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Kirimkan jawaban Anda ke alamat surat berikut:
mpowerkemnaker@gmail.com
Dengan subyek : Asah otak_MPOWER Edisi Triwulan II/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 I/2019 :
1. Ashari
2. Nindya Ayu Amanda
3. Athaar Narendra Rabbani

ASAH OTAK

MENDATAR:
1. Daya produksi
2. BLK yang fokus pada kejuruan fashion  
    technology
3. Kewenangan (kekuasaaan) untuk 
    menentukan

MENURUN:
1. THR wajib diberikan dalam bentuk 
2. Hubungan
3.  Perlindungan Pekerja Migran mulai dari desa
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Peringatan Hari Buruh Internasional atau 
May Day tahun 2019 telah berlangsung 
pada tanggal 1 Mei. Pada perayaan May 
Day tahun ini,  Menteri Ketenagakerjaan, 

M. Hanif  Dhakiri berpesan agar May Day 
dijadikan sebagai momentum bersama antara 
pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk 
memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan Indonesia 
yang rigid/kaku. “Ekosistem kita seperti kanebo 
kering, kakunya minta ampun. Padahal saat ini 

May Day : Dari Isu Jam Kerja Menuju 
Fleksibilitas Ekosistem Ketenagakerjaan

Gerakan pekerja/buruh telah melahirkan May Day sebagai bentuk kemenangan 
atas jam kerja. Kedepan, gerakan pekerja/buruh harus semakin kuat agar mampu 

membaca arah perkembangan pasar kerja yang fleksibel.

TAJUK UTAMA

zaman serba digital dan dunia menjadi sangat 
fleksibel. Cari pekerja skilled tidak mudah, proses 
PHK berbelit-belit, hubungan kerja masih seperti 
power relation dan jam kerja juga kaku,” kata 
Menteri Hanif  jelang peringatan Hari Buruh 
Internasional Tahun 2019 di Tangerang, Selasa 
(30/02/2019).

Lebih lanjut, Menaker mencontohkan jam 
kerja yang kaku telah menyebabkan partisipasi 
angkatan kerja perempuan masih rendah. Mereka 
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harus memilih antara bekerja di luar rumah atau di 
dalam rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh 
pemangku kepentingan untuk mendiskusikan 
bersama isu ekosistem ketenagakerjaan Indonesia. 
Agar ekosistem yang kaku dapat bertransformasi 
menjadi ekosistem yang dinamis dan fleksibel.

“Perlu diskusi mendalam agar ekosistem 
ketenagakerjaan bisa bertransformasi dari yang 
rigid atau kaku menjadi lebih fleksibel. Saat ini 
zaman serba digital dan dunia menjadi sangat 
fleksibel,” lanjut Menaker menjelaskan.

Menaker pun menekankan, di era ekonomi 
digital saat ini Indonesia sangat membutuhkan 
ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel untuk 
mengimbangi fleksibilitas pasar kerja. Karena, 
fleksibilitas pasar kerja tidak hanya mengacu pada 
strategi yang digunakan oleh pengusaha dalam 
menyesuaikan usahanya saja. Namun, pekerja/
buruh juga membutuhkan fleksibilitas pasar kerja, 
agar dapat menyeimbangkan antara aktivitas kerja 
dan personalnya (work life balance).

Selain itu, fleksibilitas pasar kerja juga akan 
merubah paradigma negara dalam melindungi 
pekerja/buruh. Dimana negara hadir bukan lagi 
untuk melindungi status pekerjaan seseorang. 
Namun, pada kemampuannya untuk dapat terus 
bekerja, yakni dengan cara memperkuat self defence 
capacity.

Adapun, bentuk dari self defence capacity 
tersebut adalah keterampilan yang dapat berubah 
dan berdapatasi dengan cepat sesuai dengan 
kebutuhan zaman. “Kuncinya adalah skill yang 
terus berkembang dan jaminan sosial untuk semua 
orang,” kata Menaker di sela-sela peringatan 
Hari Buruh Internasional Tahun 2019, Rabu 
(01/05/2019).

PENGUATAN AKSES DAN MUTU 
VOCATIONAL TRAINING

Kebutuhan akan keterampilan yang dapat 
berubah dan beradaptasi dengan cepat tersebut 
dapat diwujudkan melalui penguatan akses dan 
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mutu vocational training (pelatihan vokasi) di 
BLK. Hal inilah yang menjadi dasar Kementerian 
Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan triple 
skilling. Kebijakan ini mencakup:

Pertama,  skilling dalam bentuk pelatihan vokasi. 
Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang 
belum memiliki keterampilan. Sehingga, mereka 
dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha.

Kedua, upskilling yang bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Melalui 
skema peningkatan keterampilan ini, tenaga kerja 
memiliki jenjang karir. Sehingga tidak terjebak 
pada satu jenis pekerjaan.

Sedangkan reskilling ditujukan bagi masyarakat 
yang ingin beralih ke pekerjaan lain. Sehingga 
mereka memiliki bekal keterampilan baru untuk 
masuk ke pasar kerja atau berwirausaha.

Menaker Hanif menjelaskan, ketiga kebijakan 
tersebut dapat diakses melalui pelatihan di Balai 

Latihan Kerja. Namun begitu, saat ini kapasitas 
BLK masih terbatas. Sedangkan masyarakat yang 
membutuhkan akses skilling, upskilling, maupun 
reskilling lebih banyak.

Untuk itu, Menaker Hanif meminta peringatan 
May Day dijadikan sebagai ajang bersama antara 
SP/SB, pengusaha, maupun lintas instansi 
pemerintah pusat hingga daerah untuk menjadikan 
akses peningkatan kompetensi sebagai isu bersama. 
Karena bagaimanapun, peningkatan kompetensi 
tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah saja. 
“Pembangunan SDM harus dikeroyok bareng-
bareng. Semua orang harus mengalami long life 
learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, 
dan reskilling,” terang Menaker.

PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN
Indonesia diprediksi akan mengalami Bonus 

Demografi pada rentang tahun 2020-2030. Pada 
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rentang tahun tersebut, jumlah usia angkatan kerja 
akan mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persennya 
adalah penduduk dengan usia non-produktif (di 
bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).  Dilihat dari 
sisi jumlah, diperkirakan penduduk usia produktif 
Indonesia mencapai sekitar 180 juta, sementara 
penduduk non-produktif berkisar 60 jutaan.

Secara bersamaan, Indonesia dan negara-
negara dunia tengah menghadapi revolusi 
industri 4.0 atau era digitalisasi.  Untuk menjawab 
tantangan bonus demografi di era digitalisasi, 
salah satu strategi yang harus dilakukan adalah 
penguatan kewirausahaan berbasis kreatifitas, 
inovasi, dan kolaborasi. “Kita membutuhkan 
pertumbuhan kewirausahaan yang lebih baik lagi 
agar kelas ekonomi menengah kita semakin besar,” 
jelas Menaker.

Menaker pun meminta seluruh pihak untuk 
mendorong dan memfasilitasi generasi muda 
mengembangkan kewirausahaan. Ia menilai, 

generasi muda saat ini tidak lagi terjebak pada 
orientasi mencari pekerjaan. Generasi muda 
kekinian dinilainya jauh lebih semangat untuk 
berwirausaha dan menciptakan lapangan kerjan.

“Melalui berbagai macam kreatifitas dan 
inovasi, ekosistem kreatifitas dan inovasi, 
pendidikan dan fasilitasi, jejaring produksi dan 
pemasaran, peranan teknologi semuanya perlu 
ditingkatkan,” terangnya.

Ia pun kembali meminta May Day dijadikan 
momentum bersama seluruh stakeholder 
ketenagakerjaan, baik pemerintah, SP/SB, dan 
dunia usaha secara umum untuk memberikan 
perhatian serta merespon secara sinergis dan 
kolaboratif terhadap isu bonus demografi dan era 
digitalisasi tersebut. 

“Kedepan, industri kita harus sudah 4.0, 
pekerja kita harus 4.0, pemerintah juga 4.0.  Semua 
harus berubah, jika tidak ingin tertinggal dari 
negara-negara yang lain,” pungkasnya.n
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Pada peringatan Hari Buruh Internasional 
(May Day) Tahun 2019, Kementerian 
Ketenagakerjaan mengampanyekan 
tema May Day, Together We Grow di 

media sosial. Tema ini diambil agar semua pelaku 
hubungan industrial bersama-sama berperan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“May Day menjadi momentum untuk mulai 
duduk bersama semua pelaku hubungan industrial 
untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik 
menuju hubungan industrial yang harmonis, 
dinamis, dan berkeadilan bagi kesejahteraan 
pekerja/buruh,” kata Menteri Ketenagakerjaan, 
M. Hanif  Dhakiri di Jakarta, Rabu (01/05/2019).
Selain itu, melalui tema ini, Kemnaker juga 

menyosialisasikan upaya-upaya pemerintah 
dalam menyejahterakan pekerja/buruh 
Indonesia. Seperti perlindungan pekerja/buruh 
melalui jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 
fasilitasi perumahan pekerja.

