
 
 
 
 
 

Jakarta, 12 Januari 2012 
UNTUK DIBERITAKAN SEGERA 

 
SIARAN PERS 

 
Empat Konfederasi Serikat Pekerja Bentuk Sekretariat Bersama untuk 

Perkokoh Perlindungan terhadap Buruh 
 
Empat Konfederasi Nasional (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI, Konfederasi Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI,dan Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia/KSPI) sepakat untuk membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) guna 
mengokohkan kerja dan usaha serikat pekerja/buruh demi mengembangkan agenda bersama guna 
memastikan kesuksesan pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia yang ditandatangani di Istana 
Negara pada April 2011, dengan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  
 
Indonesia merupakan negara pertama yang mengadaptasi Pakta Lapangan Kerja Global yang diadopsi di 
Konferensi Perburuhan Internasional pada 2009. Pakta Global ini pun berisi portofolio kebijakan untuk 
mempromosikan pekerjaan, perlindungan sosial yang luas, penghormatan terhadap standard perburuhan 
internasional, mempromosikan dialog sosial, dan menyeimbangkan ulang kebijakan-kebijakan seiring 
dengan masa depan yang lebih berkelanjutkan dan inklusif berdasarkan agenda kerja yang layak serta 
model yang adil untuk globalisasi. 
 
Sekretariat Bersama ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan “satu aspirasi” di antara para 
pemimpin serikat pekerja/buruh serta memastikan keterlibatan yang lebih besar dari konfederasi 
sebagai satu kesatuan dalam proses penerapan Pakta Lapangan Kerja Indonesia dan proses 
memperkokoh perlindungan terhadap pekerja/buruh. 
 
“Menyadari tantangan ekonomi nasional pada khususnya dan dunia pada umumnya, seperti 
kecenderungan fleksibilitas tempat kerja, pertumbuhan tenaga kerja paruh waktu, feminisasi tempat 
kerja, peningkatan kerja kontrak dan sub-kontrak, outsourcing, dan sebagainya, maka sebagai pelaku di 
tingkat nasional dan sebagai perunding, para konfederasi harus mengambil tindakan-tindakan yang lebih 
strategis secara bersama-sama untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh,” ujar Mathias Tambing, 
Presiden KSPSI (Pasar Minggu) 
 
Sementara Sjukur Sarto, Presiden KSPSI-Kalibata menegaskan melalui Sekretariat Bersama ini, ke-empat 
konfederasi dapat memberikan desakan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. “Melalui Sekretariat 
Bersama empat Konfederasi ini, kami bisa memberikan desakan dan pengaruh kuat pada kebijakan 
ekonomi makro dan sosial pemerintah demi mewakili kepentingan pekerja/buruh secara kuat.”  
 
“Dan Sekretariat Bersama ini akan memudahkan ke-empat konfederasi dalam mengembangkan kebijakan 
dan aksi bersama khususnya untuk pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia dengan 
mempromosikan “satu suara” para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dalam lembaga 
tripartit,” demikian ditambahkan Mudhofir, Presiden KSBSI. 
 
Menegaskan kembali pernyataan para pemimpin serikat lainnya, Thamrin Mosii, Presiden KSPI 
mengatakan,“Pada prinsipnya Sekretariat Bersama ini merupakan komitmen dan konsensus dari ke-
empat Konfederasi untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi kebijakan dan aksi bersama yang terkait 
dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh di Indonesia dengan mengambil 
peran penting secara nasional maupun internasional.”  
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:  Indah Budiarti, Sekretaris Sekretariat Bersama Indonesia Jobs Pact, Tel/Faks: 
021 31931032, HP: 087875170772, E-mail:sekberijp@gmail.com 
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