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BAB III 

IMPLEMENTASI PROYEK PROMOTE DI BAWAH DECENT WORK 

COUNTRY PROGRAMME (DWCP) ILO 

 

 Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Bab ini 

berjudul implementasi proyek Promote di bawah Decent Work Country Programme 

(DWCP) ILO merupakan salah satu bab inti atau pembahasan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Pada sub bab pertama akan menjelaskan mengenai profil ILO. 

Sedangkan dalam sub bab berikutnya akan menjelaskan mengenai skema Decent 

Work Country Programme (DWCP), kemudian Promote sebagai program Decent 

Work Country Programme (DWCP) di Indonesia. 

3.1 Profil ILO 

ILO merupakan salah satu organisasi internasional yang berada di bawah 

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini mempunyai tugas 

khusus untuk menyusun serta mengawasi standar-standar ketenagakerjaan 

internasional. ILO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang 

mempunyai struktur tripartit. Artinya ILO dalam menyusun dan membuat 

kebijakan-kebijakan serta program-programnya mengundang perwakilan 

pemerintah, pengusaha, sekaligus pekerja untuk duduk bersama dan menempatkan 

pada posisi yang setara.90 

                                                           
90Laporan International Labour Organization, Menghapus Pekerjaan Anak di Indonesia: Dukungan 
20 Tahun,  Op. Cit, hal. 5 
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Pembentukan ILO didasarkan pada tiga alasan yakni alasan kemanusiaan, 

ekonomis, dan politis.91 Pertama, alasan kemanusiaan, ILO didirikan sebagai upaya 

memperbaiki kesejahteraan pekerja. Kondisi para pekerja pada saat itu sangat 

tereksploitasi tanpa memperhatikan kehidupan keluarga, kesehatan, serta masa 

depan para pekerja. Kedua alasan ekonomis, hal ini didasari sepenuhnya bahwa 

tuntutan yang sangat tinggi atas kesejahteraan pekerja bukanlah suatu hal yang 

menarik bagi pihak perusahaan. Pihak perusahaan beranggapan bahwa hal ini akan 

meningkatkan biaya produksi sekaligus mampu melemahkan daya saing. Alasan 

ketiga yakni politis, hal ini terlihat jelas bahwa ketidakadilan yang dialami oleh para 

pekerja yang jumlahnya semakin meningkat akibat industrialisasi dapat 

menimbulkan konflik, yang mana konflik ini bisa mengancam perdamaian dunia.92 

Dalam menjalankan berbagai kegiatannya ILO selalu mengedepankan 

masalah Hak Asasi Manusia (HAM), formulasi kebijaksanaan serta program 

internasional dengan tujuan untuk menggalakkan hak asasi manusia yang paling 

mendasar salah satunya yang dicakup adalah mengenai hak PRT. ILO mempunyai 

badan utama dalam struktur organisasinya, seperti yang disebutkan dalam 

konstitusi ILO pasal 2 terdiri dari konferensi umum wakil-wakil anggota atau 

konferensi perburuhan internasional (International Labour Conference), badan 

pimpinan atau badan pengurus (Governing Body), kantor perburuhan internasional 

                                                           
91Ibid 
92Laporan International Labour Organization, Prinsip-Prinsip Mendasar di Tempat Kerja serta 
Peran Polisi dalam Perselisihan Hubungan Industrial: Manual Pelatihan, diakses melalui 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_122036.pdf (12/03/2017, 10:02 WIB) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122036.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122036.pdf
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(International Labour Office).93 Konferensi perburuhan internasional 

(International Labour Conference) merupakan badan yang bertugas sebagai 

pengambil keputusan tertinggi di ILO.94 Dalam International Labour Conference 

yang merupakan perwakilan dari masing-masing negara anggota yang hingga saat 

ini berjumlah 187 negara.95 Adapun rincian negara-negara yang menjadi anggota 

ILO dapat dilihat dalam lampiran ke-1. 

Kedua, badan pengurus atau badan pimpinan (Governing Body), badan ini 

mempunyai tugas utama yakni menetapkan kebijakan dan prioritas bagi 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan ILO secara keseluruhan serta menetapkan dan 

memandu kegiatan-kegiatan konkrit ILO.96 Badan pengurus (Governing Body) 

terdiri atas 56 anggota tituler, tituler merupakan sebuah gelar kehormatan yang 

diberikan apabila menjabat sebagai 56 anggota tersebut, anggota tituler dalam 

badan pengurus (Governing Body) berada di atas wakil anggota, yang terdiri dari 

28 wakil pemerintah negara anggota, 14 wakil pekerja, dan 14 wakil pengusaha.97 

Dari 56 anggota tituler tersebut, sepuluh kursi pemerintah tituler dipegang secara 

permanen oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan industri terbesar 

seperti Brasil, China, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Federasi Rusia, Inggris, 

