan nantinya
cukup tinggi. Tingginya biaya
pesangon tersebut menyebabkan
perusahaan lebih memilih
merekrut pegawai kontrak
dibandingkan pegawai tetap.
Dengan semakin berkembangnya
teknologi pada era revolusi
industri 4.0 ini, tentu semakin
melebarkan income gap bagi
mereka yang mempunyai
keahlian terhadap IT (Information
Technology) dan bagi mereka
yang tidak mempunyai keahlian
di bidang IT. Hal ini menjadi
tantangan bagi pemerintah untuk
menyediakan lahan pekerjaan
bagi mereka dengan tingkat
pengetahuan teknologi yang
rendah.
Berbagai pelatihan telah
disediakan oleh pemerintah
diharapkan dapat membawa
masyarakat terjun ke pasar kerja
dengan skill yang mumpuni.
Namun, keterbatasan penyebaran
informasi dan tidak semua
informasi mengenai pelatihan
dapat diterima secara menyeluruh
oleh masyarakat masih menjadi
tantangan bagi Kementerian
Ketenagakerjaan untuk berinovasi
dalam penyampaian informasinya.
Selain itu, menghadapi era
digital yang semakin masif ini,
pemerintah diharapkan menjadi
pelayan publik yang responsif
dan menampung aspirasi publik
dengan baik.
Penulis: Chintya Dewi Nimas,
Pegawai Inspektorat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan.
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Andik Taoyuan,
Dulu Pekerja Migran,
Kini Juragan Murai Batu
Beromset Miliaran
“Carilah pekerjaan yang sesuai
dengan hobimu, maka kamu
akan menyukai pekerjaan
kamu seumur hidup.” Kalimat
pepatah tersebut sangat tepat
jika kita berbicara mengenai
Andik Taoyuan, seorang mantan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang kini menjelma menjadi
pengusaha Burung Murai Batu
beromset miliaran rupiah setiap
bulan. Nama aslinya adalah Hadi
Mustangin. Pria kelahiran Kediri,
20 Mei 1978 ini memiliki kisah
hidup yang tidak mudah, namun
sangat inspiratif. Berawal dari
niat hati untuk memperbaiki
perekonomian keluarga, Andik
memantapkan tekad merantau
ke Malaysia pada tahun 1997.
Tidak mudah, Andik harus
menjual sebagian tanah miliknya
sebagai modal merantau. Karena
kurangnya pengalaman dan
informasi, Andik beranjak ke
Malaysia menggunakan paspor
pelancong. Alhasil, status Andik
selama bekerja di Malaysia adalah
pekerja ilegal. Keadaan semakin
sulit karena Andik tidak memiliki
keterampilan. Sehingga, Andik
harus belajar segala sesuatu
di tempat kerja mulai dari nol.
Berawal dari status sebagai
pekerja ilegal, Andik yang saat
itu bekerja sebagai tukang las
di perusahaan pembuat bus
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mengalami banyak kejadian
tidak menyenangkan. Hatinya
tidak pernah tenang karena
operasi pekerja oleh Kepolisian
Malaysia sering dilakukan secara
mendadak.
“Jika terjadi operasi, saya lari
tanpa perlu pikir panjang. Apa
saja yang ada di depan mata saya
lompati. Saya bersembunyi di
semak-semak tanpa memikirkan
ada binatang berbahaya seperti
ular. Yang penting saya aman,”
tutur Andik menceritakan
pengalaman pahitnya di Malaysia.
Tidak hanya sekali, pernah suatu
ketika Andik bersembunyi di
bagasi bus tempatnya bekerja
semalam suntuk. Hal itu karena
operasi pekerja dilakukan pada
malam hari. Harus diyakini,
Tuhan selalu bersama orang
baik. Pernah suatu ketika Andik
menemukan uang dalam
jumlah banyak tertinggal
di toilet kantor. Alih-alih
mengambilnya, Andik justru lari
dan melaporkan ke atasannya.
Berkat kejujurannya itu, Andik
mendapat penghargaan berupa
kenaikan gaji. Setelah satu tahun
di Malaysia, akhirnya Andik
tertangkap operasi pekerja
dan dipulangkan ke Indonesia
menggunakan Kapal Tongkang.
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“Jika terjadi operasi, saya lari
tanpa perlu pikir panjang. Apa
saja yang ada di depan mata saya
lompati. Saya bersembunyi di
semak-semak tanpa memikirkan
ada binatang berbahaya seperti
ular. Yang penting saya aman,”
Andik bercerita, selama bekerja
di Malaysia gaji yang didapat
selalu dikirimkan ke orang
tuanya. Padahal, saat itu Andik
sudah memiliki keluarga sendiri.
Akibatnya, uang yang selama ini
dikirimkan digunakan oleh orang
tuanya. Dari sisa hasil bekerja
di Malaysia itulah Andik dapat
membangun rumah. Belajar
dari pengalamannya, Andik
menghimbau kepada Calon PMI
yang sudah berkeluarga untuk
membuka rekening sendiri,
supaya gaji yang diperoleh dapat
dikirim ke rekening sendiri.
Anak kedua dari tiga bersaudara
tersebut memang memiliki
semangat yang tinggi untuk
menjadi PMI. Tidak dipungkiri,
kakak Andik juga adalah PMI
sukses yang pernah bekerja di
Korea dan Taiwan. Sementara
adiknya bekerja di Malaysia.
Menjadi PMI seolah sudah tradisi
keluarga. Pada tahun 2001, Andik
mencoba peruntungan kembali
dengan menjadi PMI di Taiwan.
Di negara inilah nama Andik dia
gunakan yang akhirnya dikenal
orang sampai saat ini. “Saya suka
nongkrong, ya bisa dibilang ingin
menjadi anak gaul di Taiwan. Jadi
sedikit malu kalau menggunakan
nama Asli,” katanya.
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Berbeda dengan Malaysia,
suratan takdir sudah menuliskan
bahwa Andik akan mendulang
kesuksesan di Taiwan. Seolah
tidak ada masalah, Andik yang
saat itu bekerja di pabrik triplek
berhasil mengirimkan pundipundi uang hasil jerih payah ke
rekening istrinya dengan lancar.
Malahan, berat badan Andik
yang semula hanya 55 kilogram
naik menjadi 80 kilogram. Tiga
tahun bekerja di Taiwan, Andik
pulang ke kampung halaman
dan membangun usaha bengkel
sepeda motor dan toko alat
listrik. Darah berdagangnya ia
dapat dari orang tuanya yang
bekerja sebagai penjual bahan
bangunan. Pada tahun 2006,
Andik kembali berangkat ke
Taiwan untuk bekerja kedua
kalinya. Sementara itu, usahanya
di rumah dilanjutkan oleh istri
tercinta dibantu oleh dua orang
pegawai.

