
1EDISI TRIWULAN IV / 2019

EstafEt PEmbangunan 
sDm InDonEsIa

E
D

IS
I T

R
IW

U
LA

N
 IV

 / 
20

19

WAWANCARA 
EKSKLUSIF

DENGAN MENAKER 
IDA FAUZIYAH

WAWANCARA 
EKSKLUSIF

DENGAN MENAKER 
IDA FAUZIYAH

EStAFEt PEMbANGUNAN 
SDM INDoNESIA



2 EDISI TRIWULAN IV / 2019



3EDISI TRIWULAN IV / 2019

REDAKSI

Presiden Joko Widodo telah memilih 
Ida Fauziyah sebagai Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) di periode 
kedua kepemimpinannya. Melalui estafet 

kepemimpinan dari Era Kabinet Kerja kepada 
Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi berharap 
agar estafet ini tidak hanya berupa lanjutan 
program kerja dari era sebelumnya saja. Namun 
juga akselerasi hasil dan capaian program yang 
lebih baik.

Presiden Jokowi sendiri telah menegaskan 5 agenda 
prioritas pemerintah di periode keduanya menjabat. 
Dimana salah satu agenda prioritas tersebut adalah 
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 
Presiden juga telah memberi arahan bahwa arah 
pembangunan SDM tersebut adalah terbentuknya 
SDM pekerja keras, terampil, dan menguasai 
teknologi.  Selain itu, pemerintah juga akan 
mengoptimalkan kerja sama dengan industri demi 

membenahi kualitas manusia Indonesia.
Sebagai salah satu kementerian yang menjadi 
leading sector agenda prioritas pembangunan SDM, 
Kementerian Ketenagakerjaan tentu telah memiliki 
sejumlah program dan target untuk dikejar. 
Dengan semangat lari estafet, maka kerja keras dan 
kerja sama seluruh stakeholder ketenagakerjaan 
sangat diperlukan guna mewujudkan SDM Unggul 
Indonesia Maju.

Selain membahas estafet Menteri Ketenagakerjaan 
sebagai Tajuk Utama, MPower Edisi IV Tahun 
2019 juga dilengkapi dengan sejumlah topik 
lain. Diantaranya capaian 5 tahun Kementerian 
Ketenagakerjaan, kegiatan inkubasi bisnis, dan 
informasi ketenagakerjaan menarik lainnya.

Selamat Membaca..!!!

Pelindung : Menteri Ketenagakerjaan RI; Pengarah : Sekjen Kemnaker RI, Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas 
Pemimpin Redaksi : Subhan, S. Sos. Ketua: Aditya Putra Mahardika, S.Kom; Wakil Ketua : Mardiah Sari, S. Ikom; 

Editor : Rintoko; Reporter: Ratna Widiastuti, Rintoko, Anindita Pramesthi, Ingrid Gultom, Verdi Ferdiasyah, Jaka Sutisna, 
Bambang Subagio, Nawan Sumardiono, Andhini Hastrida;  Tata Usaha: Ening Arnengsih; Distribusi: Rio Fernando; 

Fotografer: Sigit Roni Pamungkas, Amat Kohir, M. Zainuddin, Fitriyanto Akbar, M. Abdul Baasith, Guntur Aji; 
Tata Letak: Pelangi Dimatamu;  Desain Sampul: Gugum A.R.
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Kirim Surat Pembaca melalui:
  
        Telepon:  021-5255733
        Call Centre:  021-1500133
        Surat Elektronik: mpowerkemnaker@gmail.com
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Permainan Teka Teki Saling Teki Teka ini terdiri dari 3 (tiga) soal mendatar dan menurun, 
dengan materi yang berhubungan dengan “Kerja”. Selamat mengerjakan.

tEKA tEKI SALING tEKI tEKA

Pemenang Asah Otak MPOWER Edisi Triwulan III/2019 :

1. M. Saifudin, Jombang, Jawa Timur.
2. Nailazaara Humeera, Bandung, Jawa Barat.
3. Nurul Jannah, Jawa Timur.

Kirimkan jawaban Anda ke alamat surel berikut:
mpowerkemnaker@gmail.com
Dengan subyek : Asah otak_MPOWER Edisi Triwulan IV/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.
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MENDAtAR:

1. Program Bantuan BLK .....
2. Sesuatu yang Wajib Dikerjakan
3. Migrasi

MENURUN:

1. Pekerja Migran Indonesia
2. Upah di luar Gaji
3. 5S (Seiso)
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“Tongkat estafet 
pembangunan SDM 
telah diserahkan 
M. Hanif Dhakiri 
kepada Ida Fauziyah 
selaku Menteri 
Ketenagakerjaan era 
Kabinet Indonesia 
Maju. Usai menerima 
amanat, Ida 
bertekad tak hanya 
ingin melanjutkan 
program kerja yang 
sudah ada. Lebih 
dari itu, ia mengajak 
seluruh stakeholder 
untuk berlari lebih 
kencang.”

Kementerian Ketenagaker-
jaan telah melaksanakan 
pisah sambut sekaligus 
serah terima tugas Men-

teri Ketenagakerjaan (Menaker) 
periode 2014-2019 yang diem-
ban M. Hanif Dhakiri, kepada Ida 
Fauziyah, selaku Menaker masa 
bakti 2019-2024 di ruang Tridhar-
ma Kemnaker, Jakarta, pada hari 
Rabu (23/10/2019). Usai menerima 
tongkat estafet sebagai Menaker, 
Ida Fauziyah bertekad untuk 
meneruskan seluruh program 
kerja ketenagakerjaan Menaker 
sebelumnya dengan mengambil 
langkah-langkah yang lebih baik. 
Guna menuju langkah tersebut, 
Ida Fauziyah meminta dukungan 
dan bimbingan dari seluruh pega-
wai Kemnaker.

“Hal-hal yang sudah Bapak Hanif 
kerjakan lima tahun itu, tak ada 

pilihan, kita akan teruskan. Mohon 
doanya, saya juga ingin menjadi 
Menteri yang husnul khatimah 
seperti Pak Hanif. Mudah-muda-
han saya bisa menjalankan tugas 
dengan baik dan mengakhiri juga 
dengan baik, “ kata Ida Fauziyah.

Usai serah terima jabatan, sejum-
lah kerja besar telah menunggu 
sentuhan emas Menaker dan 
jajaran. Hal ini tak lain karena 
salah satu fokus kerja pemerintah 
di bawah kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo pada periode kedua 
ini adalah pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM). Pembangu-
nan SDM sebagaimana dimaksud 
adalah membangun SDM yang 
pekerja keras, dinamis, terampil, 
serta menguasai ilmu pengeta-
huan dan teknologi.

Selain pembangunan SDM, be-
berapa prioritas kerja pemerintah 
dalam 5 tahun ke depan lainnya 
adalah melanjutkan pemban-
gunan infrastruktur, penyeder-
hanaan regulasi, penyederha-
naan birokrasi, dan transformasi 
ekonomi.

Prioritas 
Pembangunan SDM

Pembangunan SDM menjadi 
salah satu prioritas kerja pemer-
intah dalam 5 tahun ke depan. 
Sebagai kementerian yang salah 
satu tugasnya merumuskan, 
menetapkan, dan melaksanakan 
kebijakan di bidang peningkatan 
daya saing tenaga kerja dan pro-
duktivitas, Menaker Ida Fauziyah 
menilai bahwa Kemnaker memi-
liki peran penting dalam prioritas 
pembangunan SDM.

Selain persoalan peningkatan 
daya saing dan produktivitas, 
Menaker menjelaskan bahwa 
Presiden Joko Widodo telah 
memberikan arahan bahwa goals 
setiap kerja besar pemerintah 
adalah penciptaan lapangan ker-
ja. Dua hal ini dinilai Menaker se-
bagai tugas dan tanggung jawab 
yang erat kaitannya dengan tugas 
dan fungsi Kemnaker.

Untuk itu, ia mengharap kerja 
keras, kreativitas, dan inovasi 
seluruh jajaran Kemnaker guna 
mencapai target dan tujuan 
prioritas pembangunan SDM dan 
upaya penciptaan lapangan kerja 
tersebut. “Kementerian ini sangat 
strategis, karena membuka lapa-
ngan kerja. Kalau bahasanya Pak 
Wapres Kiai Ma’ruf, keberadaan 
pemerintah itu harus untuk mem-
berikan kemaslahatan rakyat. 
Karenanya kita harus sung-
guh-sungguh,” tegas Menaker 
Ida dalam Rapat Pimpinan yang 
diikuti pejabat tinggi madya dan 
pratama, di Kantor Kemnaker, 
Jakarta, hari Kamis, (24/10/2019).
Selain persoalan pembangunan 
SDM dan penciptaan lapangan 
kerja, Menaker juga menyam-
paikan bahwa tugas lain yang ha-
rus dikejar sesuai dengan arahan 
presiden. Yaitu penyederhanaan 
regulasi dan birokrasi.

“Banyak sekali peraturan perun-
dangan yang tumpang tindih. 
Presiden minta kita semua 
menginventarisir apa saja yang 
menghambat pelayan publik dan 
investasi yang goal-nya men-
ciptakan lapangan kerja,” tegas 
Menteri Ida.
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bisa diceritakan masa 
kecil seorang Ibu 
Menteri seperti apa? 

Masa kecil saya merasa bahagia
Saya 6 bersaudara. Empat 
perempuan 2 laki-laki. Jadi ada di 
tengah, saya besar di Mojokerto, 
Jawa Timur. Di keluarga saya, 
penanaman pendidikan 
keagamaan cukup kuat. 

Jadi setelah lulus SD, saya 
melanjutkan di pesantren, SMP-
SMA-nya di MTSN Muallimat. Tapi 
kalau ujian nasionalnya ikut MAN. 
Sehari-harinya saya sekolah di 
MAN.

Kedua kakak saya laki-laki. 
Kalau yang laki-laki, ibu saya 

cukup kuat, untuk perempuan 
harus pesantren. Sekolah pun 
lingkupnya harus di Kementerian 
Agama, mulai SD sampai kuliah. 
Kalau kakak saya tidak, dari 
SD Negeri, SMP Negeri, SMA 
Negeri. Kalau kakak saya bebas, 
tidak harus di ilmu-ilmu agama. 
Pemahaman ibu saya, perempuan 
akan menjadi guru madrasah 
bagi anak-anaknya. Sehingga 
dia harus kuat pemahaman 
agamanya. 

Kakak saya sebenarnya tidak di 
pesantren, tapi SD-SMP-SMA 
boarding di Surabaya. Mulai dari 
saya, ternyata boarding saja tidak 
cukup, makanya adik-adik saya di 
pesantren.

Saya kuliah di IAIN, kenapa? 
Karena itu lagi alasannya. Orang 
tua merasa nyaman, kalau 

MENGENAL LEbIH JAUH 
SoSoK IDA FAUZIYAH

Lantas, apa saja langkah awal 
yang akan dilakukan Menaker Ida 
Fauziyah untuk menyelesaikan kerja 
besar tersebut? Simak wawancara 
eksklusif tim MPower dengan 
Menaker Ida Fauziyah berikut!

terhindar dari pergaulan yang 
tidak ramah bagi perempuan. 
Kalau yang ramah bagi 
perempuan ya sekolah agama 
gitu, makanya kuliahnya pun di 
IAIN.