serta Amerika Serikat. Untuk anggota pemerintah lainnya dipilih oleh Konferensi 

                                                           
93Laporan International Labour Organization, Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, Op. 
Cit, hal. 7, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_151591.pdf (12/03/2017, 17:07 WIB) 
94Ibid 
95Region and Countries, diakses dalam http://www.ilo.org/global/regions/lang--en/index.htm 
(26/07/2017, 02:49 WIB) 
96Governing Body, diakses melalui http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-
works/governing-body/lang--en/index.htm (08/06/2017, 11:46 WIB) 
97Sentanoe Kertonegoro, 1998, Kebebasn Berserikat (Fredom of Association), YTKI, hal. 2-3 dalam 
Asri Wijayanti, 2012, Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO, Bandung: CV. 
Karya Putra Darwati, hal. 45 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151591.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151591.pdf
http://www.ilo.org/global/regions/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/governing-body/lang--en/index.htm
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setiap 3 tahun sekali, sedangkan untuk organisasi pekerja dan pengusaha dipilih 

sesuai dengan kapasitas masing-masing.98 Kemudian ada 66 wakil anggota (Deputi) 

yang terdiri dari 28 wakil pemerintah, 19 wakil pengusaha, dan 19 wakil pekerja.99 

Deputi atau wakil anggota merupakan orang kedua dalam susunan organisasi badan 

pengurus (Governing Body) yang mengambil alih pimpinan apabila anggota yang 

menjabat sebagai anggota tituler tidak berada di tempat dan mempunyai kuasa 

jabatan untuk bertindak. 

Selajutnya kantor perburuhan internasional (International Labour Office), 

kantor ini merupakan sekretariat ILO yang mempunyai tugas untuk melaksanakan 

program-program nyata pada tingkat pusat, regional, maupun nasional di negara-

negara anggota ILO.100 Kantor perburuhan internasional pada tingkat regional 

berjumlah 5 diantaranya tersebar di Afrika (Abidjan), Amerika (Lima), Arab 

(Beirut), Asia dan Pasifik (Bangkok), Eropa dan Asia Tengah (Jenewa).101 Tersebar 

juga didalamnya kantor-kantor nasional pada setiap kantor regional tersebut.  

ILO mempunyai kebijakan untuk mengatur keuangannya sendiri. Kebijakan 

keuangan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

oleh ILO. ILO memiliki tiga sumber pendanaan diantaranya yakni:102 

1. Anggaran reguler (Regular Budget) 

2. Akun pendukung anggaran reguler (Regular Budget Supplementary 

Account) 

                                                           
98Governing Body, Op. Cit 
99Ibid. 
100Asri Wijayanti, Op. Cit., hal. 44-45 
101Regions and Countries, Op. Cit 
102Programme and Budget, dikases melalui http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-
works/programme-and-budget/lang--en/index.htm (08/06/2017, 22:35 WIB) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/programme-and-budget/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/programme-and-budget/lang--en/index.htm
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3. Sumber anggaran tambahan yang digunakan untuk kerjasama teknis (Extra 

Budgetary Resources for Technical Cooperation) 

Pertama, anggaran reguler (Regular Budget) merupakan iuran dari masing-

masing anggota ILO, besarnya ditentukan dari kemampuan masing-masing negara 

sesuai pendapatan perkapitanya.103 Adapun rincian anggaran reguler pada tahun 

2017 yang harus di bayarkan oleh masing-masing negara anggota ILO dapat dilihat 

dalam lampiran ke-2.104 Kedua, Regular Budget Supplementary Account  

merupakan kontribusi sukarela dari keenam mitra ILO dalam RBSA yang 

menyediakan kumpulan sumber daya yang fleksibel, yang mana anggaran ini akan 

dialokasikan pada area yang strategis atau program yang kurang dana.105 Adapun 

negara-negara yang menjadi mitra ILO untuk akun pendukung anggaran reguler 

yakni Belgium, Denmark, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia.106 Selanjutnya, 

Sumber anggaran tambahan yang digunakan untuk kerjasama teknis (Extra 

Budgetary Resources for Technical Cooperation) merupakan dana yang didapat 

ILO melalui organisasi-organisasi internasional, baik bilateral maupun multilateral 

serta entitas PBB.107 Donor ini merupakan kontribusi yang ditujukan untuk proyek 

tertentu dengan garis waktu yang telah ditentukan serta fokus geografis yang 

ditetapkan.108 

                                                           
103Funding, dikases dalam http://ilo.ch/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-
management/funding/lang--en/index.htm (09/06/2017, 05:58 WIB) 
104Statement of Contributions Due From Member States for 2017 (in Swiss francs), diakses dalam 
http://www.ilo.org/finance/finapps.dochandle?p_file=126 (30/07/2017, 10:50 WIB) 
105Ibid., hal. 3 
106Ibid., hal 4 
107Program and budget, Op. Cit 
108Donors, diakses dalam http://www.ilo.org/brussels/donors/lang--en/index.htm (09/06/2017, 
06:22 WIB) 

http://ilo.ch/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/funding/lang--en/index.htm
http://ilo.ch/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/funding/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/finance/finapps.dochandle?p_file=126
http://www.ilo.org/brussels/donors/lang--en/index.htm
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Dalam mewujudkan tujuan untuk mempromosikan kerja layak bagi PRT 

serta untuk mengurangi PRT anak melalui proyek Promote di Indonesia, kantor 

regional ILO di wilayah Asia dan Pasifik tepatnya yang berada di Bangkok menjadi 

kepanjangan tangan dari kantor sekretariat ILO di Jenewa untuk meneruskan 

mandat ILO mengenai pekerjaan yang layak. ILO juga telah membangun kerjasama 

dengan United States Department of Labor (USDOL). Perjanjian telah ditanda 

tangani antara ILO dan USDOL sejak tahun 1998 untuk lebih dari 175 proyek. 