Menjadi Pengusaha
Burung Murai Batu
Menjadi orang sukses tidaklah
mudah. Terlahir di keluarga kaya
juga tidak menjadi jaminan
untuk meraih kesuksesan,
apalagi terlahir di keluarga

sederhana. Naik turun dalam
berwirausaha juga dialami
oleh Andik. Beberapa unggas
pernah ia ternak, diantaranya
adalah ayam, burung merpati,
dan love bird. Namun, semua itu
tidak memberikan hasil yang
maksimal. Tetap berpegang pada
hobi di dunia burung, Andik
beralih ke usaha jual beli Burung
Murai Batu, yang dapat dikatakan
sebagai burung favoritnya. Pada
awalnya, Andik hanya beternak
secara sederhana. Pembelinya
waktu itu adalah para pedagang
burung. Dari menjual sepasang
Burung Murai Batu, Andik dapat
mengantongi keuntungan
rata-rata 2 juta rupiah. Namun,
sekarang keuntungannya
beragam tergantung kualitas dan
harga burung.
Sebagai wadah usahanya,
Andik mendirikan CV Murai
Rimba Kediri yang beralamat
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di Desa Kanigoro, Kecamatan
Kras, Kabupaten Kediri, Jawa
Timur. Kini usaha yang ia tekuni
sudah merambah ke luar negeri,
yakni Singapura dan Malaysia.
Harga Murai Batu yang diternak
pun beragam, mulai dari 2,5
juta rupiah hingga 250 juta
rupiah untuk satu pasangnya,
tergantung kualitas. “Khusus
Murai Batu Ekor Panjang rata-rata
harganya 110 – 120 juta rupiah.
Saya memiliki 300 ekor Burung
Murai Batu di peternakan saat
ini,” ungkap dia. Guna mengurus
peternakan burungnya, Andik
mempekerjakan 7 orang pegawai.
Beberapa pegawainya juga
mantan PMI. Dari usaha Burung
Murai Batu tersebut, kini omset
Andik melebihi Rp 1 milyar setiap
bulan. Tidak hanya berternak
sendiri, beberapa Burung Murai
Batu juga didatangkan dari
luar negeri, seperti dari James
Wong Murai Rimba Kediri
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yang berlokasi di Malaysia. Tak
hanya ternak burung, untuk
membantu rekan-rekan PMI
yang memerlukan dana, Andik
membangun Koperasi Simpan
Pinjam yang diresmikan pada
24 Juli 2019 lalu. Tujuannya
adalah supaya para mantan
PMI tidak terjerat rentenir.
Koperasi yang ia dirikan sudah
beranggotakan ratusan orang
dan memutar uang ratusan
juta rupiah. Melalui koperasi ini,
Andik berharap kedepannya
dapat memperoleh ijin eksporimpor, dengan demikian para
mantan PMI yang tidak memiliki
ijin ekspor-impor dapat menjual
produk yang mereka hasilkan
melalui koperasi. Selain itu, Andik
juga masih memiliki cita-cita
yang belum terwujud, yaitu
ingin membuat aplikasi online
untuk memasarkan produkproduk mantan PMI. Seperti
tidak kehabisan ide, Andik juga

