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kata Pengantar

Law is a technique for the regulation of social power. 
This is true of labour law, as it is of other aspects of any 
legal system. Power-the capacity effectively to direct the 
behaviour of others-is unevenly distributed in all societ-
ies. There can be no society without a subordination of 
some of its members to others, without command and 
obedience, without rule makers and decision makers. 
The power to make policy, to make rules and to make 
decisions, and to ensure that these are obeyed, is a so-
cial power.

(Otto kahn-freund, Labour and the Law, 1983: 14)

BUKU ini disusun untuk mengelaborasi gagasan dalam mencari 
“Mufakat Baru” atas wacana revisi UU No. 13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) 
dalam hubungan industrial diantaranya Kementerian Tenaga Kerja, 
Bappenas, Apindo, Serikat Buruh,  kini sedang mendiskusikan 
wacana atas kebutuhan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan. 

Wacana tersebut hingga kini masih menuai banyak pro dan kontra 
di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) hubungan 
industrial. Dari berbagai informasi yang beredar di publik Apindo 
berpendapat UU Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, dinilai 
dapat menghambat pertumbuhan investasi nasional. Sedangkan 
mayoritas serikat buruh cenderung mengkritisi wacana revisi ini, 
sebab dianggap bertujuan untuk mengurangi hak-hak normatif 
buruh yang dianggap sudah cukup baik, seperti pesangon. Serikat 
buruh menilai akan ada wacana pengurangan jumlah pesangon. 
Pemerintah sendiri, melalui kementerian tenaga kerja menganggap 
revisi UU Ketenagakerjaan sudah menjadi kebutuhan mendesak. 
M Hanif Dhakiri selaku Menteri Tenaga Kerja berpendapat UU 



viivi

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Ketenagakerjaan saat ini perlu penyempurnaan, karena sudah 
berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan sebagian isinya 
sudah dibatalkan. 

Dari berbagai topik pembicaraan di kalangan serikat buruh yang 
cenderung mengkritik wacana revisi UU Ketenagakerjaan, ada 
beberapa isu dalam revisi yang mereka tolak, seperti 1) Peng-
hapusan pembatasan outsourcing, 2) Mempermudah proses 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membatasi peran 
pengadilan hubungan industrial, 3) Menurunkan jumlah uang 
pesangon untuk PHK, 4) Penghapusan hak mogok bagi pekerja, 
5) Pengubahan proses penetapan UMK/UMP. Meski demikian, 
terdapat juga serikat buruh yang mendukung revisi dengan 
argumen yang senada dengan pemerintah yakni sudah banyaknya 
pasal yang di dalam UU Ketenagakerjaan yang sudah dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Revisi UU Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperkuat 
beberapa aspek di dalam UU Ketenagakerjaan yang selama ini di-
anggap lemah, misalnya pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu, 
terdapat pula desakan publik yang diinisiasi oleh komunitas, dan 
juga masyarakat sipil untuk memperluas cakupan UU Ketenagakerjaan 
agar mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja informal 
terutama pengakuan terhadap statusnya sebagai pekerja yang 
memiliki hubungan kerja, dan perlindungan terhadap hak-hak 
normatifnya. 

Harus diakui bahwa secara makro masalah ketenagakerjaan di 
Indonesia memang masih diliputi iklim yang belum menggembi-
rakan bagi para pemangku kepentingan, khususnya buruh. Hal 
ini mayoritas disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah, 
khususnya dari sisi pengawasan  dan mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang dianggap menyulitkan bagi 
buruh untuk mendapatkan keadilan, dan terlebih soal kesejahteraan 
buruh yang  masih belum secara serius diperhatikan. 

Hukum perburuhan bukanlah jenis hukum yang netral dan oto-
nom-independen. Berbeda dengan hukum lainnya, Hukum 

Perburuhan bukanlah jenis hukum yang mengandaikan bahwa 
para pihak yang terlibat di dalamnya memiliki kedudukan yang 
sederajat. Hukum Perburuhan sebagai sebuah disiplin dalam ilmu 
hukum yang berdiri sendiri, dengan beberapa karakteristiknya 
yang unik: ia lebih merupakan hukum bersifat kolektif; dengan mem-
berikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah; merupakan 
sebuah bentuk kompensasi ketidaksetaraanl merupakan integrasi 
dari hukum privat dan publik; dan memiliki sistem khusus terkait 
penegakan hukumnya (Surya Tjandra; 2017). 

Imam Soepomo mendefinisikan hukum perburuhan adalah 
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan 
dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain. Dengan 
definisi tersebut, secara jelas menegaskan peran pemerintah sesuai 
dengan kewenangannya dalam hal pembentukan peraturan atau 
kebijakan untuk menentukan ruang lingkup hukum perburuhan. 
Oleh karena itu, hukum perburuhan membutuhkan keterlibatan 
aktif dari Pemerintah di dalamnya untuk khususnya melindungi 
pihak yang lemah kedudukannya, yaitu buruh. 

Dengan karakteristik demikian, hukum perburuhan selalu berusaha 
mencari titik keseimbangan di antara para aktor dalam hubungan 
industrial. Ketika kekuasan pemberi kerja berlebih hukum 
perburuhan akan menurunkannya dengan memberikan perlindungan 
lebih kepada buruh. Sebaliknya ketika kekuasaan buruh yang 
berlebih hukum perburuhan juga akan menurunkannya dengan 
memberikan perlindungan lebih pada pengusaha. (Surya Tjandra; 
2017)

Hukum perburuhan tidak akan berguna kalau ia “terlalu buruk” 
karena tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh, 
tetapi juga tidak bermanfaat kalau ia “terlalu bagus” karena tidak 
bisa dilaksanakan secara efektif. Selain yang bersifat publik dan 
wajib (disebut hukum perburuhan heteronom), hukum perburuhan 
juga memberi ruang perdata (hukum perburuhan otonom) untuk 
para pihak menemukan kesepakatan terbaik yang bisa dicapai 
melalui negosiasi, atau disebut “dialog sosial” dalam terminologi 
hukum perburuhan.Keseimbangan dan dinamika di antara hukum 
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perburuhan heteronom dengan hukum perburuhan otonom ini 
menentukan jenis hukum perburuhan yang ada di satu Negara. 
(Surya Tjandra; 2017). 

Titik keseimbangan inilah yang harapannya dapat terwujud dari 
wacana revisi UU Ketenagakerjaan, yang akan menentukan jenis 
hukum perburuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 
dibutuhkan mufakat baru diantara para aktor hubungan industrial 
dalam menentukan arah hubungan industrial yang lebih efektif, 
namun tetap memperhatikan aspek perlindungan bagi buruh. 

Kamipun menyadari harus sangat berhati-hati dalam melakukan 
kajian terhadap wacana revisi UU Ketenagakerjaan, mengingat hal 
ini masih sangat sensitif di kalangan serikat pekerja/buruh. Kami 
memandang, cepat atau lambat suatu saat nanti UU No. 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan akan direvisi oleh Pemerintah. Oleh 
karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi, 
sekaligus menstimulus inisiatif serikat pekerja/buruh untuk dapat 
duduk bersama, menggalang pemikiran, dan kekuatan untuk mem-
persiapkan konsep yang akan diusung nanti apabila sudah masuk 
dalam proses pembahasan, sebagai bentuk antisipasi ketiadaan 
konsep di kalangan gerakan buruh. 

Mengawali kajian ini, TURC mengadakan pertemuan dalam bentuk 
workshop dengan mengundang berbagai aktivis serikat buruh, 
akademisi, praktisi hukum, mantan hakim adhoc, praktisi hubungan 
industrial, peneliti perburuhan, hingga masyarakat sipil untuk 
memetakan isu-isu dan berbagai persoalan yang selama ini 
muncul dalam praktek hubungan industrial, baik dalam aspek 
regulasi maupun implementasi. Sadar akan kebutuhan untuk 
menyerap aspirasi buruh secara langsung, TURC kemudian ber-
inisiatif untuk melakukan berbagai diskusi kelompok terarah (focus 
group discussion), bersama dengan pengurus serikat pekerja/
buruh di beberapa provinsi yang selama ini dianggap sebagai 
wilayah industri, diantaranya adalah wilayah DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. 

Adapun gagasan-gagasan baru tersebut akan tertuang dalam 
setiap bab dalam buku ini, yang mana merupakan rangkuman dari 
isu-isu yang telah terpetakan dalam workshop dan diskusi kelompok 
terarah yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, semoga 
cukup merepresentasikan pandangan dari berbagai pihak yang 
terlibat langsung dalam pelaksanaan hubungan industrial maupun 
pemerhati. 

Setiap bab diharapkan dapat merepresentasikan kebutuhan akan 
revisi dari UU Ketenagakerjaan saat ini baik dalam konteks 
perbaikan yang sebelumnya telah diatur maupun menambahkan 
beberapa hal yang selama ini belum diatur. Hal-hal yang terangkum 
dalam setiap bab meliputi topik bahasan: Hubungan kerja 
“Co-Employment” sebagai Solusi Problematika Penerapan Outsourcing 
Dalam Praktek, Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), 
Pengaturan Mogok Kerja, Kontribusi Dialog Sosial, Hubungan 
Industrial dan Pekerja Muda, Problematika Normatif PKWT, Kebijakan 
Upah Minimum, Kolektifitas dan Solidaritas Kaum Pekerja/Buruh,  
Gagasan Undang-Undang Perlindungan Buruh, Potret Dialog Sosial 
dalam Relasi Hubungan Industrial.

Tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis oleh para ahli hukum maupun 
praktisi perburuhan yang selama ini bergerak, terlibat langsung 
maupun tidak langsung,  dan fokus pada isu perburuhan.  Variasi 
pandangan dan latar belakang pemikiran mereka semua 
diharapkan dapat memperkaya pembaca dalam memahami 
gagasan-gagasan baru dalam menyikapi wacana perbaikan dalam 
revisi UU Ketenagakerjaan. 

Akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini bukan hadir lewat 
tangan kami semata, melainkan lebih merupakan sebuah hasil 
kerja kolektif. Ucapan terima kasih pertama-tama kami ucapkan 
kepada para penulis dalam buku ini yakni Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, 
S.H., M.H., dkk, Eny Rofiatul N, S.H., Dr. Andari Yurikosari, S.H., 
M.H., Rekson Silaban, Indrasari Tjandraningsih, Dr. Hadi Subhan, 
S.H., M.H., Syarif Arifin, Hermawan, Anwar Ma’ruf “Sastro”. Juga 
kepada kawan-kawan di Trade Union Rights Centre (TURC), Hafidz 
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“HuBuNGaN kErJa “CO-EMPLOYMENT” atau 
“JOINT EMPLOYERS” SEBaGaI SOLuSI PrOBLEMatIka 

PENEraPaN OUTSOURCING DaLaM PraktIk,” 
Oleh:

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, MH.
Dr. Siti Hayati Hoesin, SH, MH.
Melania Kiswandari, SH, MLI.

A. PENDaHuLuaN

Dalam era globalisasi, yang ditandai oleh persaingan usaha 
yang semakin ketat, tuntutan persaingan daya saing dan hubungan 
kerja fleksible perusahaan berdampak negative terhadap perkem-
bangan Hukum Ketenagakerjaan khususnya aturan-aturan hukum 
yang mengatur Hubungan Kerja. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai 
perobahan cara pengorgnisasian perusahaan terutama dalam 
pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya mereka, misalnya 
subcontracting, putting out system, alternative staffing, restructuring, 
dan outsourcing atau contracting out. 

Istilah yang terkait dengan outsourcing atau contracting out 
sebenarnya secara universal memiliki pengertian yang sama. 
Suatu penyerahan suatu aktivitas pekerjaan dari suatu perusa-
haan kepada perusahaan yang lain dikenal dengan istilah outsourcing 
Penyerahan Pekerjaan. Menyimpang dari pengertian outsourcing 
secara universal, Indonesia mengatur outsourcing secara berbeda 
kedalam dua jenis, yaitu Outsourcing Penyerahan Pekerjaan dan 
Outsourcing Penyerahan Pekerja. Pengaturan outsourcing secara 
dualisme ini nenimbulkan praktek pelaksanaan outsourcing  yang 
merugikan baik terhadap pihak buruh yang menyangkut ketidak 
jelasan hubungan kerja, maupun bagi pengusaha yang meng-out-
source buruhnya khususnya menyangkut hubungan kerja buruh 
yang di-outsource dengan perusahaan. Hal ini menimbulkan 
interpretasi hukum yang beraneka ragam, dan menimbulkan 
kesulitan didalam penegakkan kaedah Hukum Perburuhan / 
Ketenagakerjaan. 

Arfandi, Syarifah Ratnawati, Mohammad Setiawan, dkk, yang 
telah membantu proses penyelesaian buku ini. Terima kasih juga 
kepada DGB Bildungswerk yang mendanai seluruh proses penerbitan 
buku ini. 

Kami ingin mengucapkan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan 
dalam penyajian buku ini. Oleh karena itu, setiap saran untuk 
bahan perbaikan atas buku ini sangat kami harapkan dan tunggu 
dari para pembaca. Akhir kata, semoga kerja sama antara 
pihak-pihak terkait terus terjalin, sehingga cita-cita keadilan sosial 
di  Indonesia dapat segera terwujud.

Terima kasih dan Salam Juang!

Jakarta, Maret 2018

andriko Otang, S.H. 

Direktur TURC
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Maurice Greaver berpendapat bahwa Outsourcing mengacu pada 
suatu tindakan penyerahan kegiatan internal perusahaan secara 
berulang dan penyerahan hak mengambil keputusan kepada peru-
sahaan lain atau konsultant berdasarkan perjanjian tertulis. Bahkan 
dalam praktek tidak hanya kegiatan perusahaan yang diserahkan, 
melainkan juga factor produksi dan hak mengambil keputusan. 
Faktor produksi itu adalah sumber-sumber yang membuat 
kegiatan perusahaan terjadi dan termasuk manusia, fasilitas, 
peralatan, tehnologi, dan asset-aset lainnya. Hak mengambil 
keputusan dalam kegiatan perusahaan juga ditransfer.  Selanjutnya 
dikatakan secara tegas bahwa outsourcing adalah : 

“Outsourcing is the act of transferring some of a company’s 
recurring internal activities and decision rights to outside 
provider, as set forth in a contract. Because the activities 
are recurring and contract is used, outsourcing goes 
beyond the use of consultant. As a matter of practice, not 
only are the activities transferred, but the factor of 
production and decision rights often are, too. Factors of 
production are the resources that make the activities 
occur and include people, facilities, equipment, technology, 
and other assets. Decision rights are the responsibility for 
making decision over certain elements of the activities 
tansferred. 

Ini berarti outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan 
perusahaan dan keputusan perusahaan kepada perusahaan lain, 
bukan penyerahan pekerja, berdasarkan suatu kontrak. 

Pengertian ini sejalan dengan pengertian outsourcing menurut 
Undang-undang Ketenagakerjaan yang juga mengartikan outsourcing 
sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari suatu 
perusahaan kepada perusahaan lainnya. Kemudian Kenichie 
Ohmae juga berpendapat bahwa outsourcing adalah penyerahan 
pekerjaan dari perusahaan lainnya melewati lintas batas Negara, 
bukan penyerahan pekerja dari perusahaan keperusahaan lainnya. 
Menurut dia, perobahan paling penting selama decade terakhir 
telah muncul process business lintas batas outsourcing (BPO). Ini 

awalnya berlangsung dengan menggunakan saluran telepon tetap, 
tetapi sekarang terutama menggunakan internet:

“The most important change over the last decade 
has been the emergence of cross-border business 
process outsourcing (x-BPO). The originally took place 
using fixed telephone lines, both public and leased, 
but now it predominantly uses in the Internet Protocol. 
Two types of x-BPO exist. The first transfers functional 
operations overseas. Think of second relocates support 
and indirect white-collar work such as General 
Electric, Citibank, and Amazon in India are examples 
of the second category made possible only through 
extensive use of Business Process Standardization 
(BPS) combined with the digitization of the workplace.” 

              
Disini Kenichie Ohmae juga menekankan pada outsourcing yang 

melampaui lintas batas Negara. Penyerahan kegiatan operasional/ 
pekerjaan tersebut dilakukan oleh perusahaan kepada perusa-
haan lain di luar negeri. Jadi disini perusahaan lain yang berada di 
luar negeri yang mengerjakan kegiatan pekerjaan perusahaanya, 
disini dikenal dengan istilah “of-shoring”. Selain itu, John Mc Mullen 
memberikan pengertian outsourcing sebagai proses pembelian 
barang-barang dari perusahaan lain melalui perjanjian jangka 
panjang sebagai pengganti perusahaannya sendiri. Jadi disini 
bagian pembelian perusahaan diserahkan kepada perusahaan lain 
untuk melakukannya. Selengkapnya John Mc Mullen menyatakan 
“a process in which resources are purchased from others through long 
term contracts instead of being made with the company”

Kemudian sejalan dengan pengertian outsourcing yang 
dikemukakan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, di dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan memang tidak mengenal 
istilah outsourcing, namun  pemahaman outsourcing disini 
dapat kita temukan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 
yang menyatakan: “Penyerahan Pekerjaan” dari suatu Perusa-
haan kepada perusahaan lainnya. Selengkapnya Pasal 64 UU 
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13/2003 mengartikan outsourcing adalah: “Penyerahan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan dari suatu perusahaan kepada perusa-
haan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. 

Berdasarkan Pasal 64 ini, jelas bahwa outsourcing adalah “penyerahan 
pekerjaan” dari suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya, 
bukan penyerahan “pekerja” dari suatu perusahaan kepada peru-
sahaan lainnya. Hal ini secara tegas telah diatur sejak zaman Hindia 
Belanda yang diberlakukan bagi orang-orang Bukan Eropah, yaitu 
dalam Pasal 1602b Buku III Bab-7a Burgelijk Wetboek yang mengatur 
suatu perusahaan “menyerahkan pekerjaan” kepada perusa-
haan pemborong. Lebih lanjut Pasal 1602b tersebut menyatakan: 
“Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana 
pihak yang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu 
karya tertentu bagi pihak lain, yang memborongkan pekerjaan, 
dengan menerima bayaran tertentu”.

Pasal ini secara tegas mengatur “penyerahan pekerjaan” dari 
perusahaan yang satu kepada perusahaan lainnya, bukan 
mengatur “penyerahan pekerja” dari satu perusahaan kepada 
perusahaan lainnya.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 64 UU 
No: 13/2003 tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 19 Tahun 2012 tentang 
“Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan 
kepada Perusahaan lain.” Dalam Pasal 1 butir (2) menyebutkan 
bahwa  Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan adalah 
”perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat  
untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan 
pemberi pekerjaan.” Kemudian Pasal 1 butir (3)-nya juga menya-
takan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah 
“perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) 
yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang 
Perusahaan Pemberi Pekerjaan.” Jadi disini melaksankan kegiatan 
jasa penunjang, bukan menyerahkan pekerja kepada Perusahaan 
Pengguna.

Untuk memberikan arahan pelaksanaan penyerahan sebagian 
pekerjaan, kembali Pemerintah menetapkan Surat Edaran Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: SE.04/MEN/
VIII/2013 tentang “Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagean Pelaksanaan Pekerjaan 
Kepada Perusahaan Lain.” Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan 
agar dapat digunakan sebagai acuan dalam optimalisasi melak-
sanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lain, bukan menyerahkan pekerja kepada Perusahaan 
Pengguna. 

 Menyimpang dari pengertian outsourcing sebagaimana telah 
diuraikan di atas, Pasal 66 ayat (1) UU No.13/2003 memberikan 
pengertian outsourcing yang berbeda dan mengkonsepkan out-
sourcing sebagai “Penyerahan Pekerja/Buruh” dari “Perusahaan 
Penyedia Jasa Pekerja” kepada “Perusahaan Pengguna Jasa Pekerja”. 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) sebagai berikut: 

“Pekerja/Buruh dari perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi 
kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 
yang berhubungan dengan proses produksi, kecuali 
untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”. 

 
Pengertian ini dipertegas lagi oleh Pasal 66 ayat (2a)-nya yang 

menyatakan bahwa antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja 
dengan buruh/pekerja harus ada hubungan kerja, meskipun 
sebenarnya antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tidak 
memiliki unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Selanjutnya Pasal 
66 ayat (2a) menyebutkan bahwa: 

“Penyedia Jasa Pekerja/Buruh untuk kegiatan jasa 
penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi harus memenuhi 
syarat sebagai berikut:
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a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh;” 

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2a) UU No. 13 Tahun 2003 ini jelas 
mengatur “Penyerahan Pekerja” kepada perusahaan lain, bukan 
“Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan”. Ketentuan ini jelas ber-
tentangan dengan Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 yang hanya 
mengatur outsourcing sebagai “Penyerahan Pekerjaan” bukan 
sebagai “Penyerahan Pekerja”.   Oleh karena itu Pasal 66 ayat (1) 
dan ayat (2a) UU No. 13 Tahun 2003 ini tidak mempunyai kekuatan 
hokum yang mengikat.

 Selama lebih kurang 13 (tigabelas) tahun terakhir ini, dalam 
praktik kehidupan sehari-hari pelakasanaan outsourcing “Penyerahan 
Pekerja” sangat dominan dibandingkan dengan outsourcing 
“Penyerahan sebagian Pekerjaan”. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak keberatan permohonan 
khusus tentang Outsourcing yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 Perkara 
Permohonan Pengujian UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 
terhadap UUD 1945.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 Pengujian 
UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan 
bahwa Pasal 66 (1) dan (2a) uu No. 13 tahun 2013 masih tetap 
mengikat secara yuridis, meskipun bertentangan dengan 
Pasal 64 jo Pasal 1 butir (15) uu No. 13 tahun 2003. Kedua Putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut diatas semakin jelas/tegas tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan ditetapkan-
nya Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No: 19 
tahun 2013 tentang “Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelak-
sanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain” dan Surat Edaran 
Menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia 
No: SE-04/MEN/VIII/2013 tentang “Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan 
Sebagean Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.”

Berangkat dari maraknya praktek “outsourcing” dalam hubungan 
industrial dewasa ini, maka analisis yuridis terhadap ketentuan 
“outsourcing” dalam UU 13 Tahun 2003 sangat penting sekali untuk 
dilakukan. Hal ini mengingat: Pertama, istilah “outsourcing” tidak 
pernah ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2003 maupun dalam 
Burgelijk Wetboek. Meskipun sebenarnya dalam Pasal 64 UU No. 
13 Tahun 2003 dan Pasal 1602 BW dimaksud terdapat ketentuan 
yang mengatur masalah penyerahan pekerjaan dari perusahaan 
yang satu kepada perusahaan lain mengatur pemborongan peker-
jaan dimana suatu perusahaan memborongkan pekerjaan kepada 
perusahaan lainnya. Selanjutnya penyerahan pekerjaan kepada 
perusahaan lain ini atau pemborongan pekerjaan ini  dikenal dengan 
istilah “outsourcing”. Kedua, adanya ketidaktepatan UU No. 13 
Tahun 2003 dalam mengatur hubungan kerja antara pekerja/
buruh dengan Perusahaan Jasa Pekerja serta antara pekerja/buruh 
dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Perusahaan Pengguna), 
termasuk juga hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan 
Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Main Contractor). Ketiga, adanya 
ketidakpastian hukum pengaturan “outsourcing” dalam UU 13 Tahun 
2003. 

Ketiga persoalan hukum tersebut di atas telah mengakibatkan 
terjadinya kerancuan dalam hubungan kerja antara buruh/pekerja 
dengan Perusahaan Jasa Pekerja, dan hubungan kerja antara 
buruh/pekerja dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan. Perusa-
haan Jasa Pekerja berdasarkan “perjanjian kerja tertulis” yang 
ditandatangani  buruh/pekerja yang bekerja pada Perusahaan 
Pemberi Kerja. Namun Buruh/pekerja menyatakan bahwa dirinya 
tidak memiliki “hubungan kerja” dengan Perusahaan Jasa Pekerja. Hal 
ini disebabkan hubungan hukum antara Pekerja/Buruh dengan Pe-
rusahaan Jasa Pekerja tidak memiliki unsur pekerjaan dan per-
intah, sedangkan unsur upah memang mereka terima dari Perusa-
haan Jasa Pekerja tetapi upah itu berasal dari Perusahaan Pemberi 
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Kerja. Hubungan hukum antara Buruh/Pekerja dengan Peru-
sahaan Pemberi Kerja mengandung unsur pekerjaan, perintah 
upah secara tidak langsung diterima dari Perusahaan Pemberi 
Pekerjaan. Hubungan hukum yang mempunyai unsur pekerjaan, 
perintah, dan upah adalah hubungan kerja yang merupakan 
hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu  Perjanjian Kerja, 
meskipun perjanjian itu “Tidak Tertulis”. Namun Perusahaan Jasa 
Pekerja dengan menunjukkan Perjanjian Kerja tertulis yang mereka 
tandatangani, bersikeras menyatakan bahwa pekerja/buruh yang 
ditempatkan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan tersebut adalah 
pekerja/buruhnya Perusahaan Jasa Pekerja. Di lain pihak, dalam 
hubungannya dengan  Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Perusa-
haan Pengguna), pekerja/buruh menyatakan dirinya memiliki 
“hubungan kerja” dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan namun 
si Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan mengatakan bahwa 
tidak ada Perjanjian Kerja secara tertulis yang mereka tandatan-
gani, kemudian mereka bersikeras menyatakan bahwa pekerja/
buruh yang ditempatkan oleh Perusahaan Jasa Pekerja tersebut 
bukanlah pekerja/buruhnya, melainkan pekerja/buruh Perusahaan 
Jasa Pekerja. Demikianlah kekacauan hubungan kerja yang 
ditimbulkan oleh pengaturan outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 
2003 dalam praktek kehidupan sehari-hari yang memerlukan solusi.

Dilema hubungan kerja dalam “outsourcing” ini semakin mem-
bingungkan para praktisi hukum karena masing-masing pihak 
memiliki penafsiran hukum atas pendapatnya sebagaimana 
tercermin dalam pasal-pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 beserta 
Peraturan Pelaksanaannya yang membenarkan mereka. Peru-
sahaan Jasa Pekerja dan Perusahaan Pemberi Kerja (Perusahaan 
Pengguna) mendapatkan pembenaran yuridis dengan menafsirkan 
Pasal 66 ayat (1) dan (2a) secara “gramatical”, sedangkan menurut 
pekerja/buruh penafsiran terhadap Pasal 66 aya(1) dan (2a) secara 
“grammatical” semata belum memberikan memberikan pembe-
naran secara yuridis.  Pekerja/buruh lebih meningkatkan metode 
penafsirannya dari penafsiran secara “grammatical” ke penafsiran 
secara “sistimatika”, karena itu mereka mendapat pembenaran 
yuridis dengan menafsirkan secara “sistimatika” terhadap  Pasal 64 

dan Pasal 1 butir (15)-nya, sehingga  Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2a) 
menjadi tidak mempunyai arti atau tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat. 

Perbedaan penafsiran hukum secara “gramatical” dan ”sistimatika” 

inilah yang menjadi akar permasalahan hukum “outsourcing” dewasa 
ini.  Sejak tahun 2003 setiap kali merayakan Hari Buruh 1 Mei 
(Mayday), kaum buruh/pekerja selalu mengumandangkan symphonie 
“Hapuskan Outsourcing” dengan berbagai macam alasan yang pada 
umumnya adalah alasan-alasan non-yuridis. Misalnya outsourcing 
menyebabkan kebebasan berserikat terbelenggu atau menyebabkan 
buruh tak terlindungi, namun tak ada satupun poster yang 
menyatakan terjadinya “ketidak-pastian hukum” atau pengaturan 
outsourcing  yang tidak konsisten dalam UU N0. 13 Tahun 2003 
yang merupakan masalah yuridis. 

Berangkat dari klaim masing-masing pihak sebagai Subyek 
Hukum dalam Hubungan Hukum “Outsourcing” sebagaimana telah 
diuraikan di atas, maka artikel ini bermaksud untuk menganalisis 
persoalan yuridis “outsourcing” yang terkait dengan pertanyaan: 
Pertama, Pekerja/Buruh yang memiliki hubungan hukum baik dengan 
Perusahaan Jasa Pekerja maupun dengan Perusahaan Pemberi 
Pekerjaan (Perusahaan Pengguna) itu sebenarnya pekerja/
buruhnya siapa ? Kedua, Pekerja/Buruh yang bekerja pada Peru-
sahaan Penerima Pekerjaan (Sub Contractor) dan juga menerima 
perintah dari Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Main Contractor) 
itu sebenarnya buruh/pekerjanya siapa?  Selanjutnya, kedua per-
tanyaan tersebut diatas menjadi sangat untuk mendapatkan akar 
permasalahan “Outsourcing” agar bias memberikan terapi yuridis 
yang komprehensif bukan secara partial terhadap persoalan 
praktek “Outsourcing Pekerja” yang sudah mulai menggurita di 
persada tanah air yang kita cintai ini.

Berangkat dari klaim masing-masing pihak sebagai Subyek 
Hukum  dalam Hubungan Hukum “Outsourcing” sebagaimana 
telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis persoalan yuridis ”Outsourcing”  yang terkait dengan : 
Pertama, terjadinya hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dengan 
Perusahaan Jasa Pekerja, maupun antara Pekerja/Buruh dengan 
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Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Perusahaan Pengguna). Kedua, 
terjadinya hubungan kerja antara  Pekerja/Buruh dengan Perusa-
haan Penerima Pekerjaan (Sub-Contractor), maupun antara buruh/
pekerjanya dengan Perusahaan Pemberi Kerja (Main Contractor)? 

Selanjutnya, manfaatnya teoritis yang dapat dikemukakan disini 
adalah:

a) Dapat menjadi acuan dalam perkembangan penelitian hukum 
khususnya yang berkaitan dengan outsourcing.   

b) Dapat menjadi bahan diskusi dalam lingkup akademisi maupun 
dalam lingkup profesi bidang Hukum lainnya. 

c) Dapat memperluas wacana keilmuan dalam studi ilmu hukum 
yang menitikberatkan pada obyek perkembangan hukum 
dalam masyarakat. 

Tulisan ini juga bermanfaat praktis bagi pemerintah, khususnya 
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal:

a) Dapat memberikan sumbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Pemerintah dalam menyusun perubahan 
Undang-undang Ketenaga-kerjaan terutama mengenai per-
masalahan outsourcing dalam praktik di Indonesia.

b) Dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah dalam 
menyusun dan menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang 
lebih komprehensif dan berkesinambungan.

c) Dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Hubungan Industrial 
dalam perkembangan praktek peradilan di bidang Hubungan 
Industrial. 

B. PENGaturaN OUTSOURCING

“Outsourcing” atau “contracting out” yang diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia menjadi “Alih Daya” pada dasarnya adalah 
“Pemindahan pekerjaan atau pemindahan pengoperasian 
pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya”. Ini 
berarti bahwa perusahaan yang memindahkan sebagian atau 

seluruh pekerjaan adalah perusahaan yang mengoperasikan 
suatu pekerjaan, demikian pula perusahaan yang akan menerima 
pemindahan sebagian atau seluruh pekerjaan juga perusahaan 
yang mengoperasikan suatu pekerjaan. 

Dengan demikian yang dipindahkan oleh perusahaan yang satu 
ke perusahaan lainnya adalah suatu pekerjaan atau pengoperasian 
suatu pekerjaan. Dengan demikian “outsourcing” dapat dikatakan 
sebagai proses mensub-kontrakkan pekerjaan dari ”Main Contractor” 
kepada “Sub Contractor”,  seperti misalnya pemindahan peker-
jaan  disain produk, kegiatan antar jemput karyawan, penyediaan 
makan siang (catering), atau pekerjaan-pekerjaan manufaktur mis-
alnya dalam memproduksi spare-part kepada perusahaan lain baik 
dalam satu wilayah negara maupun antar perusahaan yang berada 
di negara yang berbeda. Pemindahan pekerjaan (pengoperasian 
pekerjaan) dari satu perusahaan di satu negara ke perusahaan 
lain yang berada di negara lain dikenal dengan istilah “offshoring” 
jika melampaui batas-batas negara, atau “outsourcing” dalam batas 
satu negara. 

Jadi inti pengertian “outsourcing” adalah pemindahan pekerjaan 
atau mensub-kontrakkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusa-
haan lain dalam rangka mengefisiensikan kegiatan perusahaan 
secara keseluruhan. Dengan demikian perjanjian yang menjadi 
dasar “Outsourcing” adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, 
yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu memborongkan 
suatu pekerjaan kepada pihak lain yang berjanji akan mengerjakan 
pekerjaan yang diborongkan kepadanya. 

Sejalan dengan konsep “outsourcing” tersebut diatas, Pasal 64 
UU 13/2003 menetapkan ada 2 (dua) perjanjian yang menjadi 
dasar proses pemindahan/penyerahan pelaksanaan pekerjaan. 
Pertama, adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Kedua, adalah 
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja. Selengkapnya Pasal 64 tersebut 
berbunyi:  “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pembo-
rongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh 
yang dibuat secara tertulis”. 
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Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 butir (15) UU No.13 Tahun 
2003, Perusahaan Pemborong Pekerjaan mempunyai hubungan 
kerja dengan buruh/pekerjanya. Demikian juga antara Perusahaan 
Penyedia Jasa dengan pekerja/buruhnya memiliki hubungan kerja. 
Berdasarkan Pasal 64 ini, “outsourcing” di Indonesia hanya dapat 
dikategorikan dalam  satu jenis saja yaitu “Outsourcing” Penyerahan 
Pekerjaan. Sedangkan jika kita menafsirkan secara “gramatical”   
Pasal 66 ayat (1) dan (2a) terdapat satu lagi outsourcing  yaitu 
“Outsourcing” Penyerahan Pekerja. 

Yang pertama merupakan “outsourcing” dimana Perusahaan 
yang satu yaitu Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Main Contractor) 
menyerahkan / memborongkan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya yaitu Perusahaan Penerima Pekerjaan (Sub Contractor). 
Konstruksi hukum “Outsourcing” Penyerahan Pekerjaan ini dapat 
dilihat dalam Flow chart -1. berikut di bawah ini: 

   

PT. XYZ. (Main Contractor) 

              

PT. ABC. (Sub-Contractor) 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR –I.  “Outsourcing  Penyerahan  Pekerjaan”. 

 

Dalam Konstruksi Hukum “Outsourcing” Penyerahan Pekerjaan tersebut di atas, 

Hubungan Kerja hanya terjadi antara Buruh/Pekerja dengan PT. ABC sebagai Sub-Contractor 

yang menerima borongan pekerjaan dari PT. XYZ sebagai Main-Contractor yang 

memborongkan pekerjaan kepada PT. ABC. Sedangkan antara Buruh dengan PT. XYZ tidak 

terjadi Hubungan Kerja, sehingga dengan demikian para Buruh/Pekerja dalam Konstruksi 

Hukum Out Sourcing Pekerjaan adalah Buruh/Pekerja dari PT. ABC sebagai Sub-Contractor 

Company.  

Menurut Pasal 1 butir-15 UU No. 13 Tahun 2003, ”Hubungan Kerja adalah 

hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, 

yang mempunyai unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah”. Jika kita bandingkan antara 

Perjanjian Kerja dengan perjanjian lainnya, maka meskipun dalam perjanjian lainnya ini 

mengandung unsur pekerjaan,  namun jika unsur upah dan perintah tidak kita temukan 

dalam perjanjian tersebut, maka menurut Pasal 1 butir (15) UU No. 13 Tahun 2003 

perjanjian dimaksud secara yuridis tidak akan pernah menimbulkan Hubungan Kerja. 

Dengan demikian hanya Perjanjian Kerja yang memiliki ketiga unsur pekerjaan, perintah, 

dan upah sajalah yang dapat menimbulkan hubungan hukum yang disebut Hubungan Kerja, 

sehingga jika ada suatu perjanjian yang menyebut dirinya sebagai Perjanjian Kerja namun 

tidak memiliki ketiga unsur upah, perintah, dan pekerjaan, maka perjanjian dimaksud tidak 

dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja yang menimbulkan Hubungan Kerja.  

Buru
 

Buru
 

Buru
 

Buru
 

Buru
 

  

 
Pt. XYZ. (Main Contractor)
             

Pt. aBC. (Sub-Contractor)

GAMBAR –I.  “Outsourcing  Penyerahan  Pekerjaan”.

Dalam Konstruksi Hukum “Outsourcing” Penyerahan Pekerjaan 
tersebut di atas, Hubungan Kerja hanya terjadi antara Buruh/
Pekerja dengan PT. ABC sebagai Sub-Contractor yang menerima 
borongan pekerjaan dari PT. XYZ sebagai Main-Contractor yang 
memborongkan pekerjaan kepada PT. ABC. Sedangkan antara Buruh 
dengan PT. XYZ tidak terjadi Hubungan Kerja, sehingga dengan 
demikian para Buruh/Pekerja dalam Konstruksi Hukum Out Sourcing 
Pekerjaan adalah Buruh/Pekerja dari PT. ABC sebagai Sub-Contractor 
Company. 

Buruh
BuruhBuruh Buruh

Buruh

Menurut Pasal 1 butir-15 UU No. 13 Tahun 2003, ”Hubungan Kerja 
adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh 
berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur Pekerjaan, 
Upah, dan Perintah”. Jika kita bandingkan antara Perjanjian Kerja 
dengan perjanjian lainnya, maka meskipun dalam perjanjian lain-
nya ini mengandung unsur pekerjaan,  namun jika unsur upah 
dan perintah tidak kita temukan dalam perjanjian tersebut, maka 
menurut Pasal 1 butir (15) UU No. 13 Tahun 2003 perjanjian dimaksud 
secara yuridis tidak akan pernah menimbulkan Hubungan Kerja. 
Dengan demikian hanya Perjanjian Kerja yang memiliki ketiga 
unsur pekerjaan, perintah, dan upah sajalah yang dapat menimbulkan 
hubungan hukum yang disebut Hubungan Kerja, sehingga jika ada 
suatu perjanjian yang menyebut dirinya sebagai Perjanjian Kerja 
namun tidak memiliki ketiga unsur upah, perintah, dan pekerjaan, 
maka perjanjian dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai 
Perjanjian Kerja yang menimbulkan Hubungan Kerja. 

Dalam suatu Hubungan Kerja, unsur pekerjaan, perintah, dan 
upah tak dapat dipisahkan. Unsur perintah disini memiliki makna 
bahwa pekerjaan itu dilakukan atas pimpinan/pengawasan orang 
atau perusahaan yang memberikan pekerjaan. Dengan demikian 
jika muncul masalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang 
dirugikan akibat kesalahan pekerjaan, maka tanggung jawab 
terhadap Pihak Ketiga tersebut ada pada Pihak yang memimpin/
mengawasi pekerjaan yang dikenal dengan istilah “Vicarius Liability” 
bukan pada orang yang melakukan pekerjaan yang dikenal dengan 
istilah “Strict Liability”. 

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir (30) UU No. 13 Tahun 2003, 
upah adalah: “Hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pem-
beri kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan pe-
rundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan”. Dari definisi upah tersebut di atas, dapat diartikan disini 
bahwa pada dasarnya upah adalah imbalan kerja dalam bentuk 
uang atau dalam bentuk barang atas suatu pekerjaan yang 
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dilakukan pekerja/ buruh dibawah pimpinan / pengawasan orang 
atau Perusahaan yang memberikan pekerjaan. Sebaliknya imbalan 
kerja yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan tidak dibawah 
pimpinan/pengawasan orang lain tidak dapat dikategorikan 
sebagai upah. Imbalan pekerjaan semacam itu disebut “fee” atau 
suatu “bayaran/ongkos”.

Sebagai contoh konkrit dapat kita bandingkan dengan hubungan 
hukum yang terjadi antara dokter dengan pasiennya atau hubungan 
hukum antara Pengacara dengan klien-nya. Hubungan hukum 
antara dokter dengan pasiennya atau antara Pengacara dengan 
klien-nya terdapat unsur pekerjaan, namun disana tidak mengandung 
2 (dua) unsur lainnya yaitu perintah dan upah. Unsur pekerjaan 
dapat dibuktikan dari pekerjaan yang dilakukan dokter dalam me-
meriksa pasien, melakukan tindakan operasi, memberikan obat, 
mengamputasi, mentransplantasi organ tubuh, dll. Kemudian 
pekerjaan Pengacara adalah membela/mendampingi klien dalam 
pemeriksaan di Kantor Kepolisian, di depan Pengadilan, menyusun 
gugatan/tuntutan, dsb. Disini kita tidak temukan unsur perintah 
dan upah karena dokter maupun pengacara dalam melakukan 
pekerjaannya tidak dibawah pimpinan atau pengawasan pasien 
atau klien-nya. Dalam melakukan pekerjaannya dokter atau peng-
acara bekerja atas dasar arahan atau inisiatif dari dirinya sendiri. 
Dalam hubungannya dengan pasien atau kliennya, dokter atau 
pengacara juga sama sekali tidak menerima upah melainkan justru 
menarik ongkos/fee dari pasien atau kliennya sebagai balas jasa 
atas pekerjaan yang telah ia lakukan untuk pasien atau klien-nya. 
Dengan demikian dokter ataupun pengacara disini bukan pekerja/
buruhnya pasien atau klien-nya, karena itu dokter ataupun peng-
acara dibebani tanggung-jawab atas ganti-rugi yang timbul karena 
kecerobohannya dalam melakukan pekerjaannya jika ada tuntutan 
dari pihak ketiga yang dirugikan. Dalam hal ini tanggung jawab 
dokter ataupun pengacara terhadap pihak ketiga tidak dapat 
dikategorikan sebagai “Vicarious Liability” melainkan dikategorikan 
sebagai ”Strick Liability”, karena pekerjaan dokter ataupun 
pengacara dilakukan tidak dibawah pimpinan/pengawasan pasien 
atau klien-nya, tetapi atas inisiatif dari dirinya sendiri.

Selanjutnya menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2a) yang ditafsir-
kan secara gramatical dapat kita kenal yaitu “Outsourcing” Penyer-
ahan Pekerja, yaitu suatu bentuk Outsourcing dimana Perusahaan 
Jasa Pekerja menyerahkan Pekerja/Buruh kepada Perusahaan 
lain yaitu Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Perusahaan Penggu-
na) yang akan mempekerjakan buruh tersebut di perusahaanya di 
bawah pimpinan/pengawasannya. Konstruksi Hukum “Outsourc-
ing”  Penyerahan Pekerja dapat dilihat dalam Flow chart-2 berikut 
di bawah ini:

melainkan justru menarik ongkos/fee dari pasien atau kliennya sebagai balas jasa atas 

pekerjaan yang telah ia lakukan untuk pasien atau klien-nya. Dengan demikian dokter 

ataupun pengacara disini bukan pekerja/buruhnya pasien atau klien-nya, karena itu dokter 

ataupun pengacara dibebani tanggung-jawab atas ganti-rugi yang timbul karena 

kecerobohannya dalam melakukan pekerjaannya jika ada tuntutan dari pihak ketiga yang 

dirugikan. Dalam hal ini tanggung jawab dokter ataupun pengacara terhadap pihak ketiga 

tidak dapat dikategorikan sebagai “Vicarious Liability” melainkan dikategorikan sebagai 

”Strick Liability”, karena pekerjaan dokter ataupun pengacara dilakukan tidak dibawah 

pimpinan/pengawasan pasien atau klien-nya, tetapi atas inisiatif dari dirinya sendiri. 

Selanjutnya menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2a) yang ditafsirkan secara 

gramatical dapat kita kenal yaitu “Outsourcing” Penyerahan Pekerja, yaitu suatu bentuk 

Outsourcing dimana Perusahaan Jasa Pekerja menyerahkan Pekerja/Buruh kepada 

Perusahaan lain yaitu Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Perusahaan Pengguna) yang akan 

mempekerjakan buruh tersebut di perusahaanya di bawah pimpinan/pengawasannya. 

Konstruksi Hukum “Outsourcing”  Penyerahan Pekerja dapat dilihat dalam Flow chart-2 

berikut di bawah ini: 
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GAMBAR  -2.  “Outsoursing” Penyerahan Pekerja 
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dikonstruksikan pada Flow chart-2 tersebut di atas lebih tepat 
dikategorikan sebagai kegiatan penempatan tenaga kerja yang 
ruang lingkupnya bisa dilakukan dalam skala antar lokal, skala 
antar regional, atau skala antar negara. 

Dalam hal ini kita hanya menemukan perjanjian penempatan 
tenaga kerja dimana Perusahaan Jasa Pekerja menempatkan/
menyerahkan tenaga kerja kepada Perusahaan Pemberi Peker-
jaan (Perusahaan Pengguna). Dengan demikian konstruksi hukum 
“Outsourcing” Penyerahan Pekerja sebagaimana telah diperlihatkan 
dalam Flow Chart -2 di atas sama persis dengan Konstruksi Hukum 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dimana 
Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PT. PPTKI) 
menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di perusahaan “XYZ” Co. 
Ltd. di Singapore. Konstruksi Hukum Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia ke Luar Negeri dapat dilihat dalam Flow chart -3 berikut 
di bawah ini:

GAMBAR  -3: “Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri”

C. OutSOurCING  DaLaM  PraktIk

Untuk menjawab permasalahan outsoursing tersebut dalam 
tulisan ini menggunakan 2 (dua) metode. Metode pertama adalah 
melalui studi normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku guna menemukan konstruksi hukum yang 
tepat, khususnya mengenai berbagai hubungan hukum dalam 
pelaksanaan outsourcing. Metode berikutnya adalah melalui studi 
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lapangan berupa wawancara terhadap para pihak (pelaku) dalam 
pelaksanaan outsourcing guna mengetahui berbagai permasalahan 
penerapan peraturan perundang-undangan outsourcing, terutama 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain, dalam prakteknya. 

Outsourcing merupakan suatu pola penyerahan (pengalihan) 
sebagian (pelaksanaan) pekerjaan di satu perusahaan kepada 
perusahaan lain untuk tujuan efisiensidan minimalisasi resiko. 
Lebih lanjut, pola tersebut membawa dampak terhadap hubungan 
hukum antara perusahaan yang menyerahkan pekerjaan (penggu-
na) dengan perusahaan penerima pekerjaan dan antara perusa-
haan-perusahaan tersebut dengan pekerja/buruh dalam konteks 
hubungan kerja. Melalui Pasal 64 UU Ketenagakerjaan ditetapkan 
bahwa :

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelak-
sanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 
... melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 
tertulis.”

Diatur pula dalam Pasal tersebut bahwa terdapat 2 (dua) cara 
mengenai bagaimana penyerahan sebagian pelaksanaan peker-
jaan kepada perusahaan lain tersebut dilakukan, yaitu melalui 
Penerimaan Pemborongan Pekerjaan (PPP) atau melalui Penye-
diaan Jasa Pekerja/Buruh (PJP) dimana sebagian pekerjaan dari 
suatu perusahaan dialihkan pengerjaannya kepada perusahaan 
lainnya, yang umumnya berlokasi di perusahaan tersebut. Kedua 
cara itu kemudian lebih dikenal sebagai jenis-jenis outsourcing. 
Dengan demikian, kebutuhan dunia usaha untuk menyerahkan 
suatu pekerjaan kepada perusahaan lain yang lebih spesifik/
mengkhususkan diri dalam bisnis tertentu atau menggunakan jasa 
pekerja/buruh dari perusahaan lain yang telah memiliki keahlian/
keterampilan tertentu di perusahaannya dalam rangka efisiensi 
dipandang telah dapat difasilitasi melalui peraturan tersebut.    
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skala antar negara.  
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GAMBAR  -3: “Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri” 
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11Keith Whitfield and George Strauss Eds., Researching the World of Work: Strategies and Methods in 
Studying Industrial Relations (US: Cornell University Press, 1998).  
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Selanjutnya, pelaksanaan sebagian pekerjaan yang diserahkan 
kepada perusahaan lain membawaserta dampak berupa pemeker-
jaan pekerja/buruh guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang 
diserahkan tersebut. Pasal 65 ayat (6) UU Ketenagakerjaan menga-
tur bahwa dalam konteks pemborongan pekerjaan, pekerja/buruh 
yang mengerjakan pekerjaan yang diserahkan harus merupakan 
pekerja/buruh dari perusahaan Perusahaan Pemborong Pekerjaan 
berbadan hukum:

 “Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam 
perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan 
lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.”

Diatur pula bahwa hubungan kerja tersebut dapat diseleng-
garakan atas dasar suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu 
(PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) apabila sesuai 
dengan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tentang syarat-syarat jenis 
pekerjaan yang dapat dipekerjakan melalui PKWT. Adapun peker-
jaan yang diserahkan/dikerjakan oleh para pekerja/buruh tersebut 
juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam 
Pasal 65 ayat (2) :

“a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari  pemberi   pekerjaan;

c.  Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.” 

Pelanggaran terhadap ketentuan bahwa perusahaan PPP harus 
berbadan hukum dan bahwa pekerjaan yang diserahkan harus 
memenuhi syarat di atas mengakibatkan status hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan perusahaan PPP beralih demi hukum 
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
pemberi kerja yang menyerahkan pekerjaan tersebut, melalui 
pemekerjaan berdasarkan PKWTT atau PKWT awalnya dengan 
perusahaan PPP.

Secara prinsip, hubungan kerja merupakan suatu hubungan 
yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian kerja 
antara pihak pemberi pekerjaan (perusahaan) dan pihak penerima 
pekerjaan (pekerja/buruh), hal mana diatur dalam Pasal 1 angka 15 
UU Ketenagakerjaan :

“...hubungan antara pengusaha dengan pekerja/
buruh berdasarkan perjanjian  kerja, yang 
mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

Adapun perjanjian kerja memiliki 4 (empat) unsur penting yang 
kerap diistilahkan sebagai esensialia, meliputi pekerjaan/arbeid, yaitu 

prestasi tertentu yang harus dilakukan oleh pihak penerima kerja 
(dalam hal ini adalah pekerja/buruh); perintah/di bawah perintah/
in dienst/gezag verhouding, yang dalam konteks perjanjian kerja 
maksudnya adalah instruksi/arahan mengenai bagaimana seha-
rusnya suatu pekerjaan/prestasi tertentu dilaksanakan/disele-
saikan dan diberikan oleh pihak pemberi kerja/pengusaha kepada 
pekerja/buruh (unsur tersebut menunjukkan bahwa pekerja/buruh 
dalam melaksanaan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang 
lain yang mempekerjakannya, yaitu pengusaha); upah/loon, yang 
merupakan suatu imbalan atas pekerjaan/prestasi yang dilakukan 
oleh pekerja/buruh  (dapat berbentuk uang atau tunjangan bagi 
pekerja/buruh maupun keluarganya dan merupakan tujuan utama/
sarana penting bagi yang bersangkutan dalam upayanya melindungi 
kelangsungan hidup diri serta keluarganya); dan terakhir adalah 
waktu tertentu/tijd, dimaksudkan sebagai jangka waktu lamanya 
pemekerjaan seseorang dilakukan atau dapat juga sebagai la-
manya waktu yang diperlukan guna menyelesaikan pekerjaan/
prestasi yang diberikan. Berdasarkan unsur waktu, maka perjanjian 
kerja terbagi atas PKWTT dan PKWT. 