Salah satu program yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah program 

Promote. Yang mana dalam program Promote USDOL memberikan donor sebesar 

USD 5,000,000.109 

Kantor pusat atau sekretariat ILO berada di Jenewa, struktur yang ada di 

markas besar atau sekretariat ILO terdiri atas 3 Deputi Dirjen yakni Deputi Dirjen 

bidang kebijakan, Deputi Dirjen bidang manajemen dan reformasi, dan deputi 

Dirjen bidang operasi lapangan dan kemitraan.110 Pada penelitian ini lebih 

mengarah pada Deputi Dirjen bidang manajemen dan reformasi dipimpin juga oleh 

Deputi Dirjen. Didalam Deputi Dirjen bidang manajemen dan reformasi terdapat 

beberapa departemen khususnya dalam penelitian ini yakni Departemen 

pemrograman dan manajemen strategis nantinya akan bertugas untuk menyarankan 

Direktur Jenderal serta akan membantu manajemen dan staf ILO yang berkaitan 

dengan perencanaan program, alokasi sumber daya, dan pelaporan pelaksanaan.111 

                                                           
109Technical Cooperation Project Summary, diakses dalam 
https://www.dol.gov/ilab/projects/summaries/Indonesia_PROMOTE.pdf (12/08/2017, 14:27 WIB) 
110Reform of the International Labour Organization’s Headquarters Organizational Structure, hal. 
2, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/organizationaldescription/wcms_204939.pdf (27/07/2017, 08:09 WIB) 
111Ibid., hal. 5-6 

https://www.dol.gov/ilab/projects/summaries/Indonesia_PROMOTE.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/organizationaldescription/wcms_204939.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/organizationaldescription/wcms_204939.pdf
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Departemen pemrograman dan manajemen strategis mempunyai fokus tugas 

mempersiapkan untuk bekerjasama dengan semua unit kantor, konferensi 

ketenagakerjaan internasional yang berkaitan dengan perencanaan strategis, 

pelaksanaan program dan penganggaran dua tahunan, kemudian mengembangkan 

kapasitas ILO dalam manajemen berbasis hasil.112 Skema besar ILO yang berada di 

bawah Departemen pemrograman dan manajemen strategis adalah Decent Work 

Country Programme (DWCP).113 

3.2 Skema Decent Work Country Programme (DWCP) 

Decent Work Country Programme (DWCP) merupakan suatu kerangka 

kerjasama utama, yang mana dalam hal ini ILO memberikan dukungannya kepada 

negara-negara anggotanya mengenai program pekerjaan yang layak untuk negara-

negara anggota ILO. Kerangka kerja utama ini didasarkan pada mandat ILO yakni 

untuk memajukan peluang bagi perempuan dan laki-laki guna mendapatkan 

pekerjaan yang layak serta produktif dalam kondisi kesetaraan, keamanan, 

kebebasan, dan bermartabat.114 Melalui DWCP, ILO telah mempromosikan mandat 

tersebut pada tingkat negara dan sebagai bagian dari tindakan ILO dalam 

menanggulangi krisis pekerjaan di seluruh dunia.115 

                                                           
112Strategic Programming and Management Department (PROGRAM), diakses dalam 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/lang-
-en/index.htm (28/07/2017, 09:04 WIB) 
113 Departments and Offices, diakses melalui http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-
works/departments-and-offices/lang--en/index.htm (08/06/2017, 11:59 WIB) 
114Program Pekerjaan Layak Nasional 2012-2015, hal. 8 diakses dalam 
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_434_indo.pdf (22/07/2017, 14:34 WIB) 
115ILO Decent Work Country Programmes: A Guidebook Version 3, hal. 1, dakses dalam 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/dwcpguidebookv3.pdf 
(22/05/2017, 14:56 WIB) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--en/index.htm
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_434_indo.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/dwcpguidebookv3.pdf
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Dalam organisasi ILO, DWCP merupakan ungkapan dari program dan 

anggaran ILO di negara-negara anggotanya. DWCP mempunyai peran khusus pada 

siklus pemrograman dan penganggaran ILO.116 Program dan anggaran dua tahunan 

ILO disusun dalam konteks rencana strategis serta sebagian besar disusun 

berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penyusunan DWCP.117 Dalam pencapaian 

hasil DWCP tersebut akan berkontribusi terhadap kemajuan menuju pencapaian 

hasil global organisasi.  