Sebenarnya saya nggak ingin 
di IAIN, saya pengen sekali-kali 
yang nggak agama. Saya pengen 
banget jadi wartawan, kenapa 
pengen jadi wartawan? Karena 
kalau jadi wartawan itu saya 
rasa bisa menggali, mendapat 
banyak ilmu dari banyak orang, 
bisa kemana saja. Hal itu 
karena mungkin saya lama di 
pesantren, saya merasa terbatas 
lingkupnya. Makanya saya perlu 
eksplor. Mungkin kalau saya jadi 
wartawan, kesempatan itu lebih 
banyak. Tapi lagi-lagi ibu saya 
berpendapat agar linier saja, 
sekolah di keagamaan.

Setelah lulus S1 dan berkeluarga, 
ibu saya merasa kewajibannya 
hanya membekali pendidikan 
anaknya cukup sampai S1 saja. 
Sementara untuk S2 mencari 
kesempatan sekolah sendiri. 
Di situlah ibu saya sudah 
memperbolehkan nggak harus 
mempelajari ilmu di bidang 
keagamaan. Meskipun dari kecil 

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Ida Fauziyah sebagai Menteri 
Ketenagakerjaan di era Kabinet Indonesia Maju. Dengan prioritas 
kerja pemerintah membangun SDM yang unggul, kerja besar telah 
menanti Menaker dan jajaran untuk segera diselesaikan. 

WAWANCARA EKSKLUSIF

EKSKLUSIF



9EDISI TRIWULAN IV / 2019

belajar di pesantren tapi nggak 
jadi Bu Nyai juga, hehe.
Jadi pengalaman luar biasa yang 
saya dapatkan dari pesantren. 
Saya menyadari apa yang 
disampaikan ibu dan abah 
tentang kemandirian, saya 
dapatkan dari pesantren. Karena 
saya harus mampu memanage 
kegiatan harian, merencanakan 
kegiatan tanpa harus di-guidance 
orang tua. Di situlah saya merasa 
mendapat banyak pengalaman 
kemandirian dari pesantren.
Pengalaman berorganisasi juga 
saya dapatkan dari pesantren. 

Karena di pesantren terbiasa 
membuat kegiatan secara 
mandiri, saya termasuk santri 
yang aktif terlibat dalam kegiatan. 
Saya juga pernah menjadi ketua 
OSIS di MTSN.

Jadi, cita-cita ibu 
memang menjadi 
wartawan sejak kecil 
atau ada cita-cita 
yang lain?

Enggak, cita-cita sebagai 
wartawan ya hilang, nggak 
kesampaian. Kenapa saya 
pengen jadi wartawan itu karena 
saya pernah belajar membuat 
majalah-majalah kecil, buletin, 
mengumpulkan pemikiran-
pemikiran teman agar bisa dibaca 
yang lain, seperti itu. 

Waktu itu saya merasa mampu. 
Namun karena sekarang tidak 
dibiasakan dan tidak diasah, 
maka kesempatan untuk 
menindaklanjutinya nggak jadi. 
Ya sudah, cita-cita itu cukup 
berhenti di situ. Tapi saya lahir 
dari keluarga politisi. Dulu waktu 
PKB (Partai Kebangkitan Bangsa-

red) belum ada, ayah saya politisi 
partai politik, menjadi anggota 
DPR beberapa kali di tingkat 
kabupaten. Dan dari kecil saya 
terbiasa ikut kegiatan lingkup 
politik, sehingga banyak tahu 
bagaimana membawa dan 
mencari dukungan.

Dulu kalau musim kampanye di 
suatu daerah, saya ikut keliling-
keliling di mobil bersama kakak, 
dan saya berkata “hadirilah 
kampanye nanti malam”. Orang 
tidak tahu kalau yang ngomong 
anak-anak kecil. Jadi pengalaman 
itu menarik sekali ya. Pernah 
menjadi MC kampanye, saya 
biasa MC acara-acara seperti 
itu.  Jadi semangat mencari 
votes, saya belajar dari orang tua. 
Tiap 5 tahunan rumah menjadi 
semacam basecamp, itu biasa. Ini 
lah yang membuat saya merasa 
mampu menjadi politisi. Karena 

“
Waktu itu saya 

merasa mampu. 
Namun karena 
sekarang tidak 
dibiasakan dan 

tidak diasah, maka 
kesempatan untuk 

menindaklanjutinya 
nggak jadi.  Ya 

sudah, cita-cita itu 
cukup berhenti di 

situ.

“
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mendapatkan lingkungan yang 
seperti itu. Sejak SMA saya juga 
mendapatkan kesempatan untuk 
tampil di publik.

Kalau hobi Ibu sendiri 
apa?

Saya senang berorganisasi 
aja, rasanya kalau ada sebuah 
momentum dan tidak ambil 
bagian saya seperti nggak ada 
gunanya. Apapun momentumnya 
yang membutuhkan mengelola 
orang, organizing, baik event 
kecil atau besar. Ada perasaan 
bahagia yang tidak bisa dikatakan 
ketika mampu menyelesaikan, 
mengelola, dan meng-organize.

Apakah dengan 
berorganisasi itu 
menjadi landasan
untuk berkarir 
selanjutnya?

Iya, saya kemudian aktif di 
kegiatan organisasi pelajar 

dan mahasiswa, itu ya terus. 
Apalagi setelah tidak di lingkup 
pesantren, kesempatan 
lebih terbuka. Kalau sudah 
tidak di pesantren lagi, saya 
merasakan menjadi semakin 
luas mengekspresikan semangat 
berorganisasi.

Ada pengalaman yang 
tidak bisa dilupakan 
hingga sekarang?

Ketika mahasiswa, karena 
saudaranya banyak harus pandai 
memanage keuangan. Kemana-
mana naik motor, bagaimana 
caranya bisa survive dengan uang 
itu yang tidak ada jatah untuk 
berorganisasi. Karena tahun 1992 
ayah saya meninggal, saya punya 
adik dua, pokoknya saya harus 
selesai, semuanya harus selesai. 
Bagaimana organisasi jalan, tetapi 
tidak merepoti ibu saya.

Saya kagum dengan ibu saya, 
sebagai ibu rumah tangga, 

yang tidak pernah memikirkan 
bagaimana pemenuhan 
kebutuhan keluarga karena ada 
suami. Begitu abah saya tidak 
ada, menjadi ketat banget. Anak 
yang sekolah, kuliah, karena 
beliau mendorong anaknya 
untuk bisa kuliah semua. Tapi 
beliau hanya memikirkan 
sampai S1, sementara untuk 
S2 dan seterusnya beliau 
sudah tidak mewajibkan 
dirinya untuk memikirkannya, 
menjadi pilihan masing-masing. 
Dengan keterbatasan beliau 
yang mengandalkan aset-aset 
peninggalan abah yang tidak 
seberapa, alhamdulillah selesai 
semua.

Ibu dari tadi bercerita 
kalau sangat aktif saat 
di sekolah dan kampus, 
apakah orang tua tidak 
keberatan?

Enggak, abah saya juga punya 
kesibukan yang kurang lebih 
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sama. Ibu saya yang suka protes 
“seolah-olah punya harta banyak 
aja, kalau punya sesuatu pasti di 
tasarufkan untuk kegiatan.” Jadi 
kalau lagi ada rezeki, bagaimana 
rezeki itu bermanfaat untuk orang 
banyak. Ya nggak punya apa-apa, 
tapi merasa bahagia saya kalau 
bisa ditasarufkan.

Ibu disebutkan 
pernah menjadi guru, 
bisa diceritakan 
pengalamannya.

Saya lulus kuliah sempat 
mengajar, bahkan sebelum lulus 
pun sudah sempat mengajar. 
Saya nggak tahu di manapun 
berada harus mengamalkan ilmu 
walau satu ayat. Jadi bawaannya 
kepengen aja berbagi ilmu 
meskipun ilmunya nggak banyak. 
Dulu pernah mengajar di MAPK 
(Madrasah Aliyah Program 
Khusus), mengajar di SMP, dan 
SMA. Waktu di Surabaya saya 
juga sempat mengajari ibu-ibu 
pekerja di pasar (dekat pasar 
Wonokromo). Saya ajak mereka 
“ayo bu belajar ngaji.” Selain 
itu, saya berpikir kalau malam 
kurang aktivitas. Saya tanyakan 
“anak-anak kecil kalau ngaji di 
mana?”. Mereka menjawab, “Di 
rumah bu, jauh.” “Ayo ngaji saja 
sama saya.” Awalnya 1 sampai 
2 anak, lama-lama jadi banyak. 
Di manapun saya tinggal, saya 
merasa tertantang. Kalau kita bisa 
berbuat, kenapa harus diam aja.

Dulu kalau di rumah, nggak ada 
kegiatan, saya ajak anak-anak 
kecil ngaji, belajar pelajaran 
sekolah, saya ajari. Awalnya anak 
tetangga, kemudian ngajak 
temennya, kemudian ngajak 
temennya lagi, lama-lama jadi 

banyak. Sampai nggak cukup 
tempatnya. Di manapun saya 
berada ketika sudah pindah 
tempat, saya ngajak ibu-ibu 
untuk belajar. Ayo Bu belajar Al-
Quran, belajar fikih, pembukuan 
administrasi sederhana buat ibu-
ibu yang berjualan di pasar.

orang yang pertama 
kali ibu hubungi saat 
ibu dipanggil Presiden 
untuk menjadi menteri? 
Dan apa pesan beliau?

Pertama suami, kedua ibu, dan 
ketiga anak. Ibu saya berpesan 
itu bukan pekerjaan gampang, 
maka harus amanah, saya nggak 
pengen dengar kamu aneh-
aneh. Pokoknya jaga amanah itu.  
Kalau suami, karena sama-sama 
aktivis, dia lah orang pertama 
yang menjadi teman diskusi. Di 
banyak kesempatan, ketika saya 
mendapatkan kepercayaan yang 
membutuhkan effort yang dapat 
berdampak ke keluarga besar, 
pasti saya diskusikan dengan 
suami. Karena dialah orang 
pertama, senang dan susah pasti 
bersama.

Kepada Ibu, saya nggak pernah 
bicara yang susah. Saya hanya 
bercerita yang menyenangkan. 
Soal problematika hidup, sejak 
awal nikah, sudah berkomitmen 
jangan pernah menceritakan 
kesulitan kepada orang tua, 
karena dia sudah terlalu lama 
berbuat baik kepada kita. Jadi 
ceritakan yang senang, kalau 
yang susah, beliau sudah sejak 
kecil kita susahi, masak sudah 
nikah kita masih saja nyusahin. 
Punya problem apapun tidak 
pernah melibatkan ibu, karena 
sudah tua dan tidak perlu 

dibebankan dengan problem-
problem anaknya. Sesulit 
apapun, saya tidak pernah 
melibatkan orang tua kecuali 
kalau mohon doa restu. Beliau 
sudah mengasuh 6 orang anak, 
itu bukan perkara yang gampang. 
Jadi kepada ibu, kita cerita yang 
enak-enak saja.

bisa ibu ceritakan 
ketika Presiden Jokowi 
memanggil ibu untuk 
menjadi menteri. Apa 
arahan dari beliau?