Dalam konteks pemborongan pekerjaan, prinsip penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 
maupun prinsip hubungan kerja telah terpenuhi secara tepat. 
Perusahaan Pengguna secara riil memang mengalihkan sebagian 
pekerjaan yang terdapat dalam alur kegiatan proses pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan PPP. Perusahaan PPP kemudian 
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mempekerjakan/telah memiliki pekerja/buruhnya sendiri guna 
melaksanakan pekerjaan yang diserahkan tersebut. Unsur-unsur 
perjanjian kerja yang membentuk hubungan (hukum) kerja antara 
pekerja/buruh perusahaan PPP dengan perusahaan PPP terdapat 
di dalamnya. Perusahaan PPP memberikan ‘sebagian pekerjaan 
yang diserahkan oleh Perusahaan ‘Pengguna’ sebagai suatu ‘peker-
jaan’ bagi pekerja/buruh yang dipekerjakannya selama suatu kurun 
waktu tertentu, baik waktu tidak tertentu melalui PKWTT maupun 
waktu tertentu melalui PKWT. Perusahaan PPP juga memberikan 
perintah kepada pekerja/buruhnya tentang bagaimana menger-
jakan ‘pekerjaan tersebut’, meskipun umumnya perintah tersebut 
merupakan ‘perpanjangan tangan’ dari spesifikasi pekerjaan yang 
ditentukan oleh Perusahaan Pengguna dan sayangnya Perusahaan 
Pengguna juga mempunyai wewenang untuk memberikan perintah 
kepada Pekerja/Buruh secara lagsung tanpa melalui PPP. Selanjut-
nya Perusahaan PPP juga memberikan upah kepada pekerja/
buruh yang dipekerjakannya, meskipun upah tersebut berasal dari 
Perusahaan Pengguna berupa pembayaran atas ‘harga’ pekerjaan 
yang diserahkan. 

Menyimpang dari pengertian hubungan kerja sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 butir (15) UU No. 13 Tahun 2003, maka 
Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan menetapkan adanya 
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan PJP: “a. 
Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh.”

Diatur pula bahwa hubungan kerja tersebut dapat diselengga-
rakan atas dasar suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) 
atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) apabila sesuai dengan 
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tentang syarat-syarat jenis pekerjaan 
yang dapat dipekerjakan melalui PKWT. Adapun pekerjaan tertentu 
yang diserahkan/dikerjakan oleh para pekerja/buruh perusahaan 
PJP juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat 
dalam Pasal 66 ayat (1) :

“Pekerja/buruh dari Perusahaan Jasa Pekerja tidak 
boleh digunakan oleh Penmberi Kerja untuk melak-
sanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang ber-
hubungan langsung dengan proses produksi, kecuali 
untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.”

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pembatasan jenis 
pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh pekerja/buruh Perusahaan 
Penyerahan Jasa Pekerja, syarat adanya hubungan kerja antara 
Perusahaan Penjerahan Jasa Pekerja dengan pekerja/buruh yang 
digunakan pemberi kerja, perjanjian penyediaan jasa pekerja/
buruh harus tertulis dan perusahaan PJP harus berbadan hukum 
mengakibatkan status hubungan kerja pekerja/buruh dengan pe-
rusahaan PJP beralih demi hukum menjadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan Perusahaan Pengguna yang menyerahkan 
pekerjaan tersebut.

Adapun pembeda penerapan prinsip dalam penyediaan jasa 
pekerja dengan pemborongan pekerjaan ialah bahwa dalam konteks 
penyediaan jasa pekerja prinsip penyerahaan sebagian pelak-
sanaan pekerjaan dan prinsip hubungan kerja telah tidak 
terpenuhi. Dalam penyediaan jasa pekerja, bukan pekerjaan 
dari Perusahaan Pengguna yang dialihkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaannya kepada perusahaan PJP, melainkan justru pekerja/
buruh dari perusahaan PJP yang ‘dialihkan’ kepada Perusahaan 
Pengguna. Di lain pihak, prinsip hubungan kerja juga mengalami 
penyimpangan konstruksi hukum dari unsur-unsurnya. Perusa-
haan PJP selaku pemberi kerja pekerja/buruh tidak memberikan 
‘pekerjaan’ dalam pengertian yang sesungguhnya. Pekerjaan 
terdapat pada dan diberikan oleh Perusahaan Pengguna. 
Perintah mengenai bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut 
sejatinya juga berasal dari Perusahaan Pengguna, meskipun 
dalam prakteknya disampaikan oleh pengawas dari Perusa-
haan PJP. Secara teoritis, unsur upah berasal dari ‘prosentase 
terbesar harga jasa pekerja/buruh’ yang dibayarkan oleh Pe-
rusahaan Pengguna yang notabene telah secara sesungguhnya 
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memberikan ‘pekerjaan’ kepada pekerja/buruh perusahaan 
PJP. atas pembayaran tersebut Perusahaan PJP kemudian 
mengambil sebagian kecil prosentase untuk ‘jasa pengelolaan 
dan pemerantaraan’. Berkaitan dengan pembayaran upah, 
sesungguhnya Perusahaan PJP telah bertindak sebagaimana 
layaknya ‘kasir’ perusahaan. Yang terjadi adalah Perusahaan 
Pengguna telah menerima penempatan pekerja/buruh yang 
dilakukan oleh perusahaan PJP dalam fungsinya sebagai 
perantara/agen. Konstruksi serupa teridentifikasi dalam konteks 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dalam 
Pasal 1 angka (3) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (P2TKLN) 
dinyatakan bahwa :

“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk 
mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan ke-
mampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang 
meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan 
dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, 
persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai 
ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara 
tujuan.”

Dapat diidentifikasi bahwa kegiatan penyerahan pekerja/buruh 
dari Perusahaan PJP kepada Perusahaan Pengguna meliputi ruang 
lingkup kegiatan-kegiatan ikutan yang serupa dengan kegiatan 
penempatan tersebut di atas. Perusahaan PJP dalam hal ini 
memiliki peran dan fungsi sebagai Pelaksana Penempatan TKI 
Swasta dengan syarat berbadan hukum serta memiliki ijin 
dari Pemerintah untuk melaksanakan penempatan TKI. Adapun 
perjanjian antara perusahaan PJP dengan perusahaan Pengguna 
(User) memiliki unsur yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama 
Penempatan antara Pelaksana Penempatan TKI dengan Peng-
guna dengan  sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka (8) UU 
P2TKLN sebagai berikut :

“Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan 
tkI swasta dengan Pengguna yang memuat hak 
dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka 
penempatan serta perlindungan TKI di negara 
tujuan.”

Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna 
adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hu-
kum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mem-
pekerjakan TKI secara riil. Selanjutnya dipersyaratkan pula adanya 
suatu perjanjian kerja, dalam hal ini antara TKI dengan Pengguna, 
yang  memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-mas-
ing pihak. 

Menimbang bahwa dalam outsourcing jenis penyediaan jasa 
pekerja yang diserahkan adalah pekerja/buruh dari Perusahaan 
PJP ke Perusahaan Pengguna dan bukan sebagian pekerjaan Pe-
rusahaan Pengguna ke Perusahaan PJP, maka yang seharusnya 
diterapkan adalah konstruksi hukum penempatan pekerja/buruh 
sebagaimana telah dikenali dan terdapat contoh pengaturannya 
dalam UU P2TKLN. Sesungguhnya, pergeseran prinsip penye-
diaan jasa pekerja menjadi hampir serupa dengan pemborongan 
pekerjaan terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pera-
turan Menteri terbaru yang mengatur mengenai teknis pelaksa-
naan outsourcing ini menetapkan bahwa Perusahaan Pengguna 
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan berkategori 
penunjang/tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 
kepada Perusahaan PJP dimana pekerjaan tersebut meliputi : 
(usaha) pelayanan kebersihan (cleaning service), (usaha) penyediaan 
makanan bagi pekerja/buruh (catering), (usaha tenaga) pengaman 
(security), (usaha jasa) penunjang di pertambangan dan perminya-
kan dan (usaha) penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Pen-
etapan 5 (lima) pekerjaan atau dalam hal ini diistilahkan sebagai 
‘usaha’ (menyesuaikan dengan konteks penyediaan jasa pekerja/
buruh) menunjukkan pergeseran konstruksi bahwa yang diserahkan 
adalah pekerjaannya, bukan pekerja/buruhnya. Peraturan sebel-
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umnya hanya mengatur bahwa perusahaan PJP harus berbadan 
hukum dan bahwa kegiatan usahanya adalah menyediakan “jasa 
pekerja/buruh untuk dipekerjakan” di Perusahaan Pengguna. Namun 
demikian, upaya untuk ‘menggeser’ prinsip penyediaan jasa 
pekerja menjadi hampir serupa dengan pemborongan pekerjaan 
tidak berlanjut dengan baik dalam pengaturan berikutnya. Ter-
dapat inkonsistensi dalam pasal setelahnya yaitu bahwa hubungan 
kerja antara pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan yang 
diserahkan tersebut bukan terjadi antara pekerja/buruh dengan 
Perusahaan Pengguna namun antara pekerja/buruh dengan 
Perusahaan PJP yang sesungguhnya hanya berfungsi sebagai agen 
penempatan. 

 Untuk memperoleh data dan informasi lebih lanjut tentang 
outsourcing, utamanya terkait pokok permasalahan dalam riset 
yaitu pekerja/buruh yang bekerja pada Perusahaan PPP dan 
pekerja/buruh yang memiliki hubungan hukum dengan Perusa-
haan PJP maupun Perusahaan Pengguna sesungguhnya adalah 
pekerja/buruh siapa, maka penelitian dilanjutkan dengan mengum-
pulkan data lapangan meliputi hasil wawancara dengan informan 
para pihak pelaku outsourcing (pihak kementerian ketenaga-
kerjaan, pihak suku dinas ketenagakerjaan kota setempat, pihak 
asosiasi usaha, pihak perwakilan perusahaan PPP dan PJP, serta 
pihak pekerja/buruh outsourcing) serta telaah terhadap perjanjian 
outsourcing dari perusahaan-perusahaan di 3 (tiga) kota, yaitu DKI 
Jakarta, Depok dan Tangerang. Pedoman wawancara yang digu-
nakan memuat pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan/
pemahaman para pihak tentang konstruksi hubungan hukum dan 
hubungan kerja dalam outsourcing, pelaksanaan outsourcing pasca 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 
2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terutama terkait fungsi asosiasi, 
penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, penetapan 
5 (lima) jenis usaha bagi outsourcing jenis PJP, serta berbagai 
kendala yang dialami dalam praktik. Keseluruhan informasi tersebut 
kemudian diolah dalam konteks perlindungan pekerja. 

Tahap pertama pembahasan akan menguraikan latar belakang 
(rationale) dan pandangan pihak pemerintah mengenai kerangka 
hukum outsourcing sehingga kemudian menerbitkan set regula-
si yang saat ini berlaku. Wawancara dilakukan terhadap pejabat 
Sub Direktorat Perjanjian Kerja, Direktorat Jenderal PHI dan Jam-
inan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 
Menurut beliau, Pemerintah memahami kebutuhan dunia usaha 
akan efisiensi, khususnya dalam  produksi barang dan atau jasa, 
sekaligus juga kebutuhan para pekerja akan adanya pekerjaan, 
yang pada tingkat lebih tinggi menimbulkan kebutuhan lanjutan 
akan kepastian kelangsungan pekerjaan yang dimilikinya tersebut. 
Untuk itu, praktik outsourcing atau alih daya pelaksanaan pekerjaan 
diijinkan dan diatur. Beliau menyatakan bahwa hal tersebut 
berkaitan dengan fungsi Pemerintah sebagai regulator, fasilitator 
dan pengawas. Sebagai regulator, Pemerintah menyusun set reg-
ulasi terkait outsourcing guna menyeimbangkan kebutuhan dunia 
usaha akan efisiensi sekaligus juga kebutuhan para pekerja akan 
pekerjaan. Diinformasikan juga bahwa penyusunan dan penerbi-
tan Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dilaku-
kan guna mengakomodir kebutuhan praktis para pelaku outsourcing. 
Peran Pemerintah adalah  penyeimbang kedudukan antara 
pekerja dan pengusaha. Sebagai fasilitator, Pemerintah membantu 
pekerja dan pengusaha menyelenggarakan perundingan guna 
mencari solusi atas berbagai permasalahan yang timbul. Fungsi 
terakhir adalah pengawasan dimaknai tidak hanya sekedar terha-
dap pelaksanaan maupun permasalahan yang timbul namun juga 
dalam konteks menyusun kerangka atau road map pengawasan. 
Kerangka hukum outsourcing yang terdiri dari hubungan hukum 
antara Perusahaan Pengguna, Perusahaan PPP dan PJP serta 
Pekerja/buruh dipahami sebagaimana terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan terkait outsourcing saat ini. Hubungan kerja 
yang timbul adalah benar antara pekerja/buruh dengan Perusa-
haan PPP atau Perusahaan PJP, dan untuk itu diterbitkan regulasi 
terbaru yaitu Permenaker No. 19 Tahun 2012 guna memberikan 
perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pekerja/buruh 
outsourcing berupa pasal-pasal tentang asosiasi sebagai penentu 
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pelaksanaan pekerjaan yang dapat diserahkan, pengetatan syarat 
Perusahaan PPP dan terutama PJP, serta pembatasan pekerjaan/
usaha dalam PJP.

Pemerintah mengidentifikasi permasalahan dalam praktik 
outsourcing jenis pertama, yaitu pemborongan pekerjaan, berupa 
kesulitan teknis dari adanya pengaturan prinsip bahwa yang boleh 
diborongkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjang, 
bukan pekerjaan yang merupakan bisnis utama perusahaan. Dalam 
Permenaker No. 19 Tahun 2012 pengertian pekerjaan penunjang 
telah diperjelas melalui frasa ‘kegiatan yang mendukung dan 
memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh 
asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perun-
dang-undangan’ dan frasa ‘kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pem-
beri pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan 
sebagaimana mestinya.’ Pemerintah juga menambahkan aturan 
baru bahwa kewenangan/beban penugasan untuk menentukan 
suatu pekerjaan merupakan bisnis utama atau sekedar penunjang 
di suatu perusahaan terletak pada asosiasi perusahaan sejenis/
berbasiskan sektor guna memudahkan proses kategorisasi jenis 
pekerjaan dalam bisnis proses suatu perusahaan. Dalam praktik, 
apabila asosiasi termaksud belum terbentuk maka akan dirujuk 
kepada kementerian teknis terkait yang membawahi sektor usaha 
tertentu. Dengan demikian seharusnya masalah penentuan 
kegiatan utama atau penunjang dapat diatasi melalui lembaga 
yang relatif lebih valid (asosiasi sektor usaha atau kementerian 
teknis terkait) dan melalui proses yang relevan (pembahasan alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan bersama asosiasi sektor 
usaha/kementerian teknis terkait). Pemerintah juga menyadari 
kesulitan penerapan secara ketat prinsip ‘perintah’ dalam teori 
hubungan kerja di ranah outsourcing, dengan demikian sebagai 
titik tengah diatur bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat 
terjadi dengan perintah langsung maupun tidak langsung dari 
(perusahaan) pemberi pekerjaan. 

Di sisi lain, guna memfasilitasi perlindungan pekerja, diatur 
dalam Pasal 65 ayat 3 bahwa :

“Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus berbentuk badan hukum”.

Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pe-
rusahaan penerima pemborongan pekerjaan memiliki kemam-
puan ekonomi/finansial yang cukup memadai guna melindungi 
pekerja-pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang dialihkan 
tersebut. Selanjutnya diatur dalam ayat  4 bahwa:

“Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi 
pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 2 sekurang-kurangnya sama 
dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 

Pemerintah menegaskan kembali bahwa prinsipnya adalah 
bahwa pemberian hak-hak pekerja/buruh harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sebagai suatu standar minimum, 
jika hak-hak pekerja/buruh pada perusahaan pengguna lebih baik 
maka hal tersebut berlaku sebagai standar maksimum sebagaimana 
diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 29 Permenaker No. 19 Tahun 2012. 
Selama ini permasalahan yang kerap terjadi adalah terkait peng-
hitungan masa kerja, namun saat ini telah diperjelas pengaturannya 
melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. No. 27/PUU-IX/2011:

“Frasa ‘PKWT’ dalam Ps. 65 ayat 7 dan Ps. 66 ayat 
2 b bertentangan dengan uuD NrI tahun 1945 
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak 
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak 
bagi pekerja yg obyek kerjanya tetap ada, walaupun 
terjadi pergantian perusahaan, yg melaksanakan 
sebagian pekerjaan borongan dari Perusahaan ‘Lain’ 
atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja.”
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Perlindungan selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan 
akan adanya kelangsungan pekerjaan. Dalam Pasal 65 ayat 7 dia-
tur bahwa hubungan kerja dalam konteks outsourcing jenis pembo-
rongan pekerjaan dapat dilangsungkan secara permanen maupun 
dalam jangka waktu tertentu:

“Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59”.

Pasal 59 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu dari suatu 
pekerjaan yang wajib ada agar pekerjaan termaksud dapat dilakukan 
oleh pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu 
tertentu :

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat 
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis 
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 
dalam waktu tertentu, yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang   tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yangmasih dalam percobaan atau 
penjajakan.”

Pemerintah memandang bahwa pengaturan mengenai kebolehan 
pemekerjaan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu 
sesungguhnya sudah jelas. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya 
diperbolehkan sepanjang jenis pekerjaan yang dialihkan tersebut 
memenuhi syarat Pasal 59. Berbagai penyelewengan yang terjadi 
saat ini dipandang sebagai kesengajaan pengusaha PPP menyalah 
tafsirkan prinsip perlindungan pekerja/buruh dalam pasal tersebut. 

Adapun dalam outsourcing jenis kedua, yaitu penyediaan jasa 
pekerja, ketentuannya relatif sama yaitu bahwa pekerjaan yang 
dilakukan oleh pekerja-pekerja dari perusahaan penyedia jasa 
pekerja tidak boleh merupakan bisnis utama yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi. Bahkan melalui penyem-
purnaan aturan dalam Permenaker No. 19 Tahun 2012 Pasal 17 
ayat 3, jenis pekerjaan yang boleh dialihkan dibatasi menjadi 5 
(lima) saja, meliputi usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), 
usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering), usaha tenaga 
pengaman (security), usaha jasa penunjang di pertambangan dan 
perminyakan serta usaha penyediaan jasa angkutan bagi pekerja. 
Selanjutnya dipersyaratkan pula bahwa perusahaan penyedia 
jasa tenaga kerja harus berbadan hukum, adanya hubungan kerja 
antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja yang 
menempatkan mereka serta perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan Pasal 59 
UU Ketenagakerjaan. Perjanjian penempatan dibuat tertulis dan 
bahwa perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja dan 
perselisihan yang mungkin timbul ditegaskan menjadi tanggung-
jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Pemerintah memandang 
bahwa pengaturan yang diterbitkan telah jelas dan relatif kompre-
hensif dan bahwa pelanggaran/penyelewengan yang terjadi dalam 
praktek merupakan kesengajaan dari pihak perusahaan, baik 
pengguna jasa maupun penyedia jasa. Tidak terdapat identifikasi 
terhadap masalah penerapan prinsip penyerahan pekerjaan 
bukannya pekerja/buruh, maupun prinsip bahwa hubungan 
kerja yang seharusnya terjadi adalah antara pekerja/buruh 
dengan Perusahaan Pengguna.

Menurut Mira, pejabat Suku Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, 
dan Lahenawati, Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan 
Tenaga Kerja Depok, dan Tri, Staf Bagian Pengawasan Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial kota Depok, Suku Dinas kabupaten/
kota yang wilayah koordinasinya lebih dekat dengan para 
pelaku outsourcing ternyata lebih mengartikan pengertian 
outsourcing dalam konteks penyediaan jasa tenaga kerja. 
Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh lebih kerapnya per-
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masalahan praktik timbul di ranah penyediaan jasa tenaga kerja 
dibandingkan dengan pemborongan pekerjaan. Kasus-kasus yang 
terjadi biasanya berkenaan dengan pembatasan pekerjaan yang 
dapat diserahkan menjadi hanya 5 (lima) usaha saja sebagaimana 
diatur dalam Permenaker No. 19 Tahun 2012, serta syarat-syarat 
kerja dan perlindungan kepada pekerja/buruh dari Perusahaan 
PJP. Mereka umumnya mempergunakan Permenaker No. 19 Tahun 
2012 sebagai pedoman utama yang dipandang telah memadai dan 
lengkap dari segi teknis dalam menyelesaikan berbagai ma-
salah yang terjadi. Dokumen utama yang dipergunakan sebagai 
dasar penyelenggaraan outsourcing dan pengawasan awal adalah 
perjanjian pengalihan sebagian pekerjaan (outsourcing) yang 
mereka istilahkan sebagai MoU. Berdasarkan MoU tersebut Suku 
Dinas Ketenagakerjaan akan dapat mengetahui apakah outsourcing 
yang akan dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Maksudnya adalah 
apakah sebagian pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepada 
Perusahaan PPP atau PJP sudah sesuai dengan syarat dalam 
Permenaker No. 19 Tahun 2012 atau belum. 

Fokus utama wawancara adalah terkait jenis pekerjaan/usaha 
yang dialihkan, penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan 
pekerjaan yang disusun bersama asosiasi sektor usaha/kemente-
rian teknis terkait dan syarat-syarat kerja dan perlindungan ter-
hadap pekerja/buruh. Pemeriksaan dilakukan utamanya terhadap 
kelengkapan berkas yang diajukan kepada Suku Dinas. Diakui 
bahwa pemeriksaan hanya berdasarkan ada/tidaknya dokumen 
fisik saja, tidak pernah dilakukan kontak langsung terhadap 
pihak-pihak terkait, misalnya asosiasi sektor usaha, guna memverifi-
kasi dokumen fisik yang diajukan. Tidak terdapat koordinasi antara 
asosiasi sektor usaha dengan Suku Dinas, dan apabila dikemudian 
hari terjadi permasalahan maka bagian pengawasan baru akan 
mendalami kasus-kasus yang ditemukan.  Dikemukakan pula bah-
wa pada praktiknya dahulu masalah ijin operasional pelaksa-
naan outsourcing boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah ka-
bupaten/kota, namun sekarang kewenangan tersebut berada di 
provinsi meskipun dengan rekomendasi dinas kabupaten/kota. 

Terdapat pula Suku Dinas yang melakukan telaah lebih lanjut 
atas penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang 
didaftarkan. Evaluasi akan dilakuan, baik terhadap pelaksanaan 
pada masa keberlakuan tanda daftar/registrasi maupun pada masa 
sesudahnya dalam rangka pengajuan perpanjangan outsourcing.  

Atas syarat-syarat kerja dan perlindungan terhadap pekerja/
buruh, pihak Suku Dinas menyatakan bahwa yang kerap menjadi 
permasalahan adalah dalam hal status pekerja/buruh adalah 
pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang 
notabene hak-haknya tidak sekomprehensif hak-hak pekerja/buruh 
yang dipekerjakan melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu (PKWTT) dan jaminan kelangsungan pekerjaannya juga 
relatif kurang. Suku Dinas dalam praktiknya akan menelaah isi 
PKWT yang dicatatkan terkait apakah substansinya sudah sesuai/
belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Apabila belum sesuai biasanya PKWT tersebut akan dikembalikan 
kepada Perusahaan PPP atau PJP dengan catatan perbaikan. 

Berkenaan dengan lingkup pekerjaan, disampaikan pula bahwa 
biasanya dalam MoU ditetapkan pekerjaan yang harus dilakukan 
meskipun diakui bahwa dalam praktik terdapat kemungkinan 
bahwa pekerja/buruh dari perusahaan, utamanya PJP, diminta 
Perusahaan Pengguna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan 
tambahan diluar yang sudah dinyatakan dalam MoU. Selain itu 
disampaikan pula bahwa umumnya biaya lelang sudah termasuk 
upah, jamsostek dan tunjangan hari raya sehingga karena minim-
nya marjin keuntungan Perusahaan PJP kerap memotong upah 
pekerja/buruhnya, bahkan di bawah upah minimum kabupaten/
kota. Permasalahan terkait syarat kerja dan perlindungan hak 
pekerja/buruh tersebut teridentifikasi melalui mekanisme pengaduan 
pekerja/buruh. Secara umum disampaikan bahwa sebagai penga-
turan yang lebih detil dan teknis, Permenaker No. 19 Tahun 2012 
sudah relatif memadai, hanya pelaksanaan atau kontrol atas pelak-
sanaannya saja yang perlu lebih diperketat dan pemberian sanksi 
yang lebih berat, misalnya melalui sanksi pidana sehingga terdapat 
efek jera yang lebih bagi pelaku pelanggaran.
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Menurut Wisnu Subroto, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya 
Indonesia. Secara umum terdapat pemahaman yang relatif baik 
tentang konstruksi hukum dan pengertian outsourcing, fungsi 
asosiasi, syarat kerja dan perlindungan pekerja/buruh serta pem-
batasan outsourcing dari sudut pandang pengusaha (pemborongan 
pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja).  

Permasalahan pertama dalam penyelenggaraan outsourcing 
yang umumnya dirasakan oleh para pengusaha Perusahaan PPP 
atau PJP adalah terkait penentuan pekerjaan yang termasuk dalam 
kegiatan utama atau sekedar penunjang. Dalam praktik, proses 
penentuan tersebut menjadi kompleks, menimbang bahwa sesung-
guhnya tiap perusahaan tetap saja memiliki keunikan tersendiri 
dalam bisnis proses, peluang serta tantangannya. Sebagai respon anti-
sipatif terhadap tingkat persaingan usaha yang semakin ketat serta 
meningkatnya level ketidakpastian ekonomi dewasa ini, keputusan 
bisnis perlu diambil secara cepat sehingga perubahan bisnis pros-
es/alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan seringkali terjadi 
dan menyebabkan kerap berubahnya suatu jenis pekerjaan dari 
kegiatan utama menjadi penunjang atau sebaliknya. Dengan 
demikian, asosiasi kerap dihadapkan pada keputusan dilematis 
dalam penentuan jenis-jenis pekerjaan yang merupakan kegiatan 
utama atau penunjang secara pasti dan tetap (fixed) dari suatu 
perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perun-
dang-undangan. Asosiasi menyadari kesulitan para pengusaha 
Perusahaan PPP atau PJP terkait hal tersebut sebab perubahan 
seketika dalam tataran praktis yang tidak sesuai dengan dokumen 
alur yang telah dicatatkan di Suku Dinas akan dikategorikan sebagai 
bentuk pelanggaran peraturan, di sisi lain kegiatan pencatatan 
ulang/revisi alur dipandang sebagai suatu hal yang tidak praktis 
dan cenderung menyulitkan dari sisi praktik. Terdapat sedikit ken-
dala terkait sektor-sektor tertentu yang belum memiliki asosiasi, 
meskipun umumnya diatasi dengan menyarankan perusahaan 
terkait untuk menghubungi kementerian teknis yang membawahi 
sektor usaha perusahaan tersebut. 

Permasalahan kedua adalah terkait syarat kerja dan perlindungan 
terhadap pekerja dari Perusahaan PPP atau PJP. Asosiasi meman-

dang bahwa berbagai permasalahan terkait isu kesetaraan per-
lindungan dan kesejahteraan pasca penerapan Permenaker No. 19 
Tahun 2012 relatif menurun jumlahnya. Namun demikian, dalam 
proses penyempurnaan peraturan dirasa perlu untuk mengako-
modir isu-isu pembiayaan yang dihadapi oleh perusahaan penerima 
pekerjaan. Penerapan mekanisme tender dalam proses penye-
diaan barang/jasa di perusahaan-perusahaan membawa serta isu 
harga paling murah dan bahwa pekerjaan yang dialihkan akan 
berlangsung hanya untuk kurun waktu tertentu (namun demikian, 
di sisi lain juga diinformasikan bahwa secara profil perolehan 
pekerjaan, terdapat prosentase yang cukup tinggi di mekanisme 
penunjukan langsung non tender sekitar 70%. Mekanisme lain 
adalah melalui sub kontrak, yaitu mengalihkan lebih lanjut pekerjaan 
yang diserahkan kepada Perusahaan PPP/PJP ke Perusahaan PPP/PJP 
lain). Keadaan tersebut menyebabkan Perusahaan PPP atau PJP 
relatif tidak memiliki keleluasaan yang memadai untuk menga-
tur berbagai pos pembiayaan guna terselenggaranya pelaksanaan 
pekerjaan, sehingga diakui bahwa pos pembiayaan yang relatif 
mudah untuk dipindahkan alokasinya adalah biaya pekerja/buruh. 
Dengan demikian, tidak mengherankan jika masalah-masalah syarat 
kerja dan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perusahaan PPP 
atau PJP kerap mengemuka. 

Disamping itu, terdapat isu bahwa akibat pekerjaan yang 
diserahkan bersifat sementara/tidak tetap waktu dan perolehannya, 
adalah merupakan kesulitan tersendiri apabila Perusahaan PPP 
atau PJP harus mempekerjakan pekerja-pekerja/buruhnya dalam 
skema perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jenis sektor yang 
relatif berkesinambungan pekerjaannya adalah perbankan dan 
lembaga jasa keuangan non perbankan lain seperti asuransi mau-
pun penyediaan dana, sedangkan sektor teknologi informasi dan 
retail relatif bervariasi. Sebagai pilihan, menegosiasikan masalah 
alih perlindungan dengan Perusahaan PPP atau PJP sebelum/se-
lanjutnya dipandang sebagai suatu tantangan dan beban. anggota 
asosiasi juga kerap mengeluhkan sulit terakomodirnya biaya 
pendidikan/pelatihan yang telah mereka keluarkan untuk 
para pekerja/buruhnya serta kenyataan bahwa banyak 
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Perusahaan Pengguna menarik pekerja ahli/terampil mereka 
ke perusahaannya. 

Selanjutnya menurut Cendekia PK dari  Perusahaan PPP/PJP yang 
secara garis besar memiliki pemahaman kostruksi hukum outsourcing 
yang lebih baik Pihak perusahaan memahami bawa outsourcing 
sebenarnya hanya dapat dilakukan dalam ranah pemborongan 
pekerjaan (Business Process Outsourcing), bukan penyediaan jasa 
pekerja (Manpower Outsourcing). Dengan demikian, prinsip kegiatan 
utama dan kegiatan penunjang dapat diterapkan dengan baik dan 
permasalahan seputar penerapan prinsip hubungan kerja seha-
rusnya dapat diminimalisir. Berkenaan dengan butir pertanyaan 
tentang alasan mendirikan usaha di sektor (pemborongan peker-
jaan maupun penyediaan jasa tenaga kerja), diinformasikan bahwa 
tingginya angka pemekerjaan tenaga kerja dengan mekanisme 
kontrak/waktu tertentu membuka peluang usaha di bidang 
penyaluran tenaga kerja bagi Perusahaan Pengguna. Perusahaan 
Pengguna yang menggunakan jasa pemborongan pekerjaan maupun 
penyedia jasa pekerja relatif sama. Dalam kondisi ekonomi negara 
yang saat ini relatif melambat, praktik outsourcing semakin kerap 
dilakukan. 

Adapun syarat kerja dan perlindungan pekerja/buruh umumnya 
dipenuhi sesuai standar minimum peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Biaya pengelolaan atas pekerjaan atau penyediaan 
jasa pekerja minimal berada di kisaran nilai 10% dari total kontrak. 
Dalam perkembangannya, negosiasi didasarkan pada parameter 
Key Performance Indicators yang dikehendaki Perusahaan Peng-
guna dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Disampaikan bahwa 
mekanisme pembayaran upah pekerja/buruh adalah melalui 
‘penagihan’ sejumlah nominal tertentu kepada Perusahaan Peng-
guna (termasuk juga biaya jaminan sosial dan kesejahteraan lain 
seperti Tunjangan Hari Raya). Berkenaan dengan penerapan unsur 
perintah dalam hubungan kerja yang terjadi disampaikan bahwa 
pada pemborongan pekerjaan perintah diberikan oleh mandor/
pengawas yang merupakan perwakilan Perusahaan PPP di lapangan/
dalam teknis pelaksanaan sebagian pekerjaan yang diserahkan 
tersebut. Namun demikian, dalam penyediaan jasa pekerja 

biasanya perintah justru datang dari Perusahaan Pengguna. 
Demikian pula dalam hal terjadi kecelakaan kerja, dalam pembo-
rongan pekerjaan informan menyatakan bahwa jelas pekerja/
buruh yang mengalaminya berada di bawah hubungan kerja/
pengawasan dan perlindungan Perusahaan PPP, namun dalam hal 
penyediaan jasa pekerja, seharusnya tanggungjawab bukan 
berada di pihak Perusahaan PJP yang notabene menjalankan 
fungsi penempatan tenaga kerja. Yang dipertanggungjawabkan 
Perusahaan PJP ke Perusahaan Pengguna adalah kinerja/perfor-
mance dari pekerja/buruh yang ditempatkan, bukan pekerja/
buruhnya.

Permasalahan yang dipandang utama oleh perusahaan adalah 
bahwa banyak pihak berupaya menjeneralisir dan mempolitisir 
praktik outsourcing sehingga wacana yang dikembangkan adalah 
penghapusan outsourcing. Di banyak negara, sesungguhnya out-
sourcing dilakukan dan berlangsung dengan relatif baik. Diakui 
bahwa sebaiknya outsourcing dilaksanakan dalam konteks BPO 
sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan praktik dan prinsip-prinsip 
hubungan hukum yang ada, sedangkan penyediaan jasa atau 
MPO dipandang lebih sesuai dengan usaha penempatan tenaga 
kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pekerja/buruh Perusa-
haan PPP atau PJP, mereka menyatakan bahwa kerap pekerjaan yang 
dilakukan bukan merupakan penunjang di Perusahaan Pengguna, 
setidaknya di luar 5 (lima) jenis pekerjaan/usaha dalam konteks PJP, 
walaupun umumnya pekerja/buruh tidak memahami masalah alur 
kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dan fungsi asosiasi sektor 
usaha. Contohnya, sebagian pekerja/buruh melakukan pekerjaan 
sebagai operator mesin di bagian produksi pada sektor industri 
manufaktur, dan teller pada sektor jasa perbankan. Berkenaan 
dengan syarat kerja dan perlindungan, pihak pekerja/buruh 
merasakan ketidaksetaraan yang cukup jauh dengan pekerja/
buruh di Perusahaan Pengguna. Oleh karena lokasi kerja mer-
eka adalah di Perusahaan Pengguna, isu ketimpangan syarat 
kerja dan kesejahteraan kerap mengemuka. Pekerja/buruh 
memahami bahwa hubungan kerja mereka adalah dengan 
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Perusahaan PPP atau PJP sesuai perjanjian kerja yang mere-
ka tandatangani, meskipun dalam praktik kerap melakukan 
berbagai pekerjaan tambahan yang diinstruksikan oleh mana-
jemen Perusahaan Pengguna, tanpa sepengetahuan dan atau 
perantaraan mandor/pengawas Perusahaan PPP atau PJP 
tempat mereka bernaung. Mereka juga menyatakan bahwa 
apabila masa kerja/kontrak mereka telah selesai, kerap masih 
ditugaskan untuk bekerja di lokasi Perusahaan Pengguna 
namun berganti Perusahaan PPP atau PJP. Pada beberapa hasil 
wawancara diperoleh informasi bahwa masa kerja di Perusahaan 
PPP atau PJP lama tidak dihitung, sedangkan upah bulanan serta 
tunjangan yang diperoleh ada kalanya mengalami sedikit kenaikan. 

Sebagai simpulan awal dapat disampaikan bahwa para pihak 
dalam praktik outsourcing pasca penerapan Permenaker No. 19 
Tahun 2012 memahami pengertian outsourcing sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka mampu 
mengidentifikasi pembedaan 2 (dua) jenis outsourcing,  yaitu pem-
borongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Para pihak 
juga menemukenali adanya pembedaan/kategorisasi pekerjaan 
yang termasuk dalam lingkup kegiatan utama atau penunjang da-
lam alur pelaksanaan kegiatan pekerjaan suatu perusahaan (dalam 
hal ini, perusahaan pengguna). Berkaitan dengan tanggungjawab 
perlindungan dan syarat kerja bagi pekerja perusahaan penerima 
pekerjaan, para pihak juga memahami bahwa hal tersebut merupakan 
tanggungjawab perusahaan penerima pekerjaan, yang umumnya 
diperhitungkan dan dimasukkan dalam harga dari pekerjaan yang 
dialihkan. Permasalahan yang sampai dengan saat ini kerap 
terjadi dipahami sebagai dampak teknis dari berbagai desakan 
praktis pembiayaan, penerapan set regulasi dalam ranah hukum 
lain (terkait penyediaan barang dan jasa) serta pelanggaran akibat 
kurangnya kontrol/pengawasan dalam pelaksanaan peraturan 
yang berlaku. Prinsip bahwa pekerjaan yang dialihkan dan telah 
dipertukarkan dengan suatu harga membawa serta tanggung-
jawab atas dan kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi 
pekerja telah dipahami secara relatif memadai. 

Di sisi lain, prinsip mendasar terkait bagaimana seharusnya 
konstruksi hukum suatu hubungan kerja terjadi belum diatur dan 
dipahami secara baik. kenyataan bahwa esensialia perjanjian 
kerja yang meliputi adanya pekerjaan, perintah, upah dan 
waktu tertentu yang menjadi dasar bagi timbulnya suatu 
hubungan kerja telah tersimpangi dalam konteks outsourcing, 
khususnya outsourcing jenis penyediaan jasa tenaga kerja 
justru tidak menjadi isu utama. Berdasarkan konstruksi 
hukum hubungan kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya sudah 
tentu tidak mungkin dilakukan melalui perjanjian penyediaan 
jasa pekerja/buruh, sebab perusahaan penyedia jasa pekerja 
hanya bisa menyerahkan atau menempatkan pekerja saja, 
bukan menyerahkan pekerjaan sebagaimana harusnya suatu 
outsourcing tersebut dilaksanakan.

D. HuBuNGaN kErJa CO-EMPLOYMENT  SEBaGaI  SOLuSI.

Dalam praktek kebijakan menentukan atau merekrut pekerja/
buruh  terdapat 3 (tiga) cara: 

1. Perekrutan  pekerja/buruh untuk waktu tidak tertentu terus 
menerus dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (pekerja/
buruh tetap/permanen).

2. Perekrutan pekerja/buruh untuk jangka waktu tetentu dengan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pekerja/buruh kontrak).

3. Perekrutan pekerja/buruh melalui Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja tanpa Perjanjian Kerja (Outsourcing Workers).

Dari ketiga cara tersebut maka cara yang ketiga perekrutan 
pekerja/buruh oleh Perusahaan Pengguna melalui Perusahaan 
Penyedia Jasa Pekerja yang mengandung permasalahan hubungan 
kerja yang potensial. Dalam hal ini siapa atau Perusahaan manakah 
yang bertanggung jawab terhadap Pekerja/Buruh atau Perusahaan 
manakah yang ada hubungannya dengan Pekerja/Buruh menjadi 
permasalahan yang tidak dapat dikesamping begitu saja.



3938

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Hal ini tidak dapat dibuktikan dengan Perjanjian yang mereka 
buat sendiri, misalnya: Perjanjian yang dibuat antara Perusahaan 
Penyedia Jasa Pekerja dengan Orang yang akan ditempatkan di 
Perusahaan Pengguna Pekerja/Buruh. Pencari kerja adalah orang 
yang butuh mendapatkan pekerjaan dan upah. Mereka sering kali 
menandatangani Perjanjian yang “bukan Perjanjian Kerja”, yang 
penting bagi mereka adalah mendapatkan pekerjaan lebih dulu. 
Perjanjian yang mereka tanda tangani bukanlah Perjanjian Kerja 
yang menimbulkan hubungan kerja, melainkan hanyalah Perjanjian 
Penempatan Tenaga Kerja yang berakhir pada saat Tenaga Kerja 
tersebut bekerja di Perusahaan Pengguna Pekerja/Buruh. 

Meskipun dalam perjanjian tersebut mereka menyatakan 
pekerjanya Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, namun perjanjian 
tersebut bukanlah Perjanjian Kerja yang menimbulkan hubungan 
kerja antara Pekerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. 
“Hubungan kerja”  antara perusahaan penyediaan Jasa pekerja/
buruh dengan Pekerja/Buruh semacam inilah yang  kemudian 
dibenarkan oleh pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan  yang ditafsirkan secara “grammatical” bukan secara 
“sistimatika”. 

Penafsiran “sistimatika” berarti mengakaitkan Pasal 66 
dengan Pasal 64 dan 65 serta Pasal 1 butir 15, hubungan kerja 
terjadi antara Pekerja dengan Perusahaan Pengguna berdasarkan 
Perjanjian Kerja tidak tertulis. Karena Hubungan Kerja disini 
adalah Hubungan Hukum yang ditimbulkan Perjanjian Kerja yang 
memiliki unsur-unsur adanya upah, pekerjaan, dan perintah. Dengan 
demikian timbul permasalahan disini hubungan hukum antara 
Pekerja/buruh dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja bukanlah 
hubungan kerja, melainkan hubungan penempatan. Hubungan 
Kerja hanya terjadi antara Pekerja/Buruh dengan Perusahaan 
Pengguna Pekerja/Buruh (User) berdasarkan Perjanjian Kerja Tidak 
Tetulis (Lesan). 

Berbeda dengan Hubungan Kerja Outsoursing Penyerahan 
Pekerja tersebut di atas, Hubungan Kerja Co-Employment dan Joint 
Employers disini adalah hubungan kerjasama antara Perusa-

haan Penyedia Jasa Pekerja dengan Perusahaan Pengguna Pekerja 
didasarkan pada Perjanjian Bersama Tanggung Jawab Renteng, 
yang mengatur Pembagian kerja antara Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja dengan Perusahaan Pengguna. Disini masing-masing Peru-
sahaan menanggung beban sesuai dengan pembagian kerja sesuai 
dengan Perjanjian Bersama Tanggung Renteng yang mereka sepakati  
bersama. 

Dengan demikian Hubungan Kerja Co-Employment atau Joint 
Employers dapat menggantikan Outsourcing Penyerahan Pekerja 
yang tidak memiliki landasan yuridis. Tanggung Jawab Renteng 
dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan Perusahaan Pengguna 
Pekerja/Buruh merupakan solusi jawaban penyelesaian masalah 
Hubungan Outsourcing Penyerahan Pekerja yang bermasalah ini. 
Pertama, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melakukan recruitment 
pekerja/buruh, pemutusan hubungan kerja dan konsekwensinya, 
membayar upah pekerja, membayar pekerja/buruh di Perusa-
haan Pengguna. Kedua, Perusahaan Pengguna Pekerja/Buruh 
melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, mensupervisi, 
menyediakan alat-alat kerja, dan menikmati hasil pekerjaan 
pekerja/buruh.

Konstruksi Hukum Hubungan Kerja Co-Employment atau Joint 
Employers  dapat dilihat dalam Flow chart -4  berikut di bawah ini:
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E. PENutuP

a. kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian ini serta pembahasan 
dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pasca Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No. 19 Tahun 2012, maka secara yuridis hubungan hukum antara 
Pekerja/Buruh dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja bukanlah 
hubungan kerja, meskipun hubungan hukum mereka didasarkan 
Perjanjian Kerja Tertulis, mereka bukanlah Pekerja/Buruh Peru-
sahaan Penyedia Jasa Pekerja. Hal ini dikarenakan esensialia 
hubungan kerja harus mengandung unsur: upah, pekerjaan, dan 
perintah.  Hubungan hukum antara Pekerja/Buruh dengan Perusa-
haan Pengguna adalah hubungan kerja, meskipun tidak mendasarkan 
Perjanjian Kerja Tertulis diantara mereka tetapi antara mereka 
terdapat Perjanjian Kerja Tidak Tertulis, sehingga Pekerja/Buruh 
yang ditempatkan Perusahaan Jasa Pekerja pada Perusahaan 
Pengguna, pada hakekatnya adalah Pekerja/Buruhnya Perusahaan 
Pengguna. Hal ini dikarenakan unsur pekerjaan dan perintah ada 
pada Perusahaan Pengguna, dan unsur upah pada hakekatnya 
juga berasal dari Perusahaan Pengguna yang dibayarkan kepada 
Pekerja/Buruh melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja. Sehingga 
outsourcing disini benar-benar ”penyerahan pelaksanaan pekerjaan 
dari Perusahaan Pengguna kepada Perusahaan Penyedia Pekerja, 
bukan penyerahan Pekerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja 
ke Perusahaan Pengguna”. Dari studi leteratur juga menyimpulkan 
bahwa outsourcing adalah “Penyerahan Sebagian  Pelaksanaan 
Pekerjaan”, bukan “Penyerahan Pekerja”. Dalam keseharian masih 
terdapat praktek outsourcing yang menyimpang dari pengertian 
hubungan kerja, dimana Pekerja/Buruh Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja dipekerjakan di Perusahaan Pengguna. Hal ini terjadi karena 
meskipun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No. 19 Tahun 2012 secara tegas mengatur outsourcing adalah 
”penyerahan pelaksanaan pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya 
Pemerintah masih memandang outsourcing sebagai penyerahan 
Pekerja/Buruh, dengan alasan untuk mengakomodir kepentingan 

Pengusaha dan Buruh”. Dalam Konstruksi hukum macam ini 
maka Hubungan Kerja “Co-employment” atau “Joint Employers” 
merupakan solusi yang tepat untuk menggantikan ”Out-Soursing 
Penyerahan Pekerja” yang masih subur dalam praktek kehidupan 
sehari-hari.  

Kedua, hubungan hukum antara Pekerja/Buruh dengan Perusahaan 
Sub Contractor adalah Hubungan Kerja, karena mengandung unsur 
upah, perintah, dan pekerjaan. Hubungan hukum antara Perusa-
haan Main-Contractor dengan Pekerja/Buruh, meskipun sesekali ada 
unsur perintah dari Perusahaan Main–Contractor kepada Pekerja/
Buruh yang bersangkutan. Tepatnya perintah dari Perusahaan 
Main-Contractor ini seharusnya diberikan kepada Pekerja/Buruh 
melalui Perusahaan Sub-Contractor, tidak secara langsung kepada 
Pekerja/Buruh.    

b. rekomendasi

Pemerintah secara umum menegaskan bahwa outsourcing pada 
akhirnya diatur dan terus menerus dievaluasi pelaksanaan dan 
diperbaiki pengaturan serta mekanisme pelaksanaannya. 
Outsourcing merupakan fenomena dalam dunia bisnis/usaha yang 
tidak dapat dihindari praktiknya bahkan semakin berkembang dan 
fenomena tersebut berdampak pada perlindungan dan kese-
jahteraan pekerja. Prinsip utama bahwa dengan adanya pengalihan 
pekerjaan maka pengalihan perlindungan, kesejahteraan dan 
syarat kerja juga turut beralih. Dengan demikian, secara prinsip 
tidak ada pekerja perusahaan pemborongan pekerjaan/penyedia 
jasa yang tidak terlindungi. 

Namun demikian, dipandang dari sisi hukum ketenagakerjaan, 
prinsip esensialia perjanjian kerja dalam outsourcing jenis Perusa-
haan Penyedia Jasa Pekerja tidak terpenuhi, dan hal tersebut yang 
kiranya perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam rangka 
penegakan hukum dibidang peraturan perundang-undangan 
terkait outsourcing. 

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah hubungan kerja antara 
Pekerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa dan antara Pekerja 
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dengan Perusahaan Pengguna, maka perlu diterapkannya Hubungan 
Kerja Bersama Tanggung Renteng ”Co-employment” atau “Joint 
Employers” , yang mengatur hubungan hukum antara Perusa-
haan Penyedia Jasa Pekerja dengan Perusahaan Pengguna. Dalam 
Hubungan Kerja Berama “Co-employment” atau “Joint Employers”, 
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melakukan recruitment, men-
didik/melatih, menseleksi, dan lain-lain sedangkan Perusahaan 
Pengguna berkewajiban memerintahkan pekerjaan, mengawasi 
pelaksanaan pekerjaan, menyediakan alat kerja dan menikmati 
hasil pekerjaannya.      
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Perlindungan Prt sebagai Pekerja tanpa 
Diskriminasi dalam revisi uu ketenagakerjaan39

Pengertian Hukum Perburuhan, apakah mencakup Prt 
dan Pekerja Informal di dalamnya?

Menurut Imam Soepomo, hukum perburuhan adalah “suatu 
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan 
dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan 
menerima upah”. Sedangkan menurut Mr. N.E.H Van Esveld, arbe-
idsrecht (hukum perburuhan) tidak hanya terbatas pada lapangan 
hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah perintah 
dan menerima upah, akan tetapi juga meliputi pula pekerjaan yang 
dilakukan oleh swa-pekerja (PKL, petani, pengacara) yang melaku-
kan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Namun 
gagasan Mr. N.E.H Van Esveld dibantah oleh Imam Soepomo, yang 
menegaskan bahwa hukum perburuhan adalah relasi yang secara 
spesifik terkandung hubungan kerja di dalamnya. 

Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka 
(buruh) yang kita sebut dengan blue collar/pekerja kasar seperti 
kuli, tukang bangunan, dll. Akan tetapi, perluasan makna mulai 
nampak yaitu mulai tahun 1927 dan KUHPerdata Buku III Bab 7A, 
yang juga mengatur semua buruh baik kasar maupun halus, yang 
biasa kita sebut dengan pekerja atau karyawan yang memenuhi 
unsur-unsur hubungan kerja.