Decent Work Country Programme (DWCP) bekerja dengan dua cara 

sekaligus yakni selain mempromosikan pekerjaan yang layak sebagai elemen 

terpentingnya atas kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan, serta strategi 

pembangunan nasional. DWCP juga secara bersamaan menciptakan kerangka kerja 

untuk melayani konstituen tripartitnya melalui pengetahuan, dan advokasi ILO.118 

Konstituen tripartit ILO terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi 

pekerja. 

DWCP telah dijalankan di beberapa negara-negara anggota ILO, 

diantaranya Afghanistan, Indonesia, Nepal, Banglades, China, Fiji, India, Kiribati, 

Mongolia, Kamboja, Pakistan, Samoa, Solomon, Sri Lanka, Timor-Leste, Tuvalu, 

Vanuatu, Vietnam, Papua Nugini, Republik Demokratis Rakyat Lao.119 Salah satu 

                                                           
116ILO Decent Work Country Programme: A Practical Guidebook Version 4, hal. 4, diakses dalam 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---
program/documents/genericdocument/wcms_561025.pdf (22/07/2017, 16:06 WIB) 
117Ibid. 
118Decent Work Country Programmes, diakses dalam 
http://www.ilo.org/asia/decentwork/dwcp/lang--en/index.htm (22/07/2017, 16:29 WIB) 
119Ibid. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_561025.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_561025.pdf
http://www.ilo.org/asia/decentwork/dwcp/lang--en/index.htm
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contoh peran aktif DWCP di salah satu negara seperti misalnya DWCP di 

Indonesia, dalam penelitian ini lebih mengarah pada DWCP tahun 2012-2015. 

3.3 Promote Sebagai Program Decent Work Country Programme (DWCP) di 

Indonesia 

Decent Work Country Programme (DWCP) merupakan skema besar yang 

diusung oleh ILO yang berada di bawah Deputi Dirjen Manajemen dan Reformasi 

dalam Departemen Pemrograman dan Manajemen Strategis guna ikut serta 

berkontribusi terhadap upaya PBB khususnya dalam penegakan Hak Asasi Manusia 

(HAM) di dunia. Mengingat, ILO merupakan organisasi yang berada di bawah 

PBB. Selain itu DWCP juga telah menerjemahkan mandat ILO untuk 

mempromosikan kerja layak serta produktif bagi laki-laki maupun perempuan 

dengan kondisi kerja yang aman, sejahtera, dan bermartabat yang dielaborasi 

dengan indikator kerja layak yang ada dalam definisi kerja layak menurut ILO yakni 

sarana untuk mencapai keadilan baik itu keadilan dalam memberikan penghasilan 

yang adil, menyediakan keamanan di tempat kerja dan menjamin perlakuan 

(bermartabat), kesempatan yang sama bagi semua.120  

Di bawah skema kerjasama Decent Work Country Programme (DWCP) 

yang telah dikembangkan sejak tahun 2006 di Indonesia, kerangka kerja ILO yang 

dikembangkan dengan melibatkan partisipasi penuh pemerintah, organisasi 

pengusaha, serta pekerja, yang kemudian diimplementasikan dengan keterlibatan 

                                                           
120 Decent Work, diakses dalam http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm 
(28/10/2017, 09:07 WIB) 

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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aktif dari ketiga pihak tersebut.121 Pada saat proses perumusan DWCP di Indonesia, 

identifikasi prioritas secara tegas mengacu pada Pakta Lapangan Kerja Indonesia 

(PLKI), yang mana PLKI ini telah dirumuskan sebagai adaptasi dan pelaksanaan 

Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact-GJP) pertama pada tingkat negara 

menurut hasil tinjauan ketenagakerjaan global. Pakta Lapangan Kerja Global 

tersebut berisi mengenai portofolio kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan, 

melindungi banyak orang, dan menyeimbangkan ulang kebijakan-kebijakan seiring 

dengan agenda kerja yang layak. Pakta Lapangan Kerja Global telah diadopsi oleh 

ILO pada bulan Juni 2009.  

Dalam menanggapi Pakta Lapangan Kerja Global yang telah diadopsi oleh 

ILO tersebut, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada ILO guna 

mempertimbangkan penerapan atas pakta tersebut. Selanjutnya, konstituen tripartit 

yang terdiri atas wakil pemerintah (dari Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi), wakil organisasi pekerja, wakil organisasi 

pengusaha mengadakan pertemuan pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta, yang 

mana dalam pertemuan tersebut, konstituen tripartit menilai bahwa Pakta Lapangan 

Kerja Global sangat relevan bagi Indonesia sehingga penting untuk melakukan 

pengadaptasian secara spesifik untuk kebutuhan Indonesia dalam bentuk Pakta 

Lapangan Kerja Indonesia. Pengembangan Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) 

bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

                                                           
121Country Level Programming In The ILO, diakses melalui http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/country/lang--en/index.htm (02/05/2017, 19:29 
WIB) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/country/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/results-based-management/country/lang--en/index.htm
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(RPJMN) Pemerintah.122 Prioritas bidang PLKI harus berdasarkan bidang prioritas 

mitra sosial dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2025 serta RPJMN 2010-2014. Proses penyusunan draft PLKI melalui 

serangkaian pertemuan konsultasi serta kajian teknis sebelum dicapainya 

kesepakatan tripartit (antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha). Melalui proses 

tersebut selanjutnya isi draft dinegosiasikan serta direvisi. Draft akhir didiskusikan 

dalam sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional pada bulan Februari 