Visi beliau membangun SDM. 
Saya kira dalam konteks SDM 
kita yang membutuhkan 
percepatan untuk meningkatkan 
kapasitas kompetensi. Kalau 
dilihat, angkatan kerja kita, 
58% pendidikannya SMP ke 
bawah. Salah satu yang diminta 
oleh beliau, meningkatkan 
kompetensi, kualitas, kapasitas 
SDM diamanatkan ke 
Kementerian Ketenagakerjaan. 
Peningkatan kompetensi melalui 
pelatihan vokasi, kartu prakerja 
dan sebagainya. Tapi konsetrasi 
pada pembangunan SDM.

bagaimana ibu 
membagi waktu dan 
peran sebagai istri, 
ibu, dan saat ini duduk 
sebagai menteri?

Semua membutuhkan 
konsentrasi. Pekerjaan 
membutuhkan konsentrasi. 
Memanage keluarga juga 
membutuhkan konsentrasi. 
Jadi, salah kalau mengatakan 
itu gampang, ini sulit. Semua 
bisa dikompromikan. Sejak kecil, 
anak saya terbiasa melihat orang 
tuanya punya kesibukan di luar. 



12 EDISI TRIWULAN IV / 2019

Saya kan lama di DPR, anak saya 
bilang “ma pensiun donk di 
DPR.” Sejak kecil anak saya bilang 
begitu, tapi nggak pensiun-
pensiun. Mungkin mereka bilang, 
ya sudah lah, dunianya orang 
tua. Tinggal bagaimana kita 
memberikan kompensasi waktu.

Apa harapan ibu sebagai 
orang tua kepada 
anaknya? Apakah harus 
mengikuti jejak orang 
tuanya sebagai, let’s say 
politisi?

Tidak, anak punya dunia sendiri, 
yang saya siapkan bagaimana 
dia mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat bagi dirinya, 
kemudian memberikan manfaat 
untuk orang lain. Untuk pilihan 
tetap dikembalikan ke anaknya.

Sebelum menjadi 
menteri ibu pernah 
duduk di parlemen yang 
medannya berbeda, 
menurut ibu apakah 
cara memimpinnya juga 
akan berbeda?

Masing-masing punya tantangan 
yang berbeda, tapi menurut saya 
tidak jauh bedanya. Inikan soal 
mengartikan, memberikan yang 
terbaik bagi bangsa dan negara 
dalam bentuk tugas sebagai 
anggota DPR dan menteri. 
Sebenarnya tugasnya, dulu 
mengawasi sekarang diawasi. 
Bedanya itu saja.

bagaimana menurut 
ibu terkait pekerja 
perempuan saat ini?

Bagi saya itu tantangan 
tersendiri saat Pak Jokowi 
meminta saya untuk memimpin 
Kementerian Ketenagakerjaan. 
Karena Kemnaker mempunyai 
kontribusi strategis terhadap 
keadilan dan kesetaraan gender. 
Karena isu ketenagakerjaan 
perempuan semua orang sudah 
tahu, masih banyak tantangan 
di situ. Misalnya perlindungan 
terhadap PMI. Kalau kita bicara 
PMI, dalam kenyatannya mereka 
banyak yang  mempunyai skill 
rendah dan bekerja di sektor 
informal. Karena dari 58% 
angkatan kerja, pendidikannya 
rendah dan diantaranya tentu 
adalah perempuan. Maka dari itu 
pekerja informal kita kebanyakan 
pekerja perempuan. Saat ini, yang 
menjadi PR adalah bagaimana 
pelindungan kepada mereka yang 



13EDISI TRIWULAN IV / 2019

bekerja di luar negeri. Bagaimana 
mereka purna kerja, bagaimana 
memberikan layanan kepada 
keluarga yang ditinggalkan. 
Inikan pekerjaan rumah kita.

Strategi apa yang 
ibu buat untuk 
mempercepat capaian 
kinerja di periode ini?

Angkatan kerja kita masih 
didominasi pendidikan 
menengah ke bawah, maka 
dari itu kita harus bekerja 
secara masif. Bagaimana 
meningkatkan kompetensi 
mereka. Hal ini tidak bisa kalau 
hanya dilakukan oleh Kemnaker 
sendiri. Semisal treatment-
nya diberikan pelatihan vokasi 
melalui kartu prakerja. Kartu 
prakerja ini perlu melibatkan 
banyak lembaga pelatihan. Itu 
kan nanti yang kelola Kemnaker, 
oleh kementerian lain, atau oleh 
swasta. Ini yang harus dikerjakan 
secara serius jika ingin keluar 
dari sumber daya manusia yang 
kurang kompetitif tadi.
Kalau kita bicara perempuan, 
masih banyak perempuan yang 
bekerja pada sektor informal. 
UMKM kita kebanyakan 
perempuan, jadi kita harus 
memastikan bahwa mereka 
mempunyai skill bagus. Kalau 
belum punya skill, kita harus 
memastikan mereka punya 
skill. Kalau sudah punya skill, 
kebutuhan pasarnya berbeda, 
maka mereka diberikan up skill. 
Banyak sekali pekerja informal 
kita adalah perempuan. Hal 
ini saya kira tantangan untuk 
menyelesaikannya.

Seluruh menteri 
mendapatkan target 
dari Pak Jokowi untuk 
menjalankan visi 
misinya. Apa yang 
ditargetkan Pak Jokowi 
untuk ibu?

Semua harus kerja yang goals-
nya adalah cipta lapangan kerja. 
Itu goals dari semua K/L. Saya 
kira kalau bicara menciptakan 
lapangan kerja, sebenarnya 
Kementerian Ketenagakerjaan 
memiliki tupoksi yang tidak 
mudah. Oleh karenanya kita 
ingin mengembangkan satu 
sistem layanan ekosistem  
ketenagakerjaan. Jadi K/L goals-
nya adalah cipta lapangan kerja, 
dirigennya itu adalah Kemnaker. 
Makanya kita dorong agar 
sistem yang kita bangun dari 
sebelumnya, sistem informasi 
menjadi sistem yang memberikan 
layanan sehingga mampu 
mengintegrasikan ekosistem 
ketenagakerjaan. Jadi kalau 
ada 129 angkatan kerja, semua 
harus terekam di sistem kita. 
Mereka yang sudah dan belum 
bekerja terekam semuanya. Kalau 
misalnya penganggur treatment-
nya seperti apa, kalau sudah 
dapat pelatihan penempatannya 
seperti apa. Kalau sudah 
ditempatkan, jaminan sosialnya 
harus terpenuhi juga.

Apa harapan ibu untuk 
dunia ketenagakerjaan 
kita?

Tidak berlebihan, terbangunnya 
hubungan yang harmonis antara 
pengusaha dengan serikat 
pekerja. Menjaga keseimbangan 
dan terjaganya keseimbangan. 
Kita tidak bisa “pokoke” 

(pokoknya). Kalau sudah pokoke, 
tidak terjadi keseimbangan. Jadi 
yang pengusaha pokoke, yang 
pekerja pokoke. Kalau sudah 
seperti ini tidak akan terjadi 
keseimbangan. Maka harapan 
saya, mudah-mudahan, terjadi 
keseimbangan hubungan 
harmonis antar pengusaha dan 
pekerja.

Sebagai Menteri 
Ketenagakerjaan 
perempuan pertama, 
Ibu siap dikritik?

Itu biasalah, kalau memberikan 
pelayanan mau tidak mau kita 
harus mendengarkan baik-baik. 
Tapi bukan masuk telinga kanan 
keluar telinga kiri, tidak seperti 
itu. Sepanjang itu konstruktif, 
niatnya memperbaiki, menurut 
saya sih tidak boleh untuk 
nggak mendengarkan. Kecuali 
kalau tidak konstruktif, itu 
namanya nyinyir. Saya berharap 
Kementerian Ketenagakerjaan 
ini memberikan kontribusi untuk 
membangun kualitas sumber 
daya manusia, cita-cita Indonesia 
maju, itu bisa kita dapatkan.

KARIR
Legislatif

Eksekutif

•	 Anggota DPR RI (1999-2018)
•	 Ketua Kaukus Perempuan 

Parlemen (2001-2004)
•	 Anggota Forum Parlemen 

(2002-2007)
•	 Wakil Ketua Badan Legislasi 

DPR RI (2012-2014)
•	 Ketua Fraksi PKB DPR RI 

(2014-2018)

•	 Menteri Ketenagakerjaan RI 
(2019)
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Pemerintah terus mengupayakan peningkatan investasi untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. Masuknya investasi 
akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja asing (TKA) pada 
tingkat keahlian tertentu, terutama keahlian khusus yang belum 
dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Untuk melindungi pekerja 
lokal, maka pemerintah terbitkan aturan jabatan yang dapat 
diduduki TKA.

Jabatan tertentu bagi 
tenaga Kerja Asing (tKA)

EDU NAKER



Peraturan Presiden Nomor 
20 Tahun 2018 tentang 
Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing, membatasi 

penggunaan TKA dalam 
hubungan kerja untuk jabatan 
tertentu dan waktu tertentu. 
Diatur juga dalam Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 
bahwa Menteri Ketenagakerjaan 
diamanatkan  untuk mengatur 
jabatan tertentu yang dapat 
diduduki oleh TKA.

Sebelumnya terdapat beberapa 
Keputusan Menteri yang 
mengatur mengenai jabatan 
yang dapat diduduki oleh TKA 
dalam rentang waktu tahun 
2011 s/d 2015. Aturan-aturan 
tersebut dianggap sudah tidak 
relevan dengan perkembangan 
ketenagakerjaan dan perlu 
disempurnakan. 

Untuk itu, sejak 27 Agustus 2019 
berlaku Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan RI Nomor 228 
Tahun 2019 tentang Jabatan 
Tertentu yang dapat Diduduki 
oleh Tenaga Kerja Asing.

Kepmenaker ini merupakan 
simplifikasi peraturan-peraturan 
terdahulu, yang mengatur 
jabatan-jabatan yang dapat 
diduduki oleh TKA. Setidaknya, 
ada 19 keputusan Menteri dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku 
dengan berlakunya Kepmenaker 
ini.

Kepmenaker No. 228 Tahun 2019 
mengatur jabatan-jabatan apa 
saja yang dapat diduduki oleh 
TKA yang bekerja di Indonesia. 
Keputusan ini membuka 
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kesempatan kerja bagi TKA 
dengan jabatan profesional 
dan manajerial. Penggunaan 
TKA yang profesional akan 
meningkatkan produktivitas 
tenaga kerja lokal melalui alih 
pengetahuan dan teknologi.