Melalui tema ini pula, Kemnaker 
memaparkan hubungan industrial di Indonesia 
yang berjalan semakin dinamis, harmonis, dan 
berkeadilan. Hal ini turut berdampak terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat 
dilihat melalui indikator penurunan angka 
kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT), penurunan kesenjangan 
ekonomi, dan terciptanyan 10 juta lapangan 
kerja dalam 4 tahun terakhir.n

May Day, Together We Grow
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Pemerintah belum lama ini memberlakukan 
ke t en tuan  t e rka i t  Wa j ib  L apor 
Ketenagakerjaan yang baru melalui 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan.

Perihal pelaporan keadaan ketenagakerjaan 
sebenarnya telah sejak lama menjadi kewajiban 
pengusaha yang diatur undang-undang. Sampai 
pada tahun 1981, lahir Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
di Perusahaan yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban 
Melaporkan Perusahaan. Undang-undang tersebut 
lahir dari paradigma baru, di semua pengusaha 
mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, 
memindahkan atau membubarkan perusahaannya, 
tanpa pengecualian. Kemudian pelaporan akan  
dilakukan berkala setiap tahunnya. Pada ketentuan 
tersebut terdapat peningkatan kuantitas sanksi 
pidana denda, dan penambahan sanksi kurungan atas 
pelanggaran ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan. 

Melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) 
perusahaan yang dilaksanakan secara aktif oleh 
pengusaha, Pemerintah dapat mengumpulkan 
informasi bersifat menyeluruh yang dapat 
memberikan gambaran ketenagakerjaan di Indonesia. 
Informasi tersebut yang kemudian dipakai sebagai 
bahan menetapkan kebijakan pemerintah di bidang 
ketenagakerjaan. 

Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 merupakan 
penyempurnaan atas aturan turunan terkait tata cara 
WLK yang telah diatur dalam Permenaker Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan. 

Setidaknya ada 2 (dua) penambahan ketentuan 
dan 1 (satu) perubahan isi Pasal dalam Peraturan 
Menteri yang baru ini. Penambahan pertama berupa 
penyisipan definisi Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik atau Online Single Submission 
(OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Pasal 
1 Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 
Dalam Jaringan. Yang kedua berupa penambahan 
ketentuan melalui Pasal 5A yang berbunyi:
"(1) Untuk pertama kali pelaksanaan pelaporan 

ketenagakerjaan Pengusaha melakukan 
pengisian data melalui sistem OSS dengan 
alamat http://oss.go.id.

(2) Dalam hal pengisian data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan secara 
lengkap dan benar, Pengusaha memperoleh 
NIB yang sekaligus merupakan nomor 
pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di 
perusahaan.

(3) Untuk melakukan kewajiban pelaporan 
periode selanjutnya, Pengusaha melakukan 
pelaporan secara daring melalui sistem wajib 
lapor ketenagakerjaan di perusahaan dengan 
alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id.”

 Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 juga 
mengubah ketentuan pada Pasal 16 

Sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang 
Terintegrasi Secara Elektronik

Pada 26 April 2019 Menteri Ketenagakerjaan mengundangkan peraturan yang 
mengintegrasikan sistem wajib lapor ketenagakerjaan dengan sistem Online Single 

Submission (OSS). 
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Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 menjadi: 
 “Pengelolaan jaringan dan basis data 

sistem wajib lapor ketenagakerjaan yang 
terintegrasi dengan sistem OSS dilakukan 
oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan melalui Pusat Data dan 
Informasi Ketenagakerjaan.”

Baik dalam perubahan maupun penambahan 
klausul dalam aturan terkait tata cara WLK, masing-
masing menyebutkan Online System Submission atau 
OSS. OSS merupakan sistem perizinan berusaha 
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 
nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi. 

Sistem OSS merupakan upaya Pemerintah 
dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui 

pertumbuhan dunia usaha OSS menyederhanakan 
prosedur perizinan yang awalnya berlapis-
lapis, menjadi proses yang terintegrasi sehingga 
memudahkan pengusaha.

Sistem WLK yang diatur dalam Permenaker 
Nomor  4  Tahun 2019 menandakan bahwa mekanisme 
lama melalui pengisian formulir secara manual telah 
ditinggalkan, diganti dengan sistem pelaporan 
secara daring yang dapat terus termutakhirkan. Era 
industri 4.0 di Indonesia mendorong Kementerian 
Ketenagakerjaan melakukan penyempurnaan dengan 
sistem WLK yang terintegrasi dengan sistem OSS, 
dengan hanya menggunakan 1 (satu) akun dalam 
segala pengurusan perizinan berusaha.

Permenaker  Nomor 4  Tahun 2019 selengkapnya 
dapat diakses  dan diunduh melalui laman  resmi 
jdih.kemnaker.go.id. atau melalui aplikasi 
JDIH Kemnaker yang tersedia di Playstore. n
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BERITA FOTO

Funwalk   
BEKASI
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JAKARTA—Peringatan hari buruh internasional 
yang jatuh 1 Mei 2019 diperingati secara berbeda 
oleh siswa Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Semarang. Sebanyak tujuh hasil 
karya peserta pelatihan dari BBPLK Semarang 
menyemarakkan "Muslim Fashion Festival"  
(Muffest) di area Assembly Hall, Jakarta Convention 
Center ( JCC) Senayan, Jakarta, pada Rabu 
(1/5/2019). 

Di ajang MUFFEST 2019 bertema Svarga 
itu, para desainer BBPLK Semarang mengisi sesi 
fashion show yang menampilkan keragaman budaya 
Indonesia dan ditargetkan mencapai transaksi 
senilai 45 milyar rupiah. Desainer tersebut yakni 
Wignyo yang bekerja sama dengan Bank Indonesia 
(BI) Lhokseumawe, Auliya by Gallery Sholeha, dan 
Opievie by Dwi Novie.

Mengangkat tema “True Romance”, koleksi 
Opievie menceritakan impian tentang romantis 
yang sesungguhnya, menghadirkan nuansa lembut, 
warna-warna pastel yang bercampur dengan warna 
ceria penuh harapan. Karakter kuat dalam sebuah 
pencarian, dituangkan ke dalam bentuk jaket-jaket 
feminin, basic dress, dan outer bertekstur lembut, 
berbahan tulle, motif floral mixed geometris.

M e n g g u n a k a n  b a h a n  k a t u n  y a n g 
mengutamakan kenyamanan dan ketegasan 
namun tetap tampil manis, Opievie Premium 
Collections menekankan pada potongan dress, outer 

Geliat May Day, Tujuh Desainer BBPLK Meriahkan Muslim Fashion Festival
dan syar’i square, kerudung segi empat klasik yang 
cocok dipadupadankan dengan semua model baju. 
Koleksi modest wear ini diperuntukkan bagi wanita 
yang mampu menampilkan karakter kuat dan 
ingin mencoba hal baru tanpa meninggalkan sisi 
kelembutannya.

BBPLK Semarang merupakan pelaksana teknis 
di bidang pelatihan kerja di bawah Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebagai 
Balai Besar difokuskan pada kejuruan-kejuruan 
unggulan dan BBPLK Semarang ditetapkan 
sebagai unggulan untuk fashion technology.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri 
mengatakan BBPLK Semarang merupakan 
lembaga yang mencetak calon tenaga kerja siap 
pakai di bidang fashion technology. Selama di 
BBPLK, peserta pelatihan dididik dan dilatih 
menjadi pribadi yang kreatif di bidang fashion. 
“Dengan demikian, mereka dapat mengisi posisi-
posisi kerja di bidang fashion maupun membuka 
bisnis sendiri dengan menjadi desainer, “ ujar Hanif 
Dhakiri.

Hanif mengaku tak ingin peserta pelatihan 
BLK menjadi buruh pabrik melulu. Sistem 
pembelajaran di BLK pun diubah menjadi lebih 
bergengsi dan mampu menarik generasi milenial. 
Hasilnya yakni berupa pengembangan kejuruan 
Fashion Technology, yang semula sebatas kejuruan 
Menjahit.
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"Selama ini, pelatihan menjahit dikesankan 
ndeso.  Jadi saya ingin keterampilan ini juga dikuasai 
generasi milenial. Hasilnya bisa dilihat dalam 
fashion show ini," kata Hanif.

Hanif Dhakiri mengungkapkan di komplek 
BBPLK ini sekarang ada empat bangunan 
studio untuk menunjang pembelajaran fashion 
technology, yaitu Studio Kreasi, Studio Catwalk, 
Studio Produksi, dan Studio Fashion Business and 
Management. “Studio Fashion Technology di komplek 
BBPLK, ini bertujuan untuk membuktikan 
kemampuan peserta pelatihan, “ ujar Hanif.

Hanif mengatakan dirinya terinspirasi dari dua 
SMK di Kudus, yang mampu mengembangkan 
jurusan Teknologi Informasi dan Tata Busana. 
"Lalu saya menghubungi Djarum Foundation yang 
mendampingi dua SMK itu, bagaimana caranya 
agar sistem pembelajaran di SMK tersebut bisa 
diterapkan di BLK," kata Hanif.

Untuk pengembangan kejuruan Fashion 

Technology, BBPLK Semarang menggandeng 
Indonesia Fashion Chamber (IFC), lembaga yang 
juga turut mendampingi SMK di Kudus itu.