2011.123 Selanjutnya pada tanggal 13 April 2011 PLKI resmi ditandatangani oleh 

perwakilan unsur tripartit dalam LKS tripartit nasional yang disaksikan oleh 

Presiden Republik Indonesia di Istana Negara.124 

Dalam merumuskan RPJMN 2010-2014 yang disusun oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional harus berdasarkan visi, misi, dan program prioritas Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono,125 harus mengidentifikasi prakiraan permasalahan utama 

yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan yang mengacu pada perkembangan 

terakhir pada saat penyusunan RPJMN, serta penyebabnya untuk diselesaikan 

dalam periode lima tahun kedepan. Selanjutnya, dalam merumuskan RPJMN 

Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan skala prioritas dalam 

                                                           
122 Tinjauan Negara Untuk Pakta Lapangan Kerja Global Indonesia, diakses dalam 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf (15/09/2017, 15:23 WIB) 
123 Pakta Lapngan Kerja Indonesia 2011-2014, hal. 6, diakses dalam 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_157803.pdf (20/09/2017, 07:01 WIB) 
124 Ibid 
125 Diskusi Rancangan RPJMN 2010-2014, diakses dalam 
http://www.bpkp.go.id/berita/read/3726/4785/DISKUSI-RANCANGAN-RPJMN-2010-2014.bpkp 
(21/9/2017, 09:13 WIB) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151898.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157803.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157803.pdf
http://www.bpkp.go.id/berita/read/3726/4785/DISKUSI-RANCANGAN-RPJMN-2010-2014.bpkp
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025, kemudian melihat 

visi, misi, dan program yang diprioritaskan oleh Presiden yang telah terpilih, serta 

mempertimbangkan komitmen internasional atau global terbaru.126 Dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 disebutkan pada pasal 

2 ayat 3 bahwa “RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga 

dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga...”.127 Sehingga akan 

menghasilkan keselarasan pada setiap Kementerian dalam menyusun dan 

merumuskan rencana strategis Kementerian harus mengacu pada RPJMN tersebut. 

Hal ini sama dengan perumusan Master Plan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional berdasarkan program prioritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Deputi bidang perekonomian. 

Dengan adanya pertimbangan komitmen internasional atau global terkini dalam 

penyusunan RPJMN, MP3EI, DWCP Indonesia 2012-2015 hal ini secara otomatis 

identifikasi prioritas akan berkaitan satu dengan yang lainnya antara GJP, PLKI 

dengan kerangka pembangunan nasional Indonesia yang terangkum dalam RPJPN 

2025, RPJMN 2010-2014, MP3EI, serta dalam perumusan DWCP Indonesia 2012-

2015.  

                                                           
126 Tinjauan Negara Untuk Pakta Lapangan Kerja Global Indonesia, Op.Cit 
127 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014: Buku I Prioritas Nasional, hal. 33, diakses 
dalam https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJMN%202010-2014.pdf (21/09/2017, 08:48 
WIB) 

https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJMN%202010-2014.pdf
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Adapun program RPJMN 2010-2014 yang sesuai dengan DWCP salah 

satunya yakni tercermin dalam prioritas keempat mengenai penanggulangan 

kemiskinan melalui kegiatan prioritas peningkatan perlindungan pekerja 

perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan strategi kegiatan memfasilitasi 

pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan 

keterampilan serta berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk untuk anak.128 Program RPJMN 2010-2014 ini sesuai dengan 

salah satu prioritas DWCP 2012-2015 mengenai perlindungan sosial. Selanjutnya, 

MP3EI mempunyai visi untuk mendorong perekonomian Indonesia menjadi negara 

maju yang semakin diakui masyarakat dunia melalui pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan inklusif, visi tersebut selaras dengan visi RPJPN 2025 sekaligus sesuai 

dengan prioritas DWCP yang pertama yakni penciptaan lapangan kerja untuk 

pertumbuhan inklusif.129   

Proses perumusan DWCP di Indonesia harus mencakup prioritas 

Pemerintah Indonesia (terangkum dalam RPJMN 2010-2014 dan MP3EI) sehingga 

DWCP sejalan dengan program prioritas Pemerintah, mandat ILO 

(mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua laki-laki dan perempuan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam kondisi bebas, setara, aman, dan 

bermartabat), serta prioritas para konstituen tripartit.130 Penyusunan DWCP di 

Indonesia melibatkan serangkaian kajian serta konsultasi dengan para mitra tripartit 

                                                           
128 Ibid. 
129 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, hal. 15, 
diakses dalam https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-
percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/ (21/09/2017, 
10:37 WIB) 
130 Ibid,. 