Setidaknya ada 2.187 jenis jabatan 
dalam 18 kategori jabatan 
tertentu yang dapat diduduki 
oleh TKA diatur dalam Keputusan 
Menaker ini. Kategori Informasi 
dan Telekomunikasi sebanyak 
244 jabatan merupakan kategori 
baru, sedangkan kategori 
Pertambangan dan Penggalian 
sebanyak 592 jabatan merupakan 
kategori dengan jumlah jenis 
jabatan terbanyak. Penambahan 
jumlah jenis jabatan bagi TKA 
dipengaruhi oleh pesatnya 
perkembangan sektor usaha 
baru, yaitu Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi, e-Commerce, 
dan Migas, yang berbanding 
terbalik dengan jumlah tenaga 
ahli lokal pada bidang-bidang 
tersebut.

Khusus untuk jabatan komisaris 
atau direktur yang tidak 
mengurus personalia dapat 
diduduki oleh TKA. Dengan 
catatan tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Jabatan 
personalia tidak boleh diduduki 
oleh TKA karena berkaitan 
langsung dengan perekrutan, 
pengelolaan, dan pengembangan 
SDM. Selain itu, pejabat 
personalia bertanggungjawab 
untuk menyelesaikan 
perselisihan apabila terjadi 
perselisihan hubungan industrial 
antara perusahaan dengan 
pekerja. Sedangkan jabatan 
sebagai tenaga tata usaha, 

tenaga usaha penjualan, pekerja 
terampil pertanian, pekerja 
pengolahan/kerajinan, operator 
dan perakit mesin, serta pekerja 
low skill tetap termasuk dalam 
kategori jabatan yang tidak boleh 
diduduki oleh TKA.

Jabatan-jabatan yang diatur 
Peraturan Menaker No. 228 
Tahun 2019 berlaku mulai tanggal 
ditetapkan, namun izin pemberi 
kerja TKA yang sudah berjalan 
dianggap tetap berlaku sampai 
selesai masa berlakunya. Apabila 
ada jabatan tertentu yang 
diperlukan namun tidak diatur 
dalam Keputusan tersebut, maka 
dibutuhkan izin Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk untuk 
mempekerjakan TKA tersebut. 

Hanya saja, dalam pemberian izin 
sebagaimana dimaksud, Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk wajib 
mempertimbangkan program 
prioritas nasional dan kondisi 
pasar kerja domestik, dengan 
memperhatikan pengendalian 
dan standar kompetensi bagi TKA 
tersebut.
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ARANG
KASEMbADAN 
DI KotA PARIS

BBPLK Semarang mengikuti 
ajang fashion show dan business 
meeting yang diselenggarakan 
di Kota Paris, Perancis. Melalui 
kerja sama antara BBPLK 
Semarang dengan Indonesia 
Fashion Chambers (IFC), karya 
siswa pelatihan kejuruan fashion 
technology BBPLK Semarang 
turut andil dalam event 
bertajuk La Mode Sur La Seine 
A Paris. Dalam ajang ini, BBPLK 
Semarang mengusung brand 
image LNC (Life Needs Colour) by 
BBPLK Semarang.
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bERItA Foto

Adapun, karya siswa BBPLK 
Semarang yang diperagakan 
dalam ajang ini bertemakan 
Arang Kasembadan. Arang 
merupakan hasil pembakaran 
kayu, biasanya berwarna 
hitam kelam. Sedangkan kata 
kasembadan diambil dari Bahasa 
Jawa yang berarti perwujudan. 
Filosofi Arang Kasembadan 
ini diwujudkan dalam desain 
yang simple, ready to wear, dan 
dominasi warna hitam putih yang 
mengandung kesan tegas nan 
elegan.

Ajang La Mode Sur La Seine 
A Paris sendiri dilangsungkan 
dalam 3 bagian. Pertama, 
pemotretan di Palais De Tokyo, 
Paris. Kedua, fashion show 
di atas Kapal Boreas. Ketiga, 
ekshibisi yang diikuti para buyer 
internasional.
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Nusa tenggara timur (Ntt) 
Jadi Pilot Project Penempatan 
Pekerja Migran Sektor Kelapa 
Sawit
Kupang - Pemerintah 
membangun pilot project 
penempatan tenaga kerja sektor 
perkebunan kelapa sawit untuk 
ditempatkan di Malaysia. Daerah 
yang menjadi pilot project ini 
adalah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT).

Pilot project ini dibangun 
melalui kerja sama antara 
Pemda NTT dengan PT Felda 
Global Ventures Holding Berhard 
(FGV). Kerja sama ini mencakup 
penempatan tenaga kerja, 
sekaligus peningkatan kapasitas 
SDM NTT melalui pilot project 
penempatan 1000 orang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal NTT 
ke perusahaan Kelapa Sawit PT 
FGV di Malaysia.

Plt. Dirjen Binapenta dan 
PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, 
mengatakan, kerja sama ini 
merupakan wujud kehadiran 
negara dalam memenuhi dan 
menjamin hak setiap warga 
negara untuk bekerja. Dipilihnya 
NTT sebagai pilot project, 
mengingat sebagian besar 
masyarakat NTT bekerja sebagai 
PMI. Selain itu, NTT merupakan 
daerah darurat human 
trafficking.

KERJA

“Upaya kerja sama penempatan 
ini merupakan wujud kehadiran 
pemerintah dalam rangka 
memenuhi kaidah yang sesuai 
dengan regulasi UU 18 Tahun 2017, 
untuk pemenuhan dan menjamin 
hak setiap warga negara untuk 
bekerja, guna memperoleh 
penghasilan dan penghidupan 
yang layak, serta memperoleh 
pelindungan, baik bagi PMI 
maupun keluarganya,” kata Aris 
saat menyampaikan sambutan 
pada acara penandatanganan 
MoU antara Pemda NTT dengan 
PT FGV di Kupang, Jumat (4/10).
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Kemnaker Gagalkan 
Keberangkatan Calon 
PMI Non Prosedural
Bekasi – Direktorat Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Luar Negeri (Direktorat PPTKLN) 
dan Direktorat Pengawasan 
Norma Kerja dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Direktorat PNKJ) 
Kementerian Ketenagakerjaan 
melakukan sidak ke Pelaksana 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI) PT IJ yang 
berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, 
Selasa (22/10) lalu. Sidak yang 
dipimpin oleh Kasi Pengawasan 
Norma Pelatihan Penempatan 
Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen 
Binwasnaker dan K3, Rihat 
Purba, berhasil menggagalkan 
keberangkatan 42 orang calon 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
yang diduga akan diberangkatkan 
bekerja secara non prosedural ke 
luar negeri.

“PT IJ tidak dapat menunjukkan 
dokumen penempatan 
calon Pekerja Migran yang 
dipersyaratkan. Apalagi lokasi 
penampungan  merupakan  
rumah tinggal tanpa ada papan 
nama sebagaimana P3MI pada 
umumnya, “ kata Rihat di Jakarta 
pada Kamis (24/10).
 
Ditegaskan Rihat, seluruh  42 
calon PMI yang ditampung di 
rumah mewah berlantai dua 

itu, adalah perempuan yang 
akan diberangkatkan bekerja 
ke luar negeri sebagai Penata 
Laksana Rumah Tangga (PLRT) 
ke negara Arab Saudi, Uni Emirat 
Arab, Malaysia, Singapura, dan 
Hongkong. Selaku penegak 
hukum ketenagakerjaan, 
Rihat mengatakan pihaknya 
akan menindaklanjuti kasus 
ini sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia, termasuk 
dugaan adanya tindak pidana 
ketenagakerjaan.
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Sementara itu, Direktur PPTKLN, 
Eva Trisiana menyatakan, 
Kemnaker memiliki kerja sama 
Sistem Penempatan Satu Kanal 
(one channel system) PMI 
antara Pemerintah Indonesia 
dengan Pemerintah Arab Saudi, 
yang merupakan pola baru 
penempatan pekerja migran 
melalui satu sistem di bawah 
kontrol langsung pemerintah. 
Kemnaker mengimbau semua 
masyarakat untuk berhati-hati 
dan waspada bujuk rayu untuk 
bekerja keluar negeri dengan 
mudah.

“Pastikan bahwa penempatan 
PMI keluar negeri melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan 
Terpadu Satu Atap (LTSA) 
Kabupaten/Kota setempat,” 
katanya.
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Kemnaker bertemu Perwakilan 
Massa buruh
Jakarta - Sejumlah Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) 
melakukan unjuk rasa di Gedung 
Kementerian Ketenagakerjaan, 
Jakarta, pada hari Kamis (31/10). 
Dalam unjuk rasa ini, massa SP/SB 
menyuarakan 2 tuntutan kepada 
pemerintah. Yaitu tuntutan untuk 
merevisi Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan (PP Pengupahan), 
serta menolak revisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan).

Kedua tuntutan tersebut telah 
diterima Kemnaker melalui 
audiensi yang dipimpin Direktur 
Pengupahan Kemnaker, Dinar 
Titus Jogaswitani. Terkait revisi PP 
Pengupahan, Dinar menjelaskan 
bahwa saat ini pemerintah masih 
menerima seluruh masukan agar 
dapat menyusun pokok pikiran 
perubahan PP Pengupahan 
tersebut. Selama belum ada revisi 
terhadap PP Pengupahan maka 
peraturan tersebut masih berlaku 
dan terbaik yang ada saat ini.

Adapun, terkait revisi UU 
Ketenagakerjaan, ia menegaskan 
bahwa selama ini belum ada 
proses revisi UU Ketenagakerjaan. 
Ia meminta masyarakat untuk 
tidak mudah percaya terhadap 
informasi yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan, terkait 
revisi UU Ketenagakerjaan.
 “Kami belum ada draft-nya, jadi 
kalau mereka bilang menolak, 
sebenarnya apa yang ditolak,” 
ujarnya.
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Kemnaker Pantau Penetapan 
UMP 2020
Dirjen PHI dan Jamsos 
Kementerian Ketenagakerjaan, 
Haiyani Rumondang, 
mengatakan, Kemnaker terus 
memantau penetapan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) oleh 
para Gubernur. “Setiap tahun kita 
terus melakukan pemantauan 
dan pengumpulan laporan 
penetapan UMP dari seluruh 
Indonesia. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
15 Tahun 2018 Pasal 9, UMP 
ditetapkan dan diumumkan 
secara serentak oleh Gubernur 
setiap tanggal 1 November,” kata 
Haiyani.

Penetapan kenaikan UMP 
2020 mengacu pada Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 
2015 Tentang Pengupahan. 
PP tersebut mengatur bahwa 
kenaikan UMP dihitung 
berdasarkan penjumlahan angka 
pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi nasional. “Berdasarkan data 
dari Badan Pusat Statistik, pada 
tahun 2019 angka inflasi tercatat 
sebesar 3,39 persen sedangkan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 
5,12 persen sehingga kenaikan 
UMP 2020 ditetapkan sebesar 8,51 
persen,” kata Haiyani.

Hingga naskah ini dituliskan 
Kemnaker telah menerima 
laporan penetapan UMP dari 31 
provinsi. Dari jumlah tersebut 
ada tiga provinsi yang penetapan 
UMP-nya tidak sesuai dengan 
PP 78 Tahun 2015. Antara lain, 
Bali sebesar 8,53 persen (lebih 
tinggi 0,02 persen), Bengkulu 
sebesar 8,49 persen (lebih rendah 
0,02 persen), dan Papua Barat 
sebesar 6,82 persen (lebih rendah 
1,69 persen). Sedangkan tiga 
provinsi yang belum melaporkan 
penetapan UMP adalah Provinsi 
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan 
Papua.