merambah dunia hiburan dengan
mendirikan MRK Management.
Melalui single Taiwan Nagih Janji
dan Taiwan Ninggal Janji, Andik
ingin berbagi cerita kepada
masyarakat tentang suka duka
menjadi PMI. Dalam waktu
dekat, MRK Management akan
mengeluarkan album yang berisi
lagu dangdut khas Jawa Timur.
“Cobaan para PMI yang utama
adalah jauh dari keluarga.
Makanya harus saling percaya
antara yang merantau dan yang
ditinggalkan,” ucapnya.
Berkat usaha keras, Andik yang
hanya lulusan SLTA berhasil
mengantarkan anak pertamanya
meraih gelar sarjana dari
Universitas Brawijaya. Sementara
itu, anak kedua dan ketiganya
dipastikan akan mendapat
kesempatan pendidikan yang
sama, yakni pendidikan tinggi.
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REHAT

Mengenal Pakaian
Adat Papua

I

ndonesia merupakan negara
kepulauan yang memiliki
banyak sekali kebudayaan,
suku, dan juga bahasa. Karena
banyaknya perbedaan adat
istiadat pada setiap daerahnya
menjadikan Indonesia sebagai
Negara yang unik di mata dunia.
Dari sekian banyak budaya
yang dimiliki oleh Indonesia
yang menjadi daya tarik adalah
pakaian adat yang merupakan
ciri khas dari masing-masing
provinsi di seluruh Indonesia.
Meskipun dengan perkembangan
zaman sekarang dan semakin
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banyak terciptanya pakaianpakaian modern, pakaian adat
Indonesia masih digunakan
oleh kalangan masyarakat
untuk acara formal ataupun
upacara keagamaan. Jika
dilihat dari segi kebudayaan,
tentunya kita sebagai generasi
penerus bangsa wajib untuk
melestarikannya. Selain sebagai
simbol masing-masing daerah
dan provinsi, pakaian adat
Indonesia bisa digunakan
sebagai media pengenalan
ragam budaya Indonesia ke
mancanegara, yang nantinya
akan semakin menarik wisatawan
asing untuk berkunjung ke
Indonesia. Salah satu pakaian
adat istiadat yang memiliki
kekhasan tersendiri berada pada
Indonesia Bagian Timur yaitu
adat dari daerah Papua. Pakaian
adat Papua adalah kekayaan
budaya nusantara yang harus
dilestarikan.
Papua sendiri mempunyai
berbagai macam suku dan juga
pakaian adat yang harus kita

ketahui. Sebelum membahas
mengenai pakaian adat, perlu
diketahui Papua memiliki lima
suku yang terdiri dari Suku
Asmat, Suku Dani, Suku Biak,
Suku Kamoro dan Suku Waropen.
Sedangkan untuk masing-masing
pakaian adatnya adalah pakaian
yang bisa menggambarkan
kedekatan suatu suku dengan
alam di sekitar. Untuk nama
pakaian adat Papua juga
dibedakan menjadi dua pakaian
yaitu pakaian adat untuk pria
dan pakaian adat untuk wanita.
Dimana perbedaan yang ada
sebetulnya tidak terlalu banyak
hanya ada pada bagian bawah
pakaiannya saja.
Pakaian adat tersebut juga
memiliki ciri khas yang terdapat
pada bagian kepala dengan
adanya penutup. Bagian tersebut
terbuat dari bahan dasar daun
sagu yang telah di rajut dengan
sangat rapi. Kemudian bagian atas
dari penutup kepala terdapat bulu
burung kasuari.
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Berikut ini adalah
pakaian adat Papua
yang harus kita ketahui :