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/master-plan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei-2011-2025/
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- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Rencana Pembangunan 

Nasional (Bappenas), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Konfederasi 

serikat pekerja nasional yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).131  

Setelah melewati serangkaian kajian serta konsultasi dengan para mitra 

tripartitnya tersebut secara resmi peluncuran DWCP untuk Indonesia 2012-2015 

diadakan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012, peluncurn DWCP artinya 

penandatanganan deklarasi tripartit untuk DWCP Indonesia 2012-2015 oleh mitra 

tripartit ILO diantaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Apindo, 

KSBSI, KSPI, KSPSI dengan Kantor Regional ILO untuk Asia Pasifik.132 Dalam 

DWCP Indonesia 2012-2015 menetapkan tiga prioritas yakni penciptaan lapangan 

kerja untuk pertumbuhan inklusif artinya terdapat perluasan serta akses terhadap 

sumber daya ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi tidak terkecuali kelompok yang 

kurang diuntungkan misalnya kelompok miskin. Prioritas selanjutnya yakni 

hubungan industrial yang harmonis artinya dengan adanya peningkatan tata kelola 

administrasi ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang efektif 

antara pengusaha dan pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi serta 

                                                           
131 Peluncuran Program Pekerjaan Layak untuk Indonesia 2012-2015, diakses dalam 
http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_189866/lang--en/index.htm (20/09/2017, 06:46 
WIB) 
132 Peluncuran Agenda Pekerjaan Layak di Indonesia 2012-2015: Mewujudkan Pekerjaan Layak di 
Indonesia, hal. 2, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--
-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_195473.pdf (21/09/2017, 09:40 WIB) 

http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_189866/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_195473.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_195473.pdf
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lingkungan kerja yang lebih baik,133 dan yang terakhir perlindungan sosial untuk 

semua.134  

Pada bidang prioritas penciptaan lapangan kerja di Indonesia ada beberapa 

poin di dalamnya diantaranya :135 

1. Ketenagakerjaan yang diarusutamakan dalam kebijakan ekonomi makro, 

perburuhan dan sosial melalui analisis dan perangkat perburuhan yang baik, 

pada poin ini proyek kerjasama teknisnya yakni ETE (Assessing and 

Addressing the Effects of trade on Employment), MAP (Monitoring and 

Assessing Progress on Decent Work), PcDP II (People centred Development 

Programme Phase II) 

2. Peningkatan kebijakan serta program untuk lebih mempersiapkan 

perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja, pada poin ini 

kerjasama teknisnya yakni ILO/SIDA (Swedish International Development 

Cooperation Agency) mengenai ketenagakerjaan muda 

3. Pengoptimalan hasil ketenagakerjaan dari investasi publik dan masyarakat, 

pada poin ini proyek kerjasama teknisnya adalah RACBP Nias (Nias Islands 

Rural Access and Capacity Building Project), Proyek jalan Aceh, Proyek 

SAMASAMA (Social Accounting Matrix Advisory Support and Monitoring 

Assistance), Green Jobs Asia (pipeline) proyek REDD+ (Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 

                                                           
133 Menaker-Direktur ILO Bahas Penciptaan Lapangan Kerja, diakses dalam 
http://www.antarasumbar.com/berita/124002/menaker-direktur-ilo-bahas-penciptaan-lapangan-
kerja.html (21/09/2017, 09:26 WIB) 
134 Laporan International Labour Organization, Program Pekerjaan Layak Nasional Untuk 
Indonesia 2012-2015, Op. Cit, hal. 10-11 
135Ibid, hal. 13-17 

http://www.antarasumbar.com/berita/124002/menaker-direktur-ilo-bahas-penciptaan-lapangan-kerja.html
http://www.antarasumbar.com/berita/124002/menaker-direktur-ilo-bahas-penciptaan-lapangan-kerja.html
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4. Peningkatan kebijakan serta program kewirausahaan, bisnis, dan 

pengembangan koperasi guna menciptakan lapangan kerja bagi perempuan 

dan laki-laki termasuk inklusi keuangan, pada poin ini proyek kerjasama 

teknis yang dilakukan adalah PROMISE IMPACT (Promoting Micro and 

Small Enterprises through Improved Entrepreneurs’ Access to Finance and 

Green Business Services) tahap persiapan, PcDP II (People centred 

Development Programme Phase II), Pelagandong SCORE (Sustaining 

Competitive and Responsible Enterprises), Green Jobs Asia, Proyek 

Mentawai, Proyek UKM ASEAN 

5. Keterampilan pekerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan 

serta kompetensi untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, pada 

poin ini proyek kerjasama teknis yang dilakukan adalah (pipeline) Proyek 

rumput laut, Green Jobs Asia 

Kedua, hubungan industrial, bidang prioritas ini sejak lama telah menjadi 

salah satu fokus ILO di Indonesia. Dalam bidang prioritas kedua mengenai 

peningkatan hubungan industrial ini terdapat beberapa poin didalamnya yakni 

mengenai penyediaan layanan administrasi ketenagakerjaan yang efektif guna 

meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja, tersusun dalam proyek kerjasama 