Pemilihan bidang fashion kata Hanif Dhakiri, 
karena fesyen menempati urutan ketiga, di bawah 
kuliner dan kriya, dari 16 subsekstor industri kreatif. 
Subsektor fashion mengalami pertumbuhan 8,7 
persen dengan menyumbang devisa negara atau 
nilai ekspor sebanyak 8,2 miliar dolar AS atau setara 
Rp 122 triliun pada 2018.  "Itu kontribusi ekonomi 
dari industri fashion.  Fashion ini adalah masa depan, 
selama orang masih ingin pakai baju, maka industri 
akan terus hidup. Fashion juga menempati urutan 
kedua produk terlaris di E-Commerce," ungkap 
Hanif.

Selain itu, Menaker berpesan kepada 
peserta pelatihan supaya jangan terlena dengan 
keterampilan yang kita miliki. "Kalau kita punya 
skill hari ini bukan berarti aman, karena skill kita 
bisa berarti tidak relevan suatu saat nanti," katanya.n
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KEMNAKER

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

Mengajukan
Permohonan Informasi
ke PPID Kemnaker

Petugas menerima 
permohonan informasi

Petugas melakukan
veri�kasi kelengkapan 
permohonan informasi

Datang langsung
Bersurat melalui surat
elektronik
Bersurat melalui pos

Persyaratan
Lengkap

Persyaratan
Tidak Lengkap

Petugas
membuat register

permohonan informasi

REGIST
NUMBER

PPID wajib memberi tanggapan permohonan 
informasi dalam jangka waktu paling lama 10 
hari kerja.

PPID dapat meminta penambahan
jangka waktu paling lama 7 hari kerja
melalui pemberitahuan kepada
pemohon informasi.

Pemohon dapat
mengajukan keberatan

kepada Atasan PPID

Keberatan diajukan secara tertulis

Keberatan diajukan dalam
jangka waktu paling lama 30 hari 
kerja setelah tanggapan 
permohonan informasi
diterima.

Atasan PPID memiliki jangka waktu 
paling lama 30 hari kerja untuk 
menanggapi keberatan permohonan 
informasi.

Pemohon informasi dapat 
mengajukan upaya penyelesaian 
sengketa kepada Komisi Informasi 
Pusat (KIP).

Upaya penyelesaian dapat 
dilakukan  publik kepada KIP 
dalam jangka waktu paling lama 
14 hari kerja setelah diterimanya 
tanggapan Atasan PPID.

kemnaker
ppid.kemnaker

kementerian
ketenagakerjaan
Republik Indonesia

kementerian
ketenagakerjaan RI@kemnakerRI

ppid@kemnaker.go.id

kemnaker.go.id

021 5227584

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

0811 9521 150
0811 9521 151

Pemohon
Informasi

Permohonan
Ditolak

Permohonan 
diterima sebagian

Permohonan 
diterima seluruhnya

Pemohon melengkapi 
persyaratan permohonan

informasi

Mendapat Tanggapan

Pemohon tidak puas 
dengan tanggapan

Pemohon puas
dengan tanggapan
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Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif 
Dhakiri, menyampaikan apresiasi dan ucapan 
terima kasih kepada buruh Indonesia yang 
telah merayakan Hari Buruh Internasional (May 
Day) tahun 2019 dengan aman. Secara khusus, 
Menaker mengapresiasi buruh di Bandung yang 
tidak terpengaruh provokasi dari kelompok 
tertentu untuk berbuat rusuh. “Sekali lagi, saya 
mengapresiasi sikap buruh dan serikat buruh 
yang dengan tegas menolak provokasi dari 
kelompok tertentu yang akan mengganggu 
ketertiban dengan menunggangi isu buruh,” kata 
Menaker Hanif di Jakarta (2/5).

Sebagaimana diketahui, peringatan May Day 
di Bandung sempat diwarnai dengan kericuhan. 
Perayaan May Day di Bandung disusupi oleh 
kelompok massa berpakaian hitam-hitam. 
Mereka berusaha membuat buruk citra gerakan 

buruh dengan membenturkan buruh dengan 
aparat kepolisian. Mereka juga melakukan 
aksi vandalisme dan merusak fasilitas umum. 
“Terima kasih atas kesigapan dan ketegasan 
polisi dalam menindak massa non buruh yang 
telah memprovokasi buruh, sehingga May Day 
berlangsung aman. Usut tuntas hingga aktor 
intelektualnya,” tegas Menaker. 

Pada peringatan May Day tahun ini, 
Menaker juga mengajak kepada pekerja, serikat 
pekerja, pengusaha dan semua pihak untuk 
bersinergi, bekerja sama, dan berkolaborasi 
dalam menghadapi tantangan perubahan pasar 
kerja di masa mendatang. Perubahan iklim 
ketenagakerjaan global yang kian dinamis, 
harus direspon secara cepat. Dengan demikian 
daya saing dan produktifitas pekerja Indonesia 
bisa diandalkan.***

Peringatan May Day 2019 Berlangsung Aman

KERJA
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Kuala Lumpur – Kejaksaan Agung Malaysia 
memastikan mengajukan banding atas putusan 
Pengadilan Tinggi Pulau Penang yang memutus 
bebas murni majikan, dalam kasus kematian 
Tenaga Kerja Indonesia, Adelina Lisao. 
Kepastian tersebut disampaikan Jaksa Agung 
Malaysia, Tommy Thomas kepada Menteri 
Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri, disela-
sela kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur terkait 
peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerja migran Indonesia.

Dalam melakukan banding, Kejaksaan 
Agung Malaysia tidak mengajukan dakwaan 
baru, melainkan tetap menggunakan dakwaan 
awal, yakni, pembunuhan. Jaksa Agung Tommy 
memastikan gugatan banding akan disertai 
bukti-bukti yang lebih kuat, yang menunjukkan 
keterlibatan majikan atas kematian Adelina. 
Menaker Hanif dan Jaksa Agung Malaysia pun 

sepakat harus ada efek jera bagi para majikan 
di Malaysia yang tidak memperlakukan pekerja 
migran Indonesia secara manusiawi dan sesuai 
ketentuan hukum. Ke depan, kedua petinggi 
negara juga sepakat meningkatkan kerja sama 
perlindungan kepada pekerja migran Indonesia 
di Malaysia.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 18 
April 2019, Pengadilan Tinggi Pulau Penang 
Malaysia membebaskan M.A.S Ambika (majikan 
Adelina) dari dakwaan pembunuhan Adelina. 
Atas putusan tersebut, Menaker menyatakan 
telah mengajukan protes keras. “Protes 
sudah saya sampaikan sejak awal putusan 
kasus Adelina melalui perwakilan Indonesia 
dan jaringan Diaspora Indonesia di Malaysia. 
Alhamdulillah hari ini bisa sampaikan langsung 
dan mendapat respon positif”, kata Menaker 
(12/5).***

Jaksa Agung Malaysia Pastikan Kasus Adelina Naik Banding

Demak – Kementerian Ketenagakerjaan 
melakukan pendampingan Kelompok usaha 
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Migran 
Produktif (Desmigratif) yang berada di Desa 
Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten 
Demak, Jawa Tengah, Selasa (14/5). Bekerja sama 
dengan Penanaman Nasional Madani (PNM) dan 
PT Shopee International Indonesia, Kemnaker 
memberikan pelatihan edukasi pemasaran dan 
permodalan kepada 50 peserta yang merupakan 
pekerja migran dan keluarganya.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), Maria Magdalena, mengatakan, 
Desa Jragung merupakan salah satu desa yang 
masuk dalam program Desmigratif Kemnaker RI. 
Menurutnya, secara umum, kendala TKM dalam 
mengembangan produknya adalah permodalan 
dan pemasaran.

Untuk itu, kerja sama antara Kemnaker 
dengan PNM dan Shopee bertujuan untuk 

menyelesaikan dua kendala tersebut. Dimana 
PNM akan membantu akses permodalan 
berikut pendampingan, Sedangkan Shopee 
akan membantu aspek pemasaran berikut 
pendampingannya.

“Selama ini masalah yang dihadapi adalah 
permodalan dan pemasaran. Nah, kali ini warga 
di kantong pekerja migran, diberikan edukasi 
pemasaran dan permodalan,” kata Staf Khusus 
Menaker, Maria Magdalena.***

Kemnaker Edukasi Pemasaran dan Permodalan di Desa Migran Produktif
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BBPLK Bandung Perkuat Kualitas Pelatihan Kejuruan Otomotif
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan terus 
menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk 
meningkatkan kualitas pelatihan kerja di BLK. 
Kali ini, Kemnaker melalui BBPLK Bandung 
sepakat menjalin kerja sama dengan PT Nissan 
Motor Indonesia untuk meningkatkan kualitas 
pelatihan kerja kejuruan otomotif.

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono menjelaskan, 
kerja sama antara BLK dengan industri sangat 
menguntungkan kedua belah pihak. Bagi BBPLK 
Bandung, penyelenggaraan pelatihan dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan industri serta 
membantu lulusan BBPLK Bandung mudah 
terserap pasar kerja. Sedangkan bagi PT Nissan 
Motor Indonesia, kebutuhan akan tenaga kerja 
terampil yang sesuai dengan konsep industri 
otomotif mereka dapat terpenuhi.