Hubungankerja

Dari pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh Imam 
Soepomo, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara majikan 
dan buruh adalah suatu hubungan kerja. Dalam hubungan kerja 
39 Tulisan ini dibuat oleh Eny Rofiatul N. Pernah bekerja sebagai Pengacara Publik di 

LBH Jakarta 2013-2017 dan menjadi Kepala Bidang Perburuhan di lembaga tersebut. Eny 
juga terlibat dalam penanganan kasus dan pengorganisasin PRT melalui asistensi 
pengurus Serikat PRT. Dia juga terlibat dalam merumuskan pembuatan kontrak 
kerja standar yang dapat dipergunakan oleh PRT dan Pemberi Kerja, bersama 
dengan Jala PRT. Selain itu, Eny juga aktif melakukan advokasi isu buruh migran 
dan mendorong adanya mekanisme rujukan kasus untuk buruh migran yang 
berhadapan dengan hukum.

tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Upah

2. Perintah

3. Pekerjaan

Namun, di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003, hubungan 
kerja diartikan secara sempit yaitu hubungan antara pengusaha 
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mem-
punyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Definisi ini membawa 
dampak tidak diakuinya hubungan kerja yang dilakukan oleh majikan 
dengan Pekerja Rumah Tangga atau pekerja informal lainnya dan 
hanya diakui sebagai hubungan perdata biasa.

Siapah Majikan?

Definisi majikan mengalami perbedaan. Imam Soepomo 
menyatakan bahwa majikan adalah seorang pengusaha dalam 
hubungannya dengan buruh. Sementara UU No 22 Tahun 1957 
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menyatakan bahwa 
majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerja-
kan buruh. Kemudian UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
memberi definisi pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengu-
saha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. Namun dalam pasal yang lain, UU 13 Tahun 2003 memberikan 
batasan lagi dengan unsur “kegiatan usaha” yang dilekatkan ke-
pada pemberi kerja. Dalam hal definisi majikan yang diberikan 
pembatasan pada mereka yang melakukan kegiatan usaha, menye-
babkan mereka yang bekerja di rumah tangga atau sektor yang 
tidak menjalankan suatu usaha atau kegiatan perniagaan, tidak 
bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh sebagai pekerja.

Siapakah Buruh?

UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 3 
menyebutkan bahwa “pekerja/buruh adalah setiap orang yang 
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bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, 
maka tergambar bahwa pengaturan pekerja/buruh yang dimaksud 
dalam Undang-Undang ini adalah mereka yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan.Terdapat tiga unsur dalam menen-
tukan apakah seseorang itu adalah pekerja atau tidak, diantaranya 
adalah adanya pekerjaan atau sesuatu yang dikerjakan, adanya 
perintah untuk mengerjakan dan adanya upah atas dikerjakannya 
suatu pekerjaan, ketiga hal ini dapat disebut pula sebagai relasi 
kerja.

Berdasarkan definisi tersebut, pekerja rumah tangga memenuhi 
unsur sebagai pekerja. Namun pengaturan pasal definisi hubungan 
kerja hanya mencakup majikan yang menjalankan usaha atau 
pengusaha, sehingga Pekerja Rumah Tangga tidak diakui kedudu-
kannya sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 
2003. Sehingga hubungan antara PRT dan majikan dianggap 
sebagai hubungna perdata dan tidak termasuk dalam lingkup 
perlindungan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

A. uu Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
Mengecualikan Prt  sebagai pekerja, juga pekerja informal 
lainnya

UU Ketenagakerjaaan sebagai suatu peraturan perun-
dang-undangan yang bertujuan mengatur dan  melindungi hak-
hak pekerja di Indonesia nyatanya belum mampu menjadi jawaban 
atas perlindungan hak-hak pekerja salah satunya adalah para 
pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja informal lainnya. Di dalam 
Pasal 1 angka 3 jo Pasal Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan dise-
butkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan pemberi 
kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 
badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sampai dengan pasal ini dapat dipahami bahwa pengertian 
pekerja sama dengan yang didefinisikan dalam pengertian pekerja 
secara umum yakni adanya relasi kerja berupa pekerjaan, perintah, 

dan upah di dalamnya.

Berdasarkan unsur hubungan kerja di atas, seharusnya dapat 
disimpulkan PRT adalah pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam 
UU Ketenagakerjaan. Namun pada kenyataanya, di Indonesia PRT 
dianggap sebagai “pembantu/assisten rumah tangga” dan bukan 
pekerja sebagaimana pekerja yang bekerja di sektor formal. Rumah 
tangga sebagai tempat PRT bekerja dianggap sebagai sebuah sektor 
kerja non formal, tidak membutuhkan skill, dan konsep patriarkhi 
yang ada menghalalkan PRT dipekerjakan dengan upah rendah.

Pekerja rumahan juga dilekatkan dengan “wirausaha atau 
pekerja mandiri” karena panjangnya rantai produksi yang 
mengaburkan unsur siapa pemberi perintah atas pekerjaan yang 
dilakukannya;

Kontradiksi definisi menjadi penghambat diakuinya PRT sebagai 
pekerja yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 
2003. Tampak dalam definisi Pasal 1 angka 3, 4 dan 15:

Pasal 1 angka 3 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 4 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengu-
saha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 1 angka 15 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Definisi Pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 
wilayah Indonesia.

Jika Undang-Undang 13 Tahun 2003 setia memberikan definisi 
pemberi kerja dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang 
memenuhi 3 unsur hubungan kerja, maka Pekerja Rumah Tangga 
dan pekerja di sektor informal lainnya dapat tercakup dalam per-
lindungan yang disediakan oleh Undang-Undang. Namun Pasal 
1 ayat 15 yang mengatur tentang definisi hubungan kerja, perseo-
rangan majikan sebagai pemberi kerja tidak diakui lagi dalam pasal 
ini karena rumah tangga dianggap sebagai unit yang tidak melakukan 
usaha. Semakin jelas dalam definisi Pasal 1 angka 6, Perusahaan 
adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, 
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan 
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

PRT dipekerjakan oleh perseorangan dalam ruang lingkup rumah 
tangga dimana mereka tidak dapat disebutkan sebagai pengusaha 
karena memang mereka bukan pengusaha melainkan adalah 
perseorangan yang memperkerjakan orang lain sebagai pekerja 
di rumah tangganya. Sehingga jika suatu saat terjadi perselisihan 
antara majikan dan PRT dalam sebuah hubungan kerja, UU Nomor 
13/2003 Tentang Ketenagakerjaan malah dijadikan tameng yang 
ampuh bagi para majikan untuk tidak memenuhi hak-hak PRT-nya. 
Sebagai contoh, kewajiban memberikan pesangon berdasarkan 
Pasal 156 ayat 1 akan dibantah oleh majikan karena dia bukan 
merupakan pengusaha. Secara lengkap, Pasal 156 ayat 1 berbunyi 
sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 
yang seharusnya diterima.

Penerima kewajiban dalam Pasal tersebut adalah pengusaha. 
Sedangkan majikan yang mempekerjakan PRT tidak dikategorikan 
sebagai pengusaha. Majikan yang jeli membaca tuntutan PRT dan 
membaca Undang-Undang 13 Tahun 2003 dengan teliti akan 
menolak membayarkan pesangon.

Pada taraf selanjutnya inkonsistensi antara pengaturan tentang 
pekerja, pemberi kerja dengan hubungan kerja mengakibatkan 
permasalahan-permasalahan lainnya yang pada intinya adalah 
berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak PRT sebagai pekerja 
baik dalam pengupahan maupun pesangon apabila terjadi PHK.  
Inkonsistensi peraturan dalam UU ketenagakerjaan menjadikan 
PRT dikecualikan dalam skema perlindungan pekerja, hal ini kemu-
dian yang harus segera dipecahkan permasalahannya agar tidak 
memunculkan masalah-masalah baru akibat dari ketidakjelasan 
dan inkonsistensi aturan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan.

B. UU 13 Tahun 2003: Definisi Pemberi Kerja adalah Pengusaha 
dan hanya melindungi Pekerja dalam kerangka hubungan 
industrial

Selain pembayaran pesangon, akibat dari penyempitan 
definisi pemberi kerja hanya pada pengusaha juga berakibat 
kepada diskriminasi hak-hak lainnya, yaitu jaminan sosial. PRT atau-
pun pekerja informal jika ingin mendaftarkan diri sebagai peserta 
jaminan sosial, harus masuk ke kategori “pekerja bukan penerima 
upah (BPU)”. Kembali kepada unsur hubungan kerja yaitu “upah, 
perintah, dan pekerjaan”, mungkinkah disebut pekerja jika tidak 
mendapatkan upah?

UU 13 Tahun 2003 sendiri menjadi sumber inkonsistensi definisi 
hubungan kerja itu sendiri karena mempersempit pemberi kerja 
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menjadi pengusaha. Jika demikian, hanya pekerja formal atau 
pekerja dalam hubungan industrial yang akan dilindungi dalam 
semua mekanisme yang diberikan oleh Undang-Undang 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan.

No Status Pekerjaan utama
2017

februari agustus

1 Buruh Sendiri  21,849,573   23,147,482

2 Berusaha dibantu Buruh Tidak 
Tetap/Buruh Tidak Dibayar  21,275,899 18,024,632.00

3 Berusaha dibantu Buruh 
Tetap/Buruh Dibayar  4,446,024  3,954,629

4 Buruh/Karyawan/Pegawai  47,420,633       48,047,068 

5 Pekerja Bebas di Pertanian    5,360,306   5,848,256

6 Pekerja Bebas di Non Pertanian  6,021,760  7,158,103

7 Pekerja Keluarga/Tak Dibayar  18,164,654  14,842,253

8 Tak Terjawab    

  Total 124,538,849   121,022,423

Sumber: Data BPS “Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Status 
Pekerjaan utama 1986–2017”, diakses dan diolah dari https://www.bps.
go.id/statictable/2009/04/16/971/penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut-

status-pekerjaan-utama-1986---2017.html

Jika dilihat dari data BPS di tahun 2017, jumlah buruh/karyawan/
pegawai di Indonesia pada bulan Desember sebesar 48,047,068 
dari total seluruh buruh/karyawan/pegawai yang berjumlah 
121,022,423.  Dari jumlah tersebut, masih terdapat pegawai 
pemerintah atau PNS dalam sub “buruh/karyawan/pegawai”. Jumlah 
pekerja informal dapat dihitung dari angka 2,3,5,6,7 yang jika ditotal 
keseluruhan berjumlah 49,827,873. Jumlah pekerja informal ini 
bahkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah buruh/karyawan/
pegawai. Dari data yang disajikan BPS tersebut dan disandingkan 
dengan temuan bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja informal 
dan PRT, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa mereka butuh 

dilindungi melalui mekanisme sendiri di dalam perundang-undangan, 
bukan sekedar diserahkan kepada mekanisme perjanjian perdata 
antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.

C. kondisi rentan Pekerja rumah tangga

Pekerjaan rumah tangga di Indonesia umumnya dilakukan oleh 
perempuan dan anak perempuanan seringkali dianggap sebagai 
perpanjangan dari tugas perempuan di masyarakat, yaitu dalam 
hal perawatan rumah tangga.40Dengan dilekatkan kepada perempuan, 
karenanya tidak perlu dibayar atau dihargai nilai ekonomisnya. 
Kalaupun diberikan upah, berarti upah yang sangat rendah yang 
diberikan.

Kemudian berdasarkan laporan ILO Jakarta 2016, jumlah PRT di 
Indonesia dijelaskan dalam tabel berikut ini:

tahun Laki-laki Perempuan total 

2008  853,203  2,729,882  3,583,085 

2009  918,543  2,721,594  3,640,136 

2010  999,666  2,867,025  3,866,692 

2011  982,100  3,117,735  4,099,836 

2012  1,025,219  3,100,067  4,125,286 

2013 (*)  1,612,072  3,585,508  5,197,580 

2014  1,042,880  2,914,448  3,957,327 

2015  1,030,095  3,004,095  4,034,190 

Dari jumlah di atas, Studi ILO (2016) menganalisis karakteristik 
pekerja rumah tangga berdasarkan data-data Sakernas dan Susenas 
(Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS dan 
menunjukkan bahwa 59,9% PRT usia 18 tahun ke atas pada tahun 
2015 bekerja 40 jam atau lebih per minggunya, melampaui jumlah 
jam kerja per hari yang diterapkan oleh peraturan untuk pekerja 
pada umumnya. Sementara itu hanya 48.7% pekerja pada umum-
nya yang bekerja 40 jam atau lebih per minggunya. Bagi PRT yang 

40  Human Rights Watch. Vol No 7
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menginap di rumah pemberi kerjanya, jumlah jam kerjanya bisa 
jauh lebih tinggi karena tidak jelasnya perbedaan waktu bekerja 
dan beristirahat.

Jumlah Prt yang bekerja 40 jam atau lebih per minggu

Usia Pekerja pada 
umumnya

PRT

10 – 17 tahun 26.1% 75.8%
18 tahun ke atas 48.7% 59.9%

Alokasi jam kerja yang tinggi oleh PRT ini tidak seimbang dengan 
penghasilan per bulan PRT. Hanya 27,9% PRT usia 18 tahun ke atas 
yang berpenghasilan Rp 1.000.000,- ke atas sedangkan pada kelompok 
pekerja pada umumnya, 46,4% berpenghasilan Rp 1.000.000,- 
ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya PRT memang 
digaji lebih rendah dibandingkan dengan pekerja pada umumnya 
seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. 

Jumlah Prt yang berpenghasilan rp 1.000.000 ke atas

Usia Pekerja pada 
umumnya

PRT

10 – 17 tahun 29.0% 23.4%

18 tahun ke atas 46.4% 27.9%

Indonesia memiliki lembaga pemerintahan yakni Kementerian 
Tenaga Kerja dan Disnaker yang memiliki tugas memastikan 
norma-norma kerja dijalankan, namun lembaga ketenagakerjaan 
ini tidak mengawasi sektor informal, termasuk PRT di dalamnya. 
Karena itulah, jaminan perlindungan PRT tidak diatur berdasarkan 
hukum  dan akhirnya bergantung kepada subyektifitas, belas kasih, 
atau kebaikan majikan. Dalam kehidupan bernegara dan jaminan 
atas akses pekerjana yang layak, konsep ini tidak dibenarkan dan 
menunjukkan kegagalan Negara melindungi seluruh warga negara 
tanpa diskriminasi.

Sedangkan berdasarkan laporan Human Rights Watch yang 
mengutip survey jumlah pekerja oleh Universitas Indonesia, pekerja  
rumah tangga Indonesia diperkirakan berjumlah 2,6 juta, dimana 
setidaknya 688.132 (34,83%) di antaranya adalah anak-anak, 93% 
dari jumlah tersebut adalah anak perempuan di bawah usia dela-
pan belas tahun (2002-2003). Terhadap anak yang menjadi pekerja 
tumah tangga, akan menghambat anak tersebut memperoleh 
pendidikan dan akhirnya akan menciptakan lingkaran kemiskinan 
selanjutnya karena hasil kerjanya tidak mencukupi untuk mem-
biayai pendidikan dan majikannya juga tidak memperbolehkan dia 
menempuh pendidikan.

Kekerasan banyak terjadi pada PRT, meskipun ada pula rumah 
tangga yang memperlakukan PRT dengan baik dan manusiawi. Jala 
PRT mencatat bahwa kekerasan antara tahun 2012 hingga tahun 
2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, sebanyak 
327 kasus kekerasan diketahui dialami oleh PRT di lingkun-
gan kerjanya. Di tahun selanjutnya, pada 2013, angka tersebut 
meningkat menjadi 366 kasus kekerasan yang dilaporkan. Pada 
2014, kasus kekerasan meningkat menjadi 408 kasus dan sedikit 
menurun menjadi 402 pada tahun berikutnya. Hingga bulan Oktober 
2016, jumlah kekerasan yang terjadi pada PRT sudah mencapai 225 
kasus.

Pekerja rumah tangga di Indonesia tidak disebut pekerja, me-
lainkan pembantu. Sebutan ini berarti upah yang rendah dan 
perlindungan yang seadanya. Bentuk-bentuk pelanggaran yang 
terjadi berdasarkan laporan Human Rights Watch antara lain:

1. Penipuan saat Perekrutan

 Pekerja rumah tangga yang berasal dari desa dan dibawa oleh 
penyalur atau temannya, kadang diberikan iming-iming gaji 
yang tinggi tanpa deskripsi pekerjaan yang spesifik. Namun 
pada kenyataannya, saat bekerja ia digaji jauh dibawah upah 
yang dijanjikan.

2. usia

 Anak sering menjadi korban masuk dalam lingkup pekerjaan 
terburuk ini sehingga menghambat hak atas pendidikan yang 
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seharusnya dapat ia nikmati. Batas usia minimal bekerja adalah 
15 tahun, namun dalam prakteknya masih terjadi anak yang 
lulus sekolah SD kemudian bekerja sebagai PRT.

3. Beban kerja, jam kerja, dan istirahat;

 Tidak adanya kontrak kerja dan rincian pekerjaan spesifik, PRT 
harus mengerjakan semua pekerjaan mulai dari membersihkan 
rumah, mencuci pakaian semua penghuni rumah, menyertika 
pakaian, memasak makanan untuk seluruh keluarga, merawat 
anak-anak, menjemput dan mengantar anak pulang sekolah 
dengan waktu tidak terbatas antara 14-18 jam per hari dengan 
istirahat yang minim;

4. upah yang tidak dibayar;

 Masih sering ditemui praktek majikan yang menahan upah PRT 
dengan alasan agar PRT tersebut tidak pulang. Upah baru di-
bayar saat PRT tersebut akan pulang kampung, misalkan saat 
menjelang hari raya Idul Fitri. Itupun majikan masih beralasan 
untuk tidak memberikan upah dan baru akan dibayar setelah 
PRT kembali lagi.

5. Eksploitasi upah;

 Upah yang diterima oleh PRT sangat rendah jika dibandingkan 
dengan beban kerja dan jam kerja yang dilakukan. DI DKI Jakarta, 
buruh yang bekerja di pabrik mendapat upah sesuai dengan 
UMP, yakni 3,35 juta per bulan dengan 8 jam kerja per hari. 
Sedangkan PRT mendapatkan upah sebesar 1-1,5 juta per bulan 
dengan jam kerja lebih dari 10 jam, dari Senin-Minggu tanpa 
hari libur. Terlihat disini bagaimana eksplitasi yang dialami oleh 
PRT.

6. kondisi hidup;

 PRT seringkali diberikan akomodasi seadanya, makanan sisa 
keluarga, bahkan ada majikan yang memberi makan hanya 1 
kali dalam sehari. PRT yang meniginap sering tidak mendapatkan 
ruang privasi untuk tidur, majikan memberikan gudang yang 
pengap dan tidak berjendela sebagai kamar, ada yang tidur di 

lantai, di depan TV, dan ada yang tidur di sela-sela dapur. 
Bahkan ada majikan yang risih jika melihat PRT istirahat dan 
terus menyuruh melakukan sesuatu.

7. Pembatasan terhadap ruang gerak dan hubungan dengan 
keluarga;

 Majikan masih ada yang melarang PRT berhubungan dengan 
keluarganya atau temannya baik melalui telfon maupun secara 
fisik. Dalam kasus  yang lebih parah, ada PRT yang dikunci di 
dalam rumah dan di larang keluar. 

8. kecelakaan kerja dan akses atas pelayanan kesehatan;

 Dengan kondisi jauh dari keluarga, gaji yang ditahan atau sangat 
sedikit, menyebabkan PRT sangat bergantung kepada majikannya 
untuk perawatan kesehatan. Majikan masih ada yang meminta 
PRT bekerja dalam kondisi sakit dan minim pengobatan. Jika 
terjadi kecelakaan kerja, PRT akan dipulangkan tanpa mendapat-
kan kompensasi apapun. Selain itu, PRT dikecualikan dari 
perlindungan atas jaminan sosial dan ketenagakerjaan seperti 
pekerja pada umumnya sehingga kondisi kerjanya yang penuh 
resiko tidak dapat dilindungi oleh negara.

9. Pelecehan seksual, fisik, dan psikologis;

 PRT yang bekerja di dalam rumah dan di ruang privasi keluarga 
seringkali harus menerima bentuk pelecehan baik fisik, psikolo-
gis, dan seksual. Perlakuan majikan yang memberi pekerjaan 
tiada henti, membentak-bentak, mengucilkan, memberikan 
trauma fisik dan psikis kepada PRT. Kemudian kekerasan fisik 
juga dialami oleh PRT mulai dari dipukul, ditendang, disetrika, 
kepalanya dibenturkan ke dinding, dll. Selain itu, PRT diidentikkan 
dengan perempuan yang suka menggoda, rendah, sehingga 
dijadikan obyek pelampiasan seksual oleh laki-laki yang tinggal 
di keluarga tersebut.

10. Pengecualian dari perlindungan hukum dan kurangnya 
penegakan hukum;

 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi 
seluruh pekerja di Indonesia mengecualikan PRT dan pekerja 
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informal lain dari perlindungan negara, ehingga PRT tidak dapat 
mengakses norma-norma standar ketenagakerjaan dan 
mekanisme penyelesaian sengketa.

11. tidak ada penyelesaian atas pelanggaran;

 Karena tidak dicakup dalam UU Ketenagakerjaan, permasala-
han-permasalahan yang ada kaitannya dengan hak normatif 
tidak dapat ditindaklanjuti. Selama ini, LBH Jakarta mengirim 
somasi kepada majikan yang tidak membayarkan hak-hak 
normatifnya kepada PRT namun jika majikan menolak, tidak 
ada upaya lagi bagi PRT untuk mengakses keadilan.

D. Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi No. 201

Konvensi ILO No. 189 merupakan kesepakatan yang diadopsi 
oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja 
dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO. Konvensi ini menawar-
kan perlindungan khusus kepada Pekerja Rumah Tangga dengan 
menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, mengharuskan 
Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan menjadikan 
kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga. 
Sedangkan Rekomendasi 201, yang juga diadopsi oleh Konferen-
si Perburuhan Internasional 2011 melengkapi Konvensi 189, tidak 
terbuka untuk ratifikasi. Rekomendasi ini memberikan pedoman 
praktis mengenai kemungkinan langkah hukum dan langkah-langkah 
lain untuk mengimplementasikan hak-hak dan prinsip-prinsip yang 
dinyatakan dalam Konvensi. 

Jika Indonesia meratifikasi Konvensi ini, maka mekanisme pelak-
sanaan perlindungan Pekerja Rumah Tangga harus memenuhi 
standard yang diberikan di dalam Konvensi 189 ini dan Rekomendasi 
201 yang telah diadopsi oleh Konferansi Perburuhan Internasional. 
Standar tersebut mencakup: Hak-hak dasar pekerja rumah tangga, 
Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja, Jam kerja, Pengupahan, 
Keselamatan dan kesehatan kerja, Jaminan social, Standar mengenai 
pekerja rumah tangga anak, Standar mengenai pekerja tinggal 
di dalam, Standar mengenai pekerja rumah tangga migrant, Agen 

ketenagakerjaan swasta; dan Penyelesaian perselisihan, pengaduan, 
penegakan.41

Sejauh ini, perkembangan ratifikasi Konvesi ini di Kemenaker 
masih stagnan. Belum ada political will dari Kemennakertrans untuk 
ratifikasi, jajaran Kemennakertrans mempersoalkan pasal-pasal 
yang direservasi, sementara untuk Ratifikasi Konvensi ILO tidak 
ada mekanisme reservasi pasal, semua pasal harus diadopsi.42 
Kemenaker malah berpendapat bahwa pengesahan Konvensi ini 
sangat dilematis karena bertentangan dengan budaya yang sudah 
hidup di Indonesia. Karena persepsi itu juga, Kemenaker tidak 
mendukung proses legislasi RUU PRT di DPR dan malah mengeluarkan 
Permen 2/2015 tentang Perlindungan PRT yang tidak memiliki daya 
ikat apapun.

E. kebijakan tentang Prt yang tidak Berpihak pada Prt

Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 (b) dan  pasal 28 
(a,d,f,g,i) menjamin hak pekerja rumah tangga sebagai warga negara 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusaiaan 
serta menjamin mereka mengeluarkan pikiran-pikiran mereka  
baik secara lisan maupun tulisan. Namun dalam kenyataannya, 
PRT belum mendapatkan haknya sebagai pekerja. Seharusnya, 
permasalahan ini dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak 
pada PRT, yaitu kebijakan yang menjamin kondisi kerja layak serta 
melindungi hak-hak mereka. Akan tetapi, kebijakan yang ada saat 
ini tidak mencerminkan hal tersebut.

Kementerian Tenagak Kerja sudah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Per-
men ini memuat definisi PRT, hak dan kewajiban PRT, pengguna, 
dan lembaga penyalur – termasuk kewajiban adanya perjanjian 
kerja tertulis atau lisan, serta pembinaan dan pengawasan lembaga 
penyalur yang akan dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang 

41 Disarikan dari Konvensi No. 189, Konvensi mengenai kerja layak bagi Pekerja 
Rumah Tangga. Conditions of Work and Employment Programme, ILO, Jenewa. 

42 Laporan dari Jala PRT. 
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ditunjuk.43 Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini sejatinya tidak me-
madai sebagai instrumen perlindungan PRT. Permenaker ini belum 
memuat poin-poin penting seperti upah minimum, jaminan sosial, 
PRT anak, dan jam kerja. Permenaker ini tidak memiliki standar 
normatif yang kuat serta tidak memiliki Undang-Undang sebagai 
acuannya, sehingga kekuatan hukumnya sangat lemah untuk men-
jamin perlindungan PRT.44 Oleh karena itu, perlu ada instrumen 
hukum yang lebih mengikat, seperti Ratifikasi Konvensi ILO dan 
Undang-Undang.

Secara rinci, Permenaker No 2 Tahun 2015 memiliki kelemahan 
sebagai berikut:45

1. konsideran Permen No 2 tahun 2015 tidak merujuk pada 
uu No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Dalam bagian pertimbangan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi rujukan, Menteri Tenaga Kerja tidak menyebutkan 
UU No 13 Tahun 2003 sebagai landasan pembuatan permen. Ini 
berarti pengakuan PRT sebagai pekerja belum dapat dipenuhi 
karena PRT tidak dapat menggunakan perlindungan yang dise-
diakan oleh UU No 13 Tahun 2003, seperti adanya Pengawas 
Ketenagakerjaan yang mengawasi apakah majikan melakukan 
pelanggaran upah, jam kerja, hak cuti, atau hak-hak lain PRT. PRT 
juga tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial karena tidak dianggap sebagai pekerja 
sebagaimana UU No 13 Tahun 2003.

2. Pengawasan kepada Majikan tidak ada

Permen No 2 Tahun 2015 ini hanya mengatur bagaimana 
Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga bekerja, namun tidak 
dapat menjawab bagaimana jika terjadi pelanggaran-pe-
langgaran normatif, fisik, maupun psikologis yang dialami oleh 

43 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

44 “Menteri Hanif Dituding Cuma Jualan Kecap: Permen Gaji PRT Kekuatan Hukumnya 
Lemah”, RMOL, 22 Januari 2015, http://www.rmol.co/read/2015/01/22/187902/
Menteri-Hanif-Dituding-Cuma-Jualan-Kecap-. 

45 Analisa atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
dibandingkan dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT

PRT. Berdasarkan data yang dihimpun oleh JALA PRT, sepan-
jang tahun 2014 terdapat 408 kasus yang menimpa PRT. Dari 
kasus tersebut yang di bawa ke proses hukum, 85% berakhir 
di kepolisian. Kepolisian mengalami kesulitan karena menyidik 
kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga karena tidak 
menemukan payung hukum yang dapat menjadi rujukan pem-
berian sanksi kepada majikan. Hal ini yang menjadi catatan juga, 
penegakan hukum tidak berjalan dan pelaku tidak ada efek jera 
kemudian melakukan tindakan penyiksaan berulang.

3. kemerdekaan Berserikat Prt tidak Dijamin

Poin penting dalam perlindungan hak PRT, salah satunya adalah 
penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-
hak dasar di tempat kerja, salah satunya adalah kemerdekaan 
berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak perundingan 
bersama yang ada dalam pasal 3 ayat 3 Konvensi ILO 189. Dalam 
Permen No 2 Tahun 2015 ini, pemerintah sama sekali tidak 
mengatur kemerdekaan berserikat ini. Padahal melalui 
berserikat, PRT dapat belajar berorganisasi dan melakukan 
pengawasan terhadap majikan yang melakukan pelangga-
ran-pelanggaran hak pekerja.

4. Masih memperbolehkan perjanjian kerja lisan

Untuk membuktikan adanya hubungan kerja, dibutuhkan 
kontrak kerja tertulis sebagai bukti paling kuat jika ke depan-
nya terjadi perselisihan antara PRT dan majikan. Jikapun PRT 
ingin menggugat majikan karena tidak memenuhi hak-hak nor-
matifnya, bukti tertulis adalah bukti yang paling otentik di 
mata hakim. Oleh karena itulah dengan masih diakomodirnya 
perjanjian kerja lisan dalam Permen No 2 Tahun 2015 tentang 
Perlindungan PRT ini merupakan bentuk mundur perlindungan 
pemerintah. Selain itu Permen ini juga kontraproduktif dengan 
Konbensi ILO 189 yang mengatur informasi syarat dan ketentuan 
kerja, yaitu pekerja rumah tangga harus diberi indormasi 
mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang 
mudah dipahami, dan sebaiknya dilakukan melalui kontrak 
tertulis.
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5. Standar Perjanjian kerja tertulis di bawah standar konvensi 
ILO 189

Dalam pasal 7 Konvensi ILO 189, kontrak tertulis yang dibuat antara 
majikan dan PRT memuat hal-hal penting sebagai berikut:

a. nama dan alamat majikan dan pekerja;

b. alamat tempat kerja tetap dan tempat kerja lain;

c. tanggal mulai dan, bila kontrak tersebut untuk jangka waktu 
tertentu, durasinya;

d. jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;

e. pengupahan, metode penghitungan dan periode pembayaran;

f. jam kerja normal;

g. cuti tahunan yang dibayar, periode istirahat harian dan mingguan;

h. penyediaan makanan dan akomodasi, jika ada;

i. periode masa percobaan atau uji coba, jika ada;

j. ketentuan pemulangan, jika ada; dan

k. syarat dan ketentuan berkenaan dengan pemutusan hubungan 
kerja, termasuk pemberitahuan dengan periode tertentu baik 
oleh pekerja domestik maupun majikan;

Sedangkan dalam Permen No2 Tahun 2015, perjanjian kerja tertulis 
selain masih menjadi pilihan dan bukan kewajiban, juga hanya 
menyertakan poin-poin sebagai berikut:

a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan

d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

Pembuatan kontrak yang spesifik merupakan bentuk jaminan 
perlindungan, seperti jenis pekerjaan PRT harus dispesifikkan, 
apakah dia akan menjadi pekerja masak, bersih-bersih rumah, 

menjaga bayi, dll. Hal ini untuk menghindari majikan memberikan 
pekerjaan bertumpuk-tumpuk pada PRT. Pembatasan jam kerja juga 
tidak diatur dalam kontrak kerja, tentu hal ini tidak akan menyele-
saikan persoalan eksploitasi majikan kepada PRT yang selama ini 
terjadi.

6. tidak mengatur hari libur untuk Prt

Permen ini kembali meyerahkan standar kerja layak, salah 
satunya adalah hak libur bagi PRT pada kesepakatan buruh-majik-
an. Padahal seharusnya sebagai pekerja, PRT dapat memperoleh 
libur mingguan untuk dipergunakan sebagai waktu keluarga 
atau sarana hiburan agar kondisi psikis PRT seimbang.Dalam 
Pasal 7, Permen ini hanya mencantumkan bahwa PRT mem-
punyai hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Merujuk 
pada ketentuan Pasal 77 UU 13 Tahun 2003 yang mengatur 
jam kerja pekerja secara pasti, maka seharusnya rumusan di 
Permenaker dapat memberikan kepastian libur setiap minggu 
kepada PRT sebagaimana yang diatur oleh Konvensi ILO 189 
tentang Kerja Layak bagi PRT.

7. upah masih ditentukan perdasarkan kesepakatan, bukan 
berdasarkan upah Minimum

Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi PRT mengatur 
kewajiban pemerintah menentukan upah minimum, jika pe-
merintah juga menerapkan aturan upah minimum kepada 
pekerja lain (Pasal 11 Konvensi ILO). Oleh karena itu dengan 
tidak diaturnya standar upah oleh Permen ini, sebenarnya 
pemerintah tidak memberikan perbaikan yang signifikan pada 
kondisi PRT di dalam negeri. Ini merupakan bentuk diskriminasi 
yang dilakukan pemerintah terhadap PRT dan semakin menun-
jukkan pemerintah masih belum sepenuhnya mengakui PRT 
sebagai pekerja.

8. tidak Menjamin akses ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Suatu aturan dikualifikasikan sebagai peraturan yang efektif 
jika dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengadukan 
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keburukan-keburukan yang terjadi dalam praktek untuk semakin 
memperbaiki sistem. Oleh karena itu salah satu standar kerja 
layak bagi PRT adalah akses efektif ke pengadilan atau me-
kanisme penyelesaian lain, termasuk mekanisme pengaduan 
yang mudah dilakukan, apabila majikan melakukan pelang-
garan-pelanggaran ketenagakerjaan. Namun dalam Permen 
No 2 Tahun 2015 ini, akses efektif ke lembaga perselisihan 
tidak disediakan oleh pemerintah. Tentu hal ini tidak dapat 
menjawab permasalahan PRT selama ini, seperti yang dialami 
oleh PRT di Medan yang menjadi korban penyekapan dan pen-
yiksaan, mereka tidak dapat mengadukan majikan yang tidak 
membayar gaji buruh berbulan-bulan. Bahkan saat mengadu 
ke Disnaker, pengaduannya ditolak dengan alasan mereka 
bukan termasuk pekerja yang dijamin sesuai dengan UU No 
13 Tahun 2003. Jikapun PRT ingin menggugat ke pengadilan, 
mereka sudah mengalami kondisi yang sangat berat jika di-
haruskan menghadapi proses peradilan yang berbiaya mahal. 
Jika buruh di sektor formal dapat menyelesaikan kasusnya ke 
Pengadilan Hubungan Industrial, lalu mekanisme apa yang 
disediakan pemerintah untuk melindungi PRT?

9. Jaminan Sosial

 Permen No 2 Tahun 2015 ini sudah mengatur masalah jaminan 
sosial, sekalipun hanya disebutkan dalam kewajiban pengguna/
majikan. Seperti permasalahan di nomor 2, bahwa tidak ada 
mekanisme pengawasan kepada majikan, maka pendaftaran 
PRT dalam program jaminan sosial juga tidak memiliki akibat/
efek jika majikan melalaikan kewajibannya. Hal seperti ini jika 
tidak akan membuat perlindungan PRT menjadi lebih maju 
karena tidak ada mekanisme pengaduan yang efektif untuk 
memastikan apakah peraturan telah benar-benar dijalankan 
oleh pihak yang memangku kewajiban.

10. Pengaturan agen ketenagakerjaan Swasta

 Agen Ketenagakerjaan Swasta atau yang dikenal dengan Lembaga 
Penyalur Pekerja Rumah Tangga diatur dengan cukup baik oleh 
pemerintah, diantaranya agen penyalur harus mendapatkan 

surat izin usaha dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam 
Pasal 13 Permen No 2 Tahun 2015, langkah-langkah verifikasi, 
mekanisme kerja LPPRT, dan laporan setiap bulan bagi LPPRT 
kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Yang cukup 
disayangkan adalah tidak adanya mekanisme pengaduan pagi 
PRT itu sendiri dan penyerahan pelaksanaan lebih lanjut per-
men ini kepada Gubernur. Dengan menyerahkan pengaturan 
lebih lanjut pelaksanaan PRT ini kepada Gubernur, maka semakin 
membawa masalah ini ke zona lokal. Seharusnya pemerintah 
dapat membuat standar yang dapat berlaku nasional dan 
pengawasan yang terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum 
dan pemenuhan hak-hak PRT.

11. Pengaturan jumlah THR tidak dibuat spesifik

 Seperti permasalahan hari libur dan upah sesuai dengan 
kesepakatan, di dalam Pasal 7 juga memuat hak PRT untuk 
mendapatkan THR. Namun, Permenaker tersebut tidak menen-
tukan berapakah jumlah THR yang harus diterima PRT, apakah 
harus satu bulan gaji atau berapa persisnya. Sehingga dalam 
praktek, seringkali majikan memberikan seikhlasnya sebagai 
ucapan terima kasih.

F. kesulitan dan tantangan Penanganan kasus karena tidak 
adanya landasan hukum yang menjamin hak-hak Prt

Selama ini, penanganan kasus yang dilakukan terkait ka-
sus-kasus PRT menjadikan pembelajaran yang menarik karena 
beberapa hal. Pertama, terkait respon majikan yang meminta 
kepastian adanya peraturan hukum yang mewajibkan mereka 
harus mengeluarkan uang untuk membayar hak-hak yang seharus-
nya diterima PRT. Ketika diminta untuk memenuhi hak-hak dasar 
PRT, seperti pesangon dan THR satu bulan gaji, sebagian besar 
majikan yang kritis akan mengkonfirmasi adakah aturan khusus 
yang mengatur hal tersebut? Jika tidak ada, bukankan ini merupa-
kan ketidakadilan karena saya diminta membayar yang bukan 
merupakan kewajiban saya? Penggunaan dasar hukum UU 13 
Tahun 2003 dan Peraturan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2016 
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di 
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Perusahaan tidak dapat menjadi dasar hukum permintaan THR 
karena hanya membatasi subyek pemangku kewajiban “pengusaha”. 
Sedangkan majikan PRT bukanlah seorang pengusaha, melainkan 
orang-orang yang hidup dalam rumah tangga atau perorangan dan 
tidak melakukan kegiatan usaha. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No 2 Tahun 2015 dapat dijadikan alas peminta hak atas THR bagi 
PRT, namun lagi-lagi peraturan ini tidak menuliskan dengan jelas 
jumlah THR harus 1 (satu) bulan gaji sehingga majikan pun mem-
berikan THR seikhlasnya. Ada yang berupa kue, ada yang 
berupa baju, ada yang diberikan uang 300.000, ada juga yang tidak 
diberikan sama sekali. Merujuk pada pengalaman penanganan 
kasus tersebut, sebenarnya dapat menunjukkan niat majikan untuk 
membayar hanya saja Pemerintah enggan mengeluarkan peraturan 
yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
majikan kepada PRT nya. 

Kedua, kekuatan perjanjian kerja menjadi efektif karena dibuat 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Majikan cenderung 
menggunakan dasar perjanjian kerja yang dibuat dan ditan-
datangani oleh PRT dan Majikan itu sendiri. Dalam satu kasus 
yang majikannya menjanjikan uang pesangon jika kontrak berakhir 
atau THR satu bulan gaji saat hari saya keagamaan, janji tersebut 
dipenuhi oleh majikan yang bersangkutan. Namun saat PRT meminta 
pesangon dan THR sedangkan dalam perjanjian kerja majikan 
hanya perlu membayarkan “bonus”, majikan menolak dengan tegas 
dengan alasan “apa yang kamu minta tidak tertulis dalam perjanjian 
kerja dan tidak ada hukum yang mewajibkan saya membayar pe-
sangon”. Oleh karena itulah, langkah preventif yang dilakukan oleh 
Jala PRT dan LBH Jakarta adalah membuat standar kontrak yang 
dapat dipergunakan PRT dengan memuat semua standar-standar 
hak pekerja di dalamnya, seperti hari libur mingguan, jam kerja 
per hari, deskripsi pekerjaan, bonus, THR yang jumlahnya 1 bulan 
gaji, pesangon, cuti, pembayaran jaminan sosial, dan hak lainnya. 
Tentu standar kontrak ini masih perlu diperjuangkan dengan 
negosiasi saat wawancara dengan majikan, namun setidaknya PRT 
sendiri sudah mengetahui hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. 
Tidak semua PRT berhasil memperjuangkan hak-hak dasarnya, 

namun mayoritas PRT yang diorganisir oleh Jala PRT dan yang 
ditangani LBH Jakarta sudah berhasil memperjuangkan libur ming-
guan. Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk semakin 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak pekerja rumah 
tangga.

Contoh lain tentang pentingnya kontrak kerja adalah hal-hal 
yang spesifik yang diatur didalamnya, termasuk beban pekerjaan 
dan pemberi perintah. Selama ini yang sering dialami oleh PRT yang 
bekerja di dalam satu rumah tangga adalah dia diperintah oleh 
seluruh orang di dalam satu rumah tempat dia bekerja. Ada ma-
jikan itu sendiri, suami dari majikan, anak-anak dari majikan, dan 
terkadang tamu yang menginap di rumah majikan. Perintah-perintah 
yang simpang siur ini menambah beban kerja secara signifikan 
bagi PRT. Saat PRT belum selesai memasak, dia sudah disuruh oleh 
anak majikan untuk menyetrika bajunya, kemudian majikan me-
marahi PRT tersebut karena terlambat menyajikan makan untuk 
seluruh anggota keluarga. Beda lagi jika majikan menerima tamu di 
rumah dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga PRT harus 
mengerjakan pekerjaan bersih-bersih dan cuci baju 2 kali, belum 
lagi perintah-perintah lainnya dari tamu tersebut. Tidak mungkin 
mencampurkan baju-baju tamu dengan baju majikan atau bersih-
bersih bersamaan karena tamu memiliki agenda yang berbeda, se-
hingga proses bekerja PRT menjadi beberapa kali. Hal-hal spesifik 
seperti ini yang harus diperkirakan oleh PRT saat bernegosiasi dengan 
majikan. Siapakah pemberi perintah utamanya? Jika tugas utama 
sebagaimanatertulis dalam kontrak kerja selesai, baru mengerjakan 
tugas lainnya. Kemudian jika majikan menambahkan tamu di ru-
mahnya, tentu ini berpengaruh dengan beban kerja yang dapat 
dihitung per satuan kerja atau sebagai lembur jika pekerjaan selesai 
lebih lama dari jam kerja yang disepakati. Hal-hal mendetail tersebut 
perlu dinegosiasikan dan disepakati dalam kontrak kerja tertulis 
agar PRT memiliki alas hak untuk menuntut jika apa yang dilakukan 
tidak sesuai dengan kontrak kerja tertulis.

Ketiga, yang cukup berpengaruh adalah tipologi majikan. 
Majikan expatriat cenderung lebih mudah untuk diajak bernegosiasi 
dibandingkan dengan majikan berkewarganegaraan Indonesia. 
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Hal ini menjadi cukup menantang karena budaya dan persepsi 
masyarakat Indonesia sudah meyakini bahwa PRT adalah sekedar 
“helper” yang tidak perlu mendapatkan penghargaan kerja. Perlunya 
upaya edukasi dan sosialisasi yang massif ke seluruh lapisan 
masyarakat tentang diskriminasi dan bias gender yang dialami 
oleh PRT dan pekerja informal perempuan yang lainnya agar 
perjuangan PRT bisa berhasil.

G. Pentingnya uu ketenagakerjaan yang melindungi Semua 
Pekerja, bukan sekedar Pekerja dalam Skema Hubungan 
Industrial

Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika 
jadi dilakukan, sangat penting untuk segera memasukkan nor-
ma-norma hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap 
seluruh pekerja, termasuk PRT dan pekerja informal lainnya yang 
tidak berada dalam hubungan industrial.

Hal yang harus dipastikan adalah UU Nomor 13/2003 kelak-
memberikan definisi pemberi kerja mencakup setiap orang atau 
badan yang mempekerjakan orang lain dengan memenuhi 3 
unsur hubungan kerja, yaitu upah, perintah, dan pekerjaan. Praktek 
hubungan kerja saat ini sudah berkembang dan meluas. Dengan 
mempertahankan definisi pengusaha, hak-hak pekerja yang 
sejatinya memenuhi 3 unsur hubungan kerja dengan sengaja telah 
diabaikan.

Praktek lain kenapa definisi pengusaha sudah tidak relevan 
tercermin dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 169 Tahun 
2015 jo Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 6 Tahun 2016 tentang 
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, yang 
didalamnya mengatur surat perintah kerja yang dibuat antara 
Lurah dengan PPSU tingkat kelurahan, dengan syarat-syarat calon 
PPSU yang diatur didalamnya. Kemudian Peraturan Gubernur DKI 
Jakarta No 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai 
Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil 
pada Sekolah Negeri, mengatur kontrak kerja individu yang 
didefinisikan sebagai perjanjian antara Guru/Tenaga Kependidikan 

Non PNS dengan Pemerintah Daerah yang memuat persyaratan 
kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari 2 (dua) contoh praktek 
yang dilakukan pemerintah daerah di atas, perjanjian kerja dan 
surat perintah kerja memenuhi unsur-unsur hubungan kerja. Oleh 
karenanya, pemerintah dapat dikategorikan sebagai pemberi 
kerja yang wajib memberikan pemenuhan hak-hak kerja dasar: 
upah layak, jaminan sosial, jaminan kesehatan, uang pesangon, 
dan hak-hak ketenagakerjaan yang lainnya. Namun pemberi 
kerja pemerintah masih perlu dilakukan diskusi yang panjang karena 
terikat pada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara yang memungkinkan mempekerjakan pekerja di luar 
meknaisme PNS, melainkan menjadi posisi PPPK (Pegawai Pemerin-
tah dengan Perjanjian Kerja).

Oleh karenanya, Revisi UU Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
mengubah atau memperluas definisi pemberi kerja, sehingga 
pekerja rumah tangga dapat diakui dan dilindungi hak-haknya 
sebagai pekerja. Tidak hanya Pekerja Rumah Tangga, namun pekerja 
informal atau pegawai kontrak yang bekerja di lembaga-lembaga 
pemerintah dapat terpenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga 
negara yang memiliki hubungan kerja denganhak dan kewajiban di 
dalamnya.

Walaupun PRT telah berjuang mendorong disahkannya RUU 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun niat politik pemerin-
tah nampak tidak serius dan sekedar bermain-main wacana dalam 
isu perlindungan PRT. RUU ini tidak menjadi prioritas bagi DPR 
dan pemerintah untuk segera dibahas dan diselesaikan karena 
prosesnya dibiarkan berlarut-larut. Di sisi lain, pelanggaran hak-
hak PRT baik perdata maupun pidana sudah semakin menjadi-jadi 
ditambah dengan Masyarakat Ekonomi Asean yang efektif pada 
Desember 2015, maka permasalahan-permasalahan terkait PRT 
harus segera ditemukan payung hukumnya.

Revisi UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin hak-hak 
konstitusionlal PRT dan juga menghilangkan praktik-praktik 
kekerasan terhadap PRT seperti yang selama ini banyak terjadi 
sebagai akibat tidak jelasnya payung hukum yang melindungi PRT.
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H. uu ketenagakerjaan sebagai payung hukum atas per-
lindungan seluruh pekerja di Indonesia: Belajar dari 
advokasi ruu Prt dan revisi uu 39 tahun 2004

Revisi UU Ketenagakerjaan  ke depan selain memperluas definisi 
pemberi kerja juga harus diupayakan memasukkan Pasal yang 
menjamin aturan khusus terkait pekerja informal ataupun PRT. Kita 
dapat melakukan refleksi atas proses Rancangan Undang-Undang 
tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Draft RUU Perlindungan 
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sudah masuk dalam Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004 – 2009, Prolegnas (2010 – 2014), 
menjadi RUU Prioritas tahun 2010, 2011 dan 2012, dan 2013. 
Namun sekalipun menjadi RUU PPRT menjadi prioritas, RUU PPRT 
tidak kunjung selesai dalam kurun waktu 9 tahun.Pemerintah juga 
belum  menunjukkan langkah konkret untuk meratifikasi Konvensi 
ILO 189 Kerja Layak yang diadopsi oleh ILO pada 16 Juni 2011 
dan Pemerintah Indonesia di zaman SBY mendukung diadopsinya 
Konvensi tersebut.

Dalam masa 9 tahun tahun pembahasan RUU PPRT masyarakat 
sipil tak hanya diam. Pada tahun 2011 masyarakat sipil menga-
jukan gugatan melalui mekanisme Gugatan Warga Negara pada 
Pengadilan Negeri Jakarta karena negara dianggap lalai melindungi 
PRT dengan tidak adanya regulasi yang melindungi PRT dimana 
saat ini sedang proses pemeriksaan banding. Masyarakat sipil juga 
berjejaring dalam JALA PRT (Jaringan Advokasi Kerja Layak Pekerja 
Rumah Tangga), terus melakukan desakan dalam bentuk aksi 
massa, mengajukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
dengan berbagai fraksi, lobby di berbagai kementerian, lobby 
dengan komisi untuk terus mendorong pengesahan RUU PPRT, 
kampanye, desakan melalui sms, petisi dan lain sebagainya. 

Karena adanya desakan yang cukup massif, perkembangan 
terakhir RUU PPRT sudah masuk dalam pembahasan Tim Perumus 
di Komisi IX DPR RI. Untuk referensi penyusunan dan pembahasan 
Panja RUU PPRT Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja studi 
banding UU PPRT  ke Afrika Selatan dan Argentina. Dari informasi 
yang dihimpun oleh JALA PRT, kunjungan kerja ke Afrika Selatan 

didasari pertimbangan Afrika Selatan memiliki UU PRT sejak 1997 
dan Argentina telah memiliki UU PRT sejak 1956. Perlu diketahui, 
Afrika Selatan memiliki UU Perlindungan PRT sejak tahun 1997 
memuat standard setting perlindungan PRT yang meliputi: upah 
minimum PRT; jam kerja, jaminan sosial, libur mingguan, cuti, 
lembur, mekanisme pengawasan melalui inspeksi berkala. Serikat 
PRT yaitu SADSAWU mampu berperan aktif dan berafiliasi dengan 
konfederasi buruh Afrika Selatan yaitu COSATU. Sedangkan di 
Argentina, UU PRT Argentina tahun 1956 tengah diganti (bukan 
hanya revisi). Parlemen Argentina tengah menyusun RUU Per-
lindungan PRT yang baru yang isinya memperkuat perlindungan 
PRT, menyesuaikan dengan isi standard setting dari Konvensi ILO 
189 tentang Kerja Layak PRT (KILO 189).