Pakaian Sali
Pakaian Sali ini adalah pakaian
khusus yang di pakai untuk
perempuan yang masih lajang
atau belum menikah. Untuk
pakaian tersebut mempunyai
bahan dasar yang sangat
menarik yaitu dari kulit pohon.
Dengan warna yang dihasilkan
dari kulit pohon tersebut akan
menimbulkan warna coklat.
Sehingga, untuk perempuan yang
telah mempunyai ikatan atau
yang telah menikah tidak layak
lagi untuk memakai pakaian adat
tersebut. Biasanya untuk pakaian
adat orang yang telah menikah
juga tersedia.

Pakaian Holim
Pakaian holim dipakai untuk lelaki.
Pakaian tersebut berasal dari suku
Dani di Papua. Pakaian adat holim
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tersebut juga memiliki nama
lain yaitu Koteka. Seperti yang
telah diketahui bahwa koteka
sudah sangat terkenal namanya
di masyarakat Indonesia maupun
di dunia sebagai pakaian adat
dari Papua serta sebagai penutup
kemaluan. Pakaian holim tersebut
bisa digunakan untuk kegiatan
apa saja dalam kehidupan seharihari. Koteka dipakai dengan cara
diikat ke pinggang memakai
seutas tali. Sehingga ujung
koteka tersebut mengacung ke
atas. Untuk koteka yang dipakai
saat acara adat, yang dipakai
biasanya berukuran panjang dan
dilengkapi dengan ukiran etnik.
Sedangkan untuk yang dipakai
saat bekerja dan juga aktivitas
sehari-hari adalah koteka yang
berukuran lebih pendek. Suku
Papua mempunyai bentuk koteka
yang berbeda-beda. Misalnya saja,
ada Suku Tion yang memakai dua
buah labu air sekaligus sebagai
koteka atau pada suku lain yang
memakai hanya satu labu air saja.

Selain dari ketiga pakaian adat di
atas masih ada beberapa aksesoris
yang dipakai seperti rok rumbai
yang terbuat dari susunan daun
sagu yang kering yang dipakai
untuk menutupi tubuh bagian
bawah. Rok rumbai tersebut tidak
hanya dipakai oleh para wanita
saja tetapi juga dipakai oleh pria.

Pakaian Yokai

Nah, itulah informasi mengenai
pakaian adat dari Papua yang
perlu diketahui sebagai tambahan
wawasan kita. Semoga, pakaian
adat Papua yang sampai sekarang
masih terjaga bisa terus kita
lestarikan, karena pakaian adat
merupakan salah satu warisan
kekayaan yang dimiliki bangsa
Indonesia.

Pakaian yokai merupakan pakaian
yang hanya ada di daerah Papua
Barat dan sekitarnya. Pakaian
tersebut juga hanya boleh
dipakai oleh perempuan yang
telah memiliki keluarga atau
yang telah menikah. Pakaian
tersebut juga hanya dapat
dijumpai di pedalaman Papua.
Untuk warna dari pakaian
tersebut adalah warna coklat
yang sedikit kemerahan. Pakaian
tersebut tidak untuk dijual
atau pun di beli sebab pakaian
tersebut merupakan suatu
simbolis masyarakat Papua yang
menggambarkan kedekatannya
dengan alam semesta.

Biasanya jika memakai rok rumbai
tersebut maka dilengkapi juga
dengan hiasan lainnya seperti
hiasan kepala dari bahan ijuk,
bulu burung kasuari, atau juga
anyaman daun sagu. Selain itu
juga ada perlengkapan yang lain
seperti manik-manik dari kerang,
taring babi yang di letakkan di
antara lubang hidung, gigi anjing
yang dikalungkan di leher, tas
noken yang terbuat dari anyaman
kulit kayu sebagai wadah umbiumbian atau sayuran yang dipakai
di kepala. Kemudian tidak lupa
juga alat tradisional yang di pakai
seperti tombak Papua, panah, dan
juga sumpit.
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GAYA HIDUP

Memotret
Tingkatkan
Rasa Bahagia

Fotografi tak sekedar memperhatikan subjek,
komposisi pencahayaan, serta membingkai
momen sebelum menekan tombol rana pada
kamera. Fotografi dapat membawa dampak
positif yang bermanfaat, sekaligus melatih
kesadaran dalam melihat hal secara berbeda.
Berikut alasan mengapa fotografi dapat
meningkatkan rasa bahagia bagi Anda;
Meningkatkan
kreativitas