Selain bekerja sama dengan PT Nissan 
Motor Indonesia, BBPLK Bandung juga menjalin 
kerja sama pelatihan otomotif dengan PT. 
Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia 
(PT. MMKSI). Pelatihan ini akan diikuti sekitar 
640 orang (40 paket pelatihan) yang berasal 
dari 36 kabupaten/kota. Mereka direkrut 
melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja 
kabupaten/kota. 

“Saya harapkan bukan hanya Nissan dan 
Mitsubishi, tapi semua industri otomotif bisa 
diajak kerja sama. Agar kedepannya pelatihan 
di BBPLK Bandung sesuai dengan kebutuhan 
seluruh industri,” kata Dirjen Binalattas usai 
menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama 
Antara BBPLK Bandung dengan PT Nissan 
Motor Indonesia di Kantor PT Nissan Motor 
Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).***

Pengaduan Permasalahan THR 2019 Turun
Jakarta – Jumlah pengaduan persoalan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) terus 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah 
pengaduan pembayaran THR Idulfitri tahun 2019 
tersebut turun 21% dibandingkan tahun 2018 
yang tercatat ada 318 pengaduan. Sedangkan 
pada 2017 tercatat  ada 412 pengaduan.

Berdasarkan laporan Pos Komando 
Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum 
Pembayaran THR (Posko THR), dari total 251 
pengaduan THR di tahun 2019, sebanyak 142 
perusahaan di antaranya telah diperiksa dan 
pembayaran THR telah dilakukan. Sedangkan 
109 perusahaan lainnya sedang dalam proses 
pemeriksaan serta pemanggilan dinas karena 
beberapa perusahaan baru beroperasi setelah 
lebaran.

Pengaduan-pengaduan THR berasal dari 
sembilan provinsi di Indonesia. Dengan rincian, 
DKI Jakarta 109 perusahaan, Jawa Barat (67), 

Banten (26), D.I. Yogyakarta (15), Jawa Tengah 
(8), Jawa Timur (21), Sumatera Barat (1), 
Kalimantan Timur (2), dan Jambi (2). Penurunan 
pengaduan permasalahan pembayaran THR 
merupakan buah dari  upaya pemerintah untuk 
meningkatkan hubungan industrial yang harmonis 
antara pengusaha dan pekerja.

“Kesadaran para pengusaha untuk 
membayar THR bagi pekerja terus meningkat. 
Apalagi pemberian THR Keagamaan merupakan 
kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha 
kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016,” kata 
Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri di 
Jakarta (11/6).

Selain menerima pengaduan pembayaran 
THR, Kemnaker juga menerima konsultasi terkait 
pembayaran THR pada 2019. Tercatat ada 525 
konsultasi yang terdiri dari 486 terkait konsultasi 
THR dan 39 konsultasi non-THR.***
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Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan bekerja 
sama dengan Pemerintah Austria menyiapkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang industri 
kemaritiman. Kontrak kerja sama ini mencakup 
pengembangan BLK Maritim di Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan, 
Balai latihan Kerja (BLK) Makassar, dan BLK 
Serang melalui pembiayaan PHLN (soft loan).

Kontrak kerja sama ditandatangani 
perwakilan BBPLK Medan, Heri Adha dan pihak 
Bit Media E-Solutions GmbH, Stefan Duss. 
Penandatanganan kontrak turut disaksikan oleh 
Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono dan 
Duta Besar Austria, Helene Steinhäusl.

Dalam rencana pelaksanaanya, 
pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 
komponen kerja utama. Yaitu konstruksi 
bangunan; pengadaan peralatan pelatihan; 
pengembangan program, modul, dan pelatihan 
manajemen; serta pelatihan untuk instruktur. 

Adapun program pelatihan yang dikembangkan 
terbagi atas:  BBPLK Medan untuk bidang 
pariwisata dan joinery (perkayuan); BLK Serang 
(pengelasan dan listrik); dan BLK Makassar 
(otomotif/mesin kelautan, listrik, pengerjaan 
logam, pengerjaan serat kayu-kaca, pengelasan).

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 
(Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, 
Bambang Satrio Lelono, mengatakan, kerjasama 
ini sangat mendukung langkah Indonesia yang 
tengah memperkuat dan mengembangkan 
potensi sebagai Negara Maritim. 

“Sebagaimana kita ketahui 2/3 wilayah 
Indonesia adalah laut, sehingga potensi hasil laut 
kita ini harus dioptimalkan dengan memperkuat 
pelatihan kerja SDM di bidang maritim,” kata 
Dirjen Bambang Satrio usai menyaksikan 
penandatanganan kontrak antara BBPLK Medan 
dan Bit Media E-Solutions GmbH di Jakarta, 
Jumat malam (14/6).***

Gandeng Austria, Kemnaker Kembangkan BLK Maritim



38 Edisi Triwulan II/2019

PMB Polteknaker Diikuti Dua Ribu Peserta
Jakarta – Sebanyak 2.072 mengikuti ujian Tes 
Potensi Akademik (TPA) Penerimaan Mahasiswa 
Baru (PMB) Politeknik Ketenagakerjaan 
(Polteknaker) tahun ajaran 2019-2020 di ruang 
serbaguna kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 
Jakarta, Senin (17/6/2019). Peserta ujian PMB 
ini merupakan pelamar yang telah lulus dalam 
pelaksanaan tes online yang digelar 27-28 Mei 
lalu.

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar, 
mengatakan, peserta ujian UMB merupakan 
nominasi peserta yang lolos administrasi dan tes 
online. Para peserta ujian tersebut selanjutnya 
akan mengikuti tahapan tes psikologi dan tes 
kesehatan hingga mencapai jumlah bangku 
yang tersedia sebanyak 90 mahasiswa. Dari 
2.072 peserta yang ikut PMB, peserta terbanyak 
berasal dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, 

dan Jawa Barat sebanyak 1.183 peserta 
(57,1 persen); disusul Jateng, Jatim, dan DIY 
(520 peserta/25,1 persen); Sumatera (289 
peserta/13,9 persen); Kalimantan dan Sulawesi 
(58 peserta/2,8 persen); Bali, NTB, dan NTT (16 
peserta/0,8 persen); serta Maluku dan Papua 
(6 peserta/0,3 persen). “Lewat tiga prodi yang 
ada, Polteknaker akan berupaya sekuat tenaga 
untuk mencetak lulusan berkualitas, memiliki 
jiwa kompetitif sehingga mampu bersaing dalam 
dunia usaha dan dunia industri, “ ujar Sekjen 
Kemnaker, Khairul. 

“Sebanyak 90 mahasiswa itu akan mengisi 
tiga program studi yakni relasi industri (RI), 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 
manajemen sumber daya manusia (MSDM),” 
kata Khairul Anwar, saat membuka TPA PMB 
Polteknaker (17/6).***
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Di Forum ILO, Indonesia Promosikan 
Tiga Pilar Pembangunan SDM 

Jenewa – Perubahan jenis dan bentuk 
pekerjaan di masa depan tengah menjadi 
tantangan Indonesia dan negara-negara 
dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut, 
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri 
dalam dalam pidatonya di Forum Konferensi 
Perburuhan Internasional/International Labour 
Conference (ILC) Ke-108, Jenewa, Swiss (18/6), 
mengemukakan 3 pilar agenda yang berpusat 
pada manusia (human-centred agenda) guna 
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertama, meningkatkan investasi SDM. 
Menaker yakin, konsep pembelajaran seumur 
hidup (long life learning dan long life education) 
adalah kunci untuk menavigasi berbagai 
perubahan jenis pekerjaan di masa depan. 
Apalagi, saat ini skill/keterampilan menjadi hal 
wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan 
yang semakin dinamis/fleksibel. Semua orang 
harus bisa mengalami long life learning melalui 
berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling.

 Kedua, penguatan institusi/lembaga kerja 

sama. Menaker menilai untuk meningkatkan 
peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan 
maka institusi/lembaga dialog sosial harus 
diperkuat. Ketiga, meningkatkan investasi 
dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan 
berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya tersebut 
dilakukan dengan memperkuat ekonomi 
pedesaan.

 Menaker menyatakan, Pemerintah Indonesia 
berkomitmen untuk memperkuat pembangunan 
ekonomi pedesaan dengan menyediakan Dana 
Desa. “Kami juga telah mengembangkan Desa 
Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan 
standar hidup para pekerja migran yang kembali 
beserta keluarga mereka di desa asal mereka,” 
katanya.

Dalam pidatonya, Menaker juga mendesak 
ILO untuk memainkan perannya dalam 
menciptakan kerja sama multilateral antar 
negara. Sehingga, globalisasi ekonomi dapat 
memberi dampak positif bagi seluruh negara 
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Eddy Susanto :  Fokus dan Massif Kembangkan Fashion
“BBPLK fokus dan massif kembangkan pelatihan 
disain agar generasi muda menjadi desainer, “ 
ujarnya.

BBPLK Semarang menyambut positif 
beberapa perusahaan dan instansi telah bekerja 
sama untuk melatih SDM agar memiliki 
ketrampilan yang dibutuhkan dan berkelanjutan 
untuk memperkuat pelaku industri fashion muslim 
di tanah air. "Kami berharap BBPLK Semarang 
ikut berpartisipasi mengantarkan Indonesia 
menjadi pusat fashion muslim global,” ujar Edy.