Namun RUU PRT ini belum mendapat dukungan politik 
sepenuhnya dari anggota DPR RI, karena akhirnya RUU ini tidak lagi 
menjadi prioritas pembahasan. 

Kemudian kita dapat mengambil contoh UU 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja di Luar Negeri 
(sekarang menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia). Pembuatan dan pengesahan undang-undang 
ini dilakukan melalui proses yang juga sangat panjang, sejak masa 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun UU ini berhasil di-
dorong karena Undang-Undang 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, 
Pasal 34 memberikan mandate dirumuskannya Undang-Undang 
Khusus:

“Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b 
diatur dengan undang-undang”

Karena mandat dari Pasal 34 UU Ketenagakerjaan inilah, setelah 
SBY mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor:R. 57/
Pres/08/2012 tertanggal 2 Agustus 2012, revisi Undang-Undang 
39/2004 akhirnya disahkan pada 25 Oktober 2017 yang lalu. 

Dari dua refleksi proses legislasi di atas, memastikan revisi UU 
Ketenagakerjaan yang memperluas definisi pemberi kerja dan 
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memandatkan pengaturan khusus baik dalam bentuk Un-
dang-Undang ataupun peraturan di bawahnya harus dilakukan. 
Jika tidak, perjuangan untuk membuat norma hukum baru yang 
mengatur ketenagakerjaan akan lebih sulit dilakukan. Pengawalan 
perluasan definisi pemberi kerja ini memang cenderung tidak terlalu 
diminati oleh masyarakat umumnya karena mereka juga adalah 
pengguna dari PRT dan pekerja informal lainnya. Terkait isu PRT, 
tentunya Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian 
Tenaga Kerja perlu aktif untuk mendoorng pengesahan Konvensi 
ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT sebagai landasan perumusan 
norma hukum secara nasional. 

Namun, berangkat dari problem struktural yang dihadapi PRT 
dan pekerja informal lainnya, upaya edukasi ke masyarakat 
disamping upaya politik ke pembuat kebijakan harus dilakukan 
demi tidak terjadinya diskriminasi lagi terhadap pekerja dan 
terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

uSuLaN rEVISI uNDaNG-uNDaNG NOMOr 13 
taHuN 2003 

tENtaNG kEtENaGakErJaaN
(Pokok-Pokok Pikiran Mengenai usulan tentang  

Pengaturan Mogok kerja)
Oleh : Dr andari Yurikosari, SH MH

a. Latar Belakang

Pada dasarnya pengusaha tidak dapat melakukan Pemutusan 
Hubungan Kerja  (PHK) kepada pekerja yang melakukan mogok 
kerja.  Berbeda dengan pengaturan mogok kerja di beberapa negara, 
mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif dari pekerja 
dan atau serikat pekerja (Pasal 137 Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sehingga mogok kerja 
merupakan hak dasar pekerja. Hak mogok menurut Profesor Aloy-
sius Uwiyono46 adalah rights as claims atau teori hak sebagai dasar 
tuntutan. Hak dikonsepkan sebagai dasar tuntutan yang kuat, 
asalkan ditopang oleh argumentasi hukum yang benar dan klaim 
mengenyampingkan klaim pihak lain. Misalnya klaim itu dilakukan 
oleh subyek hukum yang berhak, dan secara yuridis klaim itu (rights 
as claims) mogok yang dilakukan berlandaskan argumentasi hukum 
yang benar, merupakan hak yang dilindungi oleh hukum.

Pengaturan Mogok Kerja tidak sah merupakan wewenang dari 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Menteri No: Kep. 232/Men/2003 Tentang Akibat Hukum 
Mogok kerja tidak sah dalam  Pasal 7 Ayat (1) dapat diartikan sebagai 
mangkir, sehingga pekerja dapat diputus hubungan kerjanya oleh 
Pengusaha tanpa perlu penetapan Pengadilan. Pendapat lain 
menyebutkan bahwa dalam rangka mogok kerja, pekerja  mangkir 
dapat diartikan ketika perusahaan mengatakan bahwa mogok 
kerja tersebut tidak sah, maka Perusahaan harus mendapatkan pu-
tusan PHI terlebih dahulu terkait mogok yang tidak sah. Hal terse-

46 Uwiyono, Aloysius. Hak Mogok di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan 
Ekonomi Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 2001, hal. 1-3. 
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but berarti Perusahaan harus mengajukan terlebih dahulu untuk 
membuktikan sah atau tidaknya mogok kerja ke Pengadilan 
Hubungan industrial. Pengadilan Negeri berbeda dengan PHI,  
memiliki wewenang mengadili apabila ada kerugian yang timbul 
akibat dari mogok kerja. Kerugian tersebut contohnya seperti 
kesalahan berat yang telah dilakukan pengusaha  sebelumnya, 
serta kerugian yang ditimbulkan tentunya juga harus dibuktikan sesuai 
dengan ketentuan hukum.47

Berdasarkan Pasal 142 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, jika mogok kerja yang dilakukan tidak 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Un-
dang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
maka mogok kerja tersebut tidak sah. Pasal 3 Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-232/
MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang 
Tidak Sah(“Kepmenaker 232/2003”)  juga menjelaskan mengenai 
mogok kerja seperti apa yang dikatakan tidak sah. Berdasarkan 
Pasal 3 Kepmenaker 232/2003, mogok kerja tidak sah apabila 
dilakukan:

a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau

b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang 
bertanggung jawab   di bidang ketenagakerjaan; dan/atau

c.   dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum 
pelaksanaan mogok kerja; dan/atau

d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 
ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU Ketenagakerjaan.

Akibat dari mogok kerja yang tidak sah diatur dalam  Pasal 6 
Kepmenaker 232/2003, yaitu bahwa pekerja dikualifikasikan 
sebagai mangkir apabila pekerja melakukan mogok kerja tidak sah 
dan tidak memenuhi panggilan pengusaha untuk bekerja kembali. 
Pengusaha melakukan pemanggilan kepada pekerja yang melakukan 
mogok kerja untuk kembali bekerja. Pemanggilan tersebut dilakukan 
47 “Apakah Pekerja dapat Digugat di Pengadilan Negeri karena Mogok Kerja ?” 

diakses dari http://www.turc.co.id/news/pada 28 September 2016 

oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 
7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis; 
apabila pekerja/buruh tidak memenuhi panggilan tersebut, maka 
dianggap mengundurkan diri.

Mogok kerja yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, maka mogok kerja tersebut sah. 
Mogok kerja yang telah sah tersebut, berdasarkan  Pasal 144 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
pengusaha dilarang:

a.  mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/
buruh lain dari luar perusahaan; atau

b.  memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun 
kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat 
buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada pasal yang menyatakan bahwa pengusaha memiliki hak untuk 
melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) kepada pekerja 
yang melakukan mogok kerja. Tetapi, perlu diketahui juga bahwa 
tidak ada pasal yang secara jelas mengatakan bahwa pengusaha 
tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan 
mogok kerja (lihat  Pasal 153 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai hal-hal yang tidak boleh 
dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melakukan PHK).

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003,  
bahwa jika mogok kerja tersebut tidak sah, tanpa pengusaha perlu 
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja yang telah 
dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali bekerja tetapi tidak 
memenuhi panggilan tersebut, dianggap mengundurkan diri. Pen-
gusaha tidak secara langsung mempunyai hak untuk  melakukan 
PHK kepada pekerja tersebut, tetapi peraturan perundang-un-
dangan memberikan perlindungan kepada pengusaha dengan 
memberikan ketentuan mengenai pengunduran diri tersebut.
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Sedangkan, jika mogok kerja tersebut sah, kita dapat merujuk pada 
ketentuan Pasal 144 huruf b Undang-undang Nomor  Ketenaga-
kerjaan yang mengatakan bahwa pengusaha dilarang memberikan 
sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/
buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan 
sesudah melakukan mogok kerja. Dalam hal ini dapat dikatakan 
bahwa jika PHK yang dilakukan oleh pengusaha merupakan wujud 
dari sanksi atau tindakan balasan bagi pekerja yang melakukan 
mogok kerja secara sah, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. 
Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 144 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan, dapat dikenakan 
sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 
12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) (Pasal 187 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan). 

Pada prakteknya masalah mogok kerja yang sah maupun mogok 
kerja yang tidak sah sering menjadi perdebatan di antara kalangan 
pekerja maupun kalangan buruh itu sendiri, demikian pula untuk 
instansi ketenagakerjaan di daerah terkait sehingga juga sampai 
pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, dan oleh karenanya 
peneliti melakukan penelitian terhadap mogok kerja dalam kaitannya 
dengan pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan-putusan 
Pengadilan.

B. Pokok Permasalahan

1. Mengapa diperlukan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 137 -146 
tentang Mogok Kerja ?

2. Bagaimana rekomendasi terhadap revisi aturan Mogok Kerja 
dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang 
Ketenagakerjaan ?

C.  tujuan Penelitian

1. Menggambarkan perlunya revisi Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam hal 
mogok kerja

2. Memberikan rekomendasi terhadap perlunya revisi terhadap 
aturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah  penelitian yuridis normatif.48 Penelitian 
yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma 
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan. Dalam penelitian ini termasuk juga hasil 
perundingan bipartite,  anjuran mediator dan putusan lembaga 
Pengadilan Hubungan Industrial. Pendekatan yuridis normatif juga  
digunakan untuk mengetahui masalah-masalah mogok  kerja 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelak-
sanaannya, baik merupakan keputusan administratif maupun 
putusan pengadilan. 

Metode pendekatan sejarah hukum49 digunakan pula dalam 
penelitian hukum normatif ini, yaitu  meliputi sejarah norma hukum 
dan penerapan norma hukum. Pendekatan sejarah hukum digunakan 
dalam penelitian yang tidak hanya menekankan pada waktu 
tertentu tetapi untuk memahami masa lalu. 

Dilihat dari sudut sejarah hukum, suatu negara memasuki tahap 
negara kesejahteraan setelah melalui tahap unifikasi, industrialisasi.
Berdasarkan metode pendekatan sejarah hukum dalam penelitian 
ini, maka peneliti melakukan periodisasi waktu di dalam melakukan 

48 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2007, h.13-14., menyebutkan bahwa penelitian yuridis nor-
matif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder. 

49 Sebagai metode, sejarah hukum berusaha mengadakan identifikasi terhadap 
tahap-tahap perkembangan hukum, atau dengan kata lain merupakan 
metode untuk menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkem-
bangan perundang-undangan. Soerjono Soekanto, Ibid., h.88. 
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penelitian. Periodisasi dilakukan untuk memberi struktur pada kurun 
waktu yang akan diteliti dalam hal ini berdasarkan pemberlakuan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkembang 
pada zamannya.  Periodisasi juga dilakukan oleh peneliti untuk 
melihat, mencari dan menemukan bentuk-bentuk campur tangan 
negara yang dilakukan dalam rangka perlindungan bagi hak-hak 
buruh yang terjadi berdasarkan putusan-putusan Pengadilan 
tentang mogok kerja  dalam setiap periodisasi yang ada.

Periodisasi tersebut adalah, pertama, periode tahun  1950-1965, 
pada tahap negara Indonesia berada dalam periode unifikasi. Pada 
masa ini pemutusan hubungan kerja mulai dilakukan dengan 
keharusan pemberitahuan kepada instansi ketenagakerjaan 
berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1951 tentang Penyele-
saian Perselisihan Perburuhan. Tahap unifikasi tergambar pada 
periode ini dengan besarnya campur tangan negara melalui 
keterlibatan militer dalam penyelesaian perselisihan PHK.  Kedua, 
periode tahun 1967-1997, pada tahap negara Indonesia berada 
dalam periode industrialisasi. Tahap industrialisasi dalam periode 
ini tergambar dengan campur tangan negara yang tidak pro buruh 
tetapi pro pengusaha oleh karena sebagai negara dalam tahap 
industrialisasi membutuhkan modal baik dari modal asing maupun 
modal dalam negeri. Ketiga, periode tahun 1998-2009;  pada tahap 
ini negara Indonesia berada dalam tahap menuju negara kese-
jahteraan dengan tetap masih melaksanakan unifikasi dan in-
dustrialisasi. Periodesasi ini berjalan dengan keseimbangan politik 
hati-hati antara norma-norma sosial politik yang panjang. Pada 
masa ini peraturan perundang-undangan yang terbit berkaitan 
dengan perlindungan bagi hak-hak buruh dimulai dengan adanya 
kebebasan berserikat bagi buruh dengan terbitnya Undang-Un-
dang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,  undang-undang 
ketenagakerjaan yang sejak zaman orde baru belum pernah diatur 
kembali, pada masa reformasi lahir   Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang  No. 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya suatu perubahan hukum 
tidak didasarkan pada jumlah peraturan dan putusan Pengadilan, 

termasuk lembaga quasi peradilan seperti P4D dan P4P, tetapi 
kepada kualitas atau substansinya.

 Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data 
sekunder. Data tersebut  dalam penelitian ini  didapat melalui studi 
kepustakaan. 

Berdasarkan desain penelitian kualitatif, peneliti akan memakai 
pendekatan interpretatif terhadap dokumen-dokumen gugatan 
dan putusan-putusan Pengadilan mengenai pemutusan hubungan 
kerja yang dilakukan sebelum berlakunya Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan (P4), oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan tingkat Pusat (P4P), Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara (PTTUN) dan Pengadilan Hubungan Industrial di Tingkat 
Pengadilan Negeri Jakarta (PHI-PN) Jakarta. Studi dokumen dilakukan 
secara penuh, mengingat ketersediaan bahan sejak penelitian awal 
telah mencukupi dan tidak sulit dilakukan oleh peneliti. 

Wawancara juga  dilakukan dengan untuk mendapatkan data 
informasi yang seakurat mungkin dari narasumber penelitian yaitu 
ahli di dalam penyelesaian perkara hubungan industrial di lingkungan 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, narasumber di 
dalam penyusunan peraturan undang-undang ketenagakerjaan 
dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, para mediator, 
konsiliator dan hakim dalam Pengadilan Hubungan Industrial di 
Pengadilan Negeri. Peneliti melakukan wawancara kepada hakim 
agung, hakim ad hoc, mediator di DKI Jakarta dan konsiliator,selain 
beberapa mantan anggota P4D dan P4P. 

Penyajian Data dan Analisis Data

 Analisis data yang digunakan adalah analisis secara yuridis 
kualitatif yakni terhadap data yang diperoleh ataupun yang 
dihimpun dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, disusun 
secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Norma-norma positif yang merupakan tujuan kepastian umum 
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dianalisis apakah mempunyai efek kemanfaatan. Nilai ini dieksperi-
menkan melalui pengalaman-pengalaman empiris. Pengalaman ini 
yang akhirnya dapat menunjukkan apakah hukum yang baik be-
nar-benar memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. 
Metode ini diharapkan dapat mengantarkan kepada peneliti hasil 
kajian yang mendalam mengenai campur tangan negara dalam 
penyelesaian mogok kerja di Indonesia dan menjadi masukan bagi 
perbaikan atau revisi Undang-undang Ketenagakerjaan di masa 
yang akan datang.           

E. kerangka teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara 
kesejahteraan (welfare state) dari Robert Owen50, dan teori negara 
kesejahteraan Indonesia dari Sri Edi Swasono.51 Teori ini dijadikan 
sebagai pisau analisis campur tangan negara dalam penyelesaian  
pemutusan hubungan kerja dalam setiap tahap perkembangan 
pembangunan bangsa di Indonesia. 

Berkaitan dengan tahap pembangunan bangsa, maka negara 
kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari tahapan pembangunan 
bangsa tersebut. Pemikiran mengenai negara kesejahteraan 
(welfare state) adalah pemikiran mengenai peran negara sebagai pe-
megang kunci pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan 
kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Pemahaman negara 
kesejahteran berdasarkan pada prinsip persamaan kesempatan, 
distribusi kesejahteraan secara merata dan partisipasi publik un-
tuk memberdayakan dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan 
taraf hidupnya.52 Kontribusi utama dari Owen kepada pemikiran 
kaum sosialis  adalah pandangan di mana manusia adalah  tidaklah  
tidak tetap atau absolut dan manusia itu   memiliki kemauan 
bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam  segala bentuk 

50 Robert Owen , “A New View of Society, Essay on The Formation of Human 
Character,” London, 1813. Lihat juga Robert Owen, Observation on The Effect 
of The Manufacturing System, 2nd ed.,  London,  1815.

51 Sri Edi Swasono, op.cit. h. 3, h.113. 
52 “Welfare State,” lihat dalam http://www.wikipedia.com. Lihat juga dalam Arthur 

Gould,  Capitalist Welfare Systems, New York: Longman, h.4 dan Phillip Anthony 
O’Hara, “Welfare State,” dalam Encyclopedia Of Political Economy, New York: 
Routledge, 1995, h. 1245. 

masyarakat yang mereka inginkan. Filsafat Owen didasarkan kepada 
tiga   pilar intelektual, akan tetapi peneliti mengambil dua pilar yang 
berkaitan dengan perjuangannya terhadap   kesejahteraan manusia 
pada umumnya dan buruh pada khususnya.             

Pertama, tak ada yang bertanggung jawab atas kehendakNya dan 
tindakan sendiri karena seluruh karakternya terbentuk secara 
independen  dari dirinya sendiri; orang adalah produk dari lingkungan 
mereka, maka  Owen sangat mendukung terhadap perkembangan 
pendidikan dan reformasi perburuhan, sebab menurutnya manusia 
dalam investasi bukan sekedar bagian dari produksi tetapi 
merupakan investasi modal.  Kedua, dukungan untuk menempatkan 
buruh ke dalam suatu sistem  yang   menghargai keberadaannya 
dan bukan sebagai suatu bagian dari sistem industri.53 

Pemahaman Owen menggambarkan suatu pemikiran bahwa 
pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan sosialisme  
yang  pro kepada rakyat. Berbeda dengan ajaran sosialis komunis, 
Owen cenderung tetap ingin menempatkan buruh sesuai dengan   
kedudukannya dan hak-hak asasinya sebagai manusia dengan    
menghargai    keberadaannya, bukan    dengan penghapusan  kelas  
seperti yang dicita-citakan oleh Karl Marx dan Engels.54

53 Robert Owen, Philantropy In New Lanark, 1800. Pada pembangunan New 
Lanark, Owen  melibatkan dirinya dalam pendidikan, reformasi pabrik, dan 
pengembangan dari UU tentang Pengentasan Kemiskinan (The Poor Laws). 
Lihat juga dalam pidato publiknya yang pertama,  “The First Essay on The Prin-
ciple of The Formation Character”, 1813 dan deklarasi Owen “A New View of 
Society,” 1813. 

54 Pandangan mengenai perlu adanya penghapusan kelas dalam masyarakat 
pada kenyataannya tidak dapat berjalan pada sistem masyarakat. Menurut 
Marx, tidak bisa terlalu menggeneralisir semua pihak mendapat bagian yang 
sama dalam perputaran modal yang diserahkan kepada pasar. Sebab selalu 
ada pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat keuntungan dalam pasar liberal, 
seperti buruh yang tidak mempunyai posisi tawar yang sama dengan pengu-
saha. Lihat dalam Karl Marx,  Das Capital A Critique of Political Economy, Vol. 
2.,ed. Engels, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1957, h.189-190. 
Akan tetapi para penganut teori negara kesejahteraan menyebutkan bahwa 
penghapusan kelas adalah sia-sia, golongan kapitalis tetap ada dan golongan 
miskin tetap terpuruk. Satu-satunya jalan bagi golongan miskin adalah mening-
katkan taraf kesejahteraan dengan bantuan dari golongan kapitalis terutama 
dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendidikan, sebab 
masyarakat miskin yang bekerja akan mampu membelanjakan konsumsi dan 
dampaknya dapat meningkat pada kegiatan ekonomi. Lihat John Strachey, 
op.cit., h.1-5.
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Robert Owen berpendapat bahwa setiap karakter dari manusia 
akan terpenuhi dan terbentuk dengan lingkungan dan keadaannya. 
Owen menempatkan manusia agar dapat  mengalami proses pem-
belajaran secara filosofis, moral dan sosial sejak awal kehidupann-
ya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan manusia yang berk-
arakter baik dan pada gilirannya akan mengurangi problem sosial 
yang timbul dalam masyarakat. Ajaran Owen timbul dalam pan-
dangannya sebagai seorang majikan atau pengusaha yang berada 
pada masa Inggris menuju negara industri pada awal tahun 1800 
an, sangatlah maju ke depan.  

Pembelaan Owen terhadap pengentasan kemiskinan dan pem-
berdayaan masyarakat khususnya buruh yang mengalami dampak 
paling besar dari industrialisasi melahirkan ajaran mengenai negara 
kesejahteraan.  Berdasarkan pandangan-pandangannya tersebut, 
doktrin Owen  diadopsi sebagai pengejawantahan aspirasi buruh 
dan menjadi pemimpin serikat buruh di Inggris, dengan 
mengadvokasi buruh sebagai  kontrol dari produksi dalam industri.55

 Robert Owen yang menganut faham socialis utopianism pada 
awalnya terpengaruh dari pandangan Jeremy Bentham sebagai 
partnernya dalam firma yang mereka dirikan bersama-sama. 
Seiring dengan perjalanannya sebagai seorang utopian, Owen 
kemudian berpendapat berbeda mengenai pemahaman utopian 
murni seperti yang dianut oleh Bentham. Teori Bentham yang 
berpendapat bahwa undang-undang hendaknya dapat mencer-
minkan keadilan bagi semua individu dan memberikan kebahagiaan 
terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for 
the greatest number)56, sedangkan menurut Owen utopianism tidak 
dapat ditujukan hanya bagi   kepentingan   individu   semata   akan   
tetapi   lebih   berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam 
arti luas.57 
55 Robert Owen, “Socialism, The First Discussion of The Association of all Classes 

of all Nations,” 1835 
56 Wolfgang Friedmann, Legal Theory, 3rd ed, London: Stevens and Sons Limited, 

1953, h. 211-213. Menurut Friedmann, filsafat hukum Jeremy Bentham adalah 
individualisme utilitarianisme. Individualismenya ditujukan terhadap eman-
sipasi individu dari banyak kalangan konstitusional dan ketidakadilan yang 
merintangi. Di samping itu undang-undang menjamin orang-orang memperoleh 
persamaan kedudukan dan mengabdi kepada kepentingan umum yang lebih 
baik. 

57 Kritik terbesar terhadap utilitarianisme adalah utilitarianisme sebenarnya 
memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Minoritas atau individu yang 

  Pemahaman mengenai negara kesejahteraan dari Barat akan 
lebih membumi apabila dilihat dari situasi dan kondisi dari 
masing-masing negara yang bersangkutan, terutama apabila 
dikaitkan dengan tahap periodesasi negara menuju kesejahteraan, 
sebab campur tangan negara dan peran negara dalam proses 
menuju kepada negara kesejahteraan terpengaruh dari transisi 
kekuasaan negara.58 Menurut Sri Edi Swasono dalam rumusan 
negara kesejahteraan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan 
oleh Pasal 27 UUD 1945; penghidupan yang layak tidak terpisah-
kan dari pekerjaan. Penghidupan yang layak sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang dasar tersebut adalah 
kewajiban melaksanakan pemberdayaan (empowerment) rakyat, 
agar rakyat memperoleh hak sosialnya sehingga mampu bekerja 
dan memperoleh pekerjaan.  Suatu empowerment dikatakan 
berhasil jika menghasilkan self-empowerment.59 Secara filosofis, hak 
atas pekerjaan bagi seluruh manusia telah diakomodasi oleh 
Human Rights. Sedangkan di Indonesia,  UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) 
dan Ayat (2) menyatakan :

“ Segala   warganegara  berhak   atas   pekerjaan   dan   peng-
hidupan yang   layak bagi kemanusiaan”.

Hal ini berarti negara menjamin akan hak-hak warganegaranya 
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Kesejahteraan Sosial Indonesia yang mengemu-
kakan kepentingan bersama dan sekaligus menempatkan peran 

preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan 
kurang dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dapat sangat dirugikan 
atau kehilangan hak-haknya, akan tampak sebagai suatu diskriminasi atau 
mencerminkan anggapan bahwa kelompok minoritas lebih berharga daripa-
da kelompok mayoritas. Lihat Astim Riyanto, Filsafat Hukum, cet.1, Bandung: 
Yayasan Pembangunan Indonesia, 2003, h. 445 mengutip Scott Davidson, Hak 
Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional (Human 
Rights), diterjemahkan oleh A. Hadyatna Pujaatmaka, cet.1., Jakarta: PT Pustaka 
Utama Grafiti, 1994, h. 43-45. Lihat juga Robert Owen, Ibid.

58 A.F.K. Organski dan Jaceck Kluger,  “Power Transition Theory” dalam The War 
Ledger, Chicago: The University of Chicago Press, 1980, h.6-12. Menurut Organski, 
campur tangan negara dapat dilihat dalam besar tidaknya atau dominan tidak-
nya negara mengatur populasi, produktivitas negara dan politik dalam suatu 
negara. Perkembangan pengaruh dominasi negara tersebut dapat bertransisi 
mulai dari negara dominan,superpower, middle power hingga negara dengan 
small powers. 

59 Sri Edi Swasono, op.cit. h. 2. 
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rakyat pada posisi sentra-substansial dengan segala kemuliaan 
harkat martabatnya adalah konkuren bahkan merupakan bagian 
tak terpisahkan dengan paham strukturalisme.  

Bagi Indonesia, kesejahteraan sosial menempati posisi sentral 
dalam kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 
27 UUD 1945, maka posisi Orde Ekonomi Indonesia menjadi gam-
blang dengan sendirinya bahwa kegiatan dan arah penyelengga-
raan perekonomian nasional dengan segala statika dan dinamikanya, 
haruslah berujung pada kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial Indonesia menempatkan rakyat Indonesia 
pada posisi sentra substansial , menolak pereduksian oleh stelsel 
laissez-faire ke dalam posisi marginal residual. Antara posisi rakyat 
yang sentra-substansial melawan marginal residual,  konsepsi 
kesejahteraan sosial menghadapi berbagai bentuk tuntutan 
argumentatif tentang social protection, social assistance, social benefits, 
relief assistance, pro-job and pro poor program, direct-attack on 
unemployment and poverty policy.60 Berdasarkan pemikiran menge-
nai negara kesejahteraan di Indonesia, maka pembukaan lapa-
ngan kerja tidak harus tergantung kepada kemampuan negara 
meningkatkan perkembangan ekonomi,61 oleh karenanya pemu-
tusan hubungan kerja selalu diamanatkan oleh undang-undang 
ketenagakerjaan sebagai sesuatu hal yang sedapat mungkin harus 
dihindari oleh para pihak. Sebagai akibatnya, kalaupun terjadi 
pemutusan hubungan kerja, maka negara pun perlu campur 
tangan di dalamnya. 

f. kerangka konsep

Konsep adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang 
dipakai dalam penulisan ini untuk menghindarkan salah pengertian 
atau perbedaan penafsiran. Istilah-istilah yang digunakan dalam 
penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut :

60 Ibid., h. 5.
61 Ibid., h. 88. Mahbub ul Haq, menyebutkan sebagai “let us take care of employment, 

employment will take care of growth.” Lihat Mahbub ul Haq, dalam Sri Edi 
Swasono, Ibid., h. 45.

1. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.62

2. Pengusaha atau pemberi kerja adalah orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain.63

3. Perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak ke satu, buruh 
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada 
pihak lainnya, yaitu majikan yang mengikatkan diri untuk 
mempekerjakan   buruh itu dengan membayar upah.64

4. Perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja  bersama   adalah 
perjanjian yang merupakan  hasil   perundingan   antara   serikat   
pekerja/serikat  buruh  atau beberapa   serikat pekerja/serikat 
buruh   yang   tercatat   pada  instansi  yang bertanggung jawab   
di bidang   ketenagakerjaan   dengan   pengusaha,   atau beberapa   
pengusaha   atau   perkumpulan   pengusaha yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.65

5. Serikat Pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang 
dibentuk dari, oleh, dan untuk  pekerja/buruh, baik di perusa-
haan  maupun di  luar perusahaan, yang bersifat terbuka, mandiri, 
demokratis  dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan 
pengusaha  yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewa-
jiban kedua belah pihak.66

6. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang  mempunyai  
unsur pekerjaan, upah dan perintah.67

7. Hubungan   industrial adalah  suatu sistem hubungan yang 
terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang   dan/

62 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, cet.6, Jakarta: 
Penerbit Djambatan, 1987, h. 51. 

63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 
Angka 3 

64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 
Angka 4 

65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 
Angka 21 

66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 
Angka 17

67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 15 
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atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan 
Pemerintah yang didasarkan  pada  nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.68

8. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan 
dan dilaksanakan secarabersama-sama dan/atau oleh serikat 
pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan.

9. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 
dan kewajiban antar pekerja/buruh dan pengusaha.69

10. Perselisihan   pemutusan hubungan  kerja   adalah  perselisihan 
yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat men-
genai  pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah 
satu pihak.70  

11. Perselisihan hubungan industrial  adalah  perbedaan   pendapat    
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau 
gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai  
hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan   
hubungan kerja  serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh hanya dalam satu perusahaan.71

12. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak 
dipenuhinya hak, akibat  adanya  perbedaan pelaksanaan   atau   
penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama.72

13. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam  
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat 

68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 
Angka 25 

69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 
Angka 24

70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial,  Pasal 1 Angka 4

71  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 23

72 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 2.

mengenai   pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja 
yang  ditetapkan  dalam perjanjian kerja atau peraturan perusa-
haan atau perjanjian kerja bersama.73

14. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh   adalah  perse-
lisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat   
pekerja/serikat   buruh lain dalam satu perusahaan, karena 
tidak adanya persesuaian  paham mengenai keanggotaan, 
pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja.74

15.  Mediasi  Hubungan Industrial adalah  penyelesaian perselisihan 
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan   hubungan 
kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 
dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi 
oleh seorang atau lebih mediator yang netral.75

16. Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan 
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam   
satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh 
seorang atau lebih  konsiliator yang netral76

17. Arbitrase Hubungan Industrial adalah penyelesaian suatu    
perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam satu  perusahaan di luar

18. Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis    
dari para  pihak yang berselisih untuk menyerahkan perselisihan 
kepada arbiter  yang putusannya  mengikat para pihak dan 
bersifat final.77

19. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang 
dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang 

73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 3.

74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 5.

75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 11.

76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 13.

77  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 15
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memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan 
hubungan industrial.78

20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan.79

21. Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugaskan 
pada pada Pengadilan Hubungan Industrial.80

22. Hakim ad Hoc adalah   hakim   yang   pengangkatannya atas usul 
serikat serikat buruh dan organisasi pengusaha.81

23. Hakim Kasasi adalah hakim agung dan hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan 
memberi putusan  terhadap perselisihan hubungan industrial.82

24. Panitia daerah adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan Per-
buruhan Daerah yang daerah kekuasaannya, tata tertib, peng-
gantian kerugian untuk pekerjaan yang  dilakukan serta susu-
nan kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.83

25. Panitia pusat adalah Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat  
yang berkedudukan di Jakarta.84

G. Sejarah Mogok kerja 

Sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, pengaturan hak mogok ditemukan dalam Pasal 
13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang berbunyi: penggunaan hak 

78 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 17

79 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 21

80 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 18

81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 19

82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Pasal 1 Angka 20

83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Pasal 1 Angka 1 f.

84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Pasal 1 Angka 1 g.

 

mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perun-
dang-undangan. Tata cara penggunaan hak mogok dan lock out 
tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957. 
Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan istilah mogok atau lock 
out, tetapi digunakan istilah “tindakan”. Disamping itu, Pasal 4 Ayat 
(2) huruf e Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan bahwa fungsi serikat pekerja/
serikat buruh antara lain sebagai perencana, pelaksana dan penang-
gung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.Ada perbedaan pengaturan 
mogok kerja pada 2 (dua) Undang-undang ini, yaitu dalam UUK, 
mogok kerja dinyatakan sebagai hak dasar pekerja/buruh dan atau 
serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan dalam Undang-Undang 
tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dinyatakan bahwa 
mogok kerja sebagai hak.

Untuk menentukan apakah tepat mogok kerja sebagai hak 
dasar, perlu kita kaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 mengemukakan bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan 
hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 
universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, di-
hormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, 
atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya yang dimaksud dengan 
hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia seagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Bab XA Pasal 28 huruf (A) s.d. (J) mengatur tentang hak-hak 
konstitusional manusia dan masyarakat. Pengaturan dalam UUD 
ini membuktikan secara konstitusional diakui adanya beberapa 
macam hak manusia sebagai hak asasi/dasar, namun dari beberapa 
macam hak tersebut tidak terdapat mogok kerja sebagai hak 
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asasi. Demikian juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 
telah mengatur dan menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia 
yang disesuaikan dengan sifatnya yaitu melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 
undang-undang ini tidak ditemukan mogok kerja sebagai salah 
satu hak asasi manusia. Oleh karena dalam kedua Undang-undang 
tersebut (UUD dan UU 39 Tahun 1999), mogok kerja tidak termasuk 
hak asasi manusia, maka kurang tepat pengaturan hak mogok 
seagai hak dasar. Dengan adanya ketentuan hak-hak manusia dan 
masyarakat, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 
1999, maka kurang tepat legitimasi mogok kerja sebagai hak 
dasar. Selain itu hak dasar atau hak asasi melekat pada manusia 
sebagai individu yang menunjukkan harkatnya sebagai manusia, 
sementara mogok kerja merupakan hak manusia secara kolektif 
bukan individu, karena mogok kerja dilakukan secara bersama-sama 
oleh pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh. Hal lain 
adalah bahwa hak mogok baru dapat dilakukan apabila segala 
upaya telah dilakukan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan 
pekerja/buruh dan keluarganya.

Walaupun mogok kerja diakui sebagai hak, namun dalam mere-
alisasi hak tersebut, haruslah dilakukan dengan syarat-syarat yang 
ditentukan. Hal ini untuk menjamin agar kepentingan mas-
yarakat lainnya tidak terganggu akibat pelaksanaan hak mogok. 
Dalam Pasal 137 disebutkan mogok yang sah diakui adalah yang 
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya 
perundingan. Selanjutnya Pasal 140 UUK menyebutkan: (1) Seku-
rang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja 
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan se-
tempat; (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat : a). waktu (hari, tanggal, dan jam) 
dimulai dan diakhiri mogok kerja, b). tempat mogok kerja, c). alasan 
dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan d). 
tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua 
dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung 
jawab mogok kerja; (3). Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh 

pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk 
sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja; (4). 
Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset 
perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara 
dengan cara : a). melarang para pekerja yang mogok kerja berada 
di lokasi kegiatan proses produksi; dan b). bila dianggap perlu 
melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi 
perusahaan.

Ketentuan lain terdapat dalam Pasal 141, yang menyatakan: 
(1). Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima 
surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 140 wajib memberikan tanda terima; (2) Sebelum dan selama 
mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menye-
babkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan me-
rundingkannya dengan para pihak yang berselisih. (3) Dalam hal 
perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan 
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang 
ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi; (4). 
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ti-
dak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerah-
kan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ber-
wenang; (5). Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepa-
katan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar pe-
rundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh 
atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan 
atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. 
Syarat diatas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang akan melak-
sanakan mogok kerja. Mogok kerja dalam undang-undang ini tidak 
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mengatur jumlah pekerja/buruh yang melaksanakan mogok kerja. 
Menurut peneliti, perlu ditentukan jumlah pekerja/buruh sebagai 
salah satu syarat mogok kerja agar pemogokan itu lebih efektif dan 
terarah, karena jika tidak ditentukan jumlahnya maka bisa terjadi 
pemogokan dalam satu perusahaan terjadi secara terus menerus 
dengan orang yang berganti-ganti ,demikian juga dengan waktu 
mogok kerja. Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang di-
tentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang tidak mengha-
langi pekerja/buruh lain untuk bekerja.

Pemberitahuan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum 
mogok kerja bertujuan untuk memberi kesempatan yang cukup 
kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang menyebabkan timbulnya pemogokan, dan apabila pekerja/
buruh melakukan mogok kerja sebelum tenggang waktu pemberita-
huan mogok kerja mencapai 7 (tujuh) hari, maka dikhawatirkan 
tidak cukup waktu untuk penyelesaian sebagaimana diharapkan 
sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh 
sebab itu, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara 
sebagai tindakan pengamanan dengan melarang para pekerja/buruh 
yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi atau 
di lokasi perusahaan.

Dalam pasal di atas ditekankan bahwa mogok kerja baru bisa 
dilakukan apabila perundingan telah gagal. Perundingan dimaksud 
adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/
serikat buruh dengan pengusaha. Yang dimaksud dengan gagalnya 
perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepa-
katan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat 
disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan 
atau perundingan mengalami jalan buntu. Sedangkan yang dimaksud 
dengan tertib dan damai adalah tidak menggangu keamanan dan 
ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan 
harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau 
milik masyarakat.

Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan yang menerima pemberitahuan mogok kerja 

harus melakukan upaya pencegahan (preventif) maupun penyele-
saian masalah (represif) yang menyebabkan terjadinya mogok 
kerja. Upaya penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan 
pihak-pihak yang berselisih dengan merundingkan permasalah-
an. Perundingan wajib dilakukan karena sesuai dengan falsafah 
hubungan industrial kita musyawarah dan mufakat merupakan prin-
sip utama dalam penyelesaian setiap permasalahan dan perselisi-
han. Apabila pegawai Insatansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka 
masalah tersebut segera diserahkan kepada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial sesuai dengan prosedur yang 
berlaku.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa pemogokan dilakukan 
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah dilakukan 
upaya penyelesaian secara damai dengan perundingan namun 
mengalami kegagalan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
melakukan pemogokan merupakan pembatasan hak mogok agar 
tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Persyaratan untuk 
melakukan mogok dalam pasal ini sangat sederhana, sehingga 
sangat mudah sekali bagi pekerja/buruh melaksanakan mogok 
kerja. Kesederhanaan syarat ini memungkinkan terjadinya mogok 
kerja sering terjadi, apalagi dalam UUK tidak diberikan pembatasan 
waktu melakukan mogok kerja. 

Mogok kerja dapat dilakukan secara bervariasi yaitu: mogok kerja 
(pekerja/buruh sama sekali tidak bekerja), slow down (pekerja/buruh 
bekerja tetapi memperlambat pekerjaan) dan sit down (pekerja/
buruh datang ke tempat kerja/perusahaan tetapi hanya duduk 
saja). Mengingat mogok kerja merupakan hak pekerja/buruh, maka 
pekerja/buruh dapat menggunakan atau tidak menggunakan hak-
nya itu meskipun diajak oleh pekerja/buruh lain atau serikat pekerja/
serikat buruh. Dengan kata lain pekerja/buruh tidak dapat dipaksa 
untuk menggunakan hak mogoknya. Dilihat dari tujuan yang 
hendak dicapai, pemogokan di Indonesia dapat dikategorikan ke 
dalam dua kelompok, yaitu:85 1) pemogokan yang sasarannya ber-
kaitan dengan kepentingan politis (political strike); 2). pemogokan 

85 Ibid., hlm. 72.
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yang mempunyai sasaran langsung untuk meningkatkan upah dan 
syarat-syarat kerja lainnya (kepentingan ekonomis/economic strike).

Mogok kerja yang dilakukan untuk membantu pekerja/buruh 
lain dalam memperjuangkan hak-haknya dikenal dengan istilah 
mogok solidaritas atau mogok simpati (secondary strike). Di Inggris, 
mogok solidaritas ini dianggap tidak sah karena pekerja/buruh yang 
melakukan mogok tidak langsung menikmati hasil perjuangannya 
melalui aksi mogok kerja yang mereka lakukan.86 Termasuk kate-
gori mengajak pekerja/buruh lain untuk melakukan mogok kerja 
secara melanggar hukum antara lain: memaksa/mengintimidasi/
mengancam pekerja/buruh yang tidak ikut mogok kerja sehingga 
pekerja/buruh terpaksa ikut mogok kerja atau tidak melaksanakan 
pekerjaan; melakukan tipu muslihat/menghasut sehingga pekerja/
buruh terjebak untuk ikut mogok kerja; menghalang-halangi pekerja/
buruh lain yang mau masuk kerja/melaksanakan pekerjaan. 
Disini dapat dikemukakan contoh mogok kerja yang pernah terjadi 
di suatu perusahaan, misalkan serikat pekerja/serkat buruh telah 
memberikan pemberitahuan kepada pengusaha bahwa mereka 
akan melakukan mogok kerja pada tanggal dan tempat tertentu 
yang tujuannya menuntut perbaikan upah dari tahun sebelum-
nya dan telah dilakukan perundingan, namun tidak membuahkan 
hasil. Dalam pemberitahuan ini dikemukakan bahwa mogok 
kerja dilakukan dari tanggal 1 Desember 2008 sampai tuntutan 
dikabulkan oleh pengusaha. Dalam kasus ini misalkan pengusa-
ha tidak dapat mengabulkan permintaan serikat pekerja/serikat 
buruh disebabkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang 
baik. Pemogokan ini berakibat proses produksi akan terganggu 
yang akhirnya perusahaan divinalti oleh perusahaan lain kare-
na tidak dapat memenuhi order sesuai dengan jumlah dan waktu 
yang diperjanjikan. Akibatnya perusahaan semakin lama sema-
kin merugi, dan bebannya semakin besar. Dalam kasus seperti 
tersebut diatas, pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan 
mogok kerja seperti ini dimungkinkan dan sampai sejauh mana 
tangung jawab pengusaha membayar upah pekerja/buruh selama 
mogok kerja yang berakibat kerugian bagi perusahaan, dan apakah 

86 Ibid., hlm. 84.

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dapat diminta 
pertanggungan jawab bilamana perusahaan menjadi rugi bahkan 
menjadi tutup/bangkrut sebagai akibat langsung dari mogok kerja 
tersebut.

Yang menjadi permasalahan lainnya adalah apakah pekerja/
buruh masih tepat melakukan mook kerja dalam menyelesaikan 
perselisihan hubungan kerja sementara perselisihan tersebut 
sudah diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU 
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Menurut UU ini perselisihan hubungan industrial wajib 
menempuh penyelesaian secara musyawarah melalui perundingan 
bipartit, dan apabila perundingan tersebut gagal maka proses 
selanjutnya ditempuh melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase 
dan akhirnya bisa sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial bah-
kan Mahkamah Agung.87Mogok kerja tidak perlu dilakukan apabila 
perselisihan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme 
yang ditentukan dalam UU, karena apabila pekerja/buruh melaku-
kan mogok kerja pada saat yang bersamaan dengan menempuh 
mekanisme penyelesaian maka secara tidak langsung akan meng-
ganggu proses pemeriksaan terutama apabila perselisihan dimak-
sud sudah di Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau mogok kerja 
masih diperbolehkan maka untuk apa harus menempuh me-
kanisme penyelesaian sampai ke Pengadilan? Apabila diperhatikan 
syarat-syarat dalam melakukan mogok kerja, syarat tersebut 
sangat sederhana sekali sehingga sangat dimungkinkan pemogokan 
sering terjadi. Pemogokan tidak mensyaratkan jumlah pekerja/
buruh yang melakukan mogok, dua orang atau lebih pekerja/
buruh dapat melakukan mogok kerja, demikian juga tidak mem-
bedakan perselisihan apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar 
melakukan mogok. Sebaiknya ke depan kita harus mengatur lebih 
baik ketentuan tentang mogok kerja ini, misalnya seperti di Amerika 
Serikat, mogok kerja baru dianggap sah jika mogok kerja tersebut 
didukung oleh sebagian besar anggota serikat pekerja/serikat 
buruh melalui mekanisme pemungutan suara (strike ballot). Di 

87 Reytman Aruan, “Mogok Kerja dalam Perspektif Hubungan Industrial yang 
Harmonis” (On-line), tersedia di: http://reytman-aruan.blogspot.co.id/ (02 Mei 
2017).



9796

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Jerman terdapat ketentuan bahwa mogok kerja dianggap sah jika 
pemogokan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perbaikan 
upah atau syarat-syarat kerja dalam proses pembuatan atau pem-
baharuan perjanjian kerja bersama (PKB). Demikian juga dengan 
tenggang waktu pelaksanaan mogok kerja perlu diatur dengan baik 
termasuk jenis perselisihan hubungan industrial yang dapat 
dijadikan alasan melakukan pemogokan. Ketentuan ini dimaksudkan 
untuk mendukung peningkatan perekonomian melalui penana-
man investasi.

Meskipun mogok kerja dinyatakan sebagai hak bahkan sebagai 
hak dasar, namun dalam melaksanakan hak tersebut tidak dapat 
dikasanakan semaunya saja, itulah sebabnya ada persyaratan 
yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. 
Selain persyaratan dimaksud, hal yang tidak kala pentingnya diper-
hatikan adalah mogok kerja tersebut tidak menggangu hak pihak 
lain. Ada beberapa ketentuan dalam UUK yang mengatur akibat 
hukum yang berkaitan dengan mogok kerja antara lain: Pertama: 
Pemogokan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 
137, dan pasal 138 ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 186, dengan sanksi pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu 
rupiah). Ketentuan ini oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
No.12/PUU-I /2003 tanggal 26 Oktober 2003, dinyatakan ti-
dak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua: Pasal 138 yang 
menyebutkan: (1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat 
buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok 
kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak 
melanggar hukum. (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak 
memenuhi ajakan tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 
138 ayat (1) ini merupakan tindak pidana pelanggaran sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 186, dengan sanksi pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.012 /PUU –I /2003 tanggal 
26 Oktober 2003 maka sanksi dalam pasal ini dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga: Pasal 139 Pelak-
sanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada peru-
sahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan 
yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia 
diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan 
umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain. Yang 
dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum 
dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan 
keselamatan jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam 
kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol arus 
lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut. Sedangkan 
yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa 
yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang 
tidak sedang menjalankan tugas. Pengertian mogok kerja dalam 
pasal ini bertentangan/tidak sama dengan pengertian mogok kerja 
sebagaimana disebut dalam Pasal I angka 23 Undang-undang 
ini. Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan 
umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya memba-
hayakan keselamatan jiwa manusia harus dilakukan oleh pekerja/
buruh yang tidak sedang bekerja atau pekerja/buruh yang tidak 
sedang menjalankan tugas, sedangkan mogok kerja yang sebe-
narnya adalah yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang seharusnya 
bekerja menjadi tidak bekerja atau bekerja tetapi memperlambat 
pekerjaan. Selanjutnya Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum 
Mogok Kerja Yang Tidak Sah, menyebutkan, mogok kerja pada pe-
rusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan 
yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, 
yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikuali-
fikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah. Keempat: Pasal 142, 
menyebutkan: (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan pasal 140 
adalah mogok kerja tidak sah. (2) Akibat hukum dari mogok kerja 
yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur 
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dengan Keputusan Menteri.Menurut Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.232/MEN/2003 
tanggal 31 Oktober 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang 
Tidak Sah. Mogok kerja dinyatakan tidak sah apabila dilakukan: a. 
bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau; b. tanpa pemberita-
huan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan; dan/atau c. dengan pemberitahuan 
kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/
atau; d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 
140 Ayat (2) huruf a, b, c, dan d UUK.Yang dimaksud disini dengan 
gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan 
karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun 
serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta 
secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang 
waktu 14 (empat) belas hari kerja atau perundingan-perundingan 
yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para 
pihak dalam risalah perundingan.

Selanjutnya menurut Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.232/MEN/2003, mogok 
kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai 
mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok 
kerja dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam 
tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara 
patut dan tertulis, dan pekerja/buruh yang tidak memenuhi pang-
gilan itu dianggap mengundurkan diri. Kemudian dalam Pasal 7 
disebutkan, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah pada 
perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusa-
haan yang jenis dan kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa 
manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas 
dikualifikasikan sebagai mangkir dan apabila mogok tersebut 
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan 
dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.

Dari ketentuan diatas, dengan adanya putusan Mahkamah Kon-
stitusi, tidak ada lagi mogok kerja yang diancam pidana melainkan 
akibat hukumnya hanya bersifat keperdataan. Mogok kerja sebagai 

hak bukanlah satu-satunya cara untuk memperjuangkan hak 
maupun kepentingan, dan apabila hak tersebut akan dilaksanakan 
perlu dipikirkan secara matang karena akan berdampak pada 
hubungan industrial dan membutuhkan pengorbanan baik materil 
maupun non materil. Demikian juga di masa depan perlu dipikir-
kan pengaturan hak mogok yang mendukung investasi guna 
meningkatkan perekonomian bangsa kita. Upaya penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase merupakan 
salah satu alternatif yang bersifat sukarela (voluntary). Penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial melalui lembaga arbitrase 
dapat terjadi jika kedua belah pihak yang berselisih telah bersepakat 
untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase. Arbitrase 
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang  Penyele-
saian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) adalah penyele-
saian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat 
buruh/serikat kerja pada suatu perusahaan, di luar Pengadilan 
Hubungan Industrial, melalui kesepakatan tertulis dari para pihak 
yang berselisih, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan 
kepada arbiter yang memiliki putusan mengikat para pihak dan 
bersifat final.

Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, menjelaskan 
bahwa kesepakatan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis 
dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga) yang 
masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap dan memiliki 
kekuatan hukum sama. Atas dasar hal tersebut, para pihak 
memilih atau menunjuk arbiter dari daftar yang ditetapkan oleh 
Menteri Tenaga Kerja. Pasal 30 Undang-undang tentang Perselisihan 
Hubungan Industrial menyebutkan wilayah kerja arbiter meliputi 
seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Surat perjanjian arbitrase sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap dan alamat atau kedudukan para pihak yang 
berselisih;
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2. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang 
diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil 
putusan;

3. Jumlah arbiter yang disepakati;

4. Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan men-
jalankan keputusan arbitrase; dan

5. Tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan 
para pihak yang berselisih.

Menurut ketentuan UU PHI, apabila kedua belah pihak sudah 
bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 
melalui lembaga arbitrase, hal ini mengakibatkan lembaga penga-
dilan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan 
mengadili perselisihan para pihak tersebut, dikarenakan putusan 
lembaga arbitrase bersifat final and binding.