teknis BWI (Better Work Indonesia), SCORE (Sustaining Competitive and 

Responsible Enterprises), ILO/Norwegia pada pengarusutamaan gender, 

ILO/Korea pada K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), ILO/Norwegia pada 

peningkatan administrasi ketenagakerjaan, Proyek Pelagandong. Kemudian poin 

kedua yakni konstituen tripartit secara efektif terlibat dalam dialog sosial guna 
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menerapkan peraturan ketenagakerjaan serta standar ketenagakerjaan internasional, 

yang mana tersusun atas proyek kerjasama teknis yakni ILO/SIDA (Swedish 

International Development Cooperation Agency) global (deklarasi). Selanjutnya, 

penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk 

berkontribusi dalam hubungan industrial yang harmonis menurut mandat dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam poin ini tersusun proyek kerjasama teknis 

BWI (Better Work Indonesia).136 

Ketiga yakni mengenai perlindungan sosial untuk semua.137 Dalam 

penelitian ini lebih mengarah pada bidang prioritas DWCP poin ketiga ini, 

mengenai perlindungan sosial untuk semua melalui penerapan efektif dari Rencana 

Aksi Nasional guna Pengahapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 

yang mana dalam poin tersebut tersusun atas proyek kerjasama teknis yakni proyek 

Promote. 

Proyek Promote merupakan salah satu proyek kerjasama teknis ILO dengan 

Indonesia di bawah skema kerjasama utama yakni Decent Work Country 

Programme (DWCP). Sejak Juli 2014, Nota Kesepahaman (MoU) mengenai 

pelaksanaan proyek Promote di Indonesia telah ditandatangani oleh ILO Jakarta 

dengan Kementerian Tenaga Kerja.138 Proyek Promote mengusulkan sebuah 

strategi unik untuk mempengaruhi perubahan yang berlangsung lama guna 

mengakhiri pekerja anak di sektor pekerjaan rumah tangga dengan meningkatkan 

                                                           
136Laporan International Labour Organization, Program Pekerjaan Layak Nasional Untuk Indonesia 
2012-2015, Op. Cit, hal. 19-20 
137Ibid, hal. 11 
138Program ILO di Indonesia: Capaian 2014, hal. 57, diakses dalam 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
jakarta/documents/publication/wcms_368196.pdf (15/09/2017, 08:21 WIB) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_368196.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_368196.pdf
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kapasitas kelembagaan.139 Peningkatan kapasitas kelembagaan ini dilakukan 

melalui organisasi-organisasi PRT. Hal ini bertujuan agar bisa mempromosikan 

pekerjaan yang layak bagi PRT secara efektif. Efektifitas di Indonesia akan 

mencapai jumlah yang besar dan memiliki efek saling mempengaruhi pada 

pengembangan kebijakan di kawasan terutama di negara-negara Asia Tenggara 

(ASEAN). 

Proyek Promote akan berfokus pada sebagai berikut, memperluas 

perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga, memperluas jangkauan dan 

daya tanggap organisasi pekerja rumah tangga pada tingkat nasional dan regional 

dengan tujuan untuk mengatasi fenomena kompleks yakni pekerjaan layak di sektor 

pekerjaan rumah tangga melalui peningkatan kapasitas yang telah ditargetkan, 

mempromosikan sharing pengetahuan di dalam negeri dan regional, memecahkan 

masalah baru dalam meningkatkan kesadaran menggunakan media massa serta 

kemitraan yang inovatif, kemudian fokus yang terakhir yakni memastikan analisis 

serta dokumentasi hasil yang transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip 

utama dalam proyek ini.140 Dengan membangun komitmen nasional Indonesia, 

Promote akan memberikan perubahan yang langgeng dalam wacana maupun 

tindakan guna mempromosikan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga 

dan penghapusan pekerja rumah tangga anak secara bersamaan pada sektor 

informal yang lebih banyak didominasi oleh perempuan. Pendanaan untuk proyek 

                                                           
139Ringkasan Proyek Promote, diakses dalam http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/-
--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359288.pdf (22/-7/2017, 19:49 
WIB) 
140Technical Cooperation Project Summary: PROMOTE: Decent Work For Domestic Workers To 
End Child Domestic Work, Op. Cit 

http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359288.pdf
http://embargo.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/projectdocumentation/wcms_359288.pdf
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kerjasama teknis ILO dengan Indonesia melalui proyek Promote ini berasal dari 

donor United States Department of Labor (USDOL) sebesar USD 5,000,000.141 

 Adapun mitra utama dalam pelaksanaan proyek kerjasama teknis Promote 

antara ILO dengan Indonesia yakni proyek Promote akan bermitra dengan tiga 

jaringan nasional utama, yang mana masing-masing memiliki sumber daya, peran, 

serta tingkat pengaruh berbeda yang berhadapan dengan pemerintah, sekaligus 

sebagai agen perubahan. Hal ini apabila digabungkan akan berpotensi untuk 

menciptakan perubahan legislatif dan sosial yang nyata. Tiga mitra nasional utama 

tersebut terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja, Jaringan Nasional Advokasi PRT 