Ditambahkan Edy lebih lanjut, industri fashion 
sudah mulai berkembang ke arah Provinsi Jawa 
Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber 
daya manusia (SDM) mumpuni agar industri 
fashion di Jateng khususnya dapat semakin maju 
dan berkembang.

“Fashion tidak hanya dari segi produksi saja, 
tapi diawali oleh kreasi atau desain. Di sinilah 
BBPLK Semarang menyelenggarakan pelatihan 
dalam rangka untuk menyediakan SDM terutama 
di bidang fashion , “ ujarnya.n

KEPaLa BBPLK Semarang Edy 
Susanto mengaku bangga hasil karya 
tujuh peserta pelatihan BBPLK 
Semarang bisa ditampilkan oleh 

model di atas catwalk JCC Senayan, Jakarta. 
Ketujuh disainer tersebut yakni Yovie, Dwi 
Novie, Nurhayah, Rizki, Danar, Dinka, Khurrotul 
dan Endang W menuangkan karyanya dalam 
komposisi harmonis berbagai warna, corak dan 
bentuk nuansa urban kontemporer.

"Busana Svarga yang diperagakan oleh model 
di Muffest diharapkan meningkatkan kualitas 
dari tahun ke tahun dan mampu memperkuat 
kompetensi produk fashion muslim Indonesia, "  
kata Edy Susanto.

Edy mengajak generasi milenial untuk 
meningkatkan skill di bidang fashion technology. 
Melalui pelatihan fashion desainer di BBPLK ini 
diharapkan generasi muda dididik menjadi pribadi 
kreatif  di bidang fashion  agar mampu bekerja dan 
mengisi pekerjaan yang ada di industri fashion dan 
membuka lapangan kerja sendiri menjadi desainer. 
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Wawancara Eksklusif May Day 
Bersama Andi Gani

Indonesia dan sejumlah negara lain 
memperingati Hari Buruh Internasional 
(May Day) setiap tanggal 1 Mei. Seiring 
berjalannya waktu, peringatan May Day 

telah memberi warna tersendiri dalam dinamika 
ketenagakerjaan Indonesia. Lantas, apa saja 
warna-warni yang telah ditorehkan perjuangan 
buruh di Indonesia selama ini maupun arah 
perjuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/
SB) di masa-masa yang akan datang? Simak 
wawancara eksklusif Reporter MPower bersama 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea berikut:

Hari Buruh Internasional (May Day) telah 
diperingati pada tanggal 1 Mei, bagaimana 
pandangan Bapak terkait peringatan May Day 
tahun ini? Adakah momen impresif pada peringatan 
May Day tahun 2019?

Peringatan May Day tahun 2019 berjalan 
seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada 
perbedaan dari peringatan May Day tersebut. 
Tentu ada hal yang berjalan sangat menarik, 
yang sangat luar biasa. Saat Pak Jokowi selaku 
Presiden Indonesia menerima para presiden buruh 
tanggal 26 April 2019. Dan banyak hal yang 
disampaikan buruh kepada presiden. Contohnya, 
satu sejarah baru dimana kita memiliki desk pidana 
perburuhan. Di zaman-zaman sebelumnya belum 
ada dan Pak Jokowi berani membuat itu dan 
Pak Kapolri merespon dengan sangat cepat dan 
luar biasa. Dan desk pidana perburuhan sudah 
diresmikan tanggal 1 Mei, hanya dalam waktu 5 
hari saja. Kenapa ini berkesan? Karena sekarang 
banyak sekali buruh mengadukan persoalan yang 

sangat general dan ini ruang baru bagi para buruh. 
Nah itu media paling istimewa bagi saya ya itu, 
dibentuknya desk pidana perburuhan. Berkesan 
sekali buat saya.

May Day selalu diperingati dari tahun ke tahun, 
menurut Bapak masih samakah isu yang diusung 
SP/SB dalam peringatan May Day saat ini?

Isu-isu tentang May Day cenderung sama. 
Sebagai contoh, kenaikan upah, outsourcing, terus 
soal union busting. Kenapa? Karena pelanggaran-
pelanggaran terjadi. Contoh union busting masih 
ada di beberapa tempat. Soal outsourcing masih 
menjadi kendala buat kita. Bagaimana formula 
yang tepat, bagaimana kita bisa membuat 
peraturan-peraturan soal outsourcing tersebut. 
Tapi saya juga merespon positif apa yang 
sudah dilakukan Pak Hanif dan kawan-kawan. 
Yang pertama komunikasi, Pak Hanif Dhakiri 
merupakan Menaker yang hampir seperti Pak 
Jacob Nuwa Wea ya, Ayah saya, terbuka hingga 
jam berapapun.  Walaupun persoalannya belum 
tentu selesai, tetapi dengan komunikasi itu sangat 

WAWANCARA
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positif bagi kita, sangat baik. Jadi itu yang saya 
respon cukup bagus dan juga jajaran Kemnaker 
baik eselon I atau eselon II itu sangat bagus dalam 
komunikasi dengan pimpinan serikat pekerja/
serikat buruh.

May Day sebagai momentum perjuangan 
pekerja/buruh, adakah kemajuan/capaian dari 
perjuangan pekerja/buruh selama ini?

Kalau ngomongin capaian-capaian buruh itu 
sudah sangat luar biasa, mengenai soal desk pidana 
perburuhan, perlindungan buruh migran, dan 
juga respon pemerintah soal PP 78 (Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan – red). Akan dibentuk tim bersama 
PP 78, bagaimana merevisi aturan-atuan tersebut 
yang adil untuk pengusaha dan untuk buruh. Jadi 
revisi PP 78 yang sedang dibentuk itu merupakan 
prestasi luar biasa di media hari ini.

May Day ini bagi saya adalah early warning, 
sebuah peringatan yang harus kita rayakan 
dengan penuh kegembiraan dan juga perayaan-
perayaan May Day yang positif. Misalnya, aksi 
tetap dibutuhkan, sampai kapanpun aksi tetap 
dibutuhkan sebagai penyampaian secara kritis. 
Yaitu tetap dibutuhkan aksi. Kemudian ada 
bakti sosial, dengan beberapa hal yang dikerjakan 
serikat pekerja/serikat buruh bersama Kemnaker 

dan dinas-dinas tenaga kerja. Ya itu ada kursus 
memasak, kursus menjahit, itu sangat positif 
untuk kita.

Perkembangan teknologi dan informasi memberi 
dampak nyata terhadap perubahan model bisnis dan 
industri berikut jenis pekerjaan dan keterampilan 
yang dibutuhkan. Kehadiran revolusi industri 4.0 
membutuhkan respon dari masyarakat industri agar 
industri dan keterampilan tenaga kerja tetap relevan 
dengan perkembangan. Bagaimana pandangan 
bapak tentang keterkaitan antara keterampilan dan 
revolusi industri 4.0 ini?

Kompetensi dan daya saing tenaga kerja 
berkaitan dengan isu revolusi industri 4.0 tentu 
sangat penting. Yaitu perubahan tidak bisa 
dilawan, tetapi pemerintah secara regulasi harus 
tetap melindungi hak-hak pekerja Indonesia untuk 
bekerja. kalau dilepas, revolusi industri 4.0 tentu 
akan menimbulkan gelombang PHK sangat besar. 
Contoh di pabrik tekstil. Ada satu pekerjaan yang 
tadinya membutuhkan seribu orang ketika adan 
revolusi industri 4.0, yang meletakkan aturan-
aturan baru robot bisa menggantikan manusia, 
di satu sisi tentu akan menyebabkan gelombang 
PHK sangat besar. Karena itu, pemerintah 
harus berani dan cepat membuat regulasi. 
Batasan-batasan apa yang boleh masuk di suatu 
industri agar tetap menjaga keberlangsungan dan 
ketersediaan pasar kerja. Kalau tidak, semua naik, 
lulusan sarjana, SMA naik tetapi pekerjaan nggak 
ada. Karena industri sudah tercukupi sistem robotic 
tersebut. Bisa bayangkan, posisi robotic tersebut 
dilepas tanpa regulasi, satu industri, satu pabrik 
karyawannya hanya 30-40 orang, karena lainnya 
sudah dikerjakan mesin. Karena itu, pemerintah 
harus segera membuat aturan, regulasi mengenai 
industri 4.0.

Kedepan, arah perjuangan pekerja/buruh harus 
seperti apa?

Tentu arah perjuangan buruh adalah bagaimana 
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meningkatkan hak-hak buruh, kesejahteraan 
buruh, dan perlu adanya bagaimana meningkatkan 
perlindungan terhadap perjuangan serikat buruh. 
Bagaimana union busting itu sudah tidak ada lagi. 
Karena masih banyak ditemukan union busting. 
Namun saya juga menyampaiakan apresiasi 
kepada Kemnaker, Dirjen Pengawasan sekarang 
sangat perhatian terhadap hal itu. Artinya, mesti 
ditingkatkan lagi pengawas-pengawas. Saya 
juga minta agar pengawasan dikembalikan ke 
pusat, sentralisasi. Kalau tidak, dengan sistem 
otonomi daerah sekarang ini pengawasannya tidak 
maksimal. Jumlah pengawasnya sangat sedikit. 
Satu pengawas sampai mengawasi 500 perusahaan 
itu kan sangat tidak mungkin. Idealnya, satu 
pengawas mengawasi 30-50 perusahaan itu 
baru sangat mungkin, ideal. Jadi ditingkatkan 
kompetensi pengawasannya, ditingkatkan juga 
jumlah pengawasnya dan harus kembali sentralisasi 
ke Kemnaker supaya jelas arahnya.