H. Masalah-masalah Yang timbul dalam Pengaturan Mogok 
kerja

Mogok kerja   atau   pemogokan   adalah peristiwa di mana 
sejumlah besar  karyawan perusahaan  berhenti  bekerja  sebagai 
bentuk protes. Apabila tidak tercapai persetujuan antara pekerja 
dengan pengusaha, maka mogok kerja dapat terus berlangsung 
hingga tuntutan para karyawan terpenuhi atau setidaknya tercapai 
sebuah kesepakatan. Pemogokan kadang digunakan pula untuk 
menekan  Pemerintah untuk mengganti suatu kebijakan, akibatnya 
terkadang, pemogokan dapat mengguncang stabilitas kekuasaan 
partai politik tertentu. Suatu contoh terkemuka adalah pemogokan 
galangan kapal Gdańsk yang dipimpin oleh Lech Wałęsa. Pemogokan 
tersebut bernilai penting dalam perubahan politik di Polandia, dan 
merupakan suatu upaya  mobilisasi  yang penting yang memiliki 
kontribusi terhadap runtuhnya pemerintahan komunis di  Eropa 
Timur.Mogok kerja dapat mengakibatkan kerugian yang besar ter-
utama jika dilakukan oleh karyawan yang bekerja dalam industri 
yang berpengaruh besar pada masyarakat, seperti perdagangan 
atau pelayanan publik, walaupun demikian, dalam UU Tenaga 

Kerja di banyak negara, termasuk  Indonesia, mogok kerja merupa-
kan hak setiap karyawan.

Strategi pemogokan memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada 
akhir dinasti ke-20  Mesir Kuno, pada kekuasaan  Firaun Ramses 
III pada abad ke-12 SM, para pekerja mengorganisasikan suatu 
pemogokan yang pertama kali dikenal dalam sejarah. Peristiwa 
tersebut dilaporkan secara mendetil dalam suatu papirus pada 
saat itu yang berhasil diselamatkan dan disimpan di Turin.88 Pada 
era modern, pada tahun  1768, para pelaut yang mendukung 
demonstrasi di London, “merusak” layar kapal dagang yang berada 
di pelabuhan, sehingga melumpuhkan kapal-kapal tersebut.89

Mogok  kerja merupakan hak dasar pekerja yang harus 
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat 
gagalnya perundingan (Pasal 137 uu Nomor 13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan jo. Pasal 2 keputusan Menteri tenaga 
kerja Nomor 232/MEN/2003). Dengan demikian, untuk mewu-
judkan mogok kerja yang sah, tertib dan damai, sesuai keten-
tuan yang berlaku, ada kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukan sebelum mogok kerja dilakukan. 

 Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki setiap pekerja. 
Akan tetapi, mogok kerja juga mempunyai aturan dan ketentuan 
tersendiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 137 Undang-undang  
Nomor .13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur  men-
genai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah 
satunya adalah melalui proses perundingan. Apabila proses 
perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan, pekerja 
dapat menggunakan haknya untuk melakukan mogok kerja. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-
jaan, memberikan definisi yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 23 
sebagai berikut : “Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang 

88 Daumas, François (1969). Ägyptische Kultur im Zeitalter der Pharaonen. p. 309. 
89 “Mogok Kerja”, diakses dari http://www.wikipedia.com pada 27 September 

2016 
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direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau 
oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan”

 Mogok kerja harus direncanakan dan dilaksanakan secara 
bersama-sama, dilakukan oleh lebih dari 1 pekerja. Tujuan 
mogok kerja adalah untuk memaksa perusahaan/majikan 
mendengarkan dan   menerima tuntutan pekerja dan/atau 
serikat pekerja, caranya adalah dengan  membuat perusahaan 
merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau 
melambat. Permasalahan mogok kerja memang sangat kom-
pleks, dan  masalah mogok kerja ini diatur khusus dalam Pasal 
137 sampai Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, sedangkan peraturan pelaksanaan 
mogok kerja diatur oleh Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 
tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

 Pasal 137 Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjan disebutkan bahwa “mogok kerja harus dilakukan 
secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya pe-
rundingan”.“Sah” disini artinya adalah mengikuti prosedural 
yang diatur oleh Undang-Undang. “Tertib dan damai“ disini 
artinya adalah tidak mengganggu keamanan dan keter-
tiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan 
harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik mas-
yarakat.“Akibat gagal perundingan” disini artinya adalah : Upaya pe-
rundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal men-
capai kesepakatan atau Perusahaan menolak untuk melakukan 
perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah 
meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam teng-
gang waktu 14 hari.Syarat administratif yang harus dipenuhi 
agar mogok kerja dikatakan sah adalah :

1. Pekerja atau Serikat Pekerja wajib memberitahukan secara 
tertulis kepada perusahaan/pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja 
di tingkat Propinsi serta Suku Dinas Tenaga Kerja di tingkat 
Kabupaten/Kota, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan.

2. Dalam surat pemberitahuan tersebut, harus memuat :

- Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok 
kerja

- Tempat mogok kerja

- Alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja

Tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai 
penanggung jawab mogok kerja. Apabila mogok kerja akan dilakukan 
oleh pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka 
pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang di-
tunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok 
kerja. Bagi pelaksanaan mogok kerja yang berlaku di perusahaan 
yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis ke-
giatannya berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, pelak-
sanaan mogok kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak 
mengganggu kepentingan umum dan membahayakan kesela-
matan masyarakat. Instansi Pemerintahan dan pihak perusahaan 
yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib member-
ikan tanda terima. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan   wa-
jib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pem-
ogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan 
para pihak yang berselisih. Jika perundingan tersebut meng-
hasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama 
yang ditanda-tangani oleh para pihak dan pegawai yang bertang-
gung jawab di bidang ketenaga kerjaan sebagai saksi. Apabila 
dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, 
maka pegawai dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan harus menyerahkan masalah yang menyebabkan 
terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang berwenang. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan dalam perjanjian bersama adalah para pihak sepakat 
atau menyetujui secara bersama mengenai hal-hal apa yang para 
pihak saling sepakat dan mengenai hal-hal apa saja  para pihak 
tidak sepakat. Pada banyak kasus, mengenai kesepakatan ini ada 
beberapa anggapan yang menyatakan bahwa kesepakatan 
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diartikan dalam berbagai hal para pihak mempunyai pendapat 
yang sama dan disepakati, sedangkan kesepakatan sebenarnya 
berarti juga para pihak memberikan persetujuan (tanda tangan) 
terhadap beberapa hal yang tidak disepakati bersama. Adanya 
ketidaksepakatan para pihak dalam perselisihan hubungan indus-
trial akibat mogok kerja, sering diasumsikan sebagai dead lock 
(gagalnya perundingan) sehingga para pihak tidak dapat membuat 
perjanjian bersama. Akibatnya perkara atau kasus yang terjadi di 
antara mereka  dilanjutkan ke tingkat sistem penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial yang lain dengan ketiadaan perjanjian 
bersama atau bahkan pekerja melaporkan pengusaha ke kepolisian 
dalam wilayah hukum setempat dengan alasan pengusaha melakukan 
union busting.

Menurut Pasal 142, Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa apabila mogok kerja 
yang tidak memenuhi persyaratan mogok kerja seperti yang di-
uraikan di atas, maka mogok kerja tersebut tidak sah. Pada 
Pasal 6 dan Pasal 7 Kepmenakertrans No.232/MEN/2003 tentang aki-
bat mogok kerja yang tidak sah, disebutkan bahwa mogok kerja 
yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. 
Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok tidak sah 
dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang 
waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan 
tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan perusahaan untuk 
kembali bekerja dianggap mengundurkan diri.

Apabila mogok kerja dilakukan secara tidak sah pada perusa-
han yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang 
jenis kegiatannya berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia 
dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan 
dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. 
Pekerja yang melakukan mogok secara sah tetap berhak mendapat 
upah. Lain halnya dengan pekerja yang melakukan mogok secara 
tidak sah, mereka tidak berhak mendapat upah. Ketentuan pera-
turan perundang-undangan ketenagakerjaan  hanya menyebut 
sebelum melakukan mogok kerja, pihak pekerja wajib mem-

beritahukan secara tertulis kepada pihak pengusaha dan instan-
si  yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setem-
pat, tidak menyebutkan harus ada izin dari Kepolisian. Aksi mogok 
kerja dari  pihak pekerja yang dilakukan lakukan hanya berupa 
aksi diam atau mogok (bolos kerja) bersama-sama,  maka pekerja/
serikat pekerja tidak perlu meminta izin dari kepolisian. Mogok 
kerja dilakukan dengan aksi unjuk rasa atau melakukan konvoi 
dapat dikategorikan sebagai kegiatan menyampaikan pendapat 
di muka umum. Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 6 Perkapolri No. 9 
Tahun 2008 tentang  Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, 
Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat 
di Muka Umum  (“Perkapolri 9/2008”), penyelenggara kegiatan 
penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, 
sebelum kegiatan dilakukan. Menurut Pasal 15 Perkapolri 9/2008, 
penyampaian pemberitahuan dilakukan kepada pejabat kepolisian 
serendah-rendah tingkat Polsek dimana kegiatan akan dilakukan 
dan pemberitahuan tersebut sudah harus diterima Kepolisian pal-
ing lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilakukan. Apabila surat 
pemberitahuan sudah diberikan sesuai ketentuan, maka berdasar-
kan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Perkapolri 9/2008, pihak kepolisian 
berkewajiban segera menerbitkan Surat Tanda Terima Pember-
itahuan (STTP) dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang 
terkait, instansi yang terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran 
penyampaian pendapat di muka umum. Mogok kerja yang dilakukan 
tanpa melakukan aksi unjuk rasa atau pawai (kegiatan penyam-
paian pendapat di muka umum) cukup melakukan pemberitahuan 
tertulis kepada pihak pengusaha dan instansi ketenagakerjaan 
setempat sesuai, akan tetapi, bila mogok kerja dilakukan dengan 
aksi unjuk rasa, maka harus memberitahukan terlebih dahulu 
kepada pihak Kepolisian sebelum kegiatan dilakukan.

I.   faktor-faktor Mogok kerja di Indonesia

Pemogokan –pemogokan yang terjadi di Indonesia sedikitnya 
disebabkan oleh berbagai faktor,  antara lain berkaitan dengan 
tuntutan kebebasan berserikat; tuntunan kenaikan tingkat upah; 
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tuntutan agar diberikan tunjangan hari raya; tuntutan pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan hukum perburuhan (tuntutan normatif) yang 
berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja, jam 
kerja, hak cuti (haid), kontrak kerja serta syarat-syarat kerja lain-
nya; tuntutan yang berlatang belakang politik; dan mogok dirasakan 
sebagai senjata ampuh oleh kaum buruh. Pertama, tingkat upah 
buruh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang 
dirasakan oleh kaum buruh kurang memadai, telah memicu terjadi 
nya pemogokan-pemogokan . Sebagian besar dari pemogokan-pe-
mogokan yang terjadi dilatar belakangi tuntutan kenaikan upah. 
Kedua, tuntutan buruh terhadap pengusaha agar melaksanakan 
ketentuan-ketentuan hukum perburuhan juga melatar belakangi 
pemogokan di Indonesia . Tuntutan semacam ini sering dise-
but tuntutan kaum buruh yang bersifat normatif. Ketiga, pemo-
gokan-pemogokan yang di latar belakangi alasan-alasan politik 
juga terjadi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan 
pada saat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia telah terjadi 
pula pemogokan yang di latar belakangi alasan politik. Keempat, 
pemogokan-pemogokan yang terjadi di Indonesia juga disebabkan 
adanya tuntutan hak-hak dasar (fundamental rights) kaum buruh. 
Misalnya pemogokan-pemogokan yang berlatar belakang atau 
bertujuan untuk mendirikan serikat buruh di perusahaan tempat 
mereka bekerja.Kelima, mogok dirasakan oleh buruh sebagai 
senjata yang ampuh dalam memperjuangkan tuntutannya. 
Berbagai kasus pemogokan yang terjadi di perusahaan-perusa-
haan menunjukan bahwa oleh kaum buruh hak mogok dirasakan 
sebagai senjata ampuh, karena dari kasus-kasus pemogokan yang 
terjadi di berbagai wilayah, para pengusaha baru mengabulkan 
tuntutan buruh-buruhnya setelah mereka mengadakan pemo-
gokan .

Menurut Prof. Aloysius Uwiyono  jika dilihat dari dampak yang 
ditimbulkan, sedikit-dikitnya mogok kerja dapat menyebabkan 5 
masalah yaitu: kerugian materil bagi perusahaan, menghambat 
pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan ketidakstabilan 
politik dan ekonomi, menghambat masuknya investasi, dan meng-

hambat kegiatan ekspor.90 Kelima dampak yang ditimbulkan oleh 
aksi pemogokan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut 
ini.Pertama, mogok kerja dapat mengakibatkan kerugian mater-
il bagi perusahaan, karena mogok kerja secara langsung menja-
di sebab hilangnya jam kerja. Kedua, hilangnya jam kerja akibat 
pemogokan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada gilirannya 
secara mikro akan menurunkan hasil produksi dan secara makro 
merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan 
ekonomi nasional. Ketiga, frekuensi pemogokan yang tinggi dan 
berskala besar serta dalam waktu yang lama dapat menimbulkan 
ketidakstabilan ekonomi dan politik. Frekuensi mogok yang ter-
tinggi adalah pada tahun-tahun menjelang krisis moneter 1997.Ke-
empat, ketidakstabilan politik dan ekonomi yang diakibatkan oleh 
frekuensi mogok yang tinggi dan berskala besar serta dalam waktu 
yang lama pada gilirannya dapat mengganggu iklim investasi.

 Dampak yang ditimbulkan suatu mogok kerja dapat menjadi 
salah satu faktor yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi 
suatu negara, namun terjadinya mogok kerja tidak mudah untuk 
dihapuskan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perun-
dangan yang melarang atau mencegah pemogokan.Salah satu 
kesulitan untuk menghapus mogok kerja adalah ketentuan dalam 
peraturan ketenagakerjaan yang telah menentukan bahwa mogok 
kerja merupakan hak dasar, namun demikian masih banyak yang 
tidak sependapat mengenai ketentuan mogok kerja sebagai hak 
dasar pekerja/buruh

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan mogok kerja adalah tin-
dakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara 
bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk 
menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selanjutnya Pasal 
137 menyatakan, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh 
dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan 
damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pada Undang-undang 
sebelumnya pengaturan hak mogok ditemukan dalam Pasal 13 UU 

90 Aloysius Uwiyono, Mogok Kerja di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum 
Ekonomi Fakultas Hukum UI, 2001, hal. 20-24. 
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No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai 
Tenaga Kerja, yang berbunyi: penggunaan hak mogok, demonstrasi 
dan lock out diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

Tata cara penggunaan hak mogok dan lock out tersebut diatur 
dalam Pasal 6 UU No. 22 Tahun 1957. Namun dalam pasal ini tidak 
menyebutkan istilah mogok atau lock out, tetapi digunakan istilah 
“tindakan”. Pasal 4 Ayat (2) huruf e UU No. 21 Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan bahwa fungsi serikat 
pekerja/serikat buruh antara lain sebagai perencana, pelaksana 
dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.91  

Ada perbedaan pengaturan mogok kerja pada 2 (dua) Un-
dang-undang ini, yaitu dalam Undang-undaang Ketenagakerjaan, 
mogok kerja dinyatakan sebagai hak dasar pekerja/buruh dan atau 
serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan dalam Undang-Undang 
tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga kerja dinyatakan bah-
wa mogok kerja sebagai hak. Untuk menentukan apakah tepat 
mogok kerja sebagai hak dasar, perlu kita kaitkan dengan ketentuan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengemukakan bahwa, Hak 
Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu 
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dia-
baikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya yang 
dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindun-
gan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28 A – J mengatur 
tentang hak-hak konstitusional manusia dan masyarakat. Penga-

91 Reytman Aruan, “Mogok Kerja dalam Perspektif Hubungan Industrial Yang 
Harmonis,” Bandung, 2007, hal.12. 

turan dalam UUD ini membuktikan secara konstitusional diakui 
adanya beberapa macam hak manusia sebagai hak asasi/dasar, 
namun dari beberapa macam hak tersebut tidak terdapat mogok 
kerja sebagai hak asasi. Demikian juga dalam Undang-Undang No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur dan 
menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia yang disesuaikan den-
gan sifatnya yaitu melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang ini 
tidak ditemukan mogok kerja sebagai salah satu hak asasi manu-
sia. Oleh karena dalam kedua Undang-undang tersebut (UUD  1945 
dan UU 39 Tahun 1999), mogok kerja tidak termasuk hak asasi 
manusia, maka kurang tepat pengaturan hak mogok sebagai hak 
dasar. Adanya ketentuan hak-hak manusia dan masyarakat, baik 
dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, maka kurang tepat legitimasi mogok kerja sebagai 
hak dasar. Selain itu hak dasar atau hak asasi melekat pada manusia 
sebagai individu yang menunjukkan harkatnya sebagai manusia, 
sementara mogok kerja merupakan hak manusia secara kolektif 
bukan individu, karena mogok kerja dilakukan secara bersa-
ma-sama oleh pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh. 
Hal lain adalah bahwa hak mogok baru dapat dilakukan 
apabila segala upaya telah dilakukan dalam memperjuankan hak 
dan kepentingan pekerja/buruh dan keuarganya.

Meskipun mogok kerja diakui sebagai hak, namun dalam mere-
alisasi hak tersebut, haruslah dilakukan dengan syarat-syarat 
yang ditentukan. Hal ini untuk menjamin agar kepentingan mas-
yarakat lainnya tidak terganggu akibat pelaksanaan hak mogok. 
Dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, disebutkan mogok yang sah diakui adalah yang 
dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya 
perundingan., selanjutnya Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : (1) Seku-
rang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja 
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
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setempat; (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) sekurang-kurangnya memuat: a). waktu (hari, tanggal, dan jam) 
dimulai dan diakhiri mogok kerja; b). tempat mogok kerja; c). alasan 
dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan d). 
tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua 
dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung 
jawab mogok kerja. (3). Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh 
pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk 
sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja; (4). 
Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset 
perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara 
dengan cara : a). melarang para pekerja yang mogok kerja berada di 
lokasi kegiatan proses produksi; dan b). bila dianggap perlu melarang 
pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Pasal 141 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan,  menyatakan: (1). Instansi Pemerintah dan pihak 
perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda 
terima; (2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyele-
saikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan 
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang 
berselisih. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan per-
janjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai 
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
sebagai saksi; (4). Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai 
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya 
mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial yang berwenang; (5). Dalam hal perundingan tidak meng-
hasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka 

atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/
serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja 
dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan 
sama sekali. Syarat tersebut merupakan syarat formal yang harus 
dipenuhi oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
yang akan melaksanakan mogok kerja.  

Mogok kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan  tidak mengatur jumlah pekerja/buruh 
yang melaksanakan mogok kerja. Menurut penulis perlu ditentukan 
jumlah pekerja/buruh sebagai salah satu syarat mogok kerja agar 
pemogokan itu lebih efektif dan terarah, karena jika tidak ditentukan 
jumlahnya maka bisa terjadi pemogokan dalam satu perusahaan 
terjadi secara terus menerus dengan orang yang berganti-ganti, 
demikian juga dengan waktu mogok kerja. Tempat mogok kerja 
adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pe-
mogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk beker-
ja. Pemberitahuan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum 
mogok kerja bertujuan untuk memberi kesempatan yang cukup 
kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang menyebabkan timbulnya pemogokan, dan apabila pekerja/
buruh melakukan mogok kerja sebelum tenggang waktu pember-
itahuan mogok kerja mencapai 7 (tujuh) hari, maka dikhawatirkan 
tidak cukup waktu untuk penyelesaian sebagaimana diharapkan 
sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh 
sebab itu, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara se-
bagai tindakan pengamanan dengan melarang para pekerja/buruh 
yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi atau 
di lokasi perusahaan. Dalam pasal diatas ditekankan bahwa mogok 
kerja baru bisa dilakukan apabila perundingan telah gagal. Perund-
ingan dimaksud adalah perundingan antara pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Yang dimaksud 
dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak terca-
painya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industri-
al yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan 
perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Sedangkan 



113112

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak menggangu 
keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam kese-
lamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha 
atau orang lain atau milik masyarakat.

Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-
kerjaan yang menerima pemberitahuan mogok kerja harus melaku-
kan upaya pencegahan (preventif) maupun penyelesaian masalah 
(represif) yang menyebabkan terjadinya mogok kerja. Upaya 
penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak 
yang berselisih dengan merundingkan permasalahan. Perundingan 
wajib dilakukan karena sesuai dengan falsafah hubungan indus-
trial kita musyawarah dan mufakat merupakan prinsip utama 
dalam penyelesaian setiap permasalahan dan perselisihan. Apabi-
la pegawai Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-
kerjaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka masalah 
tersebut segera diserahkan kepada lembaga penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa pemogokan dilakukan 
sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah dilakukan upaya 
penyelesaian secara damai dengan perundingan namun mengalami 
kegagalan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pe-
mogokan merupakan pembatasan hak mogok agar tidak dilakukan 
secara sewenang-wenang. Persyaratan untuk melakukan mogok 
dalam pasal ini sangat sederhana, sehingga sangat mudah sekali 
bagi pekerja/buruh melaksanakan mogok kerja. Kesederhanaan 
syarat ini memungkinkan terjadinya mogok kerja sering terjadi, 
apalagi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak diberikan 
pembatasan waktu melakukan mogok kerja.

Mogok kerja dapat dilakukan secara bervariasi yaitu: mogok 
kerja (pekerja/buruh sama sekali tidak bekerja), slow down 
(pekerja/buruh bekerja tetapi memperlambat pekerjaan) dan 
sit down (pekerja/buruh datang ke tempat kerja/perusahaan 
tetapi hanya duduk saja). Mengingat mogok kerja merupakan hak 
pekerja/buruh, maka pekerja/buruh dapat menggunakan atau tidak 
menggunakan haknya itu meskipun diajak oleh pekerja/buruh lain 

atau serikat pekerja/serikat buruh. Dengan kata lain pekerja/buruh 
tidak dapat dipaksa untuk menggunakan hak mogoknya.

Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, pemogokan di Indo-
nesia,  dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu : 1) pe-
mogokan yang sasarannya berkaitan dengan kepentingan politis 
(political strike), 2). pemogokan yang mempunyai sasaran langsung 
untuk meningkatkan upah dan syarat-syarat kerja lainnya (kepent-
ingan ekonomis/economic strike).92

Mogok kerja yang dilakukan untuk membantu pekerja/buruh 
lain dalam memperjuangkan hak-haknya dikenal dengan istilah 
mogok solidaritas atau mogok simpati (secondary strike). Berbeda 
dengan di Inggris, mogok solidaritas ini dianggap tidak sah karena 
pekerja/buruh yang melakukan mogok tidak langsung menik-
mati hasil perjuangannya melalui aksi mogok kerja yang mereka 
lakukan.93 Termasuk kategori mengajak pekerja/buruh lain untuk 
melakukan mogok kerja secara melanggar hukum antara lain: me-
maksa/mengintimidasi/mengancam pekerja/buruh yang tidak ikut 
mogok kerja sehingga pekerja/buruh terpaksa ikut mogok kerja atau 
tidak melaksanakan pekerjaan; melakukan tipu muslihat/meng-
hasut sehingga pekerja/buruh terjebak untuk ikut mogok kerja; men-
ghalang-halangi pekerja/buruh lain yang mau masuk kerja/melak-
sanakan pekerjaan.

Dapat dikemukakan contoh mogok kerja yang pernah terjadi 
di suatu perusahaan, misalkan serikat pekerja/serkat buruh telah 
memberikan pemberitahuan kepada pengusaha bahwa mereka 
akan melakukan mogok kerja pada tanggal dan tempat tertentu 
yang tujuannya menuntut perbaikan upah dari tahun sebelumnya 
dan telah dilakukan perundingan, namun tidak membuahkan 
hasil. Dalam pemberitahuan ini dikemukakan bahwa mogok kerja 
dilakukan dari tanggal 1 Desember 2008 sampai tuntutan dikabulkan 
oleh pengusaha. Dalam kasus ini misalkan pengusaha tidak dapat 
mengabulkan permintaan serikat pekerja/serikat buruh disebabkan 
kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik. Pemogokan ini 

92 Ibid., hal.72. 
93 bid., hal. 84. 
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berakibat proses produksi akan terganggu yang akhirnya perusa-
haan divinalti oleh perusahaan lain karena tidak dapat memenuhi 
order sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperjanjikan. Akibat-
nya perusahaan semakin lama semakin merugi, dan bebannya se-
makin besar. Dalam kasus seperti tersebut diatas, pertanyaan beri-
kutnya adalah, sampai kapan mogok kerja seperti ini dimungkinkan 
dan sampai sejauh mana tangung jawab pengusaha membayar 
upah pekerja/buruh selama mogok kerja yang berakibat kerugian 
bagi perusahaan, dan apakah pekerja/buruh atau serikat pekerja/
serikat buruh dapat diminta pertanggungan jawab bilamana peru-
sahaan menjadi rugi bahkan menjadi tutup/bangkrut sebagai aki-
bat langsung dari mogok kerja tersebut.

Yang menjadi permasalahan lainnya adalah apakah pekerja/
buruh masih tepat melakukan mook kerja dalam menyelesaikan 
perselisihan hubungan kerja sementara perselisihan tersebut sudah 
diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Menurut undang-undang ini perselisihan hubungan industrial 
wajib menempuh penyelesaian secara musyawarah melalui pe-
rundingan bipartit, dan apabila perundingan tersebut gagal maka 
proses selanjutnya ditempuh melalui mediasi, konsiliasi atau 
arbitrase dan akhirnya bisa sampai ke Pengadilan Hubungan 
Industrial bahkan Mahkamah Agung.94 

Mogok kerja tidak perlu dilakukan apabila perselisihan tersebut 
telah diproses sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam 
UU, karena apabila pekerja/buruh melakukan mogok kerja pada 
saat yang bersamaan dengan menempuh mekanisme penyelesa-
ian maka secara tidak langsung akan mengganggu proses pemerik-
saan terutama apabila perselisihan dimaksud sudah di Pengadilan 
Hubungan Industrial. Kalau mogok kerja masih diperbolehkan 
maka untuk apa harus menempuh mekanisme penyelesaian sampai 
ke Pengadilan. 

Syarat-syarat dalam melakukan mogok kerja, syarat tersebut 
sangat sederhana sekali sehingga sangat dimungkinkan pemo-

94 Reytman Aruan, loc.cit., hal.2. 

gokan sering terjadi. Pemogokan tidak mensyaratkan jumlah pekerja/
buruh yang melakukan mogok, dua orang atau lebih pekerja/buruh 
dapat melakukan mogok kerja, demikian juga tidak membedakan 
perselisihan apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar melakukan 
mogok. Sebaiknya ke depan  harus diatur lebih baik ketentu-
an tentang mogok kerja ini, misalnya seperti di Amerika Serikat, 
mogok kerja baru dianggap sah jika mogok kerja tersebut didukung 
oleh sebagian besar anggota serikat pekerja/serikat buruh melalui 
mekanisme pemungutan suara (strike ballot). Di Jerman terdapat 
ketentuan bahwa mogok kerja dianggap sah jika pemogokan terse-
but bertujuan untuk meningkatkan perbaikan upah atau syarat-
syarat kerja dalam proses pembuatan atau pembaharuan perjan-
jian kerja bersama (PKB). Demikian juga dengan tenggang waktu 
pelaksanaan mogok kerja perlu diatur dengan baik termasuk 
jenis perselisihan hubungan industrial yang dapat dijadikan alasan 
melakukan pemogokan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk men-
dukung peningkatan perekonomian melalui penanaman investasi.

Meskipun mogok kerja dinyatakan sebagai hak bahkan sebagai 
hak dasar, namun dalam melaksanakan hak tersebut tidak dapat 
dilaksanakan semaunya saja, itulah sebabnya ada persyaratan 
yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah dikemukakan dia-
tas. Selain persyaratan dimaksud, hal yang tidak kala pentingnya 
diperhatikan adalah mogok kerja tersebut tidak mengganggu hak 
pihak lain. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur 
akibat hukum yang berkaitan dengan mogok kerja antara lain : Per-
tama: Pemogokan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 
Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan, dan Pasal 138 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan tindak pidana pelang-
garan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan sanksi 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- 
(empat ratus ribu rupiah). Ketentuan ini oleh Mahkamah Konsti-
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tusi dalam putusannya No.12/PUU-I /2003 tanggal 26 Oktober 
2003, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Kedua : Pasal 138 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menyebutkan : (1) Pekerja/buruh dan/atau 
serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/
buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung 
dilakukan dengan tidak melanggar hukum. (2) Pekerja/buruh yang 
diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Pelanggaran ter-
hadap ketentuan Pasal 138 Ayat (1) ini merupakan tindak pidana 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, dengan 
sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat 
ratus ribu rupiah). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
No.012 /PUU –I /2003 tanggal 26 Oktober 2003 maka sanksi dalam 
pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Ketiga : Pasal 139 Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh 
yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum 
dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan ke-
selamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak 
mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan 
keselamatan orang lain.

Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan 
umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahaya-
kan keselamatan jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam 
kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol arus 
lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut. Sedangkan 
yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa 
yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang ti-
dak sedang menjalankan tugas. Pengertian mogok kerja dalam pasal 
ini bertentangan / tidak sama dengan pengertian mogok kerja 
sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-undang ini. 

Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan 
umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membaha-
yakan keselamatan jiwa manusia harus dilakukan oleh pekerja/

buruh yang tidak sedang bekerja atau pekerja/buruh yang tidak 
sedang menjalankan tugas, sedangkan mogok kerja yang sebe-
narnya adalah yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang seharusnya 
bekerja menjadi tidak bekerja atau bekerja tetapi memperlambat 
pekerjaan. Selanjutnya Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum 
Mogok Kerja Yang Tidak Sah, menyebutkan, mogok kerja pada pe-
rusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan 
yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, 
yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifi-
kasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah.

Keempat : Pasal 142, menyebutkan : (1) Mogok kerja yang dilakukan 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah. (2) Akibat hukum 
dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia No. Kep.232/MEN/2003 tanggal 31 Oktober 
2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Mogok 
kerja dinyatakan tidak sah apabila dilakukan : a. bukan akibat 
gagalnya perundingan; dan/atau; b. tanpa pemberitahuan ke-
pada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan; dan/atau c. dengan pemberitahuan kurang dari 
7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau; d. isi 
pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) 
huruf a, b, c, dan d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Yang dimaksud disini dengan gagalnya perundingan adalah tidak 
tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan in-
dustrial yang disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan 
perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/
buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali 
dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari kerja atau perundin-
gan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang din-
yatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Menurut Pasal 
6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
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Indonesia No. Kep.232/MEN/2003, mogok kerja yang dilakukan 
secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan 
untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja dilakukan oleh 
pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis, 
dan pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan itu dianggap 
mengundurkan diri. Kemudian dalam Pasal 7 disebutkan, mogok 
kerja yang dilakukan secara tidak sah pada perusahaan yang me-
layani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis dan 
kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang 
dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan 
sebagai mangkir dan apabila mogok tersebut mengakibatkan hil-
angnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya 
dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.Dari ketentuan diatas, 
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi 
mogok kerja yang diancam pidana melainkan akibat hukumnya 
hanya bersifat keperdataan.

I. Data HaSIL kaJIaN kaSuS MOGOk kErJa DaN kaItaNNYa 
DENGaN kEGIataN SErIkat PEkErJa SEBELuM BEr-
LakuNYa uNDaNG-uNDaNG NOMOr 13 taHuN 2003 
tENtaNG kEtENaGakErJaaN

Pada tahun 1950-an lahir sekitar 150 serikat buruh di tingkat 
nasional, ratusan serikat buruh lokal dan tujuh federasi serikat 
buruh. Dasar dan asasnya beraneka ragam, tetapi program dan 
kegiatannya dititikberatkan di bidang politik sehingga melupakan 
tugas utamanya membela dan memajukan kepentingan umum 
buruh. Dalam masa liberal tersebut, jumlah partai politik berkem-
bang dengan pesat. Banyak partai politik ikut mendirikan serikat 
buruh sebagai onderbouw dengan maksud mengumpulkan 
jumlah anggota sebanyak-banyaknya guna memperoleh suara 
dalam pemilihan umum 1955. Itu dimungkinkan dengan 
keluarnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 90 Tahun 
1955 tentang Pendaftaran Serikat Buruh yang sifatnya liberalistik. 
Menurut peraturan tersebut, pendirian serikat buruh syaratnya 
sangat ringan, cukup memiliki anggaran dasar, susunan pengurus 

dan daftar nama anggota tanpa ketentuan minimumnya, seperti 
jumlah anggota, luas wilayah atau perangkat organisasi. Pada 
umumnya tuntutan buruh dalam tahun 1950-an adalah mengenai: 
1. Kenaikan upah dan tunjangan-tunjangan; 2. Perbaikan syarat-
syarat kerja; 3. Perbaikan jaminan sosial; 4. Gratifi kasi dan hadiah; 
5. Pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemindahan 
kerja; 6. Pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah; 7. Penga-
kuan serikat buruh; 8. Pembayaran upah selama mogok; 9. Peng-
hapusan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif; dan 10. 
Pelaksanaan perjanjian-perjanjian perburuhan. Pada masa setelah 
itu, disahkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Per-
janjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Undang-un-
dang itu mengakui keberadaan serikat buruh dalam pembuatan 
perjanjian perburuhan. Selain itu, juga disahkan Undang-Undang 
No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. 
Dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1958, undang-undang 
perjanjian perselisihan itu dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juni 
1958. Kasus yang muncul dalam perselisihan buruh sebagian be-
sar masih merupakan perselisihan normatif dan berkaitan dengan 
upah. 16 Berikut adalah beberapa peraturan atau undang-undang 
ketenagakerjaan di masa pemerintahan Soekarno, 1945 sampai 
dengan 1966: 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang per-
nyataan berlakunya Undang-Undang Kerja 1948 No. 12 dari Republik 
Indonesia untuk Seluruh Indonesia; 2. Undang-Undang No. 3 Ta-
hun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Penga-
wasan Perburuhan 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk 
Seluruh Indonesia; 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang 
Kecelakaan Kerja; 4. Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang 
Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan; 5. Un-
dang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisi-
han Hubungan Industrial; 6. Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 
tentang Ratifi kasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Dasar-dasar dari 
Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama; dan 7. Undang-Un-
dang No. 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta. 

Pada akhir 1950-an, angin politik berganti dan Indonesia memu-
lai masa demokrasi terpimpin. Ini diawali dengan Dekrit Presiden 
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pada 5 Juli 1959. Arah politik nasional saat itu sangat berpengaruh 
kepada kegiatan serikat buruh yang lebih bersifat umum, bukan 
untuk mengusahakan kepentingan buruh. Pada 1960, pemerintah 
menganjurkan dibentuknya Organisasi Persatuan Pekerja Indone-
sia (OPPI) sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh serikat 
pekerja yang ada. Sebagian besar serikat pekerja menyambut baik 
dan setuju. Tetapi usaha itu akhirnya gagal karena ditentang oleh 
SOBSI. Di awal 1960-an kondisi politik yang berubah pun memba-
wa perbedaan dalam penanganan ketenagakerjaan. Meski kepemi-
mpinan nasional masih di tangan Presiden Soekarno, namun se-
mangat peraturan tenaga kerja mulai berubah. Di era ini peraturan 
dibuat untuk membatasi gerak politis dan ekonomis buruh, sep-
erti:  larangan mogok kerja (Peraturan Penguasa Perang Tertinggi 
No. 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Pe-
nutupan (lock out) di Perusahaanperusahaan, Jawatan-jawatan dan 
Badan-badan Vital); 17 pembentukan Dewan Perusahaan untuk 
mencegah dikuasainya perusahaanperusahaan eks Belanda oleh 
pekerja; instruksi Deputi Penguasa Perang Tertinggi No. I/D/02/
Peperti/1960 yang memuat daftar 23 perusahaan yang dinyatakan 
vital sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Penguasa Perang 
Tertinggi No. 4 Tahun 1960; dan undang-Undang No. 7 PRP/1963 
tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) di 
Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan dan Badanbadan yang 
Vital.

Periode selanjutnya adalah era Orde Baru. Era ini diawali dengan 
terjadinya perubahan kekuasaan politik pada pertengahan 1960-
an, yang dikenal sebagai era Pemerintahan Orde Baru. Masalah 
yang dihadapi Indonesia pada tahun 1966 dan tahun 1967 cukup 
berat, terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Pada era 
ini pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 
telah dimulai. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I telah 
dimulai dengan melakukan berbagai usaha jangka pendek di bidang 
tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Usaha-usaha jang-
ka pendek ini, yang sekaligus merupakan pelaksanaan Ketetapan 
MPRS No. 28 Tahun 1966, terutama ditujukan pada sasaran-sasa-
ran kegiatan sebagai berikut: usaha-usaha untuk menciptakan 

kesempatan kerja (mengurangi pengangguran dan menampung 
pertambahan tenaga kerja); 2. Pembinaan dan penyediaan tenaga 
kerja dalam jumlah yang cukup dan keahlian yang diperlukan se-
suai dengan perkembangan dalam kegiatan ekonomi dan penye-
diaan kesempatan kerja; dan 3. Peningkatan dan perbaikan hubun-
gan perburuhan serta jaminan sosial. Dalam penentuan prioritas 
serta cara-cara kerja dalam berbagai usaha pembangunan, Indo-
nesia melakukan kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan 
penciptaan kesempatan kerja. Prioritas pembangunan dilakukan 
pada sektor pertanian, berbagai program pembangunan prasara-
na seperti jalan-jalan, pengairan dan lain-lain, telah meringankan 
tekanan-tekanan kesempatan kerja. Begitu pula perkembangan di 
sektor-sektor industri, termasuk pariwisata, telah turut memperlu-
as penciptaan kesempatan kerja. Proyek Padat Karya merupakan 
suatu program yang bertujuan untuk menampung sebanyak mun-
gkin penganggur dan setengah penganggur dengan menggunakan 
modal yang relatif kecil. Melalui kegiatan ini berhasil dimanfaatkan 
tenaga penganggur dan setengah penganggur dalam usaha-usaha 
peningkatan sarana-sarana ekonomi seperti perbaikan terasering, 
penghijauan, jalan desa dan saluran tersier. 

Para pekerja yang mengikuti kegiatan Proyek LEMBAGA KER-
JASAMA TRIPARTIT KETENAGAKERJAAN dalam hubungan industri-
al seringkali ditemui perselisihan antara kalangan pengusaha dan 
pekerja. Untuk menjembatani kepentingan, diperlukan keberadaan 
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. LKS Tripartit adalah forum ko-
munikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenaga-
kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dalam hal 
ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; organisasi pen-
gusaha; dan serikat pekerja/serikat buruh. KEMENTERIAN TENA-
GA KERJA DAN TRANSMIGRASI Badan pemerintah yang menguru-
si tenaga kerja ini pertama kali didirikan pada 3 Juli 1947, setelah 
sebelumnya berada di dalam Kementerian Sosial sejak Indonesia 
merdeka. Di awal Orde Baru, 1966, nama kementerian ini berganti 
menjadi Departemen Tenaga Kerja. Pada masa Kabinet Pemban-
gunan II, 1974-1979, namanya berubah seiring dengan fungsi yang 
diembannya menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
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Koperasi. Lima tahun kemudian unsur Koperasi dipisahkan, sehing-
ga antara 1979-1984 namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. Kemudian pada masa Kabinet Pembangunan IV, 
1984-1989, departemen ini dipisah menjadi Departemen Tenaga 
Kerja dan Departemen Transmigrasi. Keduanya baru digabungkan 
kembali pada 22 Februari 2001. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA 
(APINDO) Akibat meningkatnya isu-isu perburuhan di era pascake-
merdekaan, kalangan majikan merasa perlu berhimpun dalam satu 
wadah, sebagai forum berkomunikasi, baik demi kepentingan para 
pengusaha, maupun demi kesejahteraan buruh serta kepentingan 
pemerintah. Prakarsa membuat organisasi ini datang dari kalan-
gan perusahaan Belanda, maka awalnya diberi nama “Centraal 
Sticting Sociaal Economische Zaken van Werkgevers’ overleg (CSWO). 
Ini kemudian diganti menjadi ‘’Badan Permusyawaratan Urusan So-
sial Pengusaha Seluruh Indonesia” yang berbentuk yayasan pada 
31 Januari 1952. Itulah hari lahirnya Asosiasi Pengusaha Indonesia. 

Sejak 1972/1973, di samping imbalan jasa berupa bahan pan-
gan tersebut, diberikan pula imbalan jasa berupa uang. Kecuali 
itu, diberikan pula bantuan langsung kepada proyek berupa biaya 
pembelian bahan-bahan dan peralatan kerja yang sangat dibutuh-
kan. Program-program semacam ini cukup mampu menampung 
angkatan kerja yang saat itu menganggur. Pada tahun 1972, misal-
nya, program ini mampu menyerap 435 ribu tenaga kerja. Peratur-
an dan perundangan ketenagakerjaan yang disusun dan diundang-
kan sepanjang era ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai 
Tenaga Kerja; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kese-
lamatan Kerja, undangundang ini membebankan secara langsung 
kewajiban-kewajiban untuk usaha pencegahan kecelakaan (kesela-
matan kerja) pada tempat-tempat kerja maupun para pekerjanya; 
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Kecelakaan Kerja, ja-
minan kecela-kaan kerja ikut diatur di dalam undang-undang ini; 
dan 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsostek). Di samping pelaksanaan survei pen-
gupahan, pada 1971 telah dibentuk pula Dewan Penelitian Pen-
gupahan Nasional. Tugas lembaga ini memberi pertimbangan-

pertimbangan kepada pemerintah tentang Pada 7 Juli 1970 bentuk 
yayasan organisasi ini diganti menjadi Badan Permusyawaratan 
Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia, untuk per-
tama kalinya disingkat PUSPI. Kemudian pada 24 Nopember 1977, 
nama lembaga ini diperpendek menjadi Permusyawaratan Sosial 
Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia dan tetap disingkat PUS-
PI. Pada 16 Januari 1982 kata ‘’Permusyawaratan’’ diganti dengan 
‘’Perhimpunan’’. Akhirnya pada 31 Januari 1985 bertepatan dengan 
Musyawarah Nasional ke-2 di Surabaya, nama ‘Perhimpunan Uru-
san Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia diubah menjadi Asosiasi 
Pengusaha Indonesia’ yang disingkat Apindo. KONFEDERASI SERI-
KAT PEKERJA Organisasi serikat pekerja atau buruh dideklarasikan 
pada 20 Februari 1973 melalui Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh 
Indonesia, lahirlah FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia). Pada 
1985, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 
tentang Azas Tunggal, FBSI mengubah bentuk organisasi dari Fed-
erasi menjadi Unitaris (kesatuan), namanya menjadi SPSI (Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia). Bentuk unitaris ini ditentang ILO, pe-
merintah Indonesia dianggap mengekang kebebasan berserikat 
pekerja. Pada 1992 sejumlah aktivis perburuhan mendirikan Seri-
kat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yang secara legal tidak diakui 
pemerintah. Sedangkan SPSI, pada 1994, melakukan restrukturisa-
si organisasi dengan mengubah bentuk Unitaris menjadi Federasi, 
dan SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SP-
SI). Menjelang Konferensi ILO Juni 1998, pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 yang memun-
gkinkan berdirinya serikat pekerja di luar SPSI. Dampaknya sangat 
besar. Keberadaan SBSI diakui pemerintah. Di tahun yang sama, 
dalam Kongres Persatuan Guru Indonesia (PGRI) XVIII di Lembang 
dihasilkan keputusan PGRI juga merupakan organisasi ketenaga-
kerjaan. Artinya kembali sebagai serikat pekerja guru. Menjelang 
diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Seri-
kat Pekerja/Buruh, bentuk organisasi F.SPSI berubah menjadi KSP-
SI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Namun, KSPSI 
malah terpecah dua. Pada 1 Februari 2003, PGRI bersama-sama 13 
serikat pekerja/serikat buruh independen nonparpol membentuk 
Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Belakangan namanya 
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menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pada tahun yang 
sama, SBSI berubah nama menjadi Konfederasi Serikat Buruh Se-
jahtera Indonesia (KSBSI). Data resmi terakhir menyebutkan, per 
Juni 2007, tercatat ada empat konfederasi, yakni KSPSI Pasar Ming-
gu; KSPSI Kalibata; KSBSI; dan KSPI; 86 federasi, dan belasan 
ribu serikat pekerja/serikat buruh tingkat pabrik. 20 kebijakan pen-
gupahan yang sebaiknya ditempuh, baik jangka pendek maupun 
jangka panjang. Sedang di daerah-daerah yang terdapat banyak 
usaha-usaha industri dibentuk pula, Dewan Penelitian Pengupah-
an Daerah. Memasuki masa Pembangunan Lima Tahun II, secara 
perlahan mulai terlihat ada perubahan cara pemerintah menan-
gani sistem ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang menonjol 
seperti: kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde 
Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas 
nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace khu-
susnya sejak awal Pelita III (1979-1983), menggunakan sarana yang 
diistilahkan dengan HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila), serikat 
pekerja ditunggalkan dalam SPSI (lihat di bawah). Kendati Indonesia 
telah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 tentang 
Ratifi kasi Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 mengenai Pelaksanaan 
Prinsip-prinsip dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersa-
ma, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Ko-
perasi No. 8/EDRN/1974 dan No. 1/MEN/1975 perihal Pembentu-
kan Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan Swasta dan Pendaftaran 
Organisasi Buruh, kebebasan berserikat tidak sepenuhnya dilak-
sanakan pemerintah pada saat itu. 

Peran militer dalam praktiknya sangat besar, misalnya dalam 
penyelesaian perselisihan perburuhan. Pada era ini dimulai di awal 
1970-an, pemerintah Indonesia juga berhasil menyederhanakan 
jumlah partai politik melalui penggabungan atau fusi. Penyederha-
naan partai politik ini diikuti oleh para pimpinan serikat pekerja. 
Pada 20 Februari 1973 para pemimpin seluruh serikat pekerja pada 
waktu itu sepakat untuk menyatakan Deklarasi Persatuan Pekerja 
Seluruh Indonesia dengan ketentuan berikut ini:  semua gerakan 
serikat pekerja harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai 

politik; semua serikat pekerja harus memfokuskan kegiatannya di 
bidang sosial dan ekonomi untuk kepentingan dan kesejahteraan 
pekerja dan keluarganya; semua serikat pekerja yang ada harus 
disusun kembali berdasarkan sektor atau sub-sektor ekonomi; di 
setiap perusahaan hanya boleh didirikan satu serikat pekerja; dan 
didirikan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).

Periode berikutnya adalah Era Reformasi. Era ini dimulai dari ger-
akan reformasi pada 1998 sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi, 
kondisi sosial dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab 
yang kompleks, termasuk membengkaknya utang luar negeri, kredit 
perbankan yang tidak terkendali, pemusatan kekuasaan eksekutif, 
kolusikorupsi-nepotisme (KKN), ekonomi biaya tinggi, dan konglom-
erasi usaha. Selain itu, reformasi juga didorong semangat deregu-
lasi, privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, makin tingginya kesada-
ran akan hak-asasi manusia dan tuntutan demokratisasi. Puncak 
gerakan reformasi terjadi pada 21 Mei 1998 dengan berhentinya 
Presiden Soeharto, yang berarti berakhirnya era Orde Baru. Wakil 
Presiden BJ Habibie yang disumpah sebagai presiden segera mem-
bentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan menyusun agenda 
reformasi. Sidang Istimewa MPR 1999 kemudian menghasilkan 12 
ketetapan yang reformis, termasuk pokok-pokok reformasi pem-
bangunan; pembersihan dan pembebasan KKN; pengajuan jadwal 
pemilihan umum; hak asasi manusia; perimbangan keuangan pu-
sat dan daerah; dan politik ekonomi dalam demokrasi ekonomi. 
Dari sisi kondisi ketenagakerjaan ada beberapa hal menarik secara 
statistik di era ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indo-
nesia pada tahun 2000 adalah 68 persen. Ini menunjukkan dari se-
tiap 100 penduduk usia kerja, 15 tahun atau lebih, 68 di antaranya 
aktif di pasar kerja. Yang menarik adalah membandingkan TPAK 
tahun 2000 dengan TPAK 1990, justru karena ada perbedaan defi 
nisi tenaga kerja pada kedua titik tersebut. Pada 1990, tenaga kerja 
masih didefi nisikan sebagai penduduk berusia 10 tahun atau leb-
ih, sedangkan pada tahun 2000 didefi nisikan sebagai penduduk 15 
tahun atau lebih. Dengan perbedaan ini, TPAK Indonesia ternyata 
justru mengalami kenaikan yang sangat tajam selama 1990-2000, 
yakni dari 55 persen menjadi 68 persen. Kenaikan ini disebabkan 
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lebih karena naiknya partisipasi tenaga kerja perempuan. Gerakan 
reformasi politik juga telah menstimulasi reformasi serikat peker-
ja di Indonesia. Banyak pekerja di Indonesia merasa memperoleh 
kembali hak-haknya untuk 22 berorganisasi secara bebas. Jumlah 
serikat pekerja pun melonjak. Menjelang akhir 2004 terdapat lebih 
dari 80 federasi serikat pekerja yang didaftarkan di Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di samping itu masih terdaftar leb-
ih dari 100 serikat pekerja non-federasi di tingkat nasional. Akan 
tetapi setelah dilakukan verifi kasi keanggotaan serikat pekerja 
menjelang akhir 2005, terdapat hanya 35 federasi serikat pekerja 
yang memenuhi syarat dan 31 serikat pekerja non-federasi di ting-
kat nasional.