Rp

Tahun 2019 angka 
inflasi tercatat 

sebesar 3,39 
persen sedangkan 

pertumbuhan 
ekonomi sebesar 

5,12 persen sehingga 
kenaikan UMP 2020 
ditetapkan sebesar 

8,51 persen
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Menaker Gelar Silaturahmi 
Dengan Serikat Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, mengundang Pimpinan 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
(SP/SB) dalam acara silaturahmi 
di Rumah Dinas Menaker, Liga 
Mas Pancoran Jakarta. Ajang 
silaturahmi ini  bertujuan sebagai 
sarana untuk membuka ruang 
dialog sosial antara pemerintah 
dan pekerja. “Melalui forum 
silaturahmi ini, dialog sosial bisa 
dibangun makin intensif. Jika 
ada masalah ketenagakerjaan, 
bisa dibicarakan bersama,” kata 
Menaker Ida, di Jakarta, hari 
Kamis (1/11/2019).

Menurut Ida, dialog sosial 
antara pemerintah, pekerja, dan 
pengusaha penting sebagai 
upaya merespons dinamika 
ketenagakerjaan yang terus 

berubah cepat karena kunci 
keberhasilan menghadapi 
persoalan dan tantangan 
ketenagakerjaan salah satunya 
ditentukan sejauh mana peran 
stakeholder (pemerintah, 
pengusaha dan pekerja) 
membangun hubungan industrial 
yang harmonis, dan berkeadilan. 

Menaker juga menyampaikan, 
fokus kerja Pemerintah Indonesia 
ke depan adalah pembangunan 
SDM yang khususnya adalah 
masalah terkait ketenagakerjaan. 
Persoalan ketenagakerjaan di 
dunia saat ini, khususnya di 
Indonesia, tidak dapat dilihat 
secara parsial, semua aspek 
yang tercakup dalam bidang 
ketenagakerjaan, mempunyai 
kaitan satu sama lain, mulai dari 

aspek perencanaan, pelatihan, 
penempatan, pelaksanaan 
hubungan industrial sampai 
tingkat pengawasannya. Untuk 
itu, gerakan serikat pekerja/
serikat buruh kedepannya 
dapat  menjadi partner utama 
pemerintah dan pengusaha 
dalam terciptanya pembangunan 
SDM yang maju dan unggul 
di Indonesia maupun kancah 
internasional.
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Menaker Ida Fauziyah Hadiri 
Raker Perdana di DPR
Jakarta – Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
menghadiri rapat kerja perdana 
dengan Komisi IX DPR RI di 
Gedung Nusantara I, Komplek 
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 
(4/1/2019). Agenda Raker kali ini 
yakni perkenalan dan penjelasan 
tentang visi dan misi Presiden RI 
terkait bidang ketenagakerjaan. 

Raker ini dipimpin oleh 
Ketua Komisi IX, Felly Estelita 
Runtuwene (Fraksi Nasdem).
Dalam raker perdana ini, Menaker 
Ida Fauziah menyampaikan 
bahwa ada 4 program dan 
kegiatan Kementerian 
Ketenagakerjaan tahun 2020 
dalam rangka mendukung 
visi dan misi presiden periode 
tahun 2020-2024. Pertama, 

yaitu peningkatan kompetensi 
tenaga kerja dan produktivitas. 
Kedua, penempatan dan 
pemberdayaan tenaga kerja. 
Ketiga, pengembangan 
hubungan industrial dan 
peningkatan jaminan sosial 
dan keempat adalah program 
perlindungan tenaga kerja 
dan pengembangan sistem 
pengawasan ketenagakerjaan.

“Sasaran dari empat program itu 
yakni meningkatnya tenaga kerja 
yang berdaya saing dan iklim 
hubungan industrial kondusif 
dalam menghadapi pasar kerja 
fleksibel, “ kata Menaker Ida 
Fauziyah.

Selain 4 program tersebut, 
Menaker juga mengungkapkan 

masih ada 3 misi yang 
dicanangkan oleh presiden untuk 
dikerjakan Kemnaker. Yakni 
peningkatan kualitas manusia 
Indonesia; struktur ekonomi yang 
produktif, mandiri dan berdaya 
saing; dan perlindungan bagi 
segenap bangsa dan memberikan 
rasa aman pada seluruh warga.

Sesuai rancangan teknokratik 
rencana pembangunan jangka 
menengah nasional (RPJMN) 
tahun 2020-2024, konsep 
pembangunan manusia tahun 
2020-2024 yakni menciptakan 
manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing serta dapat 
mengikuti iklim hubungan 
industrial yang kondusif dalam 
menghadapi pasar kerja yang 
semakin dinamis.
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Kasus Pelanggaran Jaminan 
Sosial Pt KDH berlanjut
Karimun – Hakim Tunggal 
Pengadilan Negeri (PN) Tanjung 
Balai Karimun (TBK) kelas II, 
Antoni Trivolta, menggugurkan 
permohonan gugatan pra 
peradilan yang diajukan dua 
terdakwa pimpinan PT KDH, yaitu 
I dan M.Y dalam dugaan kasus 
tidak memungut dan membayar 
iuran BPJS Ketenagakerjaan 
terhadap 156 pekerja.

“Hakim PN Tanjung Balai Karimun 
menetapkan permohonan 
pemohon dianggap gugur. 
Pemohon dibebankan untuk 
membayar biaya perkara 
sejumlah lima ribu rupiah,” 
kata Antoni, saat membacakan 
penetapan gugatan pra peradilan 
di ruang sidang Cakra, PN TBK, 

Kabupaten Karimun, Kepulauan 
Riau, Rabu (6/11/2019).
Sidang pra peradilan Nomor 
1/Pra.Pid/2019/PN.TBK yang 
berjalan selama 15 menit, 
dihadiri oleh kuasa hukum dua 
terdakwa sebagai Pemohon I 
dan II. Hadir pula Plt. Kepala UPT 
Binwasnaker K3 Tanjung Balai 
Karimun, Mujarab Mustafa dan 
PPNS Ketenagakerjaan Tanjung 
Balai Karimun, Riaiswety selaku 
Termohon I dan II.

Kasubdit Penyidikan Tindak 
Pidana Norma Ketenagakerjaan 
dan K3, Dit.BPHK, Ditjen 
Binwasnaker & K3 Kementerian 
Ketenagakerjaan, Agus Subekti, 
berharap penetapan hakim 
PN TBK kepada PT KDH dalam 

persidangan pidana, bisa 
memberikan efek jera dalam 
hal pemenuhan peraturan 
perundang-undangan BPJS 
Ketenagakerjaan. Menurutnya, 
dengan adanya perkara ini, 
Kemnaker berharap menjadi 
pembelajaran bagi perusahaan 
untuk mentaati semua peraturan 
termasuk pembayaran BPJS 
Ketenagakerjaan. Kemnaker 
berupaya terus untuk 
melakukan penegakan hukum 
ketenagakerjaan agar iklim 
hubungan industrial menjadi 
harmonis.

“Kita berharap ke depan semua 
pihak terkait mematuhi dan 
melaksanakan semua ketentuan 
yang berlaku,” kata Agus.
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tingkatkan Kualitas Pelatihan, 
5 bLK Kemnaker Jalin Kerja 
Sama dengan Perusahaan
Bekasi - Untuk mengawal 
pelaksanaan pengembangan 
SDM di Indonesia melalui 
pelatihan vokasi, 5 Balai 
Besar Peningkatan Latihan 
Kerja (BBPLK) Kementerian 
Ketenagakerjaan melakukan 
penandatanganan nota 
kesepahaman bersama dengan 
32 perusahaan industri. 

MoU ini dimaksudkan agar 
terdapat komitmen bersama 
antara pemerintah dan swasta 
khususnya industri dalam 
mengawal pelaksanaan 
pengembangan SDM di Indonesia 
melalui pelatihan vokasi, “ ujar 
Sekjen Kemnaker Khairul Anwar 
dalam kegiatan “Penguatan Balai 
Latihan Kerja dengan Industri 

serta Peningkatan Kompetensi 
Instruktur Lembaga Pelatihan 
Kerja” di Bekasi, Jawa Barat, Senin 
(11/11/2019).

Penandatanganan dilakukan 
oleh Kepala BBPLK Bekasi, 
Herman; Kepala BBPLK Serang, 
Agung Nurohmat; Kepala 
BBPLK Bandung Aan Subhan; 
Kelala BBPLK Semarang, Edi 
Susanto; dan BBPLK Medan, M. 
Muhammad Ali Pasya dengan 
perwakilan 32 perusahaan.

Dalam acara ini, Sekjen 
Khairul mengatakan bahwa 
pendidikan dan pelatihan 
vokasi harus meningkatkan dan 
mengembangkan skill baru 
sesuai perkembangan teknologi 

di industri. Di era yang serba 
cepat saat ini, keberhasilan 
suatu pendidikan dan pelatihan 
vokasi sangat ditentukan oleh 
kualitas instruktur pengajarnya. 
Melalui tangan-tangan instruktur 
inilah, kita berharap dapat  
memberikan skill-skill terkini 
sesuai dengan kebutuhan industri 
yang berkembang pesat kepada 
masyarakat, “ kata Sekjen.

Selain itu, Sekjen Khairul juga 
menekankan perlu adanya 
pendidikan yang berorientasi 
vocational training. Dengan 
begitu, permasalahan seperti 
ketidaksesuaian antara jenis 
pekerjaan dengan tingkat 
pendidikan (missmatch) tenaga 
kerja dapat diatasi.

PERJANJIAN KERJA SAMA
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tiga belas Pekerja Migran Raih 
Gelar Sarjana
Tangerang Selatan - Sebanyak 
13 Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) yang bekerja di Singapura 
berhasil meraih gelar sarjana dari 
Universitas Terbuka (UT). Ke-13 
pekerja migran tersebut diwisuda 
setelah memanfaatkan peluang 
belajar sembari bekerja di luar 
negeri.

Atase Ketenagakerjaan di 
Singapura, Devriel Sogia, 
menjelaskan, rata-rata PMI di 
Singapura mendapat jatah libur 
1 hari dalam seminggu. Para 
pekerja migran yang diwisuda UT  
mampu memaksimalkan peluang 
libur mereka dengan belajar di 
UT. “Kami mengingatkan kepada 
semua PMI di Singapura, untuk 
tetap meningkatkan keterampilan 
dan pendidikan melalui berbagai 
akses yang ada di sana,” kata 
Devriel usai menghadiri wisuda 
Pekerja Migran Indonesia di 
Gedung UT Convention Center, 

Tangerang Selatan pada Selasa 
(12/11).

Menurut Davriel, peluang untuk 
mengenyam pendidikan selama 
bekerja di Singapura didasari 2 
hal. Pertama, kemauan keras 
para PMI untuk meningkatkan 
keterampilan dan pendidikan. 
Kedua, kesempatan yang 
diberikan oleh majikan. Ia pun 
mencontohkan dengan salah 
satu PMI yang diwisuda, yaitu 
Asmaunisak. Perempuan yang 
biasa disapa Nisak ini disebutnya 
tetap mengikuti pendidikan di 
UT selama bekerja. Meskipun, ia 
harus menyelesaikan studinya 
hingga 6 tahun.