Tugas dan fungsi pengawas itu seperti apa. 
Tugas dan fungsi pengawas itu kan bagaimana 
perselisihan hubungan industrial bisa dicegah dari 
awal. Kenapa perselisihan hubungan industrial 
terjadi? Karena ada perbedaan pandangan. Nah 
pengawas masuk sebagai mediator, ini ada yang 
belum diterapkan, ini yang harus diterapkan, 
seperti itulah. Kalau fungsi pengawasan itu berjalan 
dengan baik maka saya bisa sampaikan bahwa aksi 
demonstrasi menurun. Kenapa menurun? Karena 
nggak ada masalah. Demonstrasi itu muncul karena 
ada masalah dan tersumbatnya jalur komunikasi. 
Kalau komunikasi lancar pasti demonstrasi akan 
terselesaikan di tingkat perusahaan. Jadi pengawas-
pengawas itu kompetensinya ditingkatkan dan 
jumlahnya diperbanyak sesuai dengan ideal jumlah 
perusahaan di suatu daerah tersebut dan mereka 
bertanggung jawab kepada Kemnaker, Menaker. 
Kalau diotonomikan di daerah pengawasan itu 
menjadi absurd, menjadi beda begitu.n
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OPINI

Merujuk pada Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 yang menyatakan 
“s e t i ap  o r ang  be rhak  a t a s 
pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama dihadapan hukum”. Perlakuan yang 
sama dan tanpa diskriminasi juga diatur dalam 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 
“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu”. 

Sejalan dengan UUD 1945 tersebut diatas, 
maka bila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.024/PUU-III/2015 tertanggal 29 Maret 2006 
yang diantaranya menyatakan bahwa diskriminasi 
dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap 
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan 
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 
ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, 
jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Hal 
itu juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 tertanggal 
12 April 2005 dalam putusan tersebut dinyatakan 
bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika 
terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya 
yang masuk akal guna membuat perbedaan itu. 
Dengan demikian perlakukan yang berbeda 
atas dasar agama adalah dapat dikategorikan 
perlakukan yang tidak sejalan dengan prinsip 
ketentuan UUD 1945. 

Dari argumen hukum diatas menunjukkan, 
sebenarnya negara memberikan perlindungan 
dan pengakuan yang sama dihadapan hukum 
untuk semua warga negara tanpa mengenal 
sekat identitas tertentu, bahkan jika warga 

negara mendapatkan perlakukan diskriminatif 
maka sesuai UUD 1945 tersebut, warga negara 
dimaksud berhak mendapatkan perlindungan 
hukum dari negara. Jika konteks diatas dikaitkan 
dengan pemberian THR dengan pengecualian 
bagi pekerja/buruh yang menganut penghayat 
kepercayaan apakah juga termasuk perlakukan 
yang berbeda dan diskriminasi yang bertentangan 
dengan prinsip UUD 1945?

Konsiderans menimbang dalam UU 
Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa 
“perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan 
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh 
dan menjamin kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 
dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 
perkembangan kemajuan dunia usaha”. Dari 
konsiderans UU Ketenagakerjaan tersebut, 
terlihat dengan jelas bahwa orientasi lahirnya 
UU Ketengakerjaan diatas adalah untuk 

“Hak THR Bagi Penghayat Kepercayaan”
Oleh: Pereddi Sihombing,S.H.,M.H. 
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mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh yang 
tanpa diskriminasi. Kehadiran negara untuk 
memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh 
tercermin dari lahirnya UU Ketenagakerjaan.

Jika UU Ketenagakerjaan lahir untuk 
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh yang 
tanpa diskriminasi lalu bagaimana dengan 
pemberian THR bagi pekerja/buruh yang hanya 
penganut agama sebagaimana diatur dalam 
ketentuan  Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang 
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/
Buruh di Perusahaan artinya adalah sesuai 
Permenaker tersebut penghayat kepercayaan tidak 
mendapatkan THR.

Dalam permenaker tersebut pemberian THR 
hanya untuk pekerja/buruh yang merayakan Hari 
Raya Keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri bagi 
Pekerja/Buruh yang beragama Islam, Hari Raya 
Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen 
Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi 
bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari 

Raya Waisak bagi Pekerja/Buruh yang beragama 
Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh 
yang beragama Konghucu. 

Dengan demikian penghayat kepercayaan 
tidak mendapatkan THR dari perusahaan karena 
Permenaker tersebut tidak mengakomodasi 
kepentingan penghayat kepercayaan. Jika 
dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima 
Tunjangan, maka dalam peraturan tersebut 
prinsip pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 
merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 
menjaga tingkat kesejahteraan ASN, dimana 
prinsip tersebut tertulis dengan jelas dalam 
konsideransnya. Jika prinsip pemberian THR bagi 
ASN adalah untuk menjaga tingkat kesejahteraan, 
maka prinsip yang sama juga berlaku bagi 
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swasta yaitu sama-sama untuk menjaga tingkat 
kesejahteraan. 

Jika prinsipnya adalah menjaga tingkat 
kesejahteraan pekerja/buruh, maka sebenarnya 
tidak ada alasan pembenar untuk membatasi 
perusahaan dalam memberikan kesejahteraan 
bagi pekerja/buruhnya. Memang, dalam konteks 
Indonesia jika merujuk pada sila pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan saja meletakkan 
dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi 
juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang 
berasas keagamaan. 

Pengakuan sila pertama Ketuhanan Yang 
Maha Esa tidak dapat dipisahkan dengan Agama, 
karena agama bagi bangsa Indonesia adalah juga 
sebagai sendi peri kehidupan Negara dan unsur 
mutlak dalam usaha nation-building. Akan tetapi 
dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu”. Teks  UUD 1945 tersebut 
menyebutkan kata “dan” yang menunjukkan sifat 
kumulatif, sementara kata “kepercayaannya” 
setelah kata “agamanya” menunjukkan pengakuan 
negara selain pada agama juga pada pengakuan 
kepercayaan. Karena agama dan kepercayaan yang 

dimaksud dalam teks UUD 1945 adalah dua sisi 
yang berbeda tapi mendapatkan pengakuan yang 
sama oleh negara.

Konteks agama dimaksud dalam teks UUD 
1945 tersbut adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, 
Hundu, dan Konghucu. Sementara konteks 
kepercayaan adalah pengahayat kepercayaan 
lokal nusantara seperti penghayat kepercayaan 
Parmalim di Sumatera Utara atau Kepercayaan 
Komunitas Marapu di Nusa Tenggara Timur 
dst. Teks UUD 1945 tersebut jika dibandingkan 
dengan  Piagam DUHAM yang menyatakan 
“setiap orang  berhak atas kemerdekaan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup 
kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, 
dan kebebasan untuk menjalankan agama atau 
kepercayaannya...dst”. 

Artinya penggunaan kata “dan” berarti 
kumulatif dan penggunaan kata “atau” berarti 
alternatif untuk menunjukkan bahwa istilah 
agama dan kepercayaan adalah dua hal berbeda 
antara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu 
juga sejalan dengan Putusan MK RI No.97/PUU-
XIV/2016 yang menyatakan kata “agama” dalam 
UU Administrasi Kependudukan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang 
jika tidak termasuk “kepercayaan”. Itu artinya 
“kepercayaan” tidak bisa dikesampingkan dan 
diperlakukan berbeda dengan “agama” karena 
keduanya adalah dua hal yang berbeda sekaligus 
mendapatkan pengakuan dan jaminan yang sama 
dari negara. 

Oleh karena itu, kedepan penghayat 
kepercayaan yang dijamin oleh UUD 1945 dan 
demi pemenuhan terhadap ketentuan UUD 1945 
harus diperlakukan sama layaknya seperti orang 
yang beragama yang juga dijamin oleh UUD 1945 
terkhusus dalam konteks pemberian THR dalam 
rangka memperhatikan tingkat kesejahteraan 
pekerja/buruh, karena keduanya sama-sama 
dijamin UUD 1945. n
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INSPIRASI

Hari Bahasa Isyarat Internasional 
diperingati setiap tanggal 23 
September. Sebuah bentuk perayaan 
bagi para disabilitas di seluruh dunia 

di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, politik, 
serta budaya. Hari tersebut sekaligus bertujuan 
untuk mengampanyekan penggunaan bahasa 
isyarat agar tak lagi terjadi diskriminasi dalam 
berkomunikasi bagi para penyandang disabilitas.