Angka pemogokan, demonstrasi atau unjuk rasa buruh di Indo-
nesia termasuk tinggi, dan cenderung untuk terus meningkat ter-
utama sejak awal tahun 1990-an, sebagaimana dapat dilihat pada 
Tabel 1.1 berikut ini, yang bersumber dari Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1980-2008.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Pemogokan dan Jam Kerja Hilang
Indonesia: 1980-2008

tahun Jumlah 
kasus

Pekerja Jam kerja
terlibat hilang

1980 100 32.287 328.466
1981 200 54.875 495.144
1982 142 49.525 501.236
1983 96 23.318 295.749
1984 63 10.836 62.906
1985 78 21.148 55.001
1986 75 16.831 117.643
1987 35 8.281 35.664
1988 39 7.544 607.265
1989 19 1.168 29.257
1990 61 31.234 262.014
1991 130 64.474 582.477
1992 251 123.005 1.019.654

1993 195 103.490 966.931
1994 296 147.662 1.421.032
1995 276 126.855 1.300.001
1996 360 221.557 2.497.973
1997 234 144.929 1.250.673
1998 278 152.495 1.550.945
1999 125 48.232 915.105
2000 273 126.045 1.281.242
2001 174 109.845 1.165.032
2002 202 97.325 769.142
2003 161 68.114 643.253
2004 125 53.321 554.726
2005 96 56.082 766.465
2006 282 595.783 4.665.685
2007 147 135.297 1.161.459
2008 146 211.504 1.546.400

Sumber : Depnakertrans, 2008

Pada dasarnya para serikat pekerja tersebut melakukan aksi 
pemogokan hanya untuk menuntut kesejahteraannya sebagai 
pelaku kerja. Esensi kesejahteraan dari pekerja atau buruh, yaitu 
dipenuhinya akan hak-hak mereka, dengan catatan  para pekerja 
tersebut telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja yang 
bekerja dengan baik di sebuah perusahaan. Sedangkan dari pihak 
pengusaha pun seharusnya dapat memenuhi hak-hak pekerja 
tersebut, tidak selalu fokus terhadap pencapaian keuntungan 
perusahaan saja, sedangkan kesadarannya untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerjanya sangatlah rendah. Hal yang semacam itu 
dinilai egois dan tidak adil. Menyalahi aturan pemenuhan esensi 
kesejahteraan pekerja atau buruh, yang harusnya sesuai dengan 
aturan dalam Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Sangat disayangkan, ketika kasus pemogokan 
dan demonstrasi pekerja masih marak terjadi dilingkungan kerja. 
Itu artinya memanglah Indonesia masih belum dikatakan sejahtera 
dan merdeka dalam perekonomiannya.
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Pemogokan atau demonstrasi yang dilakukan para pekerja 
atau buruh secara berkepanjangan, pada dasarnya akan meru-
gikan banyak pihak. Merugikan dari segi proses produksinya yang 
akan berhenti, merugikan pihak pekerja pula, karena selama pe-
mogokan tersebut pekerja tidak menerima upah dari pengusaha. 
Serta merugikan kepentingan umum dan negara. Lambat laun 
dapat terjadi stagnasi produksi, penutupan perusahaan dan terja-
di pengangguran massal.            

k. Data HaSIL kaJIaN aNOtaSI PutuSaN PENGaDILaN 
HuBuNGaN INDuStrIaL tENtaNG MOGOk kErJa SEtELaH 
BErLakuNYa uNDaNG-uNDaNG NOMOr 13 taHuN 2003 
tENtaNG kEtENaGakErJaaN

K.1.  urgensi revisi undang-undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan   Hal Mogok kerja

Sejak diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-
tang Ketenagakerjaan, aturan mengenai hal Mogok Kerja sebenarn-
ya telah pula diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Alasan Mogok Kerja 
tidak Sah. Menilik dari kedua ketentuan tersebut, sebenarnya ma-
salah yang paling sering terjadi dari mogok kerja mengenai adanya 
mogok kerja yang dilakukan tanpa melalui prosedur atau tata cara 
sahnya mogok kerja. Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mogok kerja sebagai hak 
normatif pekerja dan atau serikat pekerja akibat gagalnya perund-
ingan bipartite.

Pertama, yang dimaksud dengan hak normatif adalah hak-hak 
pekerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama, ataupun Pera-
turan Perusahaan. Apabila tidak diatur dalam ketiga sumber hukum 
ketenagakerjaan tersebut, maka bukan merupakan hak normatif.  
Sedangkan yang menjadikan mogok kerja tidak sah adalah apabila 
mogok kerja dilakukan untuk menuntut hak yang tidak normatif. 
Permasalahan yang menjadi dasar mogok kerja yaitu tuntutan hak 
normatif, hal ini masih menjadi perdebatan di antara pekerja, se-

dangkan pengertian  tuntutan normatif sangat jelas, yaitu tuntut-
an terhadap hal-hal yang diatur dalam sumber hukum heteronom 
berupa peraturan perundang-undangan dan atau dalam sumber 
hukum otonom berupa perjanjian dan kesepakatan yang dibuat di 
antara para pihak, yaitu perjanjian kerja dan perjanjian kerja ber-
sama. 

Kedua, gagalnya perundingan bipartite menjadi masalah beri-
kutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Pasal 1 Ayat (23) 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyebutkan bahwa mogok kerja merupakan tindakan pekerja/
buruh yang direncanakan bersama-sama dan/atau oleh serikat 
pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan. Alasan mogok kerja harus didasari akibat gagalnya pe-
rundingan bipartite (dead lock), yaitu tidak tercapainya kesepakatan 
antara pekerja/serikat pekerja dengan perusahaan karena perusa-
haan tidak mau melakukan perundingan meskipun pekerja/serikat 
pekerja telah meminta secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali den-
gan tenggang waktu 14 (empat) belas hari kerja. Selain itu alasan 
mogok kerja juga adalah alasan yang pernah dirundingkan terlebih 
dahulu, dan bukan alasan yang baru. Kaitan dengan permasalahan 
perundingan bipartite berikutnya adalah apakah terdapat risalah 
perundingan bipartite yang dihasilkan para pihak akibat gagaln-
ya perundingan. Risalah bipartite sebenarnya merupakan syarat 
formil dalam mengajukan permohonan ke mediator pada Dinas 
Tenaga Kerja baik Kabupaten maupun Propinsi dan juga Media-
tor di tingkat Kementerian, sehingga menurut Hukum Acara Pen-
gadilan Hubungan Industrial, secara tidak langsung perundingan 
bipartite juga harus ada dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Ta-
hun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Pada mogok kerja tidak sah, salah satu masalah  yang sering timbul 
dalam Putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah 
ketiadaan perundingan bipartite dan atau perundingan bipartite 
yang tidak sah oleh karena tidak ditandatangani oleh para pihak 
atau salah satu pihak. Pekerja dan atau Serikat Pekerja bahkan be-
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rasumsi bahwa mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan 
adalah ketika pekerja dan atau Serikat Pekerja sudah mengajukan 
pemberitahuan mogok kerja, namun pengusaha belum member-
ikan persetujuannya secara tertulis. Demikian juga mogok kerja 
dilakukan pekerja ketika perundingan bipartite hanya ditandatan-
gani pekerja dan atau Serikat Pekerja tanpa ditandatangani pengu-
saha, karena pekerja dan atau Serikat Pekerja menganggap telah 
terjadi dead lock atau gagalnya perundingan. Beberapa hal yang 
sering terjadi dengan masalah perundingan bipartite dan risalah 
perundingannya berkaitan dengan alasan mogok kerja yang sah 
atau mogok kerja yang tidak sah, menurut peneliti perlu adanya 
revisi dalam hal penjelasan atau pemahaman dalam pasal un-
dang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan gagalnya pe-
rundingan termasuk penjelasan mengenai apa yang perlu diatur 
dalam risalah perundingan sebagai bukti adanya dead lock (gagaln-
ya perundingan).

Ketiga, mengenai syarat administratif yang harus dipenuhi agar 
mogok kerja dikatakan sah adalah : pekerja atau Serikat Pekerja 
wajib memberi tahu secara tertulis kepada perusahaan/pengusaha 
dan Disnaker, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan, dalam 
surat harus memuat mengenai pemberitahuan mogok kerja dan 
memuat waktu (hari, tanggal, jam) dimulai dan diakhiri mogok ker-
ja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab mengapa harus melaku-
kan mogok kerja, tanda tangan ketua dan sekretaris serta apabila 
mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi an-
ggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh 
perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau 
penanggung jawab mogok kerja, bagi pelaksanaan mogok ker-
ja ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai 
koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja, bagi pelak-
sanaan mogok kerja yang berlaku di perusahaan yang melayani 
kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya ber-
hubungan dengan keselamatan jiwa manusia, pelaksanaan mogok 
kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu 
kepentingan umum dan membahayakan keselamatan masyarakat, 
instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat 

pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima, sebe-
lum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggu-
ng jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah 
yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemu-
kan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih, jika 
perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan maka harus dib-
uatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak 
dan pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
sebagai saksi dan jika dalam perundingan tersebut tidak meng-
hasilkan kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan harus menyerahkan mas-
alah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. 
Secara jelas pengaturan mengenai prosedur atau tata cara melaku-
kan mogok kerja telah dilakukan dalam Keputusan Menteri Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat 
Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Menurut peneliti sebaiknya 
dalam pengaturan peraturan perundang-undangan ketenagaker-
jaan berikutnya, perlu dimasukkan dan diatur ketentuan mengenai 
prosedur tata cara  mogok kerja yang sah, mengingat dalam Hi-
rakhi atau Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan pada Un-
dang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-undangan, Keputusan Menteri tidak termasuk 
dalam hirarkhi atau tata urutan peraturan perundang-undangan, 
sehingga untuk kekuatan berlaku mengikat perlu diatur dalam Un-
dang-undang Ketenagakerjaan selanjutnya.

Mengenai waktu mogok kerja dan pemberitahuan kapan mogok 
kerja akan dilakukan, sering terjadi perbedaan pemahaman di an-
tara para pihak, pada satu pihak, mogok kerja diartikan sebagai 
apabila sudah melapor kepada Instansi Pemerintah di bidang 
Ketenagakerjaan dan kepada Pengusaha maka berarti mogok kerja 
dilakukan secara sah, sedang pada sisi lain pengusaha tetap ber-
pedoman pada aturan perundang-undangan di mana pemberita-
huan mengenai mogok kerja harus dilakukan sekurang-kurangnya  
7 (tujuh) hari kerja dan harus mendapat surat tanda terima dari 
Instansi Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan dan Pengusaha 
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yang bersangkutan. Mengenai tempat mogok kerja, sering menga-
kibatkan pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja terkena Pemu-
tusan Hubungan Kerja (PHK), oleh karena pekerja melakukan apa 
yang dinamakan dengan Mogok Kerja Nasional yang sebagian be-
sar dilakukan bukan pada tempat kerja (yaitu perusahaan di mana 
pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja bekerja), tetapi di tem-
pat-tempat umum seperti gedung Pemerintah, jalan raya, bahkan 
jalan tol sehingga mengganggu ketertiban umum dan secara yuridis 
sebenarnya diatur bukan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan me-
lainkan dalam Undang-undang Kebebasan Menyatakan Pendapat 
di Muka Umum, di mana prosedur dan tata caranya pun berbeda.  
Pelanggaran yang dilakukan pekerja dan atau Serikat Pekerja da-
lam Mogok Kerja Nasional mengakibatkan pengusaha melakukan 
Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja mangkir; wa-
laupun dalam beberapa putusan Pengadilan Hubungan Industrial, 
hakim memutuskan pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja tidak 
bersalah dan memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan 
pekerja kembali pada perusahaan. 

Mengenai instansi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan wajib 
menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam 
hal mogok kerja dalam beberapa kasus juga mengalami masalah. 
Dinas Ketenagakerjaan sudah berusaha melakukan mediasi di an-
tara para pihak bahkan telah terjadi kesepakatan di antara para 
pihak yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Bersama pada hari 
sebelumnya, akan tetapi pada hari berikutnya ternyata pekerja dan 
atau anggota Serikat Pekerja  tetap meneruskan melakukan mogok 
kerja. Akibat dari tindakan pekerja dan anggota Serikat Pekerja 
yang tetap melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu setelah terjadi kesepakatan bersama dalam Naskah Perjan-
jian Bersama, mengakibatkan Pengusaha gusar dan menganggap 
pekerja melakukan Mogok Kerja tidak Sah, sedangkan dari pihak 
Pekerja dan atau Anggota Serikat Pekerja itu sendiri menganggap 
bahwa Mogok Kerja yang dilakukan adalah sah karena merupakan 
rangkaian mogok kerja dari mogok kerja sebelumnya. Tindakan 
melakukan mogok kerja setelah dicapainya kesepakatan bersa-
ma dalam Perjanjian Bersama yang dimediasi oleh Dinas Tenaga 

Kerja setempat, sebagian besar berakhir dengan hakim memutus-
kan pengusaha berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 
dengan pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal 
tersebut, maka menurut peneliti perlu pula diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan berikutnya bahwa 
kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Ber-
sama apda saat mogok kerja dilakukan, tidak dapat dilanggar para 
pihak dan harus dimintakan penetapannya kepada Pengadilan 
Hubungan Industrial, agar mempunyai kekuatan hukum berlaku 
mengikat. 

Keempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 Kepu-
tusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
No KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok 
Kerja Yang Tidak Sah bahwa mogok kerja pada perusahaan yang 
melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis ke-
giatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilaku-
kan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan 
sebagai mogok kerja tidak sah. Pelanggaran terhadap Pasal 144 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) 
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda pal-
ing sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kedua hal ini dalam praktek 
hampir tidak menjadi masalah, karena mogok kerja pada sektor 
industri yang bertujuan untuk kepentingan umum selalu dilakukan 
secara bergantian antara para pekerja, selain itu jarang ditemukan 
pengusaha tidak membayar upah pada saat pekerja mogok kerja 
baik secara sah maupun tidak, namun pada mogok kerja tidak sah, 
pengusaha biasanya menempuh jalan untuk melakukan PHK den-
gan alasan pekerja mangkir.  

Berkaitan dengan alasan pidana, sering dipergunakan pengusa-
ha dalam hal pekerja melakukan mogok kerja secara tidak sah den-
gan berbagai alasan perbuatan pidana, antara lain adalah ketika 
pimpinan Serikat Pekerja menurut pengusaha telah melakukan in-
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timidasi, pemaksaan dan melakukan kecurangan-kecurangan den-
gan melakukan praktik pencurian dokumen perusahaan, memal-
sukan dokumen perusahaan untuk kartu tanda pengenal karyawan 
dan berbagai hal yang dilakukan pekerja dan atau pimpinan Ser-
ikat Pekerja yang secara yuridis memang dapat dibuktikan telah 
terdapat unsur pidananya dalam perbuatan mereka. Mogok kerja 
adalah kejahatan, memang menjadi bentuk baku dalam peraturan 
perundang-undangan di beberapa negara Asia, namun mogok ker-
ja di Indonesia merupakan hak normatif pekerja. Berdasarkan Pas-
al 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan, mogok kerja sudah seharusnya dilakukan secara sah, 
tertib dan damai. Pemahaman dalam definisi mogok kerja tersebut 
menjelaskan bahwa mogok kerja selain prosedur dan tata caranya 
harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, mogok kerja juga harus dilakukan tanpa melanggar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peratur-
an hukum pidana, hal mana yang sering tidak disadari oleh para 
pekerja maupun para Pimpinan Serikat Pekerja, sehingga menurut 
peneliti perlu diberi penjelasan dalam peraturan perundang-un-
dangan mengenai pasal definisi/terminologi mogok kerja khusus-
nya mengenai bahwa mogok kerja tidak dapat dilakukan dengan 
mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yai-
tu tidak dilakukan secara sah, tertib dan damai. Mogok kerja yang 
dilakukan pekerja juga dapat dituntut pengusaha sebagai perbua-
tan melawan hukum oleh pekerja dengan dibuktikan adanya unsur 
kerugian yang  timbul dari adanya mogok kerja tidak sah. Pengu-
saha dalam hal ini menuntut pekerja ke Pengadilan Negeri biasa 
dalam perkara perdata mengenai gugatan perbuatan melawan hu-
kum.   

K.2. rekomendasi revisi aturan Mogok kerja dalam rancangan 
Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan 

Berbagai pendapat dan usulan dikemukakan dalam hal mogok 
kerja pada revisi Undang-undangKetenagakerjaan. Mengenai  pas-
al-pasal terkait dengan isu mogok kerja, LembagaIlmuPengetahua-
nIndonesia(LIPI)  memandang  perlu  dilakukan  tinjauanulang  ter-
hadap  pengertianmogok  kerja  agar  tidak  menimbulkan  keranc-

uan dengan aksi unjuk rasa atau kebebasan menyatakan pendapat 
di muka umum.

 Usulan lainnya adalah revisi Pasal 142 Ayat 1 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Mogok ker-
ja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan adalah mogok kerja 
tidak sah; direvisi menjadi : “Mogok kerja tidak sah dapat menga-
kibatkan pekerja  diputus hubungan kerja  tanpa pesangon.”Pas-
al 142 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa akibat hukum dari mogok 
kerja yang tidak sah akan diatur dengan Keputusan Menteri; direvi-
si menjadi Mogok kerja tidak sah yang mengakibatkan perusahaan 
rugi pekerja/buruh, maka pekerja  dapat dituntut ganti kerugian 
oleh Pengusaha dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Usulan peneliti sendiri dalam Rekomendasi Undang-undang No-
mor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai 
pengaturan mogok kerja adalah sebagai berikut :

1.  Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan

 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat peker-
ja/serikat buruh dilakukansecara sah, tertib, dan damai sebagai 
akibat gagalnya perundingan. Revisi yang diusulkan ; mogok kerja 
sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
dilakukan di tempat kerja masing-masing secara sah, tertib dan 
damai. Pasal ini sebaiknya dilengkapi dengan penjelasan mengenai 
apa yang dimaksud dengan sah, tertib dan damai. Sah, diartikan 
sebagai mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan 
tata cara yang ditetapkan yaitu sebagai akibat gagalnya perundin-
gan. Perundingan bipartite disebut gagal setelah 30 (tiga puluh) 
hari kerja perundingan bipartite pertama dilakukan dan harus 
dinyatakan dalam risalah perundingan yang merupakan kesepa-
katan kedua belah pihak.

Prosedur melakukan mogok kerja sebagai akibat gagalnya pe-
rundingan bipartite diatur dalam pasal tersendiri berikutnya.
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2. Pasal 138 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan

(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang ber-
maksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada 
saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melang-
gar hukum.

(2)  Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimak-
sud dalam Ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi aja-
kan tersebut.

Revisi yang diusulkan terhadap Pasal 138 Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah ditambahkan 
pada Ayat (3) yaitu pekerja/buruh yang melakukan ajakan peker-
ja/buruh lain mogok kerja, apabila melanggar peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi hukum 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat 
dikenakan pemutusan hubungan kerja apabila perbuatannya 
mengajak mogok kerja  memenuhi unsur pidananya.  

3. Pasal 139 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada 
perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusa-
haan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa ma-
nusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepent-
ingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain. 
Tidak ada revisi dalam pasal ini menurut Peneliti.

4.  Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan

(1)  Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/
serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada 
pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat.

(2)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seku-
rang-kurangnya memuat:

a.  waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b.  tempat mogok kerja;

c.  alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;, dan

d.  tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua 
dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung 
jawab mogok kerja

(3)  Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh 
yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, 
maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk 
sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.

(4)  Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimak-
sud dalam Ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi 
dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan 
sementara dengan cara:

a.  melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi 
kegiatan  proses produksi

b.  bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja 
berada di lokasi perusahaan

Menurut peneliti di dalam pasal ini yang memerlukan penjela-
san adalah mengenai Ayat (4), mengenai tindakan pengusaha 
dengan melarang mogok kerja dilakukan di lokasi kegiatan proses 
produksi dan melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di 
lokasi perusahaan, Pada dasarnya secara hukum pekerja/ buruh 
melakukan mogok kerja di tempat kerja mereka, sehingga apabila 
tempat kerja adalah tempat proses produksi, maka apakah den-
gan demikian berarti mogok kerja dapat dilakukan di luar lokasi 
perusahaan (misalnya di jalan raya depan perusahaan), yang tentu 
saja telah masuk ke dalam aturan ketertiban umum dan bersing-
gungan dengan Undang-undang tentang Kebebasan Menyatakan 
Pendapat di Muka Umum.
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5. Pasal 141 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan

(1)  Instansi Pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima su-
rat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.

(2)  Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyele-
saikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan 
dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para 
pihak yang berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian 
bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai 
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagaker-
jaan sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instan-
si yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera 
menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok 
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan in-
dustrial yang berwenang.

(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan se-
bagaimana dimaksud dalam Ayat (4), maka atas dasar perund-
ingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat bu-
ruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat 
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan 
sama sekali.

Pada pasal ini sebenarnya sudah cukup jelas diatur mengenai 
mogok kerja yang dapat melibatkan instansi pemerintah di bidang 
ketenagakerjaan, bagaimana perundingan dapat dilakukan di ten-
gah mogok kerja yang terjadi, bagaimana pengaturan mengenai 
perlunya diterbitkan Perjanjian Bersama apabila terjadi kesepa-

katan di antara para pihak maupun Risalah Perundingan apabila 
terjadi dead lock dan prosesnya dapat dilanjutkan kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya serta 
bagaimana mogok kerja dapat dihentikan maupun dilanjutkan. 

Menurut peneliti, pasal ini seharusnya mendapat tambahan  se-
bagai kelanjutan dari Ayat (5) yaitu dalam Ayat (6) sebagai berikut : 
mogok kerja yang diikuti  penyelesaian mogok kerja  yang dilaku-
kan dengan perundingan oleh instansi di bidang ketenagakerjaan 
dan telah terjadi kesepakatan para pihak dengan menandatan-
gani perjanjian bersama, tidak dapat dilanjutkan dengan mogok 
kerja pada hari berikutnya dan pekerja dapat dikenakan sanksi 
berupa diputus hubungan kerjanya dengan alasan mangkir dan 
tambahan dalam Ayat (7) sebagai berikut : mogok kerja yang   tidak 
mencapai kesepakatan di antara para pihak dan telah dibuatkan 
risalah perundingannya secara sah dan ditandatangani kedua 
belah pihak, tidak dapat dilanjutkan dengan mogok kerja pada 
berikutnya. Risalah perundingan dapat dibawa kepada lembaga 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berikutnya. 

6.  Pasal 142 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah 
mogok kerja tidak sah.

(2)  Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana di-
maksud dalam Ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Revisi terhadap Pasal 142 Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 
pada Ayat (2), yaitu ditambahkan akibat hukum dari 
mogok kerja yang tidak sah adalah pekerja dapat 
dipanggil kembali bekerja oleh pengusaha dengan 
2 (dua) kali panggilan secara sah dan berturut-turut 
dan dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan pekerja mengundurkan diri 
atau mangkir. 
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7. Pasal 143 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan

(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan 
serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok 
kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahan-
an terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/seri-
kat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan 
damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal ini hampir serupa dengan yang diatur dalam Pasal 28 Un-
dang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang 
kemudian diatur sanksinya dalam Pasal 43 Undang-undang No-
mor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja di mana pengusaha 
dianggap melakukan union busting dan dengan demikian dapat 
dikenakan hukuman pidana. Menurut peneliti, sama dengan Pasal 
28 jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Seri-
kat Pekerja, pasal ini bersifat absurd dan kurang jelas apa yang di-
maksud dengan tindakan menghalang-halangi, sehingga menurut 
peneliti perlu diperjelas dalam penjelasannya mengenai tindakan 
apa yang tergolong menghalang-halangi oleh pengusaha terhadap 
kegiatan pekerja khususnya mengenai tindakan menghalang-ha-
langi mogok kerja, termasuk pula sanksi bagi pengusaha, sebab 
menurut peneliti tindakan menghalang-halangi mogok kerja tidak 
dapat semua dikategorikan sebagai perbuatan pidana kecuali me-
menuhi unsur pidananya.

8.  Pasal 144 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:

a.  mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh 
lain dari luar perusahaan atau

b.  memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun 
kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh 
selama dan sesudah melakukan mogok kerja

Pada pasal ini, menurut peneliti yang memerlukan penjelasan 
adalah pada butir (b) mengenai sanksi atau tindakan balasan da-
lam bentuk apapun; sebab segala tindakan pengusaha dapat saja 
diartikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun, se-
hingga hal ini nantinya akan menyulitkan pengusaha pula dalam 
menanggapi tindakan mogok kerja yang dilakukan pekerja/buruh 
dan atau serikat pekerja/serikat buruh, sebab pada dasarnya pera-
turan perundang-undangan sendiri membolehkan pengusaha un-
tuk mengambil tindakan terhadap pekerja sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku dalam hal pekerja melakukan  mogok 
kerja baik mogok kerja yang sah maupun mogok kerja yang tidak 
sah. Menurut peneliti sebaiknya apabila dikaitkan dengan Pasal 
140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-
jaan, maka sifat dan prosedur tata cara dalam Pasal 140, sebaiknya 
tidak dihubungkan dengan Pasal 144 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pengusaha tidak 
dapat mengambil pekerja lain untuk menggantikan dan pengusa-
ha dilarang memberikan sanksi atau tindakan apapun dalam hal 
mengantisipasi tindakan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/
serikat buruh mogok kerja. 

9.   Pasal 145 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara 
sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sung-
guh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapat-
kan upah. 

Pasal ini memerlukan pula penjelasan lebih lanjut menge-
nai apa yang dimaksud dengan mogok kerja secara sah dalam 
melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilang-
gar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. 
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Sebab pada dasarnya telah diatur dalam penjelasan pasal-pasal 
sebelumnya mengenai apa yang dimaksud dengan mogok kerja ti-
dak sah, namun dalam pasal ini menjelaskan bahwa mogok kerja 
yang sah tetap mendapat upah, menurut peneliti memang halnya 
demikian, karena dalam pasal-pasal sebelumnya  mengenai mogok 
kerja tidak pernah diatur hal-hal yang menyebabkan pekerja tidak 
dapat menerima upah akibat mogok kerja, kecuali alasan mogok 
kerja tidak sah, yang dapat menyebabkan pekerja diputus hubun-
gan kerjanya oleh pengusaha.  

                       

L. PENutuP

L.1. kESIMPuLaN

1. Urgensi Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan   Hal Mogok Kerja adalah Pertama, yang di-
maksud dengan hak normatif adalah hak-hak pekerja yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama, ataupun Peratur-
an Perusahaan. Kedua, gagalnya perundingan bipartite menjadi 
masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam Un-
dang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Ketiga, mengenai syarat administratif yang harus dipenuhi agar 
mogok kerja dikatakan sah adalah : pekerja atau Serikat Pekerja 
wajib memberi tahu secara tertulis kepada perusahaan/pengu-
saha dan Disnaker, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan, 
dalam surat harus memuat mengenai pemberitahuan mogok 
kerja dan memuat waktu (hari, tanggal, jam) dimulai dan diakh-
iri mogok kerja, tempat mogok kerja, alasan dan sebab men-
gapa harus melakukan mogok kerja, tanda tangan ketua dan 
sekretaris serta apabila mogok kerja akan dilakukan oleh peker-
ja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka pember-
itahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk 
sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja, 
bagi pelaksanaan mogok kerja ditandatangani oleh perwakilan 
pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung 
jawab mogok kerja, bagi pelaksanaan mogok kerja yang berlaku 

di perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusa-
haan yang jenis kegiatannya berhubungan dengan keselamatan 
jiwa manusia, pelaksanaan mogok kerja harus diatur sedemiki-
an rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan 
membahayakan keselamatan masyarakat, instansi pemerintah 
dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan 
mogok kerja wajib memberikan tanda terima, sebelum dan sela-
ma mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang 
menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan 
dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih, jika 
perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan maka harus 
dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para 
pihak dan pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-
kerjaan sebagai saksi dan jika dalam perundingan tersebut tidak 
menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus menyer-
ahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja ke-
pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
yang berwenang. Secara jelas pengaturan mengenai prosedur 
atau tata cara melakukan mogok kerja telah dilakukan dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 
Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. 
Menurut peneliti sebaiknya dalam pengaturan peraturan perun-
dang-undangan ketenagakerjaan berikutnya, perlu dimasukkan 
dan diatur ketentuan mengenai prosedur tata cara  mogok kerja 
yang sah, mengingat dalam Hirakhi atau Tata Urutan Peraturan 
Perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
Keputusan Menteri tidak termasuk dalam hirarkhi atau tata uru-
tan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk kekuatan 
berlaku mengikat perlu diatur dalam Undang-undang Ketenaga-
kerjaan selanjutnya. Mengenai waktu mogok kerja dan pemberi-
tahuan kapan mogok kerja akan dilakukan, sering terjadi perbe-
daan pemahaman di antara para pihak, pada satu pihak, mogok 
kerja diartikan sebagai apabila sudah melapor kepada Instansi 
Pemerintah di bidang Ketenagakerjaan dan kepada Pengusaha 
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maka berarti mogok kerja dilakukan secara sah, sedang pada sisi 
lain pengusaha tetap berpedoman pada aturan perundang-un-
dangan di mana pemberitahuan mengenai mogok kerja harus 
dilakukan sekurang-kurangnya  7 (tujuh) hari kerja dan harus 
mendapat surat tanda terima dari Instansi Pemerintah di bidang 
Ketenagakerjaan dan Pengusaha yang bersangkutan. Mengenai 
tempat mogok kerja, sering mengakibatkan pekerja dan atau 
anggota Serikat Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK), oleh karena pekerja melakukan apa yang dinamakan den-
gan Mogok Kerja Nasional yang sebagian besar dilakukan bukan 
pada tempat kerja (yaitu perusahaan di mana pekerja dan atau 
anggota Serikat Pekerja bekerja), tetapi di tempat-tempat umum 
seperti gedung Pemerintah, jalan raya, bahkan jalan tol sehing-
ga mengganggu ketertiban umum dan secara yuridis sebenarnya 
diatur bukan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan melainkan 
dalam Undang-undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di 
Muka Umum, di mana prosedur dan tata caranya pun berbeda.  
Pelanggaran yang dilakukan pekerja dan atau Serikat Pekerja da-
lam Mogok Kerja Nasional mengakibatkan pengusaha melaku-
kan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja man-
gkir; walaupun dalam beberapa putusan Pengadilan Hubungan 
Industrial, hakim memutuskan pekerja dan atau anggota Serikat 
Pekerja tidak bersalah dan memerintahkan pengusaha untuk 
mempekerjakan pekerja kembali pada perusahaan. Mengenai 
instansi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan wajib menyele-
saikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam hal 
mogok kerja dalam beberapa kasus juga mengalami masalah. 
Dinas Ketenagakerjaan sudah berusaha melakukan mediasi di 
antara para pihak bahkan telah terjadi kesepakatan di antara 
para pihak yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Bersama 
pada hari sebelumnya, akan tetapi pada hari berikutnya ternya-
ta pekerja dan atau anggota Serikat Pekerja  tetap meneruskan 
melakukan mogok kerja. Akibat dari tindakan pekerja dan ang-
gota Serikat Pekerja yang tetap melakukan mogok kerja tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu setelah terjadi kesepakatan ber-
sama dalam Naskah Perjanjian Bersama, mengakibatkan Pen-
gusaha gusar dan menganggap pekerja melakukan Mogok Kerja 

tidak Sah, sedangkan dari pihak Pekerja dan atau Anggota Ser-
ikat Pekerja itu sendiri menganggap bahwa Mogok Kerja yang 
dilakukan adalah sah karena merupakan rangkaian mogok ker-
ja dari mogok kerja sebelumnya. Tindakan melakukan mogok 
kerja setelah dicapainya kesepakatan bersama dalam Perjanjian 
Bersama yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, se-
bagian besar berakhir dengan hakim memutuskan pengusaha 
berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pesan-
gon satu kali ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Ta-
hun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka menurut peneliti perlu pula diatur dalam peraturan pe-
rundang-undangan tentang Ketenagakerjaan berikutnya bahwa 
kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam Perjanjian 
Bersama apda saat mogok kerja dilakukan, tidak dapat dilang-
gar para pihak dan harus dimintakan penetapannya kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial, agar mempunyai kekuatan 
hukum berlaku mengikat. Keempat, sebagaimana diatur da-
lam Pasal 139 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan jo Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia No KEP-232/MEN/2003 Tahun 
2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah bah-
wa mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan 
umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membaha-
yakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/
buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok 
kerja tidak sah. Pelanggaran terhadap Pasal 144 Undang-un-
dang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusa-
ha dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) bulan 
dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan atau denda paling se-
dikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kedua hal ini dalam praktek 
hampir tidak menjadi masalah, karena mogok kerja pada sektor 
industri yang bertujuan untuk kepentingan umum selalu dilaku-
kan secara bergantian antara para pekerja, selain itu jarang 
ditemukan pengusaha tidak membayar upah pada saat pekerja 
mogok kerja baik secara sah maupun tidak, namun pada mogok 
kerja tidak sah, pengusaha biasanya menempuh jalan untuk 
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melakukan PHK dengan alasan pekerja mangkir.  

  L.2. Rekomendasi Revisi Aturan Mogok Kerja dalam Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan 
adalah perlu dilakukan sejumlah perbaikan pada pasal-pas-
al yang mengatur mengenai mogok kerja baik pada pokok-
nya maupun dalam penjelasannya. Selain itu ada beberapa 
pasal yang menurut peneliti telah terjadi duplikasi atau pen-
gulangan yang tidak perlu 

M. SaraN

M.1.  Peneliti menyarankan dalam hal revisi peraturan perun-
dang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya 
mengenai mogok kerja yang memerlukan penjelasan lebih 
lanjut dan tambahan dalam pasal-pasal yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Mogok kerja yang tidak 
diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan 
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. 
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kONtrIBuSI DIaLOG SOSIaL uNtuk kErJa LaYak 
DaN uPaYa PENGuataN GErakaN BuruH

Oleh: Rekson Silaban (Aktifis Buruh)

I. PENDaHuLuaN

Dibanding negara industri maju, negara berkembang seperti In-
donesia menghadapi dilema besar menghadapi globalisasi. Dalam 
konstruksi tatanan global, negara berkembang diposisikan harus 
menerima aturan-aturan atau kesepakatan gobal, sekalipun ber-
tentangan dengan komitmen nasionalnya. Dengan semakin dalam-
nya ketergantungan terhadap globalisasi, negara-negara tersebut 
diiharuskan melakukan penyesuaian domestik tehadap hukum, 
pasar,    regulasi global untuk bisa menikmati manfaat globalisa-
si. Jadi, aturan permainan (the rule of the game) adalah; buka per-
batasan, keterbukaan pasar, hapus proteksi, berikan perlindungan 
ke investor asing. Bahkan Forum Ekonomi Dunia (WEF) melansir se-
tiap tahun indikator ekonomi negara-negara dunia dengan mema-
sukkan indikator yang berbahaya terhadap konsep ekonomi pasar 
sosial (social market economy) atau konsep negara kesejahteraan 
yang selama ini nyaman untuk gerakan buruh. 

12 pilar indikator WEF tersebut meliputi: institusi, infrastruktur, 
lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pen-
didikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efesiensi pasar barang, ef-
esiensi pasar kerja, pembangunan pasar keuangan, ketersediaan 
teknologi, besar pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.95

Untuk negara berkembang, hampir keseluruhan    indikator ini 
tidak tersedia, sebaliknya tersedia di negara maju, sehingga skor 
negara maju --khususnya yang tergabung dalam negara OECD-- 
selalu  tinggi. Masalahnya investor akan selalu lebih memilih ber-
investasi di negara yang memiliki tingkat kompetisi tinggi (skor 
tinggi). Investor yang tersisa pergi ke negara berkembang, namun 
hanya investasi yang berurusan dengan; eksploitasi sumber daya 

95 Profesor Klaus Schwab, World Economic Forum, The Global Competitiveness 
Report 2016-2017
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alam, negara dengan upah murah, negara dengan aturan lingkun-
gan buruk dan pajak rendah.

Negara berkembang menghadapi dilema bagaimana memenuhi 
tuntutan globalisasi tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa. Ka-
sus maraknya tenaga kerja asing illegal asal China menjadi salah 
satu contoh terbaru. Dimana untuk alasan mendapatkan investasi 
dari China, Indonesia menghapus ketentuan tentang syarat mam-
pu berbahasa Indonesia dan harus pekerja ahli.    Perkembangan 
selanjutnya, Indonesia kelihatan    menutup mata atas berbagai 
penyimpangan yang dilakukan investor asing. Misalnya mengab-
aikan ketentuan tentang: jenis keahlian pekerja yang diperbole-
hkan untuk TKA, jangka waktu kerja, dan sebagainya. Kebijakan 
TKA ini dinilai sebagai kebijakan tidak adil. Di tengah banyak orang 
mencari pekerjaan, kenapa justru pekerjaan itu diberikan kepada 
pihak asing?

Kalangan serikat buruh dan pihak lain melakukan banyak protes 
atas keanehan tersebut, tetapi tidak bisa menghentikanya. Kejadian 
ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara lain-
nya. Mengapa negara-negara berkembang seperti membiarkann-
nya? Karena negara berkembang sangat tergantung terhadap in-
vestasi asing untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya. 
Mitos pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsisten dijadikan 
sumber legitimasi dan eksistensi sebuah rezim pemerintah. Pe-
merintah yang ‘baik’ tetapi tidak memiliki pertumbuhan ekonomi, 
tidak memiliki dana pajak untuk membangun, diangggap sebagai 
sebuah pemerintahan yang gagal.Inilah yang disebut Doni Rodrik 
sebagai “the fundamental political trilemma of the world economy”96. 
Rodrik menyebutkan, dalam integrasi ekonomi global, negara ti-
dak bisa secara simultan memajukan demokrasi dan memajukan 
kepentingan nasional. Jika ingin mendapat keuntungan global-
isasi lebih besar, negara harus menyerahkan sebagian kedaula-
tan negara dan demokrasinya diatur globalisasi. Jadi pilihan yang 
tersedia hanya dua: memperkuat demokrasi atau memperdalam 
keterlibatan pada globalisasi. Inilah pilihan dilematis yang disebut 
paradoks globalisasi. Demokrasi memiliki hak melindungi kepent-

96 Doni Rodrik, The Globalization Paradox, 2011

ingan rakyatnya, dan ketika hak ini berbenturan dengan kebutu-
han globalisasi, negara seperti Indonesia menghadapi dilema an-
tara mengikuti keinginan globalisasi atau mandat demokrasi. Pada 
situasi seperti inilah masyarakat yang ‘teralienasi’ dari globalisasi 
sering tergoda dengan ide-ide: Populism, fundamentalism. Sebab 
sudah menjadi pasti, apapun idiologi negaranya, globalisasi akan 
melahirkan: pemenang dan korban (the winner dan the looser). 
Mereka yang korban globalisasi akan tertarik dengan ide-ide anti 
“mainstream” (demokrasi, pluralisme, HAM) yang dianggap produk 
turunan globalisasi.

Kembali pada tuntutan globalisasi, ada empat fokus area tuntut-
an korporasi global yang selalu disuarakan grup pebisnis B20 pada 
pertemuan G20. Tuntutan ini bisa menggambarkan bagaimana 
korporasi global membuat permintaan, meminta perubahan pera-
turan dan perundangan, tanpa mempertimbangkan kedaulatan 
negara. Keempat tuntutan itu yaitu:

i. Obsesi atas pertumbuhan ekonomi tanpa pertimbangan keber-
lanjutan lingkungan. Tetapi fakta-fakta global telah menyajikan 
bukti, pengejaran pertumbuhan ekonomi semata selalu ber-
dampingan dengan pertumbuhan ketimpangan dan degradasi 
lingkungan. B20 mengikuti pendekatan yang sama yang secara 
jelas bertentangan dengan konsep keberlanjutan (sustainability). 

ii. Mendesak deregulasi. 

Bank-bank transnationals, investor global bersama degan grup pe-
lobinya bekerja keras untuk melemahkan regulasi, dengan alasan 
untuk  mengurangi resiko  krisis keuangan. Mereka mengkritik reg-
ulasi yang tidak efisien, over regulation, meminta dibuat evaluasi 
ulang atas regulasi.

iii. Mempromosikan kepentingan investor.

Mereka menuntut liberalisasi perdagangan, membuat pasar in-
vestasi, dan menghapus semua bentuk tindakan perlindungan dan 
kebijakan proteksionis. Mereka juga menuntut pemerintah mencip-
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takan atau menguatkan perlindungan investasi dan meningkatkan 
perjanjian blok perdagangan. Juga ada desakan agar perjanjian da-
gang memasukkan klausul “mekanisme penyelesaian investor neg-
ara (ISDS), yang memberikan hak kepada korporasi transnasional 
menggugat pemerintah atas praktek dikriminasi dagang. Dengan 
ISDS (investor state dispute system) ini,  pemerintah dibatasi mener-
apkan atau membuat undang-undang yang bertujuan  melindungi 
pekerja atau rakyatnya.  ISDS menuntut  prioritas kepada investor 
asing ketimbang perlindungan hak asasi rakyat.

iv. Mempromosikan kerjasama bisnis antara pemerintah dan 
swasta (Public-Private Partnerships (PPPs) dan private finance of 
public infrastructure. 

Biasanya model    ini banyak digemari negara miskin dan berkem-
bang, akibat

ketiadaan dana domestik untuk membangun infrastruktur. Di 
banyak negara Africa, Latin dan termasuk Indonsia sangat jelas 
terlihat    atas banyaknya    investor asal China yang memberikan 
pinjaman Untuk infrastruktur dengan syarat tambahan: mereka 
membawa pekerjanya sendiri dari China.97

II. rESPON INtErNaSIONaL uNtuk  GLOBaLISaSI

Kantor ILO dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mere-
spon situasi di atas dengan dua proyek besar, yaitu: Decent work 
dan inclusive growth. Pekerjaan layak (decent work) adalah konsep 
membuat pekerja hidup layak dengan konsep 4 pilar. Badan PBB 
mengadopsi konsep pekerjaan layak tersebut sebagai salah satu 
tujuan (goal 8) dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030. 
Salah satu pilar pekerjaan layak adalah dialog sosial, yang secara 
sederhana  diartikan sebagai segala bentuk pertemuan, negosiasi, 
kesepakatan yang berlansung secara bipartit maupun tripartit un-
tuk menyelesaikan sebuah masalah.

97 Corporate Influence in The G20, The Case of the B20 and transnational 
business networks, Publish by Global Policy Forum, March 2017

II.1 Konsep ‘inclusive growth’.

Konsep inclusive growth sendiri muncul sebagai respon terhadap 
memburuknya ketimpangan ekonomi yang mengancam perda-
maian dunia. Muncul gagasan baru untuk merubah paradigma 
pembangunan ke arah yang lebih konstruktif, yaitu menggeser 
model pembangunan lama yang biasanya mengikuti konsep prog-
am penyesuaian struktural (SAPs), ke konsep ‘inclusive growth’. 
Gagasan ini awalnya terinspirasi oleh adanya phenomena keber-
hasilan pembangunan yang terjadi di Asia Timur era 70-80 an 
yang dikenal dengan ‘Macan Asia’ (Hongkong, Singapore, Korea 
Selatan, Taiwan. Di kawasan ini muncul relasi antara pertumbu-
han ekonomi dan keadilan yang ternyata tidak selalu negatif. Arus 
utama pemikiran ahli ekonomi sebelumnya selalu percaya bahwa 
antara pertumbuhan dan keadilan akan selalu saling meniadakan 
(trade-off). Dalam arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sela-
lu mewariskan ketimpangan sosial.98

‘Inclusive growth’ didefenisikan oleh Rauniyar dan Kanbur (2010) 
sebagai peningkatan kepemilikan dalam distribusi pendapatan. 
Mereka membedakan antara inclusive growth dengan “inclusive 
development”. Inclusive growth berkaitan dengan distribusi atas 
peningkatan pendapatan. Sementara ‘inclusive development” ber-
kaitan dengan perbaikan distribusi dalam banyak dimensi selain 
pendapatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kakwani and Per-
nia (2000), dalam konsep “the International Policy Centre for Inclusive 
Growth (IPC-IG),” mengartikan “inclusive growth” menyiratkaan par-
tisipasi and pembagian hasil. Berdasarkan dari dua aspek utama 
di atas dlapat diterjemahkan bahwa partisipasi berkaitan dengan 
kedua proses: keterlibatan aktif dalam memastikan agar proses 
pertumbuhan terbuka dan hasilnya bermuara kepada perluasan 
jumlah orang yang produktif menyumbang ekonomi. Pembagian 
hasil (benefits-sharing) berkaitan khususnya ke distribusi hasil yang 
selanjutnya berdampak pada partisipasi.99

98 International Shifting Paradigm dengan membuat konsep inclusive 
growth, lihat buku ICP Working paper; inclusive growth building up 
the concept.

99 International Policy Centre for Inclusive Growth United Nations Development 
Programme, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), Poverty 
Practice, Bereau for Development Policy (UNDP), Copyright©, 2013



157156

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

McKinsey  (2010) mengusulkan “inclusive growth index” berdasarkan 
kerangka kerja jangka panjang Asian Development Bank’s  2008–
2020, dengan mengidentifikasi    “inclusive growth” berimbas pada 
(a) pencapaian pertumbuhan berkelanjutan akan menciptakan dan 
memperluas kesempatan ekonomi, (b) memastikan akses yang 
lebih luas kepada kesempatan tersebut agar masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam menikmati manfaat pertumbuhan.  

II.2 Pekerjaan Layak (Decent) 

ILO  meluncurkan konsep ini tahun 1999 pada saat konperensi ta-
hunan ILO ke 87,    disampaikan dalam laporan Direktur Jenderal 
ILO. Konsep pekerjaan layak adalah salah satu tujuan agenda ILO 
untuk mempromosikan pekerjaan layak melalui 4 pilar: Penciptaan 
pekerjaan,  perlindungan sosial,  hak-hak di tempat kerja, dan dia-
log sosial100. Pekerjaan layak mendapat pengakuan dari seluruh an-
ggota ILO walaupun ada kritikan bagaimana cara pengukurannya 
yang bisa diterima secara internasional. ILO kemudian membuat 
panduan untuk pengukurannya yang dilakukan di negara mas-
ing-masing. 

II.3 Mempromosikan Hak Buruh Dalam Dokumen Perjanjian Perd-
agangan 

Kompetisi dagang yang semakin tinggi membuat banyak negara 
menciptakan blok-blok perdagangan baru. Ada yang bersifat 
regional seperti (ASEAN, Mercosur, NAFTA), lintas benua (APEC, 
ASEAN dengan Eropa, Amerika). Muncul lagi perjanjian perdagan-
gan bebas (FTA) bilateral antar negara atau multi negara, seperti 
Indonesia dengan Uni Eropa, ASEAN dengan China. Tujuan utama 
semua FTA ini adalah untuk efesiensi dan peningkatan kompetisi 
global.

Apa yang lama terluput dari pikiran gerakan buruh adalah, 
semua negosiasi yang terjadi dan dokumen MOU perjanjian FTA 
tidak bisa diakses dan didiskusikan serikat buruh. Hanya segelintir 
serikat buruh yang memiliki perhatian dan kapasitas terlibat 

100 GrahamGHAI, International Labor Review, vol. 142, tahun 2003

dalam perjanjian dagang bebas tersebut. Padahal banyak dari isi 
perjanjian yang melemahkan gerakan buruh. Perjanjian perdagan-
gan bebas yang terjadi di Philipina, Sri langka, dan banyak negara 
lain misalnya berhasil membuat aturan serikat buruh tidak boleh 
mengorganisir buruh di kawasan industri “export processing zone”. 

Beberapa studi menyimpulkan agar perjanjian perdagangan 
efektif perlu melibatkan konsituen dimulai sejak saat pembuatan 
sampai implementasi perjanjian. Perdagangan bebas di Ameri-
ka Serikat dan Kanada biasanya menyediakan kesempatan untuk 
berkonsultasi kepada konsituen secara sukarela dengan mendiri-
kan kelompok penasehat pemangku (stakeholder advisory groups). 
Sementara untuk Uni Eropa, konsultasi adalah kewajiban bagi 
pemerintah dan pemangku kepentingan. Secara ekspilisit tertulis 
adanya kewajiban secara institusional melakukan dialog antara 
masyarakat sipil  dengan mitra pengusaha dalam negeri. 

Kasus perdagangan bebas antara Korea Selatan dan Uni Eropa 
menyediakan mekanisme dialog antar negara antara badan pe-
nasehat pekerja Korea dengan badan penasehat pekerja Uni-Eropa. 
Mereka bertugas memonitor dan memberikan nasehat mengenai 
aksi yang diperlukan untuk hak asasi buruh. Di Kamboja, perjanjian 
mereka dengan Amerika Serikat atas tekstil dan garment memper-
bolehkan adanya intervensi Amerika Serikat, termasuk serikat bu-
ruh terhadap penyimpangan yang muncul di tingkat pabrik. Pada 
saat perjanjian ini berlangsung, terbukti ada perbaikan kondisi ker-
ja, ketimpangan upah, dan kebebasan berserikat di tingkat perusa-
haan.

Sementara perjanjian perdagangan bebas Bangladesh dan Uni 
Eropa setelah terjadinya tragedi kecelakaan kerja ‘Rana Plaza”  ber-
hasil memperbaiki undang-undang ketenagakerjaan Bangladesh, 
yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan 
khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.101

101 Assessment of Labour provisions in the trade and investment arrangements/
International Labour Office, Geneva, ILO, 2016
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II.4 Mekanisme Internasional Untuk Advokasi Buruh

Sudah sejak lama tersedia pembelaan buruh melalui mekanisme 
internasional, seperti International Framework Agreement (IFA), 
panduan yang dibuat OECD, Bank Dunia melalui IFC’s sustainabil-
ity framework, dan lainnya. Sayangnya hampir semua mekanisme 
ini belum pernah diuji oleh Indonesia. Mungkin sebagai akibat ku-
rangya kapasitas atau akibat keraguan efektivitas mekanisme ini 
memnyelesaikan masalah buruh yang biasanya berjalan dalam 
tempo singkat dibanding dengan lamanya proses gugatan ke in-
ternasional.

uN Guiding Principles on Business and Human rights

Walaupun tidak bisa disebut baru, gagasan badan PBB ini kelak 
dianggap menjanjikan untuk tempat advokasi buruh. Gagasan 
internasional ini merancang panduan operasi korporasi multina-
sional (MNCs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Gagasan 
ini diperkenalkan pada 2011 oleh John Ruggie sebagai representasi 
khusus PBB untuk urusan bisnis dan hak asasi manusia. Tujuannya 
agar ada mekanisme hukum yang bersifat mengikat untuk menga-
dili MNCs yang melanggar hak asasi manusia. Gagasan itu awalnya 
dianggap kontroversial karena sudah pernah dicoba, tetapi tidak 
mendapat dukungan. 