Ia menambahkan, selain 
pendidikan formal seperti yang 
diselenggarakan UT, Pemerintah 
Indonesia juga menyediakan 
sejumlah akses peningkatan 
keterampilan bagi PMI. Salah 

satunya adalah Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Kerja (P3K).

Selain Nisak, 12 PMI yang 
diwisuda adalah Ida Supartini 
dari program studi Sastra Inggris 
Bidang Minat Penerjemahan, 
Jamilah (Sastra Inggris Bidang 
Minat Penerjemahan), Maria 
Kareri Hara (Sastra Inggris Bidang 
Minat Penerjemahan), Eti Maini 
(Sastra Inggris Bidang Minat 
Penerjemahan), Reni Haryati (S1 
Akuntansi), Tuti Sulistyaningsih 
(S1 Manajemen), Mahdalena 
(Sastra Inggris Bidang Minat 
Penerjemahan), Dorince Lassa 
(Sastra Inggris Bidang Minat 
Penerjemahan), Saryanti (S1 
Ilmu Pemerintahan), Juwita 
Seo (Sastra Inggris Bidang 
Minat Penerjemahan), Umi 
Nadhiroh (S1 Manajemen), dan 
Wiratna(Sastra Inggris Bidang 
Minat Penerjemahan).



35EDISI TRIWULAN IV / 2019



36 EDISI TRIWULAN IV / 2019



37EDISI TRIWULAN IV / 2019

Pemerintah terus mendorong tumbuh 
kembangnya startup di Indonesia. Salah 
satunya melalui program inkubasi bisnis 
yang diselenggarakan oleh BBPPK dan PKK 
Lembang.

Wirausaha baru (startup) sering 
menghadapi berbagai tantangan 
dalam memulai, menumbuhkan, 
dan mempertahankan 
bisnis mereka. Tantangan 
tersebut diantaranya: pasar, 
menemukan pasar yang tepat 
untuk produk, menemukan 
sumber pendanaan yang sesuai, 
kurangnya keterampilan teknis 
dan pendidikan, kurangnya 
infrastruktur dan fasilitas, dan 
sistem dukungan yang buruk. 
Banyak startup gagal pada 
tahap awal karena mereka 
tidak dapat bernegosiasi dan 
menemukan solusi untuk 
berbagai tantangan ini. Bahkan, 
sebagian besar tidak bertahan 
lebih dari beberapa tahun. Untuk 
itu, inkubator bisnis adalah solusi 
yang sangat dibutuhkan untuk 
memungkinkan UKM untuk 
mempertahankan dan tumbuh 
dalam jangka panjang.

Balai Besar Pengembangan Pasar 
Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (BBPPK dan PKK) adalah 
Unit Pelaksana Teknis Pusat 
(UPTP) yang salah satu tugasnya 
menyelenggarakan fungsi 

    

DAERAH

bbPPK dan PKK 
Wadahi Startup 
Kembangkan bisnis

pelaksanaan pengembangan 
dan konsultasi inkubasi bisnis. 
Fungsi ini sebagaimana terdapat 
pada Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan RI Nomor 24 
tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Besar 
Pengembangan Pasar Kerja 
dan Perluasan Kesempatan 
Kerja. Inkubasi bisnis adalah 
program yang dirancang untuk 
memberikan dukungan kepada 
bisnis baru (startup) untuk 
membantu mereka sukses. 
Setiap program inkubator 
berbeda, tetapi inkubator 
biasanya mencakup akses ke 
mentor dari berbagai bidang 
bisnis (keuangan, pemasaran, 
dan manajemen, misalnya) yang 
memberikan panduan tentang 
startup.

Tujuan utama dari inkubator 
bisnis adalah untuk mendorong 
pertumbuhan bisnis 
baru. Dengan membantu 
wirausahawan untuk memulai 
bisnis baru, masyarakat 
menikmati manfaat dalam hal 
peningkatan kesempatan kerja 
dan pendapatan tambahan serta 
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kemakmuran yang mengalir 
karena bisnis baru tersebut. 
Inkubator merupakan sarana 
untuk menyediakan layanan 
pengembangan bisnis khusus 
melalui inovasi dan teknologi. 

Inkubasi bisnis memberikan 
bantuan operasional dan 
strategis untuk kemajuan 
kewirausahaan. Inkubator bisnis 
telah menunjukkan pentingnya 
mereka untuk mempercepat 
pengembangan ekonomi, 
penciptaan lapangan kerja, 
inovasi dan dukungan untuk 
wirausaha skala kecil dan 
menengah. Kelangsungan hidup 
dan kemajuan ekonomi sangat 
tergantung pada inovasi dan 
teknologi. 

Wirausaha baru yang merupakan 
bagian dari inkubator disebut 
tenant. Siapa pun yang ingin 
memasuki program inkubator 
bisnis BBPPK dan PKK harus 
mendaftar dengan cara 
mengirimkan proposal. Setiap 
proses memiliki seperangkat 
kriteria yang harus dipenuhi oleh 
pelamar untuk berpartisipasi 
dalam inkubator. Mereka yang 
memiliki ide-ide layak dan 
rencana bisnis kuat yang diterima. 
BBPPK dan PKK akan terus 
berperan aktif untuk mendukung 
wirausaha baru tersebut 
dengan menginkubasi dan 
menangani startup. Namun, 
banyak yang perlu dilakukan 
untuk mengembangkan 
ekosistem kewirausahaan yang 
berkelanjutan. 

BBPPK dan PKK harus maju dan 
aktif bertindak sebagai inkubator 
untuk startup dan meningkatkan 
keseriusannya untuk mengelola 

inkubator bisnis dan terus 
membangun jejaring.
Dengan perencanaan, 
dukungan, dan implementasi 
tepat, inkubator bisnis yang 
dijalankan BBPPK dan PKK 
dapat memainkan peran besar 
dalam pengembangan ekosistem 
wirausaha yang bersemangat 
dan berkembang dan membantu 
dalam mencapai tujuan yang 
dibayangkan dalam rencana lima 
tahun, yang akan mengarah pada 
kesejahteraan berkelanjutan, 
pertumbuhan dan peluang kerja 
di masa depan.



39EDISI TRIWULAN IV / 2019



40 EDISI TRIWULAN IV / 2019



41EDISI TRIWULAN IV / 2019

oPINI

URGENSI ANALISIS JAbAtAN 
DALAM PENEMPAtAN tENAGA 
KERJA

Suatu perusahaan 
berupaya sebaik mungkin 
dalam melakukan 
proses kegiatan guna 

pencapaian tujuan yang 
diinginkan. Untuk pencapaian 
tujuan, sangat penting 
bagi perusahaan dengan 
memperhatikan susunan atau 
struktur organisasi perusahaan 
yang tepat, sehingga dapat diisi 
oleh tenaga kerja sesuai dengan 
kedudukannya. Perusahaan telah 
melakukan upaya tetapi dalam 
kenyataannya masih mengalami 
permasalahan. Diketahui 
beberapa perusahaan mengalami 
permasalahan pada proses 
kegiatannya. 

Berbagai permasalahan muncul 
diantaranya pada sumber daya 
manusia atau tenaga kerjanya 
yang tidak sesuai dengan 
posisi kedudukannya atau 
jabatannya. Ketidaksesuaian 

tenaga kerja pada posisinya 
akan mempengaruhi aktivitas 
perusahaan. Peran tenaga 
kerja sangat penting karena 
tenaga kerja memberikan 
kontribusi dalam proses kegiatan 
perusahaan. Untuk menentukan 
tenaga kerja yang tepat pada 
kedudukan yang tepat, tidak 
terlepas dari penempatan 
tenaga kerja. Perlu diketahui 
bahwa penempatan tenaga kerja 
merupakan proses pelayanan 
penempatan yang diberikan 
kepada pencari kerja untuk 
memperoleh pekerjaan dengan 
ketentuan persyaratan yang harus 
dipenuhi. 

Kembali kepada permasalahan-
permasalahan yang muncul di 
perusahaan berkaitan dengan 
tenaga kerja, teridentifikasi 
penyebabnya diantaranya:  

1. Kurangnya kemampuan, 
hal ini tenaga kerja tidak 
maksimal dalam menjalankan 
tugas pada jabatannya karena 
terdapat ketidaksesuaian 
antara kemampuan dan 
tugas yang dilakukan. 
Ketidaksanggupan tenaga 
kerja melaksanakan 
tugas pada jabatannya, 
dimana pada jabatan 
tersebut diperlukan suatu 
keterampilan tertentu. 
Sedangkan keterampilan 

yang dimiliki tenaga kerja 
masih rendah sehingga 
tidak cakap atau cekatan 
dalam melaksanakan atau 
menyelesaikan tugasnya

2. Kurangnya tantangan, 
hal ini tugas pada jabatan 
yang diduduki oleh tenaga 
kerja tidak sesuai dengan 
semangat kerja yang 
dimilikinya. Dimaksudkan 
bahwa kemampuan atau 
kesanggupan tenaga 
kerja dengan cepatnya 
menyelesaikan tugas, 
menunjukkan bahwa 
kemampuan tenaga 
kerja melebihi dari tugas 
jabatannya. Bagi tenaga 
kerja tidak ada hambatan 
atau kesulitan untuk 
melaksanakan atau 
menyelesaikan tugas pada 
jabatannya, sehingga tenaga 
kerja masih mempunyai 
kemauan atau semangat 
kerja yang tinggi untuk 
melakukan tugas lainnya 
tetapi tidak ada lagi tugas 
yang harus dikerjakan,      

3. Rendahnya motivasi, hal ini 
dorongan untuk semangat 
kerja bagi tenaga kerja yang 
menurun karena perusahaan 
kurang mendukung atas 
prestasi tenaga kerjanya. 
Kekuatan yang mendorong 
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6. Hubungan Jabatan, 
menunjukkan korelasi jabatan 
yang satu dengan jabatan lain 
pada arah horisontal, vertikal 
dan diagonal. 

7. Kondisi Pelaksanaan Kerja, 
keadaan lingkungan 
pemegang jabatan dalam 
melaksanakan tugas terdiri 
dari kondisi lingkungan kerja, 
kemungkinan resiko bahaya 
dan ketentuan lain yang 
berhubungan dengan kondisi 
pelaksanaan kerja. 

8. Syarat Jabatan, merupakan 
kualifikasi yang harus 
dipenuhi pemegang jabatan 
untuk dapat melakukan 
pekerjaan, meliputi syarat 
fisik, syarat mental dan syarat 
psikologis.

Dengan demikan, analisis jabatan 
yang menghasilkan informasi 
jabatan menjadi hal sangat 
penting bagi perusahaan untuk 
penempatan tenaga kerja, 
sehingga perusahaan akan 
mendapatkan tenaga kerja yang 
tepat pada kedudukan atau 
jabatan yang tepat. 

Analisis jabatan dalam 
pelaksanaanya dapat 
dimanfaatkan atau digunakan 
pula oleh instansi pemerintah 
pusat maupun daerah dalam 
rangka penyusunan organisasi.

