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ATURAN DAN TATA CARA1 
 
Pembukaan 
 
Pelaksanaan yang sukses Indonesia Jobs Pact atau Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) 
membutuhkan komitmen penuh dari tiga penandatangan – pemerintah dan pengusaha serta 
perwakilan pekerja/buruh. Oleh karenanya, penting untuk mendorong Konfederasi-Konfederasi 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh lebih terlibat di dalam prosesnya dan bertanggung jawab terhadap 
bagiannya dalam mencapai tujuan-tujuan PLKI. Melalui komunikasi yang lebih baik, Konfederasi-
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat mengkoordinasikan tanggapan bersama dan 
membuat anggota tetap mendapatkan informasi kemajuan dari pencapaian tujuan-tujuan tersebut. 
 
Empat Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di 
dalam tata kelola kelembagaan, kondisi geografis, fragmentasi dan kompleksitas. Komunikasi yang 
lebih baik di antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat nasional, cabang dan perusahaan akan 
berguna untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Oleh karenanya, Sekretariat Bersama menjadi 
jalan keluar terbaik untuk komunikasi di antara keempat Konfederasi guna mengembangkan 
agenda bersama demi pelaksanaan PLKI. Memiliki kelompok kerja yang baik secara internal 
sangatlah penting bagi keempat Konfederasi dengan memanfaatkan peluang kegiatan bersama. 
Menghadapi tantangan ekonomi global, seperti fleksibilitas pasar kerja, maraknya tenaga kerja 
paruh waktu, kecenderungan menggunakan tenaga kerja perempuan, peningkatan bentuk-bentuk 
pekerjaan non-standar, pemborongan pekerjaan dan kerja kontrak yang tidak sesuai dengan aturan 
dan penempatan pekerja/buruh pada tempat kerja yang berbahaya tanpa perlindungan yang layak, 
semakin mendorong kami, empat Konfederasi, untuk membangun Sekretariat Bersama.   
 
Melalui Sekretariat Bersama ini, kami, empat Konfederasi, mengembangkan kebijakan dan program 
aksi bersama khususnya untuk pelaksanaan PLKI dengan mempromosikan satu suara 
pekerja/buruh dalam mempengaruhi kebijakan yang merugikan pekerja/buruh.   
 
Sekretariat Bersama ini adalah komitmen bersama keempat Konfederasi untuk bekerja bersama-
sama dalam melaksanakan PLKI dengan tetap mempertahankan kemandirian masing-masing 
Konfederasi.  
 
Pasal 1: Komite Pengarah (Steering Committee) 
 

a) Empat Konfederasi mendirikan Komite Pengarah Sekretariat Bersama; 
b) Komite Pengarah memberikan arahan dan panduan kepada Sekretariat Bersama melalui 

proses pembuatan keputusan yang akan menghasilkan kebijakan dan rencana tindakan bagi 
pelaksanaan, evaluasi dan penilaian terhadap IJP; 

c) Anggota Komite Pengarah terdiri dari sebelas (11) orang: dua (2) perwakilan dari masing-
masing Konfederasi, satu (1) perwakilan perempuan yang dipilih oleh keempat Konfederasi 

                                                        
1 Disepakati pada rapat pertama Komite Pengarah pada tanggal 12 Januari 2012 di Jakarta 
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berdasarkan konsensus dan rotasi dalam setiap enam (6) bulan, satu (1) perwakilan 
pekerja muda yang berusia 35 tahun atau kurang, dipilih oleh keempat Konfederasi 
berdasarkan konsensus dan rotasi dalam setiap enam (6) bulan, dan satu (1) Sekretaris 
Sekretariat Bersama; 

d) Pembuatan keputusan Komite Pengarah adalah melalui konsensus atau pemungutan suara 
(voting). Komite Pengarah memutuskan bahwa konsensus akan menjadi metode yang 
dianjurkan untuk pembuatan keputusan. Namun demikian, bila konsensus tidak dapat 
dicapai pada satu isu tertentu, maka pemungutan suara (voting) akan digunakan untuk 
mencapai keputusan; 

e) Sesuai pasal 1(c) di atas, dua (2) anggota Komite Pengarah adalah perwakilan dari empat 
Konfederasi haruslah Ketua Umum/Presiden dan Sekretaris Jenderal; 

f) Anggota Komite Pengarah memilih satu (1) ketua dan satu (1) wakil ketua di antara 
anggota-anggota Komite Pengarah berdasarkan konsensus dan rotasi setiap enam (6) bulan 
dari keempat Konfederasi. Dianjurkan agar keduanya tidak berasal dari Konfederasi yang 
sama; 

g) Anggota Komite Pengarah mengadakan rapat setiap Kamis minggu kedua setiap bulan. 
Semua anggota Komite Pengarah harus hadir pada setiap rapat; 

h) Bila anggota Komite Pengarah tidak dapat menghadiri rapat, mereka harus mengirimkan 
pengganti yang diberikan wewenang untuk menghadiri rapat. 
 