III. taNtaNGaN DIaLOG SOSIaL DI INDONESIa 

Sekalipun hampir seluruh dunia mengalami penurunan anggo-
ta serikat buruh (de-unionization), penurunan keanggotaan serikat 
buruh di Indonesia sangat merisaukan atas masa depan gerakan 
buruh. Mengapa begitu? Karena ada faktor khas yang membuat ser-
ikat buruh di negara maju lebih mungkin bertahan ketimbang seri-
kat buruh di negara berkembang, seperti  Indonesia.  Yaitu,  serikat 
buruh di negara maju, khususnya Eropa, Amerika, Jepang dan be-

berapa negara Amerika Latin yang memperbolehkan   keanggota-
an serikat buruh  ke seluruh pekerja baik pegawai negeri maupun 
swasta. Jadi di negara maju serikat buruh berhak mengorganisir 
dan memiliki anggota pegawai pekerja pemerintah, guru, para pen-
siunan, bahkan anggota polisi dan militer. Dari sektor pekerja pub-
lik ini saja serikat buruh di sana bisa mendapatkan jutaan orang 
dengan kontribusi iuran bulanan reguler. Di serikat buruh Inggris 
ada UNISON  dengan 1,3 juta anggota,  Canada (PSAC, 180.000 an-
ggota, Amerika Serikat (SEIU 2,1 juta), Jepang (pekerja pemerintah 
Municipal JICHIRO, 820.000). Sektor pekerja publik ini menjadi pe-
masok utama keanggotaan serikat buruh di negara maju. Semen-
tara kondisi ini tidak dimiliki oleh negara berkembang. 

Selain diuntungkan oleh faktor di atas, negara maju juga diun-
tungkan dengan sistem pengawasan yang lebih baik, perlindungan 
kebebasan berserikat yang lebih baik, sistem peradilan perburu-
han lebih pasti, pekerja informal minim. Negara maju dan berkem-
bang sama-sama menghadapi tantangan disrupsi teknologi tetapi 
adaptasi dan mitigasi pekerja di negara maju lebih cepat ketimbang 
negara berkembang. 

III.1 PDi Indonesia penurunan keanggotaan SB terjadi sebelum 
memasuki masa puncak kejayaannya. Pada awal reformasi 
tingkat partisipasi buruh bergabung ke SB sempat mencapai 
delapan juta orang. Sesuai data Kemenaker tahun 2010, keang-
gotaan SB menurun menjadi 3,5 juta, dan pada verifikasi keang-
gotaan SB tahun 2015 menjadi 2,7 juta orang. Sekalipun ada 
beberapa gugatan SB atas metodologi verifikasi yang dilaku-
kan Kemenaker, fakta atas menurunnya keanggotaan SB telah 
mencengangkan banyak pengamat gerakan buruh. Mengapa 
di tengah atmosfer demokrasi dan keterbukaan yang mening-
kat, anggota SB justru menurun. Penurunan jumlah anggota ini 
tentu secara otomatis akan menurunkan kekuatan berunding 
serikat tersebut dalam perundingan. Ini adalah logika umum 
untuk sebuah organisasi yang berbasis massa dengan platform 
“pressure group”. Semakin kecil representasi mereka, maka 
semakin kecil pula pengaruh politiknya.
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III.2 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tidak Bertumbuh

Pertumbuhan jumlah serikat buruh baru di Indonesia ternyata 
tidak menambah jumlah PKB. Disinyalir terjadi karena perpecah-
an serikat lebih banyak karena latar belakang konflik jabatan antar 
pemimpin,  bukan akibat perbedaan strategi atau ideologi. Sehing-
ga ketika terjadi perpecahan yang    menjadi fokus utama adalah 
perebutan anggota, menampilkan eksistensi, ketimbang perjuan-
gan pembuatan PKB.

Data jumlah Peraturan Perusahaan dan PKB Indonesia  (sampai 
Mei 2015)

No. Tahun Peraturan Perusahaan PKB

1 2013 51.895 12.113

2 2014 5.086 12.649

3 2015 2.950 12.352

Sumber: Depnakertrans 2015.

III.3 Pergeseran Struktur Kerja Ke Sektor Jasa Dan Relasi Kerja 
share-economy

Dari data statistik terbaru ada tiga fakta yang tidak menguntung-
kan gerakan buruh, yaitu: masih besarnya jumlah pekerja rentan, 
kecenderungan menurunnya pekerja sektor industri manufaktur 
(de-industrialization) dan menguatnya sektor jasa yang diperkuat 

oleh disrupsi teknologi. Ketiga hal tersebut akan menghambat 
pengembangan keanggotaan serikat. Serikat buruh sejak dahulu 
kala secara tradisional lebih mampu merekrut    buruh sektor in-
dustri manufaktur dan perkebunan, ketimbang sektor jasa. Kare-
na sektor jasa (white collar workers) biasanya berada di perusahaan 
dengan jumlah pekerja kecil dan memiliki realitas dan kondisi kerja 
beragam, sehingga sulit menemukan isu utama untuk menggerak-
kannya.

Data statistik buruh rentan: Khusus untuk pekerja rentan/
vulnerable employment mencakup: berusaha sendiri, berusaha 
dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan peker-
ja keluarga. Pada Februari 2017 pekerja rentan mencapai 58,35 
persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang, penduduk 
yang bekerja terdapat sekitar 58 orang yang masuk kategori peker-
ja rentan. Selain pekerja rentan di atas, terjadi juga peningkatan 
pekerja paruh waktu yang masih tinggi. Hasil Sakernas Februari 
2017, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,53 persen. Hal ini 
dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat seki-
tar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak 
punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja).

Sejak outsourcing dilegalkan mun-
cul dua ciri baru hubungan kerja 
yakni pekerja memiliki dua majikan 
dan hilangnya kerja tetap  Ciri baru 
itu berdampak langsung terhadap 
pola hubungan buruh-majikan dan 
terhadap pelemahan serikat buruh.
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Presentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Uta-
ma, 2016-2017

     

Mayoritas pekerja bekerja di sektor jasa. Kondisi lapangan peker-
jaan utama di Indonesia pada Februari 2017 masih mempunyai 
pola yang sama dengan keadaan Februari 2016 maupun Agustus 
2016, yaitu didominasi oleh sektor jasa dengan persentase sebesar 
47,65 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 31,86 
persen, dan manufaktur sebesar 20,49 persen.   

III.4 Pekerja Industri Manufaktur Melambat Diganti Pekerja Jasa

Dari data statistik    berikut secara jelas dapat dilihat, bahwa sek-
tor manufaktur memang tidak menurun sampai 10 tahun ke de-
pan (2027), tetapi pertumbuhannya menjadi sangat kecil di band-
ing dengan pertumbuhan pekerja di sektor jasa yang bertumbuh 
3,88%/tahun.  Tantangan bagi serikat buruh adalah, apakah mer-
eka siap untuk mengorganisir pekerja di sektor jasa? Jawabannya 
harus bisa, sebab mengabaikan sektor jasa yang   bertumbuh se-
cara konsisten, akan membuat serikat buruh kehilangan kesempa-
tan untuk bertumbuh dan memiliki kekuatan berunding. Strategi 

perjuangan dan pola rekrutmen perlu dimodifikasi agar menarik 
untuk pekerja sektor jasa.

III.5 Kemunculan Pekerja Mandiri: Flexible work arrangements, 
work-life balance

Di masa depan jenis pekerja bebas tanpa terikat secara fisik di 
tempat kerja akan meningkat. Di Eropa sendiri akan diperkirakan 
naik  dari 7% saat ini menjadi 10-30% tahun 2030 (Deloitte, O’Neill, 
2009). Konsekuensinya pekerja mungkin akan menuntut tambah-
an kebebasan dan fleksibilitas kerja yang dikombinasikan dengan 
keseimbangan hidup dengan keluarga. Seperti bekerja dari rumah, 
bekerja dari jarak jauh. Dari studi ditemukan ada kaitan yang jelas 
antara jumlah jam kerja dan masalah keseimbangan kerja dan ke-
hidupan    (work–life balance). Bekerja dengan cara fleksibel bisa 
memperbaiki rekonsiliasi kerja dengan membaiknya kehidupan 
pribadi (higher job satisfaction). Karena ada kesempatan berpar-
tisipasi mengurus rumah dan keluarga. Walaupun negatifnya bisa 
mengurangi interaksi sosial antar pekerja. Sistem ini kelak akan 
juga menjadi ancaman ke serikat buruh, kecuali serikat buruh 
melakukan strategi rekrutmen yang beda dan manfaat menjadi an-
ggota yang berbeda.   

IV. tIGa aNCaMaN GErakaN BuruH 

Gerakan buruh Indonesia perlu merumuskan ulang metode, 
strategi, program perjuangannya. Atau melakukan reposisi. Karena 
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dari skenario pesimistik (worse case scenario) penulis mempredik-
si kekuatan gerakan buruh Indonesia akan tidak berdaya dalam 15 
tahun ke depan. Prediksi ini didasarkan atas 3 (tiga) alasan seder-
hana berikut: 

Pertama, akibat tergerusnya secara konsisten jumlah pekerja 
di sektor industri manufaktur sebagai basis utama penyumbang 
keanggotaan serikat buruh. Seperti dijelaskan pada tulisan awal, 
pada 10 tahun terakhir terjadi pergeseran besar sektor lapangan 
kerja industri dari industri manufaktur ke industri jasa. Baik aki-
bat tekanan kompetisi global, pekerja rentan dan munculnya minat 
bekerja secara mandiri.

Kedua, distrupsi teknologi merubah relasi kerja dari bentuk kon-
vensional secara bipartit (vertical relation), ke relasi kerja berbentuk 
bagi hasil (economic-sharing). Bila tahun 2017 jumlah pekerja sek-
tor manufaktur berjumlah 20,49%, dengan mengikuti kecenderun-
gan normal, maka 15 tahun ke depan (tahun 2033), diperkirakan 
pekerja di sektor manufaktur hanya tinggal 7-10%. Dengan asumsi 
serikat buruh tidak melakukan perubahan strategi gerakan, jumlah 
pekerja   yang sedikit ini akan terlalu sedikit sebagai basis keang-
gotaan serikat buruh. Karena skenario buruk ini berdampingan 
dengan terus bertumbuhnya serikat buruh baru akibat fragmen-
tasi dan absennya aturan tentang pemberlakukan buuuatasan 
(threshol) keanggotaan serikat buruh di masing-masing tingkaatan 
(serikat buruh nasional, propinsi, daerah dan pabrik). Ketiga, ber-
lanjutnya hubungan kerja rentan (precarious work) sebagai akibat 
tekanan kompetisi global untuk efisiensi. Konsep efisiensi dalam 
kerangka pikir ekonomi makro tidak sepenuhnya salah, sebab ha-
nya efisiensi yang membuat sebuah produk atau negara memiliki 
keunggulan komparatif. Tetapi konsep efisiensi selalu menuntut 
‘less-people, less-cost’, yang berarti segala hambatan yang berkai-
tan dengan timbulnya pembiayaan, termasuk kenaikan upah, iuran 
jaminan sosial, tunjangan, akan ditekan jadi minimalis.   

ketiga, reputasi Gerakan Buruh memburuk

Selain karena masalah UU, pengawasan buruk atau karena faktor 
relokasi industri,  faktor lain yang menurunkan keanggotaan SB In-

donesia adalah gerakan buruh Indonesia mengalami penurunan 
reputasi dan kredibilitas di mata buruh dan masyarakat secara 
umum. Muncul persepsi negatif publik atas arah gerakan dan motif 
aksi gerakan buruh akhir-akhir ini. Ada sejumlah alasan atas mun-
culnya persepsi negatif ini. SB banyak menghabiskan energi untuk 
menyuarakan keberpihakan politik yang tak selalu sinkron dengan 
aspirasi buruh. Ditambah lagi adanya perbedaan haluan politik 
masing-masing SB, akibat fragmentasi gerakan buruh, membuat 
buruh dan publik bingung memahami motif sebenarnya di balik 
aksi itu. Selanjutnya, banyak pihak menganggap SB menjadi kurang 
relevan karena tak efisien. Misalnya, lebih sering menuntut ketim-
bang mencari opsi dan solusi untuk kemenangan bersama. Pekerja 
kelas menengah umumnya tak nyaman menjadi anggota SB yang 
sering menggelar demo.

Dulu, taktik konvensional gerakan buruh   memang harus keli-
hatan garang, militan, penuh propaganda. Metode propaganda ini 
seringkali dilakukan untuk menarik simpati buruh dalam mendapat 
anggota baru. Namun, seiring dengan perkembangan kapitalisme 
dan menguatnya peran perusahaan multinasional, strategi per-
juangan berubah dengan diperkenalkannya konsep social-dia-
logue. Berunding mencari solusi bersama, meminimalisasi korban, 
menurunkan biaya demo, mencegah relokasi. Demo tetap terjadi 
secara periodik, tetapi umumnya untuk isu nasional, manifestasi 
publik.

Penulis tidak tahu apa pendapat publik Imdonesia atas gerakan 
buruh akhir-akhir ini, mungkin persepsi publik menurun di banding 
dengan 10 tahun lalu. Penelitian yang dilakukan di Inggris tentang 
siapa institusi yang paling dibenci publik Inggris, menghasilkan ‘in-
stitusi labor (serikat buruh)” berada di peringkat 5 dari 10 merk dan 
institusi.         

Ini daftar yang paling dibenci publik Inggris, yaitu:

1. United Kingdom Independent Party

2. Conservatives party

3. Marmite
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4. Ryanair

5. Labour

6. Lib Dems

7. McDonalds

8. Starbucks

9. Facebook

10. KFC        

V. uPaYa MEMBaNGuN GErakaN BuruH kE DEPaN

Perjuangan SB tidak akan efektif dan kuat dengan keanggotaan 
yang terus menurun. Serikat buruh harus mencari formula baru 
(taktik, metode, strategi) untuk menarik anggota khususnya peker-
ja di sektor jasa yang terus bertambah. Strategi SB Inggris, Unison, 
salah satu contoh bagaimana beroperasi abad ke-21. Unison men-
gizinkan buruh mendaftar via online, menciptakan aplikasi internet 
yang menarik untuk pekerja muda. Mereka juga memberikan kon-
sultasi hukum gratis ke calon anggota potensial. Merekrut anggota 
menggunakan tenaga khusus rekrutmen, menggunakan iklan me-
dia cetak, televisi.

Dalam 10 tahun ke depan, serikat buruh seharusnya untuk se-
mentara fokus mengurusi 2 tema besar (a) memperkuat kapasitas 
organisasi (struktur, memperluas jumlah anggota, penguatan ad-
vokasi, (b) memperbaiki kesejahteran buruh    (dari tingkat pabrik 
sampai perbaikan regulasi). Menghindari keterlibatan politik prak-
tis, apalagi yang bersentuhan dengan politik identitas yang berpo-
tensi memecah belah anggota dan merusak reputasi gerakan bu-
ruh.

Penulis masih tetap mengusulkan 5 proposisi yang pernah di-
tawarkan ke pertemuan gerakan buruh 7 tahun lalu, sebagai usu-
lan sekaligus mitigasi mencegah memudarnya gerakan buruh di 
Indonesia. Jadi sebelum serikat buruh perlahan hilang ditelan seja-
rah, sebagai akibat ketakmampuan melakukan transformasi gera-
kan.  Ada lima syarat sebagai skenario penguatan:

1. Perlu pembersihan ”rumah serikat buruh”. Maksudnya, prinsip 
dan ideologi serikat buruh Indonesia harus disesuaikan dengan 
prinsip serikat buruh universal: demokratis, independen, dan 
representatif. Inilah standar baku yang ditetapkan wadah seri-
kat buruh dunia (ITUC) sebagai dasar penerimaan anggota afili-
asi. Demokratis berarti tata kelola organisasi dilakukan trans-
paran, menghindari pemusatan kekuasaan, dan menjalankan 
rotasi kepemimpinan reguler. Ini perlu sebab banyak serikat 
buruh yang tak mampu mengadakan rapat reguler, konstitusi 
tak dijalankan, terjadi pemusatan kekuasan pemimpin.

 Independen berarti serikat buruh tidak dijadikan sebagai ba-
gian kepentingan partai politik, pemerintah, bisnis, agama, dan 
etnisitas tertentu. Maka, serikat buruh harus mandiri secara 
finansial supaya jangan tergoda memanfaatkan serikat untuk 
kepentingan pribadi aktivis atau kepentingan partai politik. Rep-
resentatif berarti serikat buruh harus memiliki anggota yang 
memadai, sesuai rekomendasi konvensi ILO nomor 87 tentang 
“the most representative” atau memiliki anggota yang layak 
diberi label “serikat yang paling mewakili”. Serikat buruh yang 
representatif pasti punya anggota berjumlah besar, iuran yang 
cukup, dan legitimasi kuat sebagai representasi kaum buruh. 

2. Perlu dibangun sebuah koalisi gerakan buruh yang kuat dan 
diikat dengan ikrar bersama atau manifesto. Setelah rumah bu-
ruh ”bersih” dengan menerapkan tiga prinsip di atas, serikat bu-
ruh yang sehaluan perlu menyatukan diri dengan membangun 
koalisi besar.

 Untuk apa? Karena serikat buruh sekarang porak-poranda aki-
bat terus terpecah. Hanya dengan menggabungkan dirilah, ser-
ikat buruh kuat dan bertahan hidup. Agar kuat, koalisi harus 
merumuskan ikrar, program, dan tujuan dalam sebuah doku-
men resmi. Dan untuk mendapat pengakuan, koalisi ini harus 
memiliki minimal sejuta anggota. Jumlah ini tak terlalu muluk 
apabila mempertimbangkan 8 juta anggota serikat buruh saat 
ini. Dengan jumlah besar, koalisi diperhitungkan mitra dan la-
wan.
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3. Adanya prinsip dan pilihan ideologis koalisi yang jelas yang 
ditetapkan sebagai pilihan untuk mencapai tujuan perjuangan 
buruh. Serikat buruh harus dijaga agar jangan dibelokkan jadi 
alat perjuangan politik praktis seorang pemimpin, perjuangan 
dengan motif uang, popularitas media.

4. Meningkatkan kapasitas aktivis merumuskan kebijakan alterna-
tif. Salah satu kritik terbesar terhadap serikat buruh: ia diang-
gap hanya mampu bereaksi, demonstrasi, tetapi tidak punya 
kapasitas menawarkan pilihan lain. Gerakan buruh akhirnya ke-
lihatan pemarah, tidak berkompromi, keras kepala, dan bodoh. 
Citra ini harus diubah dengan menaikkan kapasitas buruh be-
runding dan lobi berdasarkan analisis atau riset sendiri. Sum-
ber daya dan dana untuk ini akan mudah diperoleh apabila ada 
koalisi besar. Sebab serikat buruh kecil tidak memiliki kapasitas 
melakukannya. 

5. Gerakan buruh sebagai gerakan sosial. Karena globalisasi 
ekonomi menciptakan keterkaitan dengan aktor sipil lain, ser-
ikat buruh harus kerja sama dengan lembaga masyarakat, sep-
erti kelompok lingkungan hidup, antikorupsi, perempuan, dan 
jaringan lintas negara.

VI. aLtErNatIf PENGuataN GErakaN BuruH (model Brasil 
dan afrika Selatan  (Sebuah Pemikiran Untuk Dipertimbangkan). 

Banyaknya serikat buruh yang terus bertumbuh sejak era refor-
masi sebenarnya memberikan pesan jelas, bahwa gerakan buruh 
sedang mempersiapkan kematiannya sendiri. Sebab sudah pas-
ti serikat buruh tersebut tidak akan bisa bertahan (independen, 
demokratis, representatif). Dengan anggota yang semakin mengecil 
dan potensi anggota yang terus menurun (lihat: pekerja sektor 
manufaktur, pertambangan, kehutanan, yang kecenderungannya 
terus mengecil). Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya ada-
lah bersatu! Tetapi skenario bersatu dalam konteks saat ini adalah 
sesuatu yang secara teknis tidak bisa dijalankan, karena jabatan 
sebagai pengurus di serikat sudah adalah aktivitas menghidupi diri 

dan keluarganya. Jadi menyarankan mereka membentuk koalisi 
yang resikonya kehilangan mata pencaharian, sudah pasti ditolak.

Maka ada baiknya meniru apa yang secara unik dilakukan di 
Brasil, Afrika Selatan. Untuk mencegah perpecahan gerakan buruh 
dan membuat serikat buruh kuat secara finansial, memiliki kapasi-
tas sebagai mitra dialog pemerintah dan pebisnis, Indonesia per-
lu mengeluarkan sebuah regulasi baru (sebaiknya regulasi dalam 
bentuk peraturqn pemerintah). Regulasi ini nantinya akan mens-
yaratkan bahwa semua pekerja formal diharuskan ikut memba-
yar iuran kepada serikat buruh yang besarannya diatur ketentuan 
regulasi. Mengapa semua pekerja diwajibkan membayar? Karena 
serikat buruh berjuang untuk perbaikan kondisi kerja mereka. Ser-
ikat buruhlah yang berjuang untuk peningkatan upah minimum, 
mereformasi jaminan sosial, merevsi regulasi ketenagakerjaan, 
pelatihan kerja, dan lainnya. Mereka nanti tidak diharuskan jadi 
anggota serikat, karena hal tersebut bertentangan dengan hak ke-
bebasan berserikat seperti yang diatur dalam konvensi ILO. Yang 
diharuskan adalah membayar iuran ke serikat buruh yang mereka 
sukai sendiri.

Tetapi pemerintah Brasil dan Afrika Selatan hanya mengijinkan 
iuran tersebut diakses oleh serikat buruh yang memiliki anggota 
besar (the most representative). Ada aturan threshold jumlah ang-
gota minimum agar sebuah serikat dapat akses ke iuran tersebut. 
Dengan adanya threshold ini, serikat buruh selalu menghindari per-
pecahan yang berakibat hilangnya akses ke dana iuran tadi. Yang 
terjadi justru kesepakatan untuk terus membangun koalisi yang se-
makin membesar. Sebab semakin besar representasinya, semakin 
kuat pemasukan finansialnya. Antar serikat juga akan berkompe-
tisi melakukan hal-hal yang positif buat perbaikan kesejahteraan 
buruh, Untuk menghindari buruh mengalihkan pembayaran iuran 
ke serikat yang lebih baik. Itulah sebabnya serikat buruh di negara 
ini relatif kuat dengan fasilitas gedung mewah, mampu menggaji 
para ahli, memilikipusat kajian dan riset, lobi kuat, bisa menggelar 
demonstrasi besar dan lama. 
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Dari beberapa praktek internasional yang dikaji penulis selama 
puluhan tahun menjadi aktifiis buruh internasional, skenario inilah 
yang paling tepat untuk Indonesia. Hanya perlu meyakinkan 
pemerintah dan bernegosiasi bagaimana relasi hubungan industrial 
yang selanjutnya dibangun yang menguntungkan pemerintah, 
pebisnis, buruh. Semoga kelak konsep ini bisa diterapkan Indonesia.

araH Baru HuBuNGaN INDuStrIaL INDONESIa 
DaN PEkErJa MuDa 
Indrasari tjandraningsih

CatataN PEMBuka

Dunia ketenagakerjaan di sektor formal perkotaan di Indonesia 
mengalami titik perubahan sejak akhir tahun 90 an. Perubahan 
yang dimaksud adalah perubahan dalam hubungan kerja yang 
mengadopsi fleksibilitas hubungan kerja sektor pertanian dan usaha 
kecil di perdesaan. Perubahan hubungan kerja yang terjadi ber-
implikasi pada berbagai hal berkaitan dengan organisasi kerja, 
hubungan kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Dalam kurun waktu yang sama struktur demografi Indonesia 
sedang bergerak untuk meraih bonus demografi dengan pertum-
buhan jumlah penduduk produktif yang pesat dengan dominasi 
sub kelompok muda yang popular dengan sebutan milenial yang 
memiliki karakter, perilaku dan orientasi pekerjaan yang berbeda 
dari generasi sebelumnya.

Terdapat persinggungan antara perubahan arah hubungan 
kerja yang semakin fleksibel dengan orientasi kerja kaum milenial 
yang perlu dipahami baik untuk kepentingan kebijakan pemerintah 
maupun untuk kepentingan strategi gerakan buruh.

Tulisan ini hendak memperlihatkan persinggungan tersebut dan 
mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan implikasinya 
terhadap kajian dan kebijakan hubungan industrial dan gerakan 
buruh di Indonesia. Untuk itu pembabakan tulisan akan disajikan 
sebagai berikut: setelah catatan pengantar akan disajikan pemba-
hasan terperinci mengenai perubahan yang terjadi dalam hubungan 
kerja dan implikasinya terhadap pihak yang bersangkutan. Bagian 
berikut mengurai fenomena dan karakteristik kaum milenial di 
dunia kerja. Kaitan antara perubahan hubungan kerja dan karak-
teristik kaum milenial merupakan sajian berikutnya. Beberapa 
kesimpulan dan rekomendasi untuk aspek kebijakan ketenagaker-
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jaan dan strategi pengorganisasian gerakan buruh akan menjadi 
catatan penutup tulisan ini.  

1. Hubungan kerja yang Berubah

Melalui UU 13 tahun 2003 pemerintah resmi menandai pe-
rubahan hubungan kerja dan hubungan buruh-majikan di sektor 
formal. Norma dalam statushubungan kerja di sektor formal yang 
selama ini permanen – bekerja tetap hingga pensiun - digantikan oleh 
hubungan kerja sementara yang memungkinkan perusahaan atau 
pemberi kerja mempekerjakan buruh hanya ketika membutuhkan. 
Selain itu melalui undang-undang yang sama proses perekrutan 
tenaga kerja juga dilegalkan untuk dilakukan melalui pihak ketiga 
yakni para pemasok tenaga kerja.Status hubungan kerja nonperma-
nen dan perekrutan tenaga kerja melalui pihak ketiga merupakan 
praktek hubungan kerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan 
dan di usaha-usaha kecil di perdesaan yang kini diadopsi dan 
dipraktekkan secara meluas di dalam usaha-usaha menengah dan 
besar di sektor formal manufaktur dan jasa. Sektor-sektor tersebut 
mempunyai pola hubungan kerja yang amat fleksibel yang 
menyesuaikan dengan karakter proses produksinya. Sektor 
pertanian misalnya memiliki corak proses produksi yang bersifat 
musiman sesuai dengan tahapan produksinya sejak penyiapan lahan 
hingga panen. Dalam kaitan itu maka norma hubungan kerja dalam 
produksi pertanian bersifat sementara dan infomal. Tahapan 
dalam proses produksi pertanian biasanya dilakukan oleh tenaga 
kerja yang berbeda-bedasesuai dengan keahlian yang dibutuhkan 
(misalnya tukang cangkul tanah, penanam, perawatan dan pema-
nen). Pola hubungan kerja tersebut memiliki system upah yang 
berbeda-beda: berdasarkan satuan waktu atau time rate (harian) 
atau berdasarkan satuan hasil atau piece rate (borongan). Sistem 
upah lain yang khas pertanian adalah ceblokan-bawon, maro, motong, 
bagi hasil (Makali 1979:7-13). Pengerahan tenaga kerja pertanian 
dilakukan oleh pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari 
pemilik sawah dan akan mendistribusikan upah kepada buruh tani 
yang direkrutnya.

Pola hubungan kerja dan perekrutan tenaga kerja di sektor 
usaha-usaha kecil perdesaan kurang lebih sama dengan di sektor 
pertanian. Selain bentuk hubungan kerja yang tidak tetap tergantung 
musim danbersifat informal, system upah harian dan borongan 
juga menjadi ciri hubungan kerja di sektor tersebut.

Pola hubungan kerjayang fleksibel dan informal beserta system 
pengupahannya itu kini diadopsi dan diterapkan di berbagai sektor 
industry manufaktur dan jasa yang termasuk dalam kategori sektor 
formal. Dalam konteks ini maka yang sesungguhnya terjadi adalah 
bentuk informalisasi hubungan kerja di sektor formal.

Perubahan status hubungan kerja dan norma baru hubungan 
kerja serta system pengupahan yang bercorak fleksibel dan 
mengandung ciri informal yang diberlakukan di sektor formal 
semacam itu tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi merupakan 
sebuah fenomena global yang dilakukan sebagai upaya perusa-
haan menghadapi fluktuasi ekonomi, meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas serta mengurangi biaya tenaga kerja.Perubahan-pe-
rubahan yang menyangkut hubungan kerja, system pengupahan 
dan pola perekrutan tenaga kerja bertujuan agar perusahaan tetap 
kompetitif dan mampu bertahan bahkan berkembang. Inti dari 
perubahan itu adalah pola kerja yang semakin fleksibel dengan 
menggeser pekerjaan penuh waktu (full-time work) dan mengandalkan  
pekerjaanparuh waktu (part-time work)serta mengurangi pekerjaan 
tetap/permanen menjadi temporer atau sementara (Welford & 
Prescott, 1992).

Hubungan kerja yang fleksibel atau labour flexibilitykini menjadi 
norma dalam dunia kerja di seluruh dunia (Welford & Prescott 
1992, Rifkin 2004, Tjandraningsih & Nugroho 2008, Hsiao et al 2015, 
Dubois 2017). Dalam skema labour market flexibilityyang intinya 
menunjuk pada kemudahan dan kebebasan perusahaan untuk 
merekrut dan melepas buruh sesuai dengan kebutuhannya dan 
melibatkan pihak ketiga yakni pengerah tenaga kerja atau labour 
agency. Implikasi langsungnya adalah kerumitan dalam hubungan 
perburuhan, terpecahnya tenaga kerja berdasarkan status hubungan 
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kerja dan melemahnya pengaruh dan kekuatan serikat buruh. 
Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kondisi kerja 
dan kesejahteraan buruh yang memunculkan apa yang dinamakan 
precarious work (Hsiao et al 2015).Precarious work menunjuk pada 
pekerjaan yang tidak pasti dan tidak terjamin dan pekerja merupa-
kan pihak yang menanggung resiko terbesar karena menerima 
perlindungan kerja dan jaminan sosial yang terbatas (2015:1). 
Precarious work memunculkan kelas pekerja baru yang oleh Guy 
Standing disebut sebagai kaum precariat yaitu orang-orang yang 
memiliki pekerjaan yang tidak tetap, berjangka pendek dan peng-
hasilan yang tidak menentu (2011).Jauh sebelumnya Jeremy Rifkin 
dalam bukunya The End of Workyang membahas perubahan kerja 
yang terjadi di AS telah mengidentifikasi perubahan-perubahan 
yang terjadi  dalam cara bekerja yang berdampak pada hubungan 
kerja dan menciptakan apa yang disebut oleh Standing sebagai 
precariat. Rifkin mengatakan: While the conditions of work is 
re-engineered….{T}he changing nature of work is also contributing to 
their economic insecurity. Many workers are no longer able to find full-
time employment and long-term job security (2004:190).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa perubahan dalam 
hubungan kerja menjadi lebih fleksibel dan informal yang terjadi 
di Indonesia merupakan fenomena global. Perubahan itu  merupa-
kan konsekuensi yang melekat pada berbagai upaya perusahaan 
atau modal untuk mempertahankan diri atau meningkatkan 
daya saingnya  melalui perubahan cara produksi dan kemajuan 
teknologi. Seluruh perubahan tersebut mempengaruhi karakteristik 
dan pendekatan hubungan industrial sehingga diperlukan redefinisi 
dan regulasi hubungan industrial yang baru.

2.kaum Milenial di Dunia kerja

Kaum milenial adalah sebutan bagi orang-orang yang lahir 
dalam kurun waktu 1980-2000. Pengistilahan dan kategorigenerasi  
ini diperkenalkan oleh dua orang ahli sejarah dari Amerika Serikat 
Neil Howe dan William Strauss pada tahun 1991 melalui bukunya 
berjudul Generationsdan kini menjadi istilah yang amat popular. 

Generasi ini saat ini berusia antara 20 dan akhir 30an tahun dan 
merupakan bagian dari angkatan kerja produktif. Generasi ini di-
anggap memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelum-
nya karena mereka ‘’……were being raised with so much structure and 
protection compared to the generations that immediately preceded 
them -- both Gen X and their mostly Baby Boomer parents -- that they 
were destined to leave a very different mark. Generasi ini tumbuh dan 
dibesarkan dengan banyak perlindungan yang dengan sendirinya 
akan memunculkan ciri yang berbeda. Beberapa ciri milenial di an-
taranya berpikiran terbuka, bersikap inklusif dan toleran terhadap 
minoritas, percaya diri, ekspresif serta liberal. Mereka juga meng-
inginkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, bekerja lebih individual 
dan memerlukan masukan dan saran untuk karir mereka. 

Kelompok milenial adalah kelompok pekerja produktif usia 
muda dan merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai bonus 
demografi, ketika jumlah kelompok produktif mencapai jumlah 
terbesar. Sebagai catatan, pada tahun 2020-2030, Indonesia akan 
memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif. Bonus demografi 
sebagaimana dinyatakan oleh UNFPA (United Nations Population 
Fund) sebuah lembaga PBB yang mengurus kependudukan menun-
jukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Potensi pertum-
buhan ekonomi yang tinggi merupakan hasil dari pergeseran struktur 
usia penduduk  terutama ketika jumlah penduduk usia kerja lebih  
dominan dibandingkan  dengan penduduk bukan usia kerja. 
Lembaga tersebut menyebutkan bahwa bonus demografi akan 
dicapai pada saat terjadi peningkatan jumlah penduduk muda 
dan penurunan fertilitas.  

Statistik Pemuda BPS memperlihatkan kelompok pemuda pro-
duktif pada tahun 2016 berjumlah 62,06 juta pemuda dari 257,9 
juta penduduk di seluruh Indonesia dan mereka lebih banyak tinggal 
di perkotaan (2017).Lebih lanjut  statistik yang sama memperlihatkan 
bahwa kelompok pekerja muda di perkotaan paling banyak bekerja 
di sektor perdagangan, jasa, dan industry dan dari separuh pekerja 
pemuda bekerja sebagai buruh/karyawan dan bekerja sebagai 
pekerja formal (2017).
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Kaum milenial Indonesia memiliki ciri yang sama dengan 
milenial di seluruh dunia. Mereka amat melek teknolo-
gi komunikasi dan disebut digital immigrant atau imigran digi-
tal dan bukan pribumi digital (digital native) seperti generasi Z 

. Istilah pribumi digital yang diperkenalkan oleh Mark Prensky ta-
hun  2001menunjuk pada anak-anak yang lahir di jaman teknologi 
digital dan mengenal computer dan internet sejak usia amat dini 
dan memperlakukan teknologi informasi sebagai bagian dari hid-
up. Sedangkan imigran digital menunjuk pada kelompok milenial 
(mereka yang yang lahir pertengahan 80an) yang mengadopsi 
teknologi di saat dewasa. 

Sebagai pekerja, kelompok milenial dianggap memiliki sikap 
yang terbuka dan fleksibel, membutuhkan dukungan dan apresiasi 
serta kebutuhan untuk berkembang yang tinggi. Pada saat yang 
sama mereka memasuki dunia kerja yang sudah berubah menjadi 
amat fleksibel dan mengutamakan efisiensi sebagaimana diuraikan 
di bagian sebelumnya di atas. Pembahasan mengenai kelompok 
milenial di dunia kerja banyak sekali membahas pekerjaan di sektor 
penyedia jasa berbasis teknologi dan industry kreatif di perkotaan. 
Belum ada studi yang secara khusus mempelajari ciri dan perilaku 
mereka di sektor industry manufaktur atau di pabrik-pabrik. Pene-
litian dan kajian perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia 
belum ada yang memperhatikan pekerja muda milenial dan karak-
teristiknya sebagai generasi baru buruh, sebagai agensi yang pent-
ing dimasukkan dalam analisisnya (Panimbang & Mufakhir 2017, 
Tjandra 2016, LIPS 2015, Arifin dkk 2012, Hakim 2012)

Di industry jasa dan manufaktur, bekerja secara temporer den-
gan status kontrak melalui agen penyalur tenaga kerja sudah men-
jadi norma sejak hampir limabelas tahun terakhir. Para pekerja 
muda ini hampir tidak mengenal status hubungan kerja tetap dan 
terbiasa dengan status kontrak yang terus diperpanjang.Beberapa 
studi dan kasus menunjukkan kesempatan kerja bagi kaum muda 
memang terbuka karena preferensi perusahaan terhadap mere-
ka, akan tetapi kesempatan mempertahankan pekerjaan semakin 
menurun karena system kontrak dan justru karena preferensi ter-
hadap kelompok usia mereka. Batas usia yang diinginkan semakin 

rendah dan 30 tahun sudah bukan merupakan prioritas untuk 
dipekerjakan (Tjandraningsih dkk 2010, Herawati dkk 2011). Di 
samping itu secara umum para pekerja muda masuk dunia 
kerja tanpa pengetahuan yang memadai mengenai hak  dan per-
lindungan sebagai pekerja yang diberikan oleh pemerintah 
melalui Undang-Undang.  Kedua kondisi ini berjalin menciptakan 
sebuah situasi yang menempatkan mereka sebagai pekerja dengan 
posisi tawar yang lemah.

Satu karakteristik pekerja muda masa kini adalah mereka asing 
terhadap pengorganisasian dan aksi kolektif buruh. Pengamatan 
di sektor manufaktur menunjukkan bahwa setidaknya dalam 
sepuluh tahun terakhir serikat pekerja semakin tidak popular di 
kalangan pekerja muda antara lain karena dampak diterapkannya 
bentuk hubungan kerja yang fleksibel dan temporer. Selain itu 
serikat pekerja juga masih belum menyesuaikan diri dengan peru-
bahan yang terus terjadi dan kurang kreativitas dan inovasi dalam 
membangun relevansi berserikat di tengah perubahan. Strategi 
perjuangan serikat sejauh ini masih terlalu tradisional sehingga 
cenderung terpinggirkan dalam konfigurasi aktor hubungan 
industrial.

Perubahan cara pandang dan sikap pekerja muda mengenai 
dan dalam pekerjaan menjadi penting untuk dipahami oleh pemerin-
tah, serikat pekerja dan manajemen dalam kerangka perubahan 
system hubungan industrial. Sejauh ini kelompok manajemen 
adalah yang paling aktif mempelajari karakteristik kelompok 
milenial dan mengembangkan strategi manajemen sumber daya 
manusia yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok tersebut. 
Serikat pekerja masih sangat kurang jika tidak hendak mengatakan 
belum melakukan kajian mengenai kelompok  yang akan menjadi 
potensi pekerja yang akan diorganisasi ini.Sementara itu pemerintah 
cenderung memperhatikan dan memfasilitasi kelompok milenial di 
dunia kerja dengan focus pada industry jasa berbasis teknologi dan 
industry kreatif.

Di dalam kerangka hubungan industrial, perubahan di dunia 
kerja dan perubahan ciri-ciri angkatan kerja memunculkan 
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kebutuhan untuk membedah dan memeriksa kembali – atau mengu-
bah jika perlu - pendekatan dan konsep dalam hubungan industrial 
yang konvesional. Perubahan-perubahan tersebut membawa 
konsekuensi pada pergeseran perimbangan kekuatan dalam 
relasi industrial yang meletakkan posisi tawar perusahaan/mana-
jemen yang semakin kuat melalui praktek fleksibilitas produksi dan 
hubungan kerja.

3.  arah kebijakan Hubungan Industrial dan karakteristik 
Baru Pekerja

Secara konseptual hubungan industrial merupakan sebuah 
hubungan dalam dunia kerja yang melibatkan tiga aktor utama 
yakni pengusaha/manajemen, pekerja (serikat pekerja) dan pe-
merintah. Teori hubungan industrial yang paling banyak dijadikan 
acuan baik secara apa adanya maupun secara kritis adalah teori 
system hubungan industrial yang dibangun oleh John Dunlop.  
Inti dari teori Dunlop adalah mengenai struktur hubungan tiga 
aktor hubungan industrial dan bagaimana mengatasi persoalan 
dalam hubungan pekerja dan manajemen melalui kesepakatan. 
Sistem hubungan industrial menurut Dunlop mencakup empat hal: 
aktor, aturan dan proses pembuatan aturan, konteks dan ideolo-
gi. Kelompok yang kritis terhadap teori Dunlop melengkapi teori 
tersebut dengan pendekatan strategic choice  atau pilihan strategis 
para aktor dan perimbangan kekuasaan di antara para aktor yang 
berpengaruh terhadap kemampuan atau kekuatan aktor-aktor untuk 
mendesakkan pilihan dan kepentingannya terhadap satu sama lain 
(Kelly 1998: 18-19).

Secara esensial focus hubungan industrial adalah hubungan ma-
najemen dengan (serikat) pekerja yang dibangun melalui negosiasi 
dan dialog social di dalam perusahaan untuk menentukan aturan 
kerja dan cara berhubungan serta pencegahan/penanganan konflik 
di dalam tempat kerja dan di luar perusahaan untuk menentukan 
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur hubungan indus-
trial dan mencegah konflik industrial serta menjaga keseimbangan 
kekuatan manajemen dan pekerja.

Konflik industrial merupakan suatu kondisi yang niscaya dalam 
hubungan industrial karena perbedaan kepentingan yang melekat 
di antara manajemen dan pekerja serta kesenjangan penguasaan 
sumber daya di antara keduanya. 

Di dalam realitanya, hubungan industrial di Indonesia amat di-
warnai konflik. Dalam rezim politik yang berbeda sejak Orde Baru 
hingga saat ini,  faktor utama yang dominan sebagai penyebab 
konflik adalah kebijakan  pemerintah. Di masa Orde Baru kebijakan 
pemerintah amat pro perusahaan dan merepresi serikat buruh 
sehingga memunculkan perlawanan-perlawanan buruh. Di masa 
reformasi dan saat ini, secara rumusan kebijakan pendulum kebija-
kan bergeser pro pekerja tetapi amat liberal, akan tetapi amat ber-
masalah dalam soal implementasi kebijakan.Inkonsistensi antara 
kebijakan dan implementasi menjadi warna utama konflik industrial 
di Indonesia selama hampir dua dekade reformasi. Dua kebijakan 
utama yang menunjukkan inkonsistensi dalam implementasinya 
adalah soal upah dan fleksibilisasi tenaga kerja.

Berbagai konflik industrial yang terjadi dalam kurun waktu 
tersebut mewujud dalam aksi-aksi industrial dalam bentuk 
demonstrasi dan pemogokan. Rangkaian aksi demonstrasi buruh 
yang berskala nasional dan menjadi puncak besarnya pengaruh 
serikat buruh, dicatat lebih rinci oleh Fahmi Panimbang (2018) 

dan Abu Mufakhir (2012). Konflik industrial menajam karena dialog 
social semakin ditinggalkan oleh para aktor, sikap saling tidak 
percaya antar aktor meningkat dan pendulum kebijakan-kebijakan 
pemerintahan Jokowi-JK 
kembali bergerak ke arah 
yang berpihak kepada 
pengusaha.

Tiga tahun terakhir ini 
kebijakan hubungan indus-
trial diarahkan untuk mem-
perkuat posisi tawar dan 
mempermudah ruang gerak 
pengusaha dalam aspek 

Sejak outsourcing dilegalkan 
muncul dua ciri baru hubungan 
kerja yakni pekerja memiliki 
dua majikan dan hilangnya 
kerja tetap Ciri baru itu ber-
dampak langsung terhadap 
pola hubungan buruh-majikan 
dan terhadap pelemahan 
serikat buruh.
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ketenagakerjaan. Berbagai peraturan mengenai tenaga kerja 
dilonggarkan, partisipasi serikat pekerja dikurangi dalam pene-
tapan upah minimum dan penaklukan pimpinan serikat dilakukan 
melalui politik balas budi.

Semua itu terjadi di tengah perubahan hubungan kerja yang se-
makin fleksibel. Dalam kerangka hubungan industrial masuk aktor 
baru yang besar pengaruhnya terhadap posisi tawar pekerja dan 
menentukan kesejahteraan pekerja  yakni para penyalur tenaga 
kerja. Sejak outsourcing dilegalkan muncul dua ciri baru hubungan 
kerja yakni pekerja memiliki dua majikan dan hilangnya kerja tetap  
Ciri baru itu berdampak langsung terhadap pola hubungan bu-
ruh-majikan dan terhadap pelemahan serikat buruh.

Meskipun fenomena perubahan praktik hubungan industrial 
telah terjadi selama hampir limabelas tahun sejak tahun 2003, ser-
ikat pekerja merupakan aktor yang paling tidak siap menghadapi 
perubahan tersebut. Meskipun ada titik-titik peran krusial serikat 
pekerja dalam dinamika hubungan industrial terutama melalui aksi 
massa102 pada dasarnya serikat pekerja menjadi obyek perubahan 
yang tidak mampu ikut menentukan arah dan bentuk perubahan. 
Posisinya bahkan semakin lemah. Dua data keras menunjukkan 
hal itu. Pertama, serikat pekerja disingkirkan dari proses peneta-
pan upah minimum103 melalui peraturan pemerintah yang mena-
brak Undang-undang 13 tahun 2003 mengenai penetapan upah 
minimum. Kedua, jumlah anggota serikat pekerja secara nasional 
menurun drastic dalam kurun waktu sepuluh tahun. Data verifikasi 
anggota serikat pekerja yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga 
Kerja tahun 2017 menunjukkan bahwa total anggota serikat saat 
ini sebanyak 2,7 juta. Sebuah ilustrasi yang perlu dijadikan pengin-
gat bagi serikat pekerja adalah realita yang disampaikan oleh salah 
seorang pimpinan serikat pekerja. Pada tahun 1998 ketika hanya 
ada satu serikat pekerja jumlah anggota serikat sebesar empat 
juta orang. Tahun 2017 dengan 14 Konfederasi SP/SB dan 114 Fed-
erasi SP/SB jumlah pekerja yang berserikat hanya dua juta tujuh 

102 Lihat Tjandra 2016 dalam https://www.suara.com/wawancara/2016/04/25/070000/
surya-tjandra-gerakan-buruh-melemah-dan-terpecah

103 Pasal 44 PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

ratus ribu orang. Angka-angka itu menunjukkan bahwa kekuatan 
masing-masing federasi dan konfederasi amat kecil. Terlebih jika 
dibandingkan dengan jumlah pekerja di sektor formal yang se-
banyak sekitar empat puluh tujuh juta orang. Angka tersebut juga 
memperlihatkan bahwa serikat pekerja tidak popular bahkan di 
antara pekerja formal yang menjadi basis tradisional pengorganisa-
sian serikat buruh.

Mengikuti argument pokok tulisan ini bahwa perubahan dalam 
hubungan kerja disebabkan oleh system dan organisasi produksi 
yang semakin fleksibel yang berkombinasi dengan karakter baru 
pekerja, analisis mengenai konfigurasi aktor dan praktek hubungan 
industrial perlu diperiksa ulang. Uraian di atas memperlihatkan 
bahwa setidaknya untuk kebutuhan pendekatan dan praktek 
hubungan industrial realita berikut ini perlu diperhatikan:

1. Hubungan kerja fleksibel menciptakan aktor majikan baru dalam 
hubungan industrial

 Perusahaan penyalur tenaga kerja menjadi majikan baru pekerja 
melalui proses perekrutan dan ikatan hubungan kerja melalui 
kontrak dengan pekerja serta penentu keberlanjutan hubungan 
kerja.

2. Perubahan dalam organisasi dan system hubungan kerja 
meningkatkan fungsi control terhadap pekerja

 Pada dasarnya perubahan tersebut memperkuat control ter-
hadap pekerja. Hubungan kerja temporer merupakan instrumen 
kontrol kinerja karena menentukan diperpanjang atau tidaknya 
kontrak kerja

3. Peran dan fungsi serikat pekerja berkurang

 Perubahan dalam organisasi dan system kerja dilakukan 
sepenuhnya oleh pengusaha dan pemerintah dan hampir tidak 
melibatkan serikat pekerja. Hubungan kerja kontrak melalui 
system outsoucing tenaga kerja berimplikasi terhadap menurun-
nya minat berserikat karena baik secara lugas atau terselubung 
hubungan kerja kontrak melarang buruh berserikat

4. Dialog sosial semakin berkurang intensitas dan relevansinya.
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Konflik-konflik industrial menunjukkan bahwa dialog sosial dalam 
berbagai bentuknya (konsultation, kesepakatan bersama, pe-
rundingan, negosiasi) tidak terjadi atau tidak efektif.Dialog sosial 
yang semakin berkurang berarti menurunkan proses-proses peru-
musan regulasi, proses negosiasi dan pembentukan kohsei social 
di antara para aktor hubungan industrial.

Tingkat saling percaya di antara pekerja dan pengusaha semakin 
tergerus sehingga upaya penyelesaian konflik semakin banyak 
dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial yang memakan 
waktu, tenaga dan biaya.

Realita tersebut merupakan indikasi bahwa teori pluralis dalam 
hubungan industrial yang membawa nilai kolektivitas dan melegiti-
masi eksistensi dan fungsi serikat semakin tidak relevan. Sebaliknya 
nuansa pendekatan radikal yang meyakini bahwa perusahaan 
yang haus keuntungan tidak peduli pada buruhnya -kecuali karena 
kewajiban hukum yang ada- dan akan mengambil keuntungan dari 
pekerja melalui setiap kesempatan yang muncul, menjadi makin-
nyata.

Kondisi yang konfliktual tersebut sesungguhnya tidak mengun-
tungkan bagi semua pihak. Hubungan industrial diwarnai oleh 
kondisi ‘menang-kalah’. Media berunding dan negosiasi bipartite 
tidak efektif. Fungsi tripartite tidak berjalan  dan perimbangan 
kekuatan antara ketiga pihak menjadi tidak setara. Di satu sisi 
kolaborasi pengusaha dan pemerintah menjadi semakin kuat dalam 
menentukan arah dan proses hubungan industrial, di sisi lain 
kekuatan serikat buruh semakin lemah dan terfragmentasi. Kondisi 
ini memang tidak spesifik untuk Indonesia melainkan cerminan 
dari kondisi hubungan industrial yang terjadi di tingkat global.