Penulis: Tri Ariyanto, Pengantar 
Kerja Ahli Madya, Kementerian 
Ketenagakerjaan.

1. Identitas Jabatan, 
dimaksudkan untuk 
membedakan jabatan yang 
satu dengan jabatan lain 
mencakup: Nama Jabatan, 
dimaksudkan memberikan 
identitas atas jabatan 
untuk memberikan ciri dan 
gambaran atas isi jabatan 
yang berupa sekelompok 
tugas;
•	 Kode Jabatan, 

pemberian kode 
pada jabatan sebagai 
pembeda dengan 
jabatan lain. Kode 
diberikan dengan digit 
atau angka;

•	 Ikhtisar Jabatan yaitu 
uraian singkat atau 
ringkasan uraian tugas 
yang menggambarkan 
ruang lingkup tugas 
jabatan yang disusun 
dalam suatu kalimat.

2. Hasil Kerja, sesuatu yang 
dihasilkan oleh pemegang 
kedudukan atau jabatan 
setelah melakukan tugas. 

3. Bahan Kerja, segala 
sesuatu atau masukan 
kerja yang dibutuhkan oleh 
pemegang kedudukan untuk 
memperoleh hasil kerja. 

4. Perangkat Kerja, sesuatu yang 
digunakan oleh pemegang 
jabatan untuk memperoleh 
bahan kerja menjadi hasil 
kerja. 

5. Pelaksanaan Kerja, proses 
melakukan sesuatu 
berdasarkan pada uraian 
tugas, wewenang, tanggung 
jawab dan fungsi pekerja. 

prestasi tenaga kerja yakni 
pada kinerjanya. Menurun 
atau rendahnya kinerja dapat 
dipengaruhi diantaranya 
pada kompensasi atau 
tunjangan yang disediakan 
oleh perusahaan tidak sesuai 
yang diharapkan bagi tenaga 
kerja. Tunjangan dimaksud 
yaitu pada gaji/upah atau 
tunjangan lainnya yang 
diberikan oleh perusahaan 
kepada tenaga kerjanya. 
Tunjangan menjadi aspek 
penting karena dapat 
membantu tenaga kerja 
tetap termotivasi dalam 
peningkatan kinerjanya.

Perusahaan dapat mengantisipasi 
permasalahan-permasalahan 
yang timbul dengan upaya 
menempatkan tenaga kerja 
yang tepat pada kedudukan 
atau jabatan yang tepat. 
Penempatan tenaga kerja 
yang tepat akan memberikan 
kontribusi pada perusahaan. 
Untuk keperluan itu, perusahaan 
dapat memanfaatkan atau 
menggunakan Analisis Jabatan 
dalam penempatan tenaga kerja.  
Analisis Jabatan yang merupakan 
proses untuk menguraikan 
data dan karakteristik jabatan 
menjadi informasi jabatan 
secara terperinci dan sistematis. 
Penyajian informasi inilah yang 
membedakan satu jabatan 
dari jabatan lainnya. Informasi 
jabatan meliputi Identitas 
Jabatan, Hasil Kerja, Bahan Kerja, 
Perangkat Kerja, Pelaksanaan 
Kerja, Hubungan Jabatan, Kondisi 
Pelaksanaan Kerja dan Syarat 
Jabatan. Dari informasi jabatan 
dijelaskan bahwa: 
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INSPIRASI

Jadi Startup Kemaritiman, 
Aruna Hadirkan Jembatan Pemasaran 
bagi Nelayan

Indonesia merupakan salah 
satu negara di dunia yang 
sebagian besar wilayahnya 
berupa perairan. Hal ini 

menjadikan Indonesia memiliki 
potensi besar di bidang kelautan 
yang juga menjadikan Indonesia 
berstatus sebagai Negara 
Maritim. Bahkan, dengan segala 
potensi yang ada, Indonesia 
bertekad untuk menjadi Poros 
Maritim Dunia.

Potensi besar bidang 

Indonesia memiliki potensi 
kemaritiman yang sangat besar 
untuk terus dikembangkan. Industri 
berbasis teknologi dan informasi 
selayaknya turut berkecimpung di 
sektor ini. Karena isu menjadi Poros 
Maritim Dunia tidak boleh dibiarkan 
terombang-ambing.
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kemaritiman ini sudah 
selayaknya dimaksimalkan sebaik 
mungkin oleh seluruh elemen 
masyarakat, termasuk industri 
yang menjadikan teknologi dan 
informasi sebagai basis bisnisnya. 
Salah satu perusahaan yang 
tengah mengembangkan bisnis 
di sektor kemaritiman ini adalah 
Aruna, startup yang mengikuti 
inkubasi di Innovation Room 
Kementerian Ketenagakerjaan.
Aruna adalah sebuah perusahaan 
perdagangan perikanan terpadu 

yang fokus pada pengembangan 
ekonomi pesisir dengan 
menciptakan perdagangan 
perikanan laut yang adil dan 
transparan melalui inovasi 
teknologi. 

Perusahaan ini memiliki 
visi untuk memimpin dan 
menginspirasi penggunaan 
sumber daya laut Indonesia 
secara berkelanjutan, guna 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi, peningkatan 

penghidupan manusia, dan 
kesehatan ekosistem laut.

Kehadiran Aruna ini setidaknya 
diinspirasi oleh potensi Indonesia 
yang kaya akan potensi kelautan, 
namun masih menghadapi 
sejumlah tantangan besar. Dalam 
profil perusahaannya, Aruna 
menjelaskan bahwa Indonesia 
merupakan produsen ikan 
terbesar ke-2 di dunia setelah 
Tiongkok. Selain itu, potensi 
perikanan Indonesia ditaksir 

Irham Ahada
Head of Business Development
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mencapai USD 1 triliun.
Sayangnya, rata-rata income 
nelayan Indonesia hanya berkisar 
84 USD saja. Selain itu, jumlah 
nelayan Indonesia juga terus 
turun hingga 50% dalam 10 tahun 
terakhir.

Hal ini yang setidaknya melandasi 
kelahiran Aruna untuk terjun 
menggarap sektor perikanan 
di Indonesia. “Kita konsepnya 
e-commerce yang tujuannya 
menghubungankan, mewadahi 
hasil transaksi perikanan secara 
B to B, antara kelompok nelayan 
dengan pembeli-pembeli. 
Kami berupaya memfasilitasi 
para nelayan seluruh Indonesia 
yang notabene penangkap 
ikan bertemu dengan pembeli-
pembelinya ini,” kata Head of 
Business Development of Aruna 
Indonesia, Irham Ahada, saat 
berbicang dengan Tim MPower.

Dalam obrolan yang berlangsung 
di Innovation Room Kemnaker, 
Irham menjelaskan bahwa 
Aruna didirikan pada tahun 2015 
di Bandung. Inspirasi sektor 
perikanan dijadikan sebagai 
lahan garapan Aruna, mengingat 
2 dari 3 founder Aruna berasal 
dari daerah pesisir. Berdasarkan 
pengalaman hidup para founder, 
Aruna memilih sektor perikanan 
untuk dikembangkan, mengingat 
hingga saat ini para pegiat sektor 
perikanan, khususnya para 
nelayan, masih terkendala oleh 
sejumlah akses. 

“Karena waktu itu kebetulan 
mencari piloting paling mudah 
di Indonesia itu nelayan, ya 
sudah kita ke nelayan ini yang 
kesusahan akses pasar. Akses 
pasar mereka itu tidak bisa 
jauh dari daerahnya (tempat 
menangkap ikan). Keterkaitan 

terhadap tengkulak juga tinggi. 
Tidak punya akses pasar, akses 
modal, dan sebagainya, tidak 
ada sama sekali. Berangkat 
dari itu, kita mengembangkan 
platform informasi yang pada 
akhirnya nelayan-nelayan dapat 
memperoleh berbagai akses 
informasi,” jelas pria kelahiran 
Blora ini.

Irham menjelaskan, 
berkecimpung di sektor 
perikanan tidaklah mudah, 
terlebih, Aruna menyasar daerah 
pesisir di luar Jawa. Keterbatasan 
saluran listrik, koneksi internet, 
pemahaman masyarakat akan 
teknologi dan informasi, menjadi 
sebagian tantangan Aruna 
mengembangkan bisnisnya. 
Untuk itu, Aruna membuat 
kelompok-kelompok nelayan 
dengan menggandeng warga 
lokal untuk dijadikan sebagai 
local heroes.
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Dani Julian
Strategic Partnership

“Kita cari orang-orang yang bisa 
diajak, kita taruh di satu desa 
untuk mendampingi kelompok-
kelompok nelayan. Local heroes 
ini akan tinggal di sana, karena 
itu kita cari orang lokal. Kita ajak 
agar bisa mengembangkan 
daerahnya sendiri. Jadi kita pakai 
pendekataan, bukan melulu 
masalah modal, bukan masalah 
teknologi, bukan cuma masalah 
informasi, namun juga bisa 
masalah-masalah lain. Bisa lewat 
pendekatan melalui anaknya, 
istrinya, dan sebagainya,” terang 
Irham.

Sedangkan fungsi Aruna, 
lanjut Irham, berperan sebagai 
jembatan antara nelayan 
dengan partner Aruna. Melalui 
bantuan local heroes, Aruna akan 

melakukan collecting data dan 
profiling nelayan, serta potensi 
kelautan setempat. Kemudian 
Aruna akan memberikan 
informasi kepada partnernya 
seputar jenis ikan, musim 
potensial untuk suatu jenis 
ikan, hingga kualitas ikan yang 
ditawarkan para nelayan.

“Nelayan tidak perlu mencari 
market-nya, misalkan ada 
nelayan kepiting bakau, dia 
nggak perlu lagi mencari pasar, 
karena kita sudah carikan pasar 
kepiting bakau melalui aplikasi 
Aruna. Sehingga, bisa langsung 
transaksi yang direkam aplikasi,” 
lanjut Irham menjelaskan.

Irham juga menjelaskan, konsep 
local heroes yang mereka deploy 

di daerah nelayan juga bertugas 
membina masalah packaging, 
labeling, dan sebagainya. 
Sehingga kualitas ikan terjaga 
saat akan didistribusikan. Tugas 
ini dikerjakan secara bersama-
sama dengan kelompok nelayan.

Irham menjelaskan, tantangan 
ke depan Aruna adalah 
pengembangan SDM nelayan. 
Karena berdasarkan informasi 
dari partnernya, sebagian 
partner meminta ikan tidak 
hanya dikemas, namun juga 
diolah. “Nah inilah kenapa 
kami bekerja sama dengan 
Kemnaker sebenarnya untuk 
mengembangkan dari sisi supply-
nya, kelompok nelayannya. 
Berdasarkan pengalaman kami, 
untuk diimplementasikan 
langsung dengan teknologi ini 
agak sulit, perlu penyesuaian-
penyesuaian dulu, perlu di-
upgrading dari sisi supply-nya,” 
papar Irham.