(JALA PRT), Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran 

(KAPRT-BM) merupakan aliansi antara JALA PRT dengan tiga konfederasi serikat 

pekerja utama yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Kofederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengadvokasi perubahan legislatif dan ratifikasi 

Konvensi ILO No. 189.142 

Mitra selanjutnya LSM pekerja anak Indonesia yakni Jaringan 

Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) yang menganjurkan hak pekerja anak, 

mengingat bahwa beberapa anggota JARAK memiliki pengalaman dalam masalah 

pekerja anak sehingga apabila memperkuat kapasitas mereka maka akan 

menghasilkan peningkatan dampak pada kerja layak bagi PRT. Kemudian mitra 

regional terdiri atas International Domestic Workers Network (IDWN), 

                                                           
141Ibid. 
142Ringkasan Proyek Promote, Op. Cit 
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International Trade Union Confederations Asia Pacific Regional Organization 

(ITUC-APRO), Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik Di Bangkok, dan 

organisasi pekerja dan organisasi pengusaha lainnya.143 

 Adapun strategi nasional dan provinsi dari proyek Promote, yang mana 

dalam kerjasama teknis ini ILO akan bermitra dengan tiga jaringan startegis yang 

benar-benar akan mempengaruhi wacana publik mengenai tindakan 

mempromosikan pekerjaan yang layak bagi PRT. Dalam hal ini diharapkan 

memberikan dampak bagi peningkatan perlindungan dan penegakan hukum untuk 

mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, terjadi peningkatan terhadap kondisi 

kerja dan kehidupan PRT, dan lain sebagainya. 

Selanjutnya, strategi regional dalam proyek Promote yakni akan 

berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dua organisasi regional yang 

berpengaruh. International Domestic Workers Network (IDWN) akan 

mempromosikan pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan.144 Berikutnya 

konfederasi serikat pekerja internasional organisasi regional Asia Pasifik (ITUC-

APRO) akan memobilisasi serikat pekerja dengan tujuan untuk memajukan 

perlindungan, pengakuan pekerjaan layak bagi PRT.145 Apabila dua hal tersebut 

dikaitkan akan menghasilkan peningkatan aliansi regional melalui lokakarya 

                                                           
143Technical Cooperation Project Summary: PROMOTE: Decent Work For Domestic Workers To 
End Child Domestic Work, diakses dalam 
https://www.dol.gov/ilab/projects/summaries/Indonesia_PROMOTE.pdf (01/08/2017, 04:20 WIB) 
144Empowering Informal Workers, Securing Informal Livelihoods: International Domestic Workers’ 
Network, diakses dalam http://www.wiego.org/informal-economy/international-domestic-
workers%E2%80%99-network (01/08/2017, 09:00 WIB) 
145International Trade Union Confederation, diakses melalui https://www.ituc-csi.org/about-us 
(01/08/2017, 09:10 WIB) 

https://www.dol.gov/ilab/projects/summaries/Indonesia_PROMOTE.pdf
http://www.wiego.org/informal-economy/international-domestic-workers%E2%80%99-network
http://www.wiego.org/informal-economy/international-domestic-workers%E2%80%99-network
https://www.ituc-csi.org/about-us
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regional dan berbagi pengetahuan antara aktor yang peduli mengenai upaya 

mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT. 

 Proyek Promote menargetkan empat provinsi di Indonesia diantaranya 

yakni Jawa Timur, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 

Lampung, dan Sulawesi Selatan.146 Provinsi-provinsi tersebut telah dipilih 

berdasarkan kondisi dari PRT. Provinsi Jawa Timur dipilih karena telah 

diidentifikasi sebagai salah satu dari tiga provinsi prioritas di bawah program 

pekerjaan layak Indonesia yang telah disepakati oleh ILO, Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, serta konstituen tripartit lainnya. Jabodetabek dipilih 

karena bersifat komprehensif atau ruang lingkup yang luas dan lengkap kemudian 

IPEC telah bekerja di Jabodetabek dalam menangani masalah PRT anak sejak tahun 

2001 dan menangani masalah PRT dari tahun 2004. Lampung dipilih karena 

memang sebelumnya IPEC telah bekerjasama dengan Lampung dalam menangani 

masalah PRT anak sejak tahun 2007. Provinsi berikutnya yakni Sulawesi Selatan, 

dipilih karena provinsi ini menyediakan ruang lingkup yang luas dan lengkap 

sekaligus sebelumnya ILO juga sudah pernah hadir dalam proyek EAST-ILO untuk 

menangani masalah anak.147 

  

 

 

 

                                                           
146Technical Cooperation Project Summary: PROMOTE: Decent Work For Domestic Workers To 
End Child Domestic Work, Op. Cit 
147Wawancara penulis dengan Direktur LPKP Jawa Timur, Suti’ah, Malang, 3 Februari 2017 
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