Kaum pekerja generasi milenial berada dalam konteks 
hubungan industrial semacam itu yang sudah menjadi norma dan 
tidak dapat dihindarkan. Mereka merupakan kaum pekerja yang 
harus melupakan sebuah pekerjaan seumur hidup yang mendapat-
kan perlindungan dan jaminan kerja dan bebas berorganisasi. 
Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, hubungan 
kerja yang fleksibel telah dianggap sebagai hubungan kerja yang 

seharusnya. Berbagai perlawanan untuk mempertahankan status 
hubungan kerja tetap dengan segala perlindungannya tidak mampu 
mengembalikan keadaan. Usaha-usaha serikat pekerja merebut 
kembali kepastian dan kenyamanan kerja selalu kandas104 sebab 
pemerintah dan pengusaha meyakini hanya dengan cara-cara 
yang fleksibel sektor usaha akan bergairah dan ekonomi akan 
tumbuh. Rangkaian regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk 
memfasilitasi kemudahan berusaha di sektor tenaga kerja dengan 
jelas memperlihatkan keyakinan itu. 

Kondisi hubungan industrial  sebagaimana diuraikan di atas 
memberikan pekerjaan rumah besar bagi serikat pekerja untuk 
menyeimbangkan kedudukan dan menjadi partner yang setara 
dengan pengusaha dan pemerintah. Di samping itu serikat pekerja 
juga sangat berkepentingan untuk mengembalikan relevansinya 
sebagai pembawa kepentingan pekerja dalam sebuah konteks di 
mana keberadaan serikat pekerja semakin berjarak dengan public 
yang lebih luas, keanggotaan serikat pekerja yang sangat kecil dan 
munculnya generasi baru pekerja.Khusus mengenai generasi baru 
pekerja, tantangan untuk pengorganisasian semakin berat karena 
generasi baru ini terasing dari sejarah dan fungsi gerakan buruh. 
Citra dan wujud serikat buruh di kalangan ini amat kabur dan di-
anggap tidak berhubungan dengan realitas mreeka di dunia kerja.
Kondisi ini masih ditambah dengan asosiasi bahwa berserikat han-
ya berlaku untuk para pekerja kasar dan rendahan. Jalinan kondisi 
tersebut memberikan sinyal yang jelas bahwa strategi pengorgani-
sasian buruh harus diubah. Pendekatan dan cara-cara lama untuk 
pengorganisasian dan pendidikan tidak akan mungkin dapat 
dipertahankan dan prinsip-prinsip mengenai tujuan dan cara 
berserikat perlu dimodifikasi dan dikemas dengan cara baru.

Memperkenalkan relevansi serikat pekerja kepada para pekerja 
muda perlu dilakukan dengan substansi dan metode yang 
disesuaikan dengan karakteristik mereka. Memahami karakteristik 
pekerja muda baik karakteristik individual maupun karakteristik 
kolektif menjadi penting. Sudah banyak kajian mengenai generasi 
milenial maupun generasi sesudahnya yang dapat digunakan 

104  Tjandraningsih & Nugroho 2018, akan terbit
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sebagai acuan untuk mengenali karakter mereka105. Menurut Yoris 
Sebastian dalam bukunya Generasi Langgas, kaum milenial memi-
liki ciri-ciri sebagai berikut: sangat cepat memahami teknologi 
ternyata lebih mandiri, bisa diandalkan, dan beraniserta membu-
tuhkan empati106. Mereka juga memiliki dan mengakui kontradiksi 
identitasnya. Muhammad Faisal mengidentifikasi generasi ini 
sebagai individu yang memiliki nilai-nilai komunal tetapi sekaligus 
individualis, menyukai kesederhanaan tetapi sekaligus hedonis 
serta tulus dan loyal (2017:50-55). Dengan kombinasi karakteristik 
semacam itu maka cara-cara yang dogmatic dan nondialogis tidak 
lagi tepat digunakan untuk menghadapi generasi pekerja muda 
sebab mereka lebih cocok dengan cara-cara yang memberikan 
apresiasi terhadap keberadaan mereka. Dalam memperkenalkan 
peran tradisional serikat pekerja terhadap generasi muda milenial 
maupun sesudahnya, diperlukan cara-cara yang baru dan inovatif. 
Keterampilan mereka dalam teknologi komputer dan komunikasi 
dapat amat membantu untuk merancang media untuk memperke-
nalkan serikat pekerja secara lebih sesuai de dengan karakter 
mereka sehingga efektif.

Dari sisi pemerintah dalam perannya sebagai regulator peru-
bahan-perubahan ini juga perlu disikapi dengan lebih bijaksana 
melalui kebijakan yang menyeimbangkan dan mendorong 
harmoni pengusaha dan pekerja. Gelombang besar fleksibilisasi 
dan perubahan teknologi memang tidak dapat dihindari akan 
tetapi mengantisipasi dan menyiapkan perangkat kebijakan yang 
memadai untuk menciptakan hubungan industrial yang produktif. 
Di dalam praktiknya, urusan hubungan industrial-  sebagaimana 
di tataran bidang kajian akademik yang multidisiplin - merupakan 
urusan lintas institusi pemerintahan. Kebijakan ekonomi, industri, 
pendidikan dan ketenagakerjaan perlu disusun secara kompak dan 
berkaitan untuk memfasilitasi sekaligus menciptakan hubungan 
industrial yang baik.

Selain melakukan koordinasi ketat dalam menyusun kebijakan, 
pemerintah juga memiliki kewajiban mendorong kembali dialog 

105 Lihat misalnya Faisal 2017 dan Sebastian 2016 untuk generasi milenial 
Indonesia dan Stillman & Stillman 2017 untuk generasi Z Amerika.

106 https://kumparan.com/swaonline/memahami-generasi-langgas-millennials

sosial. Diperlukan pemikiran baru bagaimana caranya mendorong 
dialog sosial di masa sulit ketika serikat pekerja makin lemah, pen-
gusaha semakin ‘di atas angin’ dan pemerintah berambisi mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang diakui dunia.

CatataN PENutuP

Situasi hubungan industrial di Indonesia hampir dua dekade 
terakhir adalah situasi hubungan industrial di masa krisis ekonomi 
yang juga terjadi di belahan dunia lainnya: di Eropa, di AS di Asia.Ciri 
utama hubungan industrial di masa ini adalah ketidakpastian prospek 
pekerjaan107. Justru di masa krisis dialog social amat dibutuhkan 
akan tetapi diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat pertama 
adalah tumbuhnya sikap saling percaya di antara para pihak, bipartite 
maupun tripartite. Prasyarat kedua pemerintah melibatkan secara 
setara pengusaha dan serikat pekerja untuk merundingkan jalan 
keluar dari persoalan yang muncul dalam kaitan dengan ketenaga-
kerjaan untuk menghasilkan solusi hasil negosiasi. Prasyarat 
ketiga ketidakseimbangan posisi pekerja terhadap pengusaha  
harus diakui oleh para pihak. Prasyarat ke empat ada kesediaan 
untuk saling mendengarkan dan melakukan kompromi.

Ketegangan dan konflik dalam hubungan industrial yang terjadi  
akhir-akhir ini sesungguhnya merupakan dampak dari kecenderungan 
pemerintah yang memberi prioritas pada kelangsungan usaha 
dalam usaha mengatasi krisis ekonomi dengan akibat mengor-
bankan kepentingan pekerja. Meletakkan kepentingan pekerja dalam 
prioritas kebijakan perlindungan bisa dijadikan langkah penye-
imbang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Langkah-langkah 
antisipasi dan prediksi arah perubahan juga perlu dilakukan oleh 
semua aktor hubungan industrial agar lebih siap menghadapi 
dinamika yang akan muncul.

107 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/docu-
ments/publication/wcms_157973.pdf
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PrOBLEMatIka NOrMatIf PkWt DaLaM 
uu kEtENaGakErJaaN

Oleh : M. Hadi Shubhan

Dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

1. Latar Belakang

Undang-undang merupakan prosduk hukum yang lahir tidak 
lepas dari kesepakatan-kesepakatan politik serta isinya seringkali 
merupakan refleksi dari keadaan pada masanya. Prosposisi ini juga 
bisa untuk menggambarkan kelahiran dan substansi dari UU No. 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya dapat disingkat 
dengan : UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan merupakan 
satu paket UU Perburuhan yang terdiri dari 3 (tiga) Undang-undang, 
yakni, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 
UU No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tiga Paket Kebijakan perburuhan tersebut dilatarbelakangi oleh 
program globalisasi Multi National Coorperation yang didirikan oleh 
Negara-negara kaya kapitalis di dunia. MNC inilah yang kita kenal 
antara lain sebagai IMF dan World Bank. Dengan dalih mengen-
taskan kemiskinan, IMF menawarkan pemberian hutang kepada 
Indonesia dengan syarat Indonesia harus melakukan perubahan 
beberapa kebijakan agar lebih menguntungkan negara-negara 
kapitalis tersebut108.

UU Ketenagakerjaan lahir tidak dapat dilepaskan kesepaka-
tan-kesepakatan politik didalam pembuatannya di lembaga 
legislatif serta isinya sebagian juga merefleksikan keadaan pada 
sekitar waktu kelahirannya. Hal ini bisa dibuktikan norma-norma 
yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, yang di dalamnya terdapat 

108 LBH Jakarta, Politik Hukum Perburuhan Di Indonesia, di download dari http://
www.bantuanhukum.or.id/web/politik-hukum-perburuhan-di-indonesia/, 
pada tanggal 27 Desember 2016, pukul 11.00.
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substansi perimbangan antara substansi yang menguntungkan pihak 
pengusaha serta substansi yang menguntungkan pihak pekerja 
atau serikat pekerja. Bentuk kompromi tersebut seringkali membuat 
suatu norma menjadi ambigu bahkam menjadi norma kabur 
(vague norm). 

Kekaburan atau keambiguianbeberapa  norma dalam UU Kete-
negakerjaan ini, paga gilirannya menimbulkan ketidakpastian atau 
kesulitan  dalam implementasinya pada hubungan industrial serta 
dalam penegakan hukumnya jika terjadi perselisihan. Ketidakpastian 
ini akan merugikan para pemegang kepentingan (stakeholders) baik 
pihak pengusaha, pihak pekerja, maupun pihak pemerintah selaku 
pengawas norma ketenagakerjaan.  Demikian pula masyarakat pada 
umumnya akan terkena imbas dari adanya ketidakpastian tersebut. 
Hal ini karena adanya ketidakkondusifan iklim hubungan industrial 
akanmenimbulkan multiplier effects dalam banyak bidang yang 
tentu akan berimbas pada masyarakat secara luas.

Salah satu norma dalam UU Ketenagakerjaan yang merupakan 
bentuk kompromi kepentingan pengusaha dan kepentingan 
pekerja akan tetapi normanya ambigu dan kabur adalah penga-
turan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PKWT 
dikatakan merupakan sebagian kepentingan pengusaha karena 
PKWT merupakan salah satu bentuk flexibility labour market. Salah 
satu kepentingan pengusaha dalam rangka flexibility labour market  
adalah bagaimana semudah-mudahnya merekrut tenaga kerja 
(easy to hire) dan bagaimana semudah-mudahnya melakukan 
pemutusan hubungan kerja (easy to fire). Konstruksi hukum 
PKWT dapat memenuhi kepentingan easy to fire, dimana dengan 
berakhirnya pekerjaan atau berakhirnya jangka waktu tertentu 
yang telah disepakati maka berakhir pula hubungan kerja tersebut 
demi hukum.

PKWT yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan juga mengako-
modasi kepentingan pekerja/buruh. Hal ini terbukti dari norma 
yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan masih membatasi PKWT 
hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, serta jangka waktu PKWT 
yang juga dibatasi tidak boleh terus menerus melainkan untuk 

maksimal beberapa tahun saja. Disamping itu pula tata laksana 
PKWT yang masih cukup birokratis, dimana kontrak PKWT harus 
didaftarkan pada dinas ketenagakerjaan setempat. Disamping 
itu pula adanya ancaman sanksi apabila PKWT tidak sesuai atau 
PKWT melanggar ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Penor-
maan-penormaan demikian tidak lain adalah memberikan 
perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diikat dengan PKWT 
oleh perusahaan.

Adapaun jenis-jenis pekerjaan yang dapat di-PKWT-kan hanya jenis 
pekerjaan tertentu. Ini berarti bahwa tidak semua jenis pekerjaan 
dapat di-PKWT-kan. PKWT  hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya 
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu109 : 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 
atau penjajakan.

PKWT tidak diperkenankan dilakukan  untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap. Adapun batasan  pekerjaan yang bersifat tetap adalah 
pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak 
dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi 
dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. 
Sedangkan pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan 
yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila 
pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak 
terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari 
suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu 
dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan 
tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk 
pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek PKWT. 

109 Vide : Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
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Dalam UU Ketenagakerjaan diatur untuk membatasi jangka 
waktu berlangsungnya PKWT. Adapun termin waktu yang diatur 
untuk PKWT adalah diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 
hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. Setelah perpanjangan, maka PKWT dapat 
dilakukan pembaharuan. Pembaruan PKWT  hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya 
perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian 
kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan 
paling lama 2 (dua) tahun. Dalam Kepmenakertrans No. 100/MEN/
VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT diatur bahwa masa 
tenggang 30 hari terkait pembaharuan PKWT, dapat disimpangi 
oleh para pihak sepanjang diatur dalam perjanjian khusus PKWT 
untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang 
penyelesaiannya paling lama 3 tahun. 

Dalam implementasinya, penerapan PKWT oleh perusahaan 
seringkali tidak dikaitkan dengan jenis atau sifat pekerjaan ter-
tentu yang diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan. Banyak 
perusahaan yang menerapkan PKWT untuk jenis pekerjaan diluar 
yang diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan, yakni mem-PKWT 
untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap. Bahkan terjadi 
banyak kecenderungan perusahaan untuk mem-PKWT-kan terhadap 
semua jenis pekerjaan. Ini artinya perusahaan ketika merekrut 
pekerjanya tidak langsung dengan PKWTT (perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu), melainkan melalui PKWT dulu untuk be-
berapa waktu, lalu baru diikat dengan PKWTT. Bahkan tidak jarang 
malah mem-PKWT terus menerus untuk pekerjaan tetap sampai 
berpuluh-puluh tahun.

Demikian pula banyak perusahaan yang tidak mematuhi termin 
jangka waktu yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan. Banyaknya 
PKWT yang melebihi jangka waktu kumulatif 5 (tahun), seperti 
mem-PKWT sampai puluhan tahun dan bahkan sampai usia 
pensiun. Demikian pula meski dalam jangka waktu kumulatif 5 
tahun, akan tetapi dibuat kontrak PKWT setiap 6 bulan sekali sampai 
10 kali kontrak.

Berbagai perselisihan mengenai PKWT tersebut bisa dipetakan 
menjadi dua bagian besar, yaitu, pertama, karena norma dalam 
UU Ketenagakerjaan atau peraturan organiknya yang kabur (vague 
normen) atau multitafsir. Kedua, karena penyimpangan implemen-
tasinya baik karena kebutuhan maupun karena pelanggaran yang 
sitematis.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka isu hukum yang 
akan dikaji dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa problematika normatif mengenai pengaturan PKWT dalam 
UU Ketenagakerjaan?

2. Apa problematika penerapan norma PKWT di dalam praktik 
hubungan industrial di perusahaan?

2. Hubungan kerja sebagai Poin krusial dalam Hukum 
Perburuhan

Salah satu poin penting sebagai kick-off adanya hubungan kerja 
antara perusahaan dengan pekerja/buruh adalah ketika terjadinya 
perjanjian kerja antar mereka. Dengan demikian status perjanjian kerja 
sangat penting untuk menentukan ada atau tidak adanya hubungan 
kerja antar para pihak tersebut. Guus Herma van Vos, guru besar 
hukum perburuhan Universitas Leiden menyebutnya bahwa adanya 
perjanjian (kerja) tersebut sangatlah esensial110.  Hal ini juga secara 
tegas ditentukan dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yang 
berbunyi “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 
pengusaha dan pekerja/buruh”.Adanya hubungan kerja akan memiliki 
konsekuensi-konsekuensi yuridis lebih lanjut.

Pengertian hubungan kerja secara normatif dalam UU Ketenaga-
kerjaan diartikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan perintah. Namun demikian UU Ketenagaker-
jaan tidak memberikan batasan mengenai napa yang dimaksud 
dengan pekerjaan dan apa yang dimaksud dengan perintah 

110 Guus Heerma Van Voss, Kesepakatan/Perjanjian Kerja, dalam Buku : Bab-Bab 
Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h. 13 
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tersebut. Sedangkan pengertian upah dalam UU Ketenagakerjaan 
diartikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pem-
beri kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan pe-
rundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan.

Iman Soepomo111 mengatakan bahwa Hubungan kerja terjadi 
setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengu-
saha/majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, pekerja/
buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengen menerima upah 
pada pihak lain (pengusaha/majikan) yang mengikatkan diri untuk 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Iman 
Soepomo lebih menitikberatkan adanya upah sebagai unsur yang 
esensial dalam menentukan ada tidak adanya hubungan kerja, 
serta hubungan kerja tersebut dimulai dengan adanya suatu 
perjanjian kerja. 

Baik secara normatif dalam UU Ketenagakerjaan maupun 
menurut doktrin, maka hubungan kerja terjadi apabila ada per-
janjian kerja, atau dapat dikatakan sebaliknya bahwa apabila tidak 
ada perjanjian kerja maka tidak akan pernah lahir hubungan kerja. 
Apabila suatu hubungan antara pemberi pekerjaan dengan penerima 
pekerjaan tidak diikat dalam hubungan kerja, maka ketentuan-keten-
tuan normatif yang ada dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur 
atau sebagai konsekuensi yuridis dari adanya hubungan kerja, 
tidak dapat diberlakukan terhadapnya. Disinilah pentingnya suatu 
hubungan kerja yang lahir dari suatu perjanjian kerja.

Dalam UU Ketenagakerjaan, secara spesifik mengatur hubungan 
kerja ini dalam satu bab penuh, yakni bab IX yang diberi Judul 
HUBUNGAN KERJA, yang terdiri dari 17 pasal (Pasal 50 – 66). Ini 
dapat diartikan pula bahwa UU Ketenagakerjaan menempatkan 
pengaturan mengenai hubungan kerja secara strategis dan penting. 

111 Iman Soepomo,  Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Industrial, Pradnya 
Paramita, Bandung, 2001, hal. 15

Bab mengenai hubungan kerja ini mendahului dari bab-bab yang 
mengatur mengenai segala hal ihwal terkait perlindungan hak-hak 
normatif pekerja. Hal ini dapat dipahami bahwa oleh karena 
berbicara mengenai hak-hak normatif pekerja itu baru ada kalau 
diantara mereka terdapat hubungan kerja tersebut.

3. Perjanjian kerja sebagai Poin awal dalam Hubungan kerja

Hubungan kerja dimulai ketika ada perjanjian kerja antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh. Sebagaimana lazimnya perjan-
jian pada umumnya, perjanjian kerja tidak mensyaratkan sahnya 
perjanjian dengan bentuk tertulis, melainkan perjanjian kerja 
dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Ini prinsip 
umum yang melandasi bentuk perjanjian kerja yang ada dalam 
hukum perburuhan. Hal ini ditegaskan  dalam Pasal 51 ayat (1) 
UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Perjanjian kerja dibuat secara 
tertulis atau lisan”.  Prinsip umum ini berkembang sesuai dengan 
tujuan dari perjanjian lain yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan, 
seperti PKWT dan  PKB, dimana PKWT dan PKB harus dilakukan 
secara tertulis.

Perjanjian kerja, meskipun merupakan perjanjian bernama khusus 
yang diatur diluar KUHPerdata, akan tetapi syarat-syaratnya masih 
mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian 
terdiri dari :

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. suatu objek tertentu; dan

d. suatu causa yang halal/diperbolehkan.

Demikian pula syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja, 
juga masih menangacu  pada ketentuan tersebut. Dalam Pasal 52 
ayat (1) UU Ketenagakerjaan ditentukan bahwa Perjanjian kerja 
dibuat atas dasar :
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a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat 
sahnya perjanjian dan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka 
tidak terlihat bahwa syaratnya salah satunya digantungkan pada 
bentuk tertentu, misalnya bentuk tertulis. Sehingga wajar jika 
dalam UU Ketenagakerjaan ditentukan bahwa perjanjian kerja 
dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula secara lisan. Pembuatan 
perjanjian secara tertulis pada umumnya dimaksudkan untuk 
pembuktian di kemudian hari, dimana alat bukti tertulis mem-
berikan beberapa nilai lebih dibanding dengan bukti yang lain. 
Namun demikian surat atau perjanjian tertulis bukan merupakan 
satu-satunya alat bukti, melainkan ada banyak bukti lain, seperti 
saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, alat bukti eletronik dan 
yang sejenisnya.

Adapun dari segi waktu, maka ada dua jenis perjanjian kerja 
yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu :Pertama, Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Kedua, Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT dalam praktiknya sering disebut 
sebagai perjanjian kerja kontrak, sedangkan PKWTT sering disebut 
sebagai perjanjian kerja tetap. PKWT dikatakan perjanjian kerja 
kontrak karena mengacu pada kontrak waktu tertentu. Hal ini 
sama dengan penyebutan perjanjian sewa menyewa rumah, yang 
sering disebut sebagai kontrak rumah, karena ditujukan untuk 
waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Meskipun 
istilah kontrak baik dalam behasa Belanda maupun dalam Bahasa 
Inggris sama-sama berarti perjanjian. Ricardo Simanjuntak112 
mengatakan bahwa kata kontrak telah menjadi bagian dari bahasa 
Indonesia, karena kontrak telah dipakai dalam KUHPerdata.

112 Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Gramedia, Jakarta, 
2006, h. 27.

4. Problema Normatif Mengenai Jenis atau Sifat Pekerjaan  
PkWt 

Meskipun dalam UU Ketenagakerjaan membagi dua jenis per-
janjian kerja menjadi dua jenis, yakni, PKWT dan PKWTT, namun jika 
dikaji secara lebih komprehensif lagi, sebenarnya UU Ketenagaker-
jaan lebih menitikberatkan hubungan kerja dalam bentuk PKWTT 
(perjanjian kerja tetap). PKWT (kerja kontrak) dimaksudkan dalam 
UU Ketenagakerjaan adalah sebagai hubungan kerja untuk dalam 
kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut adalah terletak pada jenis 
atau sifat pekerjaannya, yakni salah satu dari 4 (empat) jenis 
pekerjaan, yakni :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan 
atau penjajakan.

Hal ini berarti bahwa jika pekerjaan yang merupakan objek 
perjanjian kerja bukan salah satu dari empat jenis pekerjaan tersebut, 
maka hubungan kerja harus diikat dalam PKWTT. 

PKWT sejatinya diperuntukkan pada kondisi pengecualian, dimana 
letak pengecualiannya adalah pada jenis pekerjaan tersebut. Keempat 
jenis pekerjaan yang dapat di-PKWT-tersebut kesemuanya bersifat 
sementara, sehingga pekerjaan yang dapat di-PKWT adalah peker-
jaan yang sifatnya sementara. Apabila jenis pekerjaan yang 
merupakan objek perjanjian kerja bukan salah satu dari 4 jenis 
pekerjaan tersebut atau dengan kata lain bukan pekerjaan yang 
sifatnya sementara, maka PKWT tersebut melanggar ketentuan 
yang diharuskan oleh UU Ketenagakerjaan. 

Pekerjaan yang bersifat tetap sejatinya tidak dapat di-PKWT. UU 
Ketenagakerjaan memberikan batasan apa yang dimaksudkan 
dengan pekerjaan tetap, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 59 
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ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah 
pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak 
dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi 
dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. 
Pekerjaan  yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak ter-
gantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu 
merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus,  
tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses 
produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan 
karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut 
merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan 
tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu 
tertentu.

Adapun ratio legis adanya ketentuan PKWT hanya untuk peker-
jaan sementara adalah bahwa pekerjaan sementara tersebut 
terbatas waktunya, sehingga ikatan dari hubungan kerja antara 
perusahaan dengan pekerja juga bersifat sementara waktu saja. 
Apabila pekerjaan sementara diikat dengan perjanjian kerja tetap 
(PKWTT), maka salah satu unsur adanya hubungan kerja yakni 
pekerjaan menjadi tidak terpenuhi. Misalnya, perusahaan yang 
bergantung pada pekerjaan yang bersifat musiman, ketika musim 
tersebut telah tiada maka pekerjaan menjadi tiada, dan jika hubungan 
kerja masih tetap ada maka menjadi tidak adil karena hakikat 
perusahaan mempekerjakan pekerja adalah mendapatkan peker-
jaan, sebagaimana juga hakikat pekerja bekerja salah satunya adalah 
mendapatkan upah atau yang sejenisnya.

Ketentuan tentang kesementaraan pekerjaan yang dijadikan 
syarat adanya PKWT seringkali dilanggar oleh perusahaan. Perusa-
haan seringkali mengikat pekerjanya dengan PKWT, meski pekerjaan 
tersebut bukan jenis pekerjaan yang masuk dari salah satu dari 4 
pekerjaan yang dapat di-PKWT-kan. Abdul Khakim menyebutkan 
adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap 
ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu113, salah satu diantaranya 
adalah pelanggaran mengenai jenis pekerjaan yang di-PKWT-kan 

113 Abdul Khakim, Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial-An-
tara Peraturan dan Pelaksanaan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 
45-46. 

tersebut. Demikian pula apa yang disampaikan R. Budiyanto114, 
bahwa praktek di lapangan masih banyak pengusaha menerapkan 
perjanjian kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk 
posisi, jenis dan sifat pekerjaan apa saja, apakah bersifat tetap atau 
sementara. Padahal seharus nya pengusaha bisa membedakan 
antara jenis dan sifat pekerjaan yang dikerjakan karena tidak terus 
menerus bisa menggunakan PKWT, sedangkan bila jenis dan sifat 
pekerjaan tersebut dikerjakan secara terus menerus bisa menggu-
nakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pelanggaran terhadap jenis pekerjaan yang di-PKWT-kan tersebut, 
sudah sedemikian massif, sehingga sudah dianggap hal yang 
biasa apabila perusahaan dalam merekrut pekerja baru dengan 
diikat secara PKWT, dan baru kemudian setelah beberapa tahun 
kemudian diikat dengan PKWTT. Bahkan jarang perusahaan dalam 
merekrut pekerja baru yang langsung diikat dengan PKWTT tanpa 
melalui PKWT terlebih dahulu. Beberapa serikat pekerja yang kami 
tanyakan kenapa hal tersebut di’amini’ saja oleh pekerja, para 
aktivis serikat pekerja menjawab bahwa bagi pekerja adalah yang 
penting bekerja, meski mereka berstatus pekerja tidak tetap tidak 
dipermasalahkan yang penting bagi mereka tetap bekerja115. 

Pada sisi lain, banyak perusahaan yang melakukan PKWT dengan 
tidak melihat jenis atau sifat pekerjaan yang sementara, melain-
kan mem-PKWT untuk semua dengan alasan bahwa PKWT dapat 
didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan bukan 
didasarkan pada jenis atau sifat pekerjaan. Perusahaan tersebut 
mendasarkan pada bunyi Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, 
yang berbunyi “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :a. jangka waktu; ataub. 
selesainya suatu pekerjaan tertentu”. 

114 R. Budiyanto, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dalam Human Capital 
Journal, dibaca pada website http://humancapitaljournal.com/perjanjian-ker-
ja-waktu-tertentu-pkwt/, download pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 21.00 
WIB.

115 Hal ini pernah beberapa kali disampaikan kepada penulis, ketika penulis 
memberikan materi sebagai narasumber dalam kegiatan bimtek hubungan 
industrial dan syarat kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja 
Kota Surabaya di tahun 2016 dan 2017. 
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Pemahaman perusahaan yang mem-PKWT dengan tidak melihat 
jenis atau sifat pekerjaan melainkan semata-mata mendasarkan 
pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu adalah 
pemahaman yang kurang tepat. Hal ini karena Pasal 56 ayat (2) 
UU Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai waktu selesainya 
PKWT. Ini artinya waktu selesainya PKWT bisa didasarkan pada 
jangka waktu tertentu, misalnya 12 bulan atau 24 bulan, bisa pula 
didasarkan pada selesainya pekerjaan, seperti, selesainya peker-
jaan pemborongan konstruksi bagi perusahaan kontraktor atau 
selesainya mengerjakan order tambahan bagi perusahaan garmen.
Sedangkan mengenai jenis pekerjaan yang dapat di PKWT tetap 
mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.  

Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai 
sifat pekerjaan yang dapat di-PKWT-kan dan Pasal 56 ayat (2) 
UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai model waktu dari 
PKWT, sebenarnya tidak saling bertentangan atau tidak saling me-
negasikan satu norma dengan norma yang lainnya, melainkan saling 
melengkapi. Ini berarti pertama yang harus dilihat adalah jenis atau 
sifat pekerjaannya. Setelah jenis atau sifat pekerjaannya memenuhi 
syarat yakni salah satu dari 4 pekerjaan yang telah ditentukan, 
maka langkah berikutnya adalah jangka waktu PKWT yakni apakah 
akan menentukan jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka 
waktu yang diperkenankan UU Ketenagakerjaan, ataukah jangka 
waktunya menggunakan ukuran selesainya pekerjaan yang akan 
di-PKWT-kan.

Ada sesuatu yang menarik apa yang diatur dalam Kepmenaker-
trans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT 
mengenai perluasan jenis pekerjaan yang dapat di-PKWT-kan. Dalam 
Kepmenakertrans 100 mengatur PKWT dengan model perjanjian 
kerja harian atau lepas. Perjanjian kerja harian atau lepas dapat 
dilakukan apabila Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang 
berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah 
didasarkan  pada kehadiran. Perjanjian kerja harian atau lepas 
dapat dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja  kurang 
dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.

Perjanjian kerja harian atau lepas yang diatur dalam Kepmenaker-
trans 100 dapat dimaknai sebagaai sesuatu yang bertentangan 
dengan UU Ketenagakerjaan. Jika dimaknai demikian, karena dalam 
UU Ketenagakerjaan sudah secara limitatif mengatur mengenai 
pekerjaan dan waktu yang diperbolehkan untuk PKWT, namun 
Kepmenakertrans 100 memperluas hal tersebut. Namun demikian 
dapat pula dimaknai bahwa Kepmenakertrans 100 tidak bertentangan 
dengan UU Ketenagakerjaan, karena dalam UU Ketenagakerjaan 
tidak secara tersurat melarang hal tersebut sehingga Kepmenaker-
trans 100 merupakan kelengkapan dari apa yang sudah diatur dalam 
UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan memerintahkan dalam 
Pasal 59 ayat 8 bahwa hal-hal lain yang belum diatur maka dapat 
diatur dengan Keputusan Menteri.

5. Problematika Normatif mengenai Jangka Waktu PkWt

Sesuai dengan nomenklatur PKWT, maka PKWT memiliki jangka 
waktu tertentu (fix term). Ini berarti sudah sejak semula, dalam 
PKWT sudah ditentukan jangka waktu berlakunya PKWT tersebut. 
Ratio legis adanya penentuan jangka waktu tersebut adalah oleh 
karena PKWT memang ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang 
sifatnya sementara dan bukan pekerjaan tetap. Pekerjaan semen-
tara tentu memiliki waktu sementara dan tidak bisa selamanya, 
sehingga hubungan kerja pun bersifat sementara.

UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 59 ayat (4), (5), dan (6) mengatur 
jangka waktu PKWT dalam periode sebagai berikut :

1. Kontrak PKWT pertama, menentukan jangka waktu paling lama 
2 (dua) tahun;

2. Setelah kontrak pertama selesai (berapapun jangka waktunya 
sampai maksimal 2 tahun), maka dapat diperpanjang sekali 
perpanjangan saja, dengan jangka waktu perpanjangan untuk 
paling lama 1 (satu) tahun;

3. Apabila kontrak perpanjangan PKWT telah berakhir (berapapun 
jangka waktunya sampai maksimal  1 tahun), maka kontrak ter-
akhir yang dapat dilakukan adalah kontrak pembaharuan PKWT. 
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Kontrak pembaharuan PKWT ini ada persyaratannya yaitu, adanya 
jeda waktu paling sedikit 30 hari serta jangka waktu pembaharuan 
untuk paling lama 1 tahun. 

Jika dianalisis jangka waktu PKWT yang diatur dalam Pasal 59 
ayat (4), (5), dan (6) UU Ketenagakerjaan tersebut, maka dapat 
dikatakan bahwa kontrak PKWT hanya dimungkinkan paling 
banyak adalah 3 kontrak, yakni, kontrak awal, kontrak perpanjangan 
sekali, dan kontrak pembaharuan sekali. Sedangkan jangka waktu 
atas semua 3 kontrak tersebut adalah total maksimal 5 tahun. 
Dua variabel ini adalah kumulatif, yang artinya tidak boleh hanya 
menggunakan parameter hanya salah satu variabel, misalnya 
kontrak PKWT meskipun maksimal 5 tahun, tidak boleh dilakukan 
lebih dari 3 kali kontrak. Seandainya kontrak PKWT sebanyak 10 
kali tiap 6 bulan sekali, meskipun jumlah waktu kumulasi adalah 5 
tahun, hal ini tetap dianggap melanggar ketentuan UU Ketenagaker-
jaan. Demikian pula jika PKWT dilakukan satu kali kontrak selama 
5 tahun, hal ini tetap dianggap melanggar ketentuan UU Ketenaga-
kerjaan.

Ketentuan jangka waktu PKWT yang diatur dalam dalam UU 
Ketenagakerjaan tersebut, sedikit diatur menyimpang dalam 
Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelak-
sanaan PKWT, khususnya  mengenai jeda waktu minimal 30 hari 
dalam rangka pembaharuan PKWT. Dalam Kepmenakertrans 100 
tersebut, jeda waktu minimal  30 hari dalam rangka pembaharuan 
PKWT, dapat ditiadakan khusus untuk PKWT untuk pekerjaan yang 
sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling 
lama 3 tahun, jika diperjanjikan sebelumnya. 

Ketentuan mengenai peniadaan jeda waktu minimal 30 hari dalam 
rangka pembaharuan PKWT sebagaimana yang diatur dalam 
Kepmenakertrans 100 tersebut bertentangan dengan UU Ketenagak-
erjaan yang mengharuskan adanya jeda waktu minimal 30 hari. Ten-
tu peraturan yang lebih rendah (dalam hal ini Kepmenakertrans 100) 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (dalam 
hal ini UU Ketenagakerjaan). Namun demikian, ketentuan yang diatur 
dalam Kepmenakertrans 100 tersebut lebih logis dibandingkan yang 

diatur UU Ketenagakerjaan. Hal ini karena pembaharuan PKWT 
tentu ditujukan untuk melanjutkan kontrak PKWT, sehingga jika 
diharuskan ada jeda waktu minimal 30 hari maka akan terjadi ke-
sulitan bagi perusahaan dimana selama minimal 30 hari tersebut 
pekerjaan yang ada di perusahaan tidak ada pekerja yang menger-
jakan. Demikian pula bagi pekerja/buruh, jeda waktu tersebut juga 
merugikan karena selama jeda waktu tersebut pekerja/buruh tidak 
bekerja dan karenanya tidak memperoleh penghasilan. 

Hal lain yang diatur oleh Kepmenakertrans 100 mengenai jangka 
waktu PKWT yang menyimpang dari UU Ketenagakerjaan adalah 
mengenai tidak ada batasan waktu bagi PKWT yang berjenis per-
janjian kerja harian atau lepas. Dalam Pasal 11 Kepmenakertrans 
100 dikatakan bahwa “Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat 
(2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya”. 
Ketentuan Kepmenakertrans 100 ini meskipun bertentangan dengan 
UU Ketenagakerjaan, akan tetapi ketentuan ini cukup logis, dimana 
perjanjian kerja harian atau lepas adalah menitik beratkan pada 
durasi waktu bekerja yang dalam 1 bulan bekerja kurang dari 21 
hari, sehingga diikat secara harian atau lepas. Hal ini bisa 
diterapkan misalnya pada pekerja yang berprofesi sebagai guru 
atau dosen pada lembaga penyelenggara pendidikan swasta, di-
mana guru atau dosen tersebut bekerja misalnya seminggu hanya 
dua hari kerja sehingga dalam satu bulan hanya bekerja 8 hari, 
maka menjadi logis ketika guru atau dosen tersebut diikat dalam 
suatu perjanjian kerja harian atau lepas, dan tidak dibatasi jangka 
waktu ikatannya tersebut. 

Dalam UU Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai per-
janjian kerja harian atau lepas sebagaimana yang diatur dalam 
Kepmenakertrans 100, padahal dari segi ratio legisnya sangat 
baik untuk kepentingan baik pengusaha maupun pekerja/buruh. 
Kepentingan bagi pengusaha terhadap perjanjian kerja harian atau 
lepas adalah adanya jenis pekerjaan yang tetap akan tetapi durasi  
atau frequensi waktunya tidak banyak dalam kumulasi satu bulan 
atau dalam satu minggu, misalnya pekerjaan dari seorang guru 
atau dosen pada lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang 
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hanya bekerja mengajar dua kali atau tiga kali dalam satu minggu 
yang berarti dalam satu bulan hanya 8 hari atau 12 hari bekerja. 

6. Problematika Normatif Pembayaran Ganti rugi ketika 
Pemutusan PkWt

PKWT dimaksudkan untuk melaksanakan hubungan kerja dalam 
jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan batasan 
maksimal sesuai yang telah ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan. 
Dengan demikian hubungan kerja diharapkan oleh para pihak, baik 
pengusaha maupun pekerja, berlangsung sesuai dengan jangka 
waktu tersebut. 

Jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak dalam 
PKWT, dalam implementasinya tentu dapat terjadi dinamika baik 
karena kesengajaan atau karena ketidak-kompetenan, sehingga 
menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak PKWT sebelum jangka 
waktu yang disepakati berakhir. Apabila terjadi pengakhiran 
(pemutusan) kontrak PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu 
yang telah disepakati dalam PKWT, maka pihak yang mengakhiri 
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya 
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya 
jangka waktu perjanjian kerja. 

Ketentuan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan 
pemutusan PKWT sebelum masa kontraknya habis, diatur dalam 
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, yang selengkapnya berbunyi “Apabila 
salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri 
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya 
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka 
waktu perjanjian kerja”.

Adapun ratio legis Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mengenai  
adanya ketentuan adanya ganti rugi yang harus dibayar pihak yang 
melakukan pemutusan PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu 

adalah timbulnya kerugian yang diderita oleh pihak yang diputus. 
Apabila yang memutus itu adalah perusahaan, maka buruh 
seketika itu menjadi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasi-
lan yang digunakan untuk menopang kehidupannya dan keluarganya, 
ditambah PHK dalam PKWT tidak ada kewajiban normatif bagi 
pengusaha untuk memberikan pesangon atau yang sejenisnya. 
Sedangkan apabila yang melakukan pemutusan PKWT itu pekerja/
buruh, maka pengusaha juga mengalami kerugian karena secara 
tiba-tiba pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja menjadi tidak ada 
yang mengerjakan, sedangkan untuk melakukan rekrutmen pekerja 
baru tentu tidak cepat dan tidak mudah, ditambah pula apabila 
pekerja yangmemutuskan PKWT itu telah dididik atau dilatih oleh 
perusahaan untuk dalam pekerjaan yang bersangkutan perusa-
haan akan mengalami kerugian.

Ketentuan pembayaran ganti rugi tersebut ternyata tidak 
mutlaq, karena hal tersebut dapat dikesampingkan jika sejak semula 
dalam PKWT telah disepakati suatu adanya keadaan atau kejadian 
tertentuyang dapat menyebabkan berakhirnya PKWT meski be-
lum selesai masa kontrak PKWT tersebut. Proposisi ini misalnya, 
dalam PKWT dicantumkan bahwa pengusaha dapat memutus PKWT 
sebelum berakhirnya masa kontrak apabila pekerja tidak masuk ker-
ja tanpa alasan yang sah selama 10 hari berturut-turut. Seandainya  
dikemudian hari terbukti pekerja tidak masuk kerja tanpa alasan 
yang sah selama 10 hari berturut-turut, maka pengusaha dapat 
memutus PKWT meski masa kontrak PKWT belum berakhirdan ti-
dak dikenakan ganti rugi. Contoh yang lain misalnya dalam PKWT 
dicantumkan bahwa pekerja dapat memutus kontrak PKWT apabila 
pengusaha terlambat membayarkan upah tiga kali. Seandainya 
dikemudian hari terbukti pengusaha terlambat membayarkan 
upah tiga kali, maka pekerja dapat memutus PKWT meski masa 
kontrak PKWT belum berakhir dan tidak dikenakan ganti rugi.

Ketentuan peniadaan ganti rugi bagi pihak yang memutus kon-
trak PKWT sebelum masa berakhirnya PKWT diatur secara eksplisit 
dalam Pasal 62 junto Pasal 61 UU Ketenagakerjaan. Pasal 62 men-
yatakan “ Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja 
sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 
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kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak 
yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi 
kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas 
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”. Sedangkan Pasal 
61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :Perjanjian kerja 
berakhir apabila: 

a. pekerja meninggal dunia; 

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pembolehan pencantuman klausula adanya suatu keadaan 
atau kejadian tertentu yang dapat mengakhir PKWT dengan tanpa 
adanya ganti rugi, dapat disalahgunakan oleh pengusaha, dengan 
cara memasukan klausula adanya suatu keadaan atau kejadian 
tertentu yang sewenang-wenang dengan menguntungkan secara 
semata-mata pihak perusahaan dan merugikan pihak pekerja. Se-
hingga sebaiknya pembolehan pencantuman klausula ini diberi 
batasan atau kriteria tertentu, mana-mana keadaan atau kejadian 
yang dapat dicantumkan dalam PKWT yang bisa mengakhiri PKWT 
sebelum kontrak PKWT habis tanpa adanya tuntutan ganti rugi. 

7. Problematika beralihnya Status PkWt demi hukum men-
jadi PkWtt

PKWT diperkenankan oleh UU Ketenagakerjaan, akan tetapi diatur 
secara limitatif terkait dengan jenis/sifat  pekerjaan dan  durasi 
waktunya. Apabila PKWT tersebut melanggar batasan jenis/sifat  
pekerjaan dan/atau  durasi waktunya, maka demi hukum PKWT 
tersebut menjadi PKWTT. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat 7 UU 
Ketenagakerjaan. 

Adapun ratio legis dari ketentuan berubahnya status PKWT 
menjadi PKWTT ketika terjadi pelanggaran mengenai persyaratan 
jenis/sifat pekerjaan dan durasi waktu PKWT karena ratio d’etre dari 
PKWT adalah kesementaraan pekerjaan sehingga tidak dapat diikat 
dengan hubungan kerja tetap, melainkan diikat dengan hubungan 
kerja kontrak/sementara, dan karenanya terhadap pekerjaan yang 
tetap maka tidak pas ketika diikat dengan PKWT, sehingga 
konsekuensinya PKWT menjadi PKWTT. Demikian pula durasi waktu 
PKWT yang ditentukan maksimal 5 tahun dalam 3 kontrak PKWT, 
itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang di-PKWT-kan tidak lama, 
yang berarti pekerjaan sementara, sehingga jika durasi waktu 
PKWT secara terus menerus dan bertahun-tahun lamanya melebihi 
5 tahun tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang 
di-PKWT-kan merupakan pekerjaan tetap, sehingga konsekuensinya 
PKWT menjadi PKWTT. 

Sanksi yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan terhadap pe-
langgaran mengenai persyaratan jenis/sifat pekerjaan dan durasi 
waktu PKWT, yakni berubahnya PKWT menjadi PKWTT, merupakan 
norma yang cerdas. Namun demikian, UU Ketenagakerjaan tidak 
mengatur mengenai implementasi dari cara berubahnya status 
PKWT menjadi PKWTT, sehingga sangat sulit implementasinya. 

Oleh karena sulit dalam implementasi perubahan status PKWT 
menjadi PKWTT akibat adanya pelanggaran mengenai persyaratan 
jenis/sifat pekerjaan dan durasi waktu PKWT tersebut, kemudian 
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya dengan nomor 
perkara 07/PUU-XII/2014, tanggal 04 November 2015, yang amarnya 
pada intinya berisi bahwa pekerja dapat meminta pengesahan 
nota pemeriksaan pegawai pengawasan ketenagakerjaan kepada 
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat telah dilaksanakan 
perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau 
salah satu pihak menolak untuk berunding, dan telah dilakukan 
pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.

Guna menindaklanjuti Putusan MK No.  07/PUU-XII/2014 tersebut, 
Menaker mengeluarkan Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang 
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Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, dimana didalamnya diatur 
mengenai tata cara pegawai pengawasan dalam menerbitkan nota 
pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pelanggaran mengenai 
persyaratan jenis/sifat pekerjaan dan durasi waktu PKWT yang 
berakibat berubahnya status PKWT menjadi PKWTT. 

8. kesimpulan

1. PKWT identik dengan pekerjaan sementara dan jangka waktu 
kumulatif tidak lama, sehingga PKWT tidak dapat diterapkan 
pada pekerjaan yang sifatnya tetap dan PKWT tidak dapat 
diberlakukan untuk waktu yang lebih dari lima tahun.

2. PKWT hanya diperuntukkan pekerjaan sementara sifatnya 
yang terdiri dari salah satu pekerjaan : pekerjaan yang sekali 
selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan 
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling 
lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan.

3. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur mengenai perjanjian 
kerja harian atau lepas, padahal terdapat kepentingan baik bagi 
pengusaha maupun bagi pekerja/buruh terhadap ikatan hubungan 
kerja dalam bentuk perjanjian kerja harian atau lepas.

4. Pembaharuan kontrak PKWT disyaratkan adanya jeda waktu 
paling sedikit 30 hari, padahal dengan adanya jeda waktu tersebut 
akan merugikan baik terhadap pengusaha maupun terhadap 
pekerja/buruh.

5. Adanya sanksi ganti rugi bagi pihak yang memutus PKWT 
sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT tidan bersifat mutlaq, 
karena bisa disimpangi dalam PKWT. Pembolehan penyimpangan 
ini dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh perusahaan. 

9. rekomendasi

1. Perlunya merekonstruksi ulang kontruksi hukum PKWT yang 
ada dalam UU Ketenagakerjaan.

2. PKWT sebaiknya dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan, 
akan tetapi waktunya paling lama 2 tahun dan tidak dapat 
diperjanjang ataupun diperbaharui.

3. Adanya sanksi pidana jika terjadi pelanggaran terhadap PKWT, 
khususnya terkait dengan hak-hak pekerja PKWT.

4. Perlunya diatur dalam UU Ketenagakerjaan mengenai perjanjian 
kerja harian atau lepas.
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Menyiasati upah Minimum: Dinamika kebijakan 
upah Minimum dan respons Pemilik Modal 

terhadap ketetapan upah Minimum 
Pasca-Soeharto

Oleh: Syarif Arifin

Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Ketetapan (SK) 
mengenai Upah Padat Karya (UPK), akhir Juli 2017. UPK berlaku di 
Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten 
Bogor bagi perusahaan-perusahaan padat karya, seperti pakaian 
jadi, boneka, dan sebagainya. 

Ternyatakebijakan upah padat karya telah berlangsung sejak 
2015.116Ternyata pula, di Kabupaten Sumedang ada upah wilayah, 
yang muncul dalam SK Gubernur sejak 2013, di Kabupaten Bekasi 
ada upah rumah sakit/klinik sejak 2013, sementara di Bojonegoro 
Jawa Timur ada Upah Minimum Perdesaaan. Semua jenis upah 
tersebut nilanya lebih rendah dari upah minimum di wilayah 
masing-masing. Padahal, upah minimum merupakan upah bulanan 
terendah yang mesti dibayarkan kepada buruh. Sebenarnya, secara 
riil pun upah minimum sekadar menutup sebagian dari kebutuhan 
hidup layak buruh dan keluarganya. 

Beberapa nama-nama upah minimum tersebut keluar setelah 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
(PP 78). Peraturan yang didaku pemerintah117dan perwakilan 
pengusaha118memberikan kepastian hukum dan akan berlaku adil 
bagi semua pihak.

Upah minimum merupakan satu jenis kebijakan pengupahan 
yang menjadi ukuran jenis-jenis pengupahan lainnya. Pelanggaran 

116 Mengenai kronologi singkat dan landasan kemunculan upah padat karya 
dapat dilihat dalam tulisan saya. Upah Padat Karya: Pemasok Menang, Buyer 
Senang. Tersedia: http://majalahsedane.org/upah-padat-karya-pemasok-
menang-buyer-senang/, diakses pada 22 Januari 2018

117 PP No. 78/2015 Meningkatkan UMP Setiap Tahunnya. Tersedia: http://presidenri.
go.id/berita-aktual/pp-no-782015-meningkatkan-ump-setiap-tahunnya.html, 
diakses pada 3 Februari 2018

118 Syifa Hanifah, Apindo sebut PP 78 tahun 2015 sudah tepat atur kenaikan upah.
Tersedia: https://www.merdeka.com/uang/apindo-sebut-pp-78-tahun-2015-
sudah-tepat-atur-kenaikan-upah.html, diakses pada 3 Februari 2018.

terhadap upah minimum merupakan tindak pidana. Karena itu, 
bagi pemilik modal maupun serikat buruh, upah minimum selalu 
mendapat perhatian serius. Dalam banyak kesempatan, serikat 
buruh menggunakan kekuatan massa untuk memperjuangkan 
kenaikan upah minimum.Penggunaan kekuatan massa untuk me-
mengaruhi atau mengubah kebijakan, menurut pemerintah maupun 
akademisi propemilik modal, tidak dibenarkan. Konon, kebijakan 
publik harus berdasarkan pertimbangan rasional dan data faktual.

Namun, terbitnya ketetapan UPK maupun nama upah minimum 
lain dengan nilai lebih rendah dari upah minimum memperlihatkan 
bahwa kebijakan publik tidak murni rasional; terdapat kekuatan 
struktural modal untuk memengaruhi dan mengubah kebijakan 
publik. Dengan demikian, para pemilik modal pun menggunakan 
kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk memengaruhi