Ada begitu banyak sosok perempuan muda 
tuna rungu yang tangguh dan inspiratif, mereka 
dapat menginspirasi semua orang khususnya para 
penyandang disabilitas yang telah melakukan 
perubahan ke arah yang lebih baik. Sosok Angkie 
Yudistia yang menjabat sebagai pendiri sekaligus 
CEO (Chief Executive Officer) Thisable Enterprise 
mungkin sudah tak asing lagi di kalangan 
masyarakat. Apalagi wajahnya kini sudah sering 
menghiasi media massa sebagai sosok yang 
inspiratif. 

Selain dikenal  dengan terobosannya 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi para 
disabilitas, sosok Angkie juga dikenal cerdas 
dalam bidang pendidikan, terbukti Angkie dapat 
lulus gemilang dan menyelesaikan gelar S1 dan 
S2 jurusan periklanan di Sekolah Tinggi Ilmu 
Komunikasi The London School of Public Relations 
Jakarta dengan predikat cumlaude. Setelah lulus 
kuliah Angkie juga sempat bekerja di bagian 
Marketing Communication IBM Indonesia selama 
beberapa bulan, lalu iapun juga pernah bergabung 
sebagai corporate public relations di PT. Geo Link 
Nusantara. Sebelum merasakan dunia kerja 

Angkie pun pernah mengalami puluhan kali 
penolakan karena kondisinya yang menyandang 
tuna rungu, tapi semua penolakan tersebut tak 
membuat Angkie putus asa. Angkie yang lahir 
di Medan pada 5 Juni 1987 dari pasangan Hadi 
Sanjoto dan Indiarty Kaharman, Angkie juga 
merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Di 
mata keluarga Angkie di kenal sebagai pribadi 
yang ceria dan cenderung ekstrovert.

ANGKIE KECIL MENGALAMI DEPRESI
Kepribadian penuh percaya diri Angkie 

saat ini merupakan bentuk proses pematangan 
pribadi yang panjang. Pada usia 10 tahun ia 
divonis dokter mengalami tuna rungu. Kondisi 
ini dipicu karena penggunaan antibiotik yang 
berlebihan saat ia mengalami sakit seperti flu, 
batuk, dan demam. 

Sering ditegur guru, karena dianggap tak 
mendengarkan pelajaran dengan baik dan 
mulai dijauhi oleh teman-temannya membuat 
Angkie merasa depresi. Masa sekolah adalah 
masa terberat untuk Angkie karena harus 
menghadapi lingkungan dalam keadaan diri 
yang telah berubah. Dalam kondisi tuna rungu, 
orangtua Angkie tetap menyekolahkannya di 
sekolah umum,  bukan sekolah luar biasa, karena 
orangtuanya beranggapan bahwa kekurangan 
yang dimiliki oleh anaknya tidak akan menjadi 
halangan untuk dapat berbaur dengan anak-
anak normal lainnya. Dengan kekurangan 
yang dimilikinya pun membuat Angkie dapat 
berkembang menjadi pribadi yang optimis.

Angkie Yudistia,
Mengubah Keterbatasan 

Menjadi Optimisme 
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BERBAGAI PRESTASI YANG DIRAIH
Berbagai kompetisi bergengsi sempat diikuti 

oleh Angkie, seperti menjadi finalis Abang None 
perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008, 
The Most Fearless Female Cosmopolitan pada tahun 
2008, Miss Congeniality dari Natur E, The Most 
Powerful Woman of 2012 dari Her World dan Angkie 
pun juga pernah mewakili Indonesia dalam ajang 
Asia-Pacif ic Development Center of Disability di 
Bangkok, Thailand. 

Angkie pun turut serta terjun ke lapangan, 
dengan aktif di berbagai kegiatan sosial untuk 
memberikan motivasi terutama dari kalangan yang 
memiliki kekurangan fisik. Seiring berjalannya 
waktu ia pun juga mengeluarkan buku perdananya 
yang berjudul “Perempuan Tuna Rungu Menembus 
Batas”. Angkie mendedikasikan buku tersebut 
kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan 
seperti dirinya, agar bangkit, semangat dan tidak 
pasrah dalam menerima keadaan yang ada. Dengan 
prestasi yang pernah diraih olehnya  membuat sosok 
Angkie menjadi wanita yang berpengaruh bagi 
kaum disabilitas di Indonesia.

MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA 
PARA DISABILITAS

Di usianya yang kini menginjak 32 Tahun, 
angkie sudah berhasil menjadi CEO (Chief 
Executive Officer) Thisable Enterprise (TE), sebuah 
bisnis sosial yang memberdayakan penyandang 
disabilitas, didirikannya TE juga tak lepas dari 
pengalaman pahit Angkie yang pernah merasakan 
pemutusan hubungan kerja (PHK), tak ingin 

menunggu pekerjaan datang, pada akhirnya ia 
pun menciptakan lapangan pekerjaan bagi para 
disabilitas. 

Angkie mendirikan TE bersama beberapa 
temannya dengan visi sosial business for society profit, 
serangkaian program dikembangkan TE untuk 
memperluas kesempatan kerja dan pendidikan bagi 
orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Ia 
pun juga menggabungkan isu sosial, kewirausahaan 
dan komunikasi dalam TE, salah satu programnya 
adalah Micro Enterprise, berupa usaha mikro yang 
dikembangkan oleh tim thisable dan juga bisnis yang 
dilakukan oleh penyandang disabilitas untuk dapat 
lebih mengembangkan hasil karya serta pontensi 
yang ada dalam diri mereka. Angkie yakin bahwa 
program ini akan berhasil, karena dari program 
ini yang dilihat adalah berdasarkan hasil kualitatif, 
karena bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) dapat diterima di sektor-sektor industri 
yang terkait.

Dari Angkie kita dapat belajar banyak tentang 
makna kehidupan dan kegigihannya dalam 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi penyandang 
disabilitas. Kita semua dapat menggali potensi 
yang ada dalam diri kita agar berguna dan 
bermanfaat untuk orang banyak. Angkie pun juga 
menyampaikan kalimat inspiratif, “Jangan pernah 
kalian melihat sesuatu yang belum kalian coba 
menjadi suatu halangan, tetapi lihat dulu tujuannya, 
lalu yakini kalau kalian bisa melakukan itu semua”. 
Semoga masih akan ada banyak lagi sosok seperti 
Angkie yang dapat membantu mengurangi tingkat 
pengangguran di Indonesia.n
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REHAT

Ketika Ramadhan tiba, menu berbuka 
puasa merupakan menu yang paling 
dicari. Bahkan bagi sebagian orang, 
berburu  menu berbuka  puasa 

merupakan ritual wajib di sore hari, salah satu 
kegiatan favorit kala ngabuburit.

Sepanjang jalan besar maupun gang-gang 
kecil rumah penduduk, sering kali kita jumpai 
pedagang-pedagang jajan dadakan yang hanya 
berjualan ketika bulan Ramadhan tiba. Jajanan 
yang biasanya hanya kita jumpai di pasar, kini 
dapat dengan mudah kita temui di lingkungan 
sekitar tempat kita tinggal. 

Salah satu makanan khas buka puasa yang 
banyak dijual di tempat tersebut adalah bubur 
kampiun, lemang tapai, bubur sumsum, kolak 
pisang, biji salak, serabi dan gorengan. Harganya 
yang sangat terjangkau membuat banyak 
pengunjung yang datang. Pengunjung juga bisa 
memilih berbagai macam es buah dengan berbagai 

rasa dan campuran. Rata-rata jajan pembuka puasa 
tersebut dijual Rp 5.000- Rp. 20.000, murah 
meriah dan terjangkau bagi semua kalangan. 

Nah, berikut segelintir jajan pembuka puasa 
yang sering ditemui di lapak penjaja jajanan kaki 
lima. 

1.KOLAK PISANG UBI
Kolak berisi pisang dan ubi singkong adalah 

salah satu makanan pembuka yang wajib disajikan 
saat berbuka puasa. Terkadang kalau beruntung 
isinya juga terdapat kolang-kaling dan buah 
nangka.

Biasanya pisang yang sering dipakai adalah 
pisang kepok atau pisang tanduk. Kudapan manis 
bersantan ini nikmat disantap hangat maupun 
dingin.

2.BUBUR CANDIL (BIJI SALAK)
Bubur candil, atau sering juga disebut biji salak, 

Menu Berbuka Puasa 
Khas Indonesia10

Berbukalah dengan yang manis. Jargon itu sering kita dengar pada bulan Ramadhan. 
Meski bulan ramadahan telah berakhir, namun kesan mendalam suasana 

Ramadhan akan selalu kita rindukan kedatangannya. 
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adalah makanan sederhana untuk berbuka puasa. 
Harganya pun murah dan cukup mengenyangkan, 
sehingga banyak dicari.

Bubur sagu ini berisi bola-bola dari tepung 
ketan dan air gula merah. Bubur manis yang terasa 
gurih dan nikmat dengan disertai kuah santan 
yang kental.

3. ES CENDOL 
Es cendol atau es dawet adalah minuman segar 

tradisional yang menjadi favorit banyak keluarga. 
Minuman khas Bandung dan Banjarnegara yang 
sudah menjadi kesukaan di mana-mana.

Kenyal cendol hijau beraroma daun pandan 
sangat segar dengan tambahan saus gula merah 
dan santan. Makin nikmat lagi dengan tambahan 
es batu dan daging buah durian. Slurrp! Pas 
rasanaya mengawali menu berbuka puasa dengan 
es cendol.