Pasal 2: Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengarah  
 
Peran Ketua Komite Pengarah adalah: 
 

a) Mendukung Sekretariat Bersama ini dan memberikan arahan kepada Sekretaris Sekretariat 
Bersama dalam mengelola kantor sekretariat; 

b) Memimpin rapat agar agenda rapat diikuti dan rapat dimulai/diakhiri tepat waktu; 
c) Menjadi ujung tombak Sekretariat Bersama ini di dalam pelaksanaan kebijakan dan 

tindakan-tindakan aksi bersama-sama dengan Sekretaris Sekretariat Bersama; 
d) Memastikan bahwa Sekretariat Bersama berfungsi penuh dan didukung oleh keempat 

Konfederasi; 
e) Ketika Ketua tidak ada, Wakil Ketua yang dipilih memangku peran Ketua. Namun demikian, 

pembagian peran sangat dianjurkan untuk fungsi yang lebih efektif; 
f) Ketua dan Wakil Ketua harus menghadiri rapat Komite Pengarah sebagaimana dinyatakan 

pada pasal 1(g) 
 
 

Pasal 3: Sekretaris Sekretariat Bersama2 
 

a) Satu (1) orang dengan konsensus keempat Konfederasi diangkat untuk menjadi Sekretaris 
Sekretariat Bersama Indonesia Jobs Pact (Pakta Lapangan Kerja Indonesia);  

b) Bertindak sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama Indonesia Jobs Pact (Pakta Lapangan 
Kerja Indonesia) keempat Konfederasi tersebut dimana ia akan bekerja sama secara erat 
dengan Ketua dan Anggota Komite Pengarah untuk memastikan bahwa kebijakan dan 
tindakan dilaksanakan, dan kantor Sekretariat Bersama berfungsi dengan tepat dan efektif; 

                                                        
2 Public Services International (PSI) setuju mengangkat Ibu Indah Budiarti, Asia Pacific Organising and Communication 
Coordinator, untuk ditugaskan oleh ILO untuk maksud ini, yaitu sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama. Secara fisik, 
beliau akan bekerja dari dua kantor, PSI Asia Pacific Regional Office di Singapura dan kantor Sekretariat Bersama IJP  di 
Gedung KPI.  
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c) Sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama bekerja secara mandiri menyiapkan dan 
melaksanakan kerja keseharian Sekretariat Bersama berdasarkan kebijakan dan 
tindakan/kegiatan yang diambil oleh empat Konfederasi; 

d) Sekretaris Sekretariat bersama menjadi anggota Komite Pengarah dan bertindak sebagai 
sekretaris Komite Pengarah. 

 
Pasal 4: Kantor Sekretariat Bersama dan Biaya Operasional  
 

a) Kantor Sekretariat Bersama ditetapkan di gedung Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI); 
b) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mendukung kantor Sekretariat Bersama, namun demikian, 

biaya operasional dan biaya sewa akan ditetapkan berdasarkan niat baik, oleh karenanya 
anggaran akan dialokasikan; 

c) Anggaran akan diajukan oleh Sekretaris Sekretariat bersama berdasarkan alokasi dana di 
dalam ILO Indonesia Jobs Pact Project. Namun demikian, kontribusi dana untuk kantor 
Seketariat Bersama dan kegiatan serta aktifitas aksi sangat diharapkan dari bantuan 
keempat Konfederasi. 

 
Pasal 5: Pelaksanaan dan Amandemen 
 

a) Aturan dan Tata Cara ini adalah sebagai prinsip bagaimana Sekretariat Bersama Indonesia 
Jobs Pact dijalankan oleh empat Konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi 
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI); 

b) Aturan dan Tata Cara ini dapat diamandemen melalui konsensus oleh empat Konfederasi 
melalaui rapat Komite Pengarah 

 
~~~TAMAT~~~ 

 