“Kami berupaya 
memfasilitasi 
para nelayan 

seluruh Indonesia 
yang notabene 

penangkap 
ikan bertemu 

dengan pembeli-
pembelinya”
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REHAt

Harmoni 
Kampung 
badui
Berbicara tentang Budaya 
Indonesia memang tidak akan 
ada habisnya. Kebudayaan 
Indonesia sangatlah beragam, 
begitu pula suku bangsanya. 
Berdasarkan sensus Badan 
Pusat Statistik (BPS) tahun 
2010, terdapat sekitar 1.340 
suku bangsa di Indonesia yang 
tersebar dari Sabang sampai 
Merauke. Beberapa suku di 
Indonesia memiliki populasi 
yang besar seperti Jawa, Sunda, 
Minang, Padang, Batak, Bali, dan 

Bugis. Namun, ada suku yang 
terletak di daerah Banten yang 
memiliki keunikan tersendiri, 
yaitu Suku Badui.

Suku ini merupakan etnis Sunda 
yang hidup di alam pegunungan 
Kendeng, Desa Kenekes, 
Kecamatan Leuwidamar, 
Kabupaten Lebak Banten. Suku 
ini lebih senang menyebut dirinya 
sebagai “Orang Kenekeas” atau 
“Urang Kenekeas.” Menurut 
mereka, nama ini sesuai dengan 
nama wilayah mereka berada.

Suku Badui merupakan salah 
satu suku adat yang terkenal 
dengan kemampuannya 
menjaga kelestarian alam 
sekaligus kearifan lokal. Orang 
Badui berpegang teguh pada 
cara hidup tertutup, mengisolasi 
diri dari dunia luar, terlepas 

dari godaan dunia modern. 
Hal ini dimaksudkan untuk 
mempertahankan tradisi 
kelompok mereka. Kemampuan 
Badui untuk mempertahankan 
citra misterius mereka dengan 
membatasi komunikasi dengan 
dunia luar inilah yang menjadi 
kekuatan. Selain itu, mereka juga 
memiliki keyakinan tabu untuk 
didokumentasikan, khususnya 
penduduk wilayah Badui Dalam. 
Namun, justru ini juga yang 
menjadi daya tarik suku Badui 
bagi pengunjung atau wisatawan.

Beberapa 
fakta unik dari 
masyarakat Badui, 
di antaranya 
sebagai berikut:
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polos dan ikat kepala putih. 

Kesamaan keduanya dapat 
dilihat dari cara mereka 
bertahan hidup. Baik Suku 
Badui Luar maupun Badui 
Dalam, sama-sama punya 
pekerjaan sebagai petani. 
Inilah yang membuat hasil 
alam berlimpah, sehingga 
dapat dinikmati sehari-hari.

2.  Pu’un

Setiap kelompok memiliki 
pimpinan atau tokoh panutan 
dalam mengambil petunjuk 
dan keputusan terhadap 
permasalahan sosial di 
masyarakat. Begitu juga 
dengan masyarakat Badui 
Dalam, tokoh masyarakatnya 
disebut dengan Pu’un. Dia 

1.  Badui Luar dan 
    Badui Dalam

Masyarakat sosial Badui terdiri 
dari Badui Luar dan Badui 
Dalam. Keduanya punya 
kesamaan dan perbedaan 
dalam menjalankan aturan 
adat.

Badui Dalam adalah kelompok 
yang masih memegang 
teguh adat dan menjalankan 
segala aturan dengan baik. 
Mereka menolak peralatan 
elektronik dan menggunakan 
perabotan rumah tangga 
dengan memanfaatkan 
bahan-bahan yang tersedia 
di alam. Misalnya, gelas yang 
dibuat dari potongan pohon 
bambu. Sedangkan untuk 

Badui Luar, sedikit banyak 
telah terpengaruh oleh budaya 
luar. Penggunaan barang 
elektronik dan bahan-bahan 
kimia kemasan yang dilarang 
di Badui Dalam, mendapat izin 
dari ketua adat yang disebut 
Jaro pada Badui Luar.

Badui Luar juga menerima 
kunjungan tamu, baik itu 
penduduk Indonesia maupun 
mancanegara. Mereka cukup 
terbuka, hal ini tampak 
dari bagaimana mereka 
menyambut tamu untuk 
masuk bahkan menginap di 
tempatnya. Salah satu ciri khas 
yang melekat kuat adalah 
dominasi warna gelap polos 
pada Badui Luar. Sebaliknya, 
Badui Dalam lebih sering 
memakai baju warna putih 
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bertugas menentukan masa 
tanam dan masa panen, 
menerapkan hukum adat, 
serta mengobati penduduk 
yang sakit. Orang Badui selalu 
menghormati yang lebih tua, 
terutama pemimpin.

3.  Budaya Gotong 
     Royong

Hampir seluruh daerah 
di Indonesia memiliki 
budaya gotong royong. 
Namun, seiring dengan 
perkembangan zaman, 
budaya gotong royong ini 
sudah mulai ditinggalkan 
oleh masyarakat Indonesia. 
Namun tidak bagi 
masyarakat Suku Badui. 
Masyarakat Badui masih 
memegang teguh semangat 
bergotong royong. Biasanya, 
mereka bergotong royong 
saat berpindah lahan 
pertanian ke tempat yang 
lebih subur.

4. Kekayaan 

Suku Badui memiliki 
bentuk rumah yang sama, 
ini sebagai tanda mereka 
percaya bahwa rumah tidak 
menunjukkan seberapa kaya 
seseorang. Kekayaan orang 
Badui Dalam dilihat dari 
kepemilikan benda seperti 
tembikar yang terbuat dari 
kuningan. Semakin banyak 
jumlah tembikar, semakin 
tinggi derajat orang tersebut.

5.  Peralatan Mandi 
     dari Alam

Orang Badui Dalam memilih 
menggunakan bahan-
bahan yang tersedia di alam 
untuk membersihkan diri. 
Mereka menggunakan batu 
yang kemudian di gosok-
gosokan ke tubuh sebagai 
pengganti sabun mandi yang 
berbahan kimia. Sementara, 
untuk membersihkan gigi 
menggunakan serabut 
kelapa. Suku Badui Dalam 
memang sangat menghargai 
alam mereka, mereka 
tidak ingin menggunakan 
peralatan yang mengandung 
bahan kimia dan sampah 
plastik.

6. Larangan 
    Berkunjung 
    Selama 3 Bulan

Suku Badui Dalam memiliki 
tradisi puasa yang dilakukan 
selama 3 bulan berturut-
turut. Kegiatan berpuasa 
ini disebut “Kawulu”. Saat 
mereka melakukan tradisi 
Kawulu, penduduk luar 
dilarang berkunjung ke 
Badui Dalam. Jika ingin 
berkunjung ke sana, hanya di 
perbolehkan berkunjung ke 
perkampungan Badui Luar 
tetapi tidak boleh menginap. 
Kawulu merupakan kegiatan 
sakral dan tidak boleh 
diganggu oleh masyarakat 
luar. Selama masa Kawulu, 
mereka memanjatkan doa 
kepada nenek moyang agar 
selalu diberi keselamatan dan 
diberi panen yang berlimpah.

7.  Ayam Merupakan 
     Makanan yang 
     Mewah

Suku Badui Dalam sangat 
gemar memelihara ayam. 
Namun, mereka hanya 
makan ayam sebulan 
sekali. Selebihnya, mereka 
akan menyembelih ayam 
peliharaan pada hari-hari 
tertentu saja, misalnya saat 
upacara adat, pernikahan, 
atau kelahiran bayi.

8.  Budaya Berjalan 
     Kaki

Orang Badui gemar 
berjalan kaki saat bepergian 
kemana saja. Mereka 
akan tetap berjalan kaki 
saat mengunjungi kolega 
atau keluarga lain, atau 
berdagang di tempat yang 
jaraknya cukup jauh dari 
rumah. Tidak heran, jika 
kondisi alam di sana masih 
sangat terjaga dan orang-
orang Badui juga sehat-
sehat.

Suku Badui 
merupakan 
salah satu 

suku adat yang 
terkenal dengan 
kemampuannya 

menjaga 
kelestarian alam 

sekaligus kearifan 
lokal.
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Resensi Film Joker 
(2019)
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GAYA HIDUP

Joker adalah sosok 
pemilik senyum yang 
mengerikan dan dikenal 
sebagai musuh bebuyutan 

Batman, superhero dalam DC 
Film. Karakter Joker yang antihero 
dari Batman selalu menarik 
perhatian. Meski tak memiliki 
kekuatan super, sosok Joker yang 
dikenal memiliki kekejaman dan 
kegilaan tingkat tinggi yang 
membuatnya disukai oleh para 
pecinta komik.

Film Joker mengisahkan 
tentang Arthur Fleck (Joaquin 
phoenix), seorang komedian 
yang mengalami gangguan 
mental yang akhirnya melakukan 
tindakan kriminal. Film ini juga 
dibumbui dengan adegan 
kekerasan yang realistis. Film 
ini bercerita dengan mengulik 
masa lalu karakter yang terkenal 
kejam ini. Joker versi Phoenix 
ini layaknya orang yang menari 

Identitas/Data Film:

Judul   : Joker

Genre   : Drama, Thriller

Rilis   : Oktober 2019

Durasi   : 122 menit

Kategori  : Dewasa

Sutradara  : Todd Phillips

Naskah  : Todd Phillips, Scott Silver

Pemain  : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, 

     Brett Cullen

Produksi   : DC Films, Village Roadshow Pictures, Bron Creative,  Joint Effort

di garis simpati. Melalui film 
ini, dapat disimpulkan bahwa 
Joker tidak lagi menganggap 
hidupnya sebagai sebuah tragedi, 
melainkan sebagai sebuah 
komedi semata, dan tariannya 
pun bukan berarti dia berusaha 
melucu. Tetapi, simbol akan 
penerimaan atas kegilaanya 
sendiri. Film ini juga berupaya 
mendeskripsikan mekanisme 
ketidakadilan yang terjadi di 
dunia nyata.

Jika ditelisik dari sisi kesehatan, 
film ini menekankan pentingnya 
kesehatan   mental. Banyak 
orang menganggap kesehatan 
mental sebagai hal yang 
sepele. Nyatanya, film Joker 
menggambarkan betapa 
pentingnya kesehatan mental 
bagi kehidupan seseorang. 
Penting bagi kita yang 
sedang mengalami gangguan 
mental untuk segera mencari 

pertolongan. Semakin dini 
mencari pertolongan, semakin 
mudah untuk mengobati 
gangguan mental. Selain dari 
kesehatan mental yang harus 
diperhatikan, Film Joker juga 
mengingatkan pentingnya 
menghargai perasaan orang 
lain. Film ini mengajarkan 
kita untuk memposisikan diri 
sebagai orang lain ketika akan 
melakukan tindakan kepada 
orang tersebut. Seseorang 
dapat dikatakan dewasa ketika 
mampu menghargai orang lain 
dan mampu mengatakan maaf 
ketika menyinggung perasaan 
orang lain. Meskipun film Joker 
ini menunjukkan sisi gelap 
kehidupan seseorang, banyak 
pelajaran hidup yang dapat 
diambil dan diterapkan dari film 
tersebut. Semoga pesan moral 
dari film Joker ini tersampaikan 
kepadamu.
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Foto : Istimewa
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Membangunan SDM produktif 
merupakan prioritas pemerintah.
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