Menyimpan
Kenangan

Saat ini, dunia penuh dengan
inspirasi, dan fotografi adalah
salah satu cara hebat bagi kita
untuk terhubung dengan dunia
melalui cara yang kreatif. Hal
itu membuat Anda berpikir dan
mempertimbangkan, sembari
mengamati orang-orang dan
lingkungan sekitar. Untuk
menantang kreativitas Anda,
unggahlah foto setiap hari di
halaman media sosial Anda.
Koleksi foto di media sosial Anda
akan menjadi suatu hal yang
sederhana, namun bisa dapat
dijadikan catatan harian dalam
bentuk visual. Sehingga nantinya,
Anda dapat melihat kilas balik dan
Anda akan merasa lebih bahagia.

Masih ingat kapan terakhir
kali Anda melihat foto-foto
keluarga, teman, atau kerabat?
Lalu bagaimana perasaaan
yang ditimbulkan ketika Anda
melihat kembali kenangan
indah yang dapat meningkatkan
kebahagiaan? Mengingat
kembali kenangan indah dapat
meningkatkan kebahagiaan yang
signifikan pada saat ini. Entah
kenangan pada acara istimewa
atau momen kecil tapi bernilai
yang tidak mudah dilupakan. Dan
ketika Anda memotret bendabenda kesayangan Anda yang
membuat bahagia, Anda akan
menjadi lebih sadar, reflektif dan
menghargai terhadap kenangan
yang tersimpan pada benda
kesayangan tersebut.
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Meningkatkan
Kesenangan dari
Pengalaman Pribadi
Keterlibatan pengalaman saat
mendokumentasikan dan
mengabadikan sebuah momen
merupakan hal lain dari fotografi.
Kecenderungan mengingat akan
pengalaman saat memotret
perjalanan atau makanan khas
dari suatu tempat sangat
mempengaruhi kebahagiaan akan
pengalaman tersebut.

Fotografi
Menggerakkan Anda
Bersiaplah untuk berjalan, berlari
kecil, memanjat, membungkuk,
bahkan berlutut. Sesungguhnya,
fotografi merupakan kegiatan
yang membuat Anda banyak
bergerak untuk mendapatkan
ide tentang apa yang akan
Anda potret. Bergerak disini,
bukan hanya mencari subjek,
namun juga mengelilinginya,
serta mempertimbangkan latar
belakang foto, agar menghasilkan
komposisi terbaik dari foto yang
dihasilkan.
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Melatih
Kesadaran Penuh

Menciptakan
Hubungan Manusia

Memperluas sudut
pandang Anda

Anda akan dilatih untuk
menjadi sadar dan sabar.
Hal ini dikarenakan sebuah
foto yang sempurna sangat
jarang atau mungkin hampir
tidak pernah dihasilkan pada
percobaan pertama. Fotografi
merupakan latihan bagi
mental yang melibatkan lebih
banyak praktik – bahkan perlu
ratusan kali pemotretan –
dengan kemungkinan menuai
keuntungan berlimpah dari hasil
foto Anda. Untuk menghasilkan
foto yang sempurna, fokus
merupakan kunci utama untuk
mengabadikan momen seekor
lalat yang hinggap diatas buah
durian.

Anda dapat menciptakan
hubungan terhadap orang
lain yang mungkin baru Anda
temui untuk pertama kalinya.
Terbangunnya ikatan yang kuat
dengan orang-orang di dalam
kehidupan, dapat secara signifikan
terbantu oleh fotografi. Ikatan
tersebut biasanya didapatkan
pada saat memotret di sebuah
pesta atau momen yang lebih
tenang dan serius. Hal ini sangat
meningkatkan hubungan Anda
dengan manusia lainnya pada
level yang lebih dalam.

Sudah pasti sudut pandang
pada fotografi bisa sangat luas,
baik ketika memotret dari sudut
rendah maupun ketinggian. Hal
ini merupakan perluasan dari
sudut pandang seorang fotografer
dan alasan inilah yang membuat
Anda berbeda dalam melihat
sudut sebuah benda. Kemudian,
hal ini membawa manfaat yang
lebih baik dalam kehidupan Anda

“The best thing about a picture
is that it never changes,
even when the people in it do.”
- Andy Warhol -
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“Wujudkan Kemandirian
Masyarakat Indonesia
Berbudaya Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3) untuk Mendukung
Stabilitas Ekonomi
Nasional.”
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