4. PUTU MAYANG
Putu mayang adalah kue khas Betawi. Jenis 

kue basah ini terbuat dari olahan tepung kanji atau 
tepung beras dengan tampilan seperti gulungan 
mie.

Supaya lebih nikmat, jajanan buka puasa 
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ini dibasahi dengan gula merah dan santan. 
Terkadang, ditambah juga dengan taburan kelapa 
agar lebih gurih.

Tak hanya manis di lidah, kue ini pun bisa 
menjadi nostalgia masa kecil anda.

5.KLEPON
Kue klepon berbentuk bulat dan terbuat dari 

tepung ketan. Di dalamnya berisi gula merah yang 
akan terasa meleleh di mulut saat digigit. 

Belum lagi parutan kelapa yang melapisinya 
membuat kue ini terasa semakin nikmat. Cocok 
untuk berbuka puasa sambil minum secangkir teh.

6.BUBUR KAMPIUN
Seporsi bubur kampiun, khas Minangkabau, 

berisi campuran berbagai bahan seperti kolak 
pisang, biji salak, kolang kaling, ketan hitam, biji 
mutiara, bubur sumsum dan campuran ini disiram 
dengan kuah santan dan gula merah. 

Rasa manis disumbang dari kuah gula merah 
sementara gurih tipis terasa dari santan kelapa 
alami. Uniknya, pada bubur kampiun ini terasa 
aroma dan rasa cengkeh yang harum. Hmm, 
lezatnya.

7. LAMANG TAPAI
Makanan khas Sumatera Barat ini terbuat 

dari bahan dasar beras ketan putih yang dimasak 
dengan santan dalam wadah bambu muda, 

lamang termasuk kudapan tradisional yang 
mengenyangkan.

Di samping rasanya yang legit, lamang juga 
relatif terjangkau harganya. Biasanya dijual Rp. 
10.000 per porsi.

8. BUBUR SUMSUM
Bubur sumsum adalah sejenis bubur yang 

dibuat dari tepung beras yang disantap dengan 
dituangi saus manis dari gula merah. Disebut 
bubur sumsum karena warnanya yang putih seperti 
sumsum tulang. Makanan ini biasanya dijual dan 
disajikan bersama bubur candil atau biji salak.

Meski begitu, bubur ini pun tetap enak 
disantap meski tanpa biji salak.

9. SERABI SOLO
Makanan yang berasal dari kota di Jawa 

Tengah ini menjadi salah satu kudapan favorit 
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anda yang gemar jajanan manis dan bersantan. 
Terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan 
santan dan dimasak di atas arang. Cita rasa gurih 
khas yang terasa pada serabi Solo berasal dari 
santan kelapa yang dicampur dengan sedikit 
tepung.

Agar serabi lebih nikmat, beragam topping 
seperti buah pisang, nangka atau cokelat keju 
ditambahkan diatasnya.

10. GORENGAN
Siapa sih yang tidak suka aneka gorengan? 

Kala berbuka sering kali tersedia menu gorengan 
diatas meja makan. Selain karena kepraktisannya, 
murah, enak dan mudah didapat, sebagian 
masyarakat Indonesia lebih memilih gorengan 
sebagai menu berbuka puasa karena rasanya yang 
gurih dan kress kriuknya.

Gorengan ini banyak macamnya, mulai dari 

bakwan, kroket, martabak tahu, tahu isi, pisang 
goreng, cireng, pastel, risol, tempe mendoan, 
lumpia sayur, dan lain-lain. Gorengan akan lebih 
nikmat bila disantap dengan cabe rawit.n 
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Pada era digital saat ini banyak sekali 
foto yang dimanipulasi agar terlihat 
indah dan menarik oleh piranti lunak 
pengolah foto yang banyak tersedia, baik 

itu untuk telepon genggam atau computer. Artikel 
ini sedikit membantu dalam membedakan tentang 
foto jurnalistik.

Dilihat dari asal katanya, fotografi merupakan 
proses untuk menghasilkan gambar melalui 
media cahaya, dan jurnalistik merupakan 
proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan 
menyebarluaskan berita. Maka fotografi jurnalistik 
dapat didefinisikan sebagai proses penyebarluasan 
berita dari suatu peristiwa untuk media massa 
dalam bentuk gambar (foto).

Foto jurnalistik memberikan gambaran tentang 
suatu peristiwa. Sehingga ketika melihat foto dan 
tulisan tersebut, pembaca dapat menangkap semua 

informasi tentang peristiwa yang terjadi.  Foto 
jurnalistik juga merupakan perpaduan gambar dan 
kata yang berfungsi sebagai berita atau pelengkap 
sebuah berita. Tentunya dalam setiap pengambilan 
foto, seorang jurnalis tetap harus memperhatikan 
kode etik wartawan.

Menurut Frank P Hoy, dalam bukunya 
Photojurnalism : The Visual Approach, sebuah foto 
jurnalistik yang baik harus memenuhi 3 (tiga) 
karakteristik yaitu :
1. Kecepatan: pembaca dapat dengan cepat 

mendapatkan informasi dan pesan ketika 
melihat sebuah foto jurnalistik. 

2. Memancing emosi: sebuah foto jurnalistik 
harus dapat memancing dan mengungkap 
ide dan sehingga seringkali ditemukan 
perbedaan persepsi yang unik dari orang-
orang yang melihat foto tersebut.

3. Menyajikan sudut pandang: sebuah foto 
jurnalistik tunggal, akan menyajikan 
peristiwa hanya dari sebuah sudut pandang. 
Fakta yang diperlihatkan hanya dari satu sisi 
peristiwa.

Karakteristik sebuah foto jurnalistik meliputi 
beberapa macam karakter, diantaranya; merupakan 
media bagi foto jurnalis agar dapat menyampaikan 
informasi kepada publik. Foto jurnalistik akan 
mengekspresikan pandangan jurnalis namun 
bukan merupakan ekspresi pribadi dari jurnalis 
tersebut; foto jurnalistik disebarluaskan melalui 
berbagai macam media, baik cetak, siaran 
ataupun internet; foto jurnalistik sebagai kegiatan 
pelaporan berita.Foto jurnalistik harus meliputi 

Fotografi Jurnalistik, Definisi 
dan Karakteristiknya

Oleh : Fitriyanto Akbar, SE

FOTO:FREEPIK



58 Edisi Triwulan II/2019

dua unsur yaitu gambar dan kata. Mengacu 
kepada manusia, sebab manusia adalah pembaca 
sekaligus obyeknya. Foto jurnalistik harus 
dapat menjangkau dan berkomunikasi dengan 
masyarakat luas, harus dibuat dengan segera serta 
singkat agar masyarakat dapat menerima pesan 
yang disampaikan. Editor foto berperan penting, 
namun pengeditan tidak mengubah realistis 
yang diambil oleh sang fotografer, karena foto 
jurnalistik bertujuan menyampaikan informasi 
kepada msyarakat luas.

Pada umumnya dalam ilmu jurnalistik, 
fotografi terbagi beberapa jenis, diantaranya :
1. Spot News Photo;  foto jurnalistik yang 

diambil secara spontan, insidential, atau 
tanpa perencanaan sebelumnya. 

2. General News Photo; foto jurnalistik yang 
diambil dengan perencanaan sebelumnya.

3. People in News Photo; foto jurnalistik yang 
menggambarkan profil seseorang, biasanya 
seorang tokoh atau popular.

4. Daily Life Photo; foto jurnalistik mengenai 
kehidupan sehari-hari.

5. Potrait Photo;  foto jurnalistik yang 
menampilkan sosok wajah sesorang, baik 
secara close up atau medium shoot. Foto jenis 
ini biasanya mevisualisasikan kelucuan, 
keanehan, atau ciri khas lain.

6. Sport Photo; foto jurnalistik yang diambil 
untuk memvisualisasikan peristiwa olahraga.

7. Science and Tehcnology Photo; foto jurnalistik 
yang diambil untuk memvisualisasikan  
peristiwa yang berkaitan dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

8. Art and Culture Photo; foto jurnalistik yang 
menggambarkan kegiatan yang berkaitan 
dengan seni dan kebudayaan.

9. Social and Environment Photo; foto jurnalistik 
yang menangkap kegiatan sosial manusia 
dan lingkungan hidupnya.

10. Feature Photo; foto jurnalistik yang dibuat 
untuk mendukung suatu berita atau artikel 

panjang.
11. Photo Story/Photo Essay; foto jurnalistik 

yang menggambarkan suatu cerita, dengan 
kata lain foto dapa bercerita tentang suatu 
peristiwa.

Demikian definisi dan karakteristik mengenai 
fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik adalah 
proses pengambilan foto yang bertujuan untuk 
pemberitaan suatu peristiwa, disebarluaskan secara 
cepat dan menjangkau masyarakat luas. Sebuah 
foto jurnalistik dapat dikatakan baik apabila 
memenuhi beberapa kriteria khusus tentang 
fotografi jurnalistik. 

Semoga tulisan ini dapat membantu pembaca 
mendapatkan informasi mengenai foto jurnalistik. 
Demikian dikutip dari laman pakarkomunikasi.
com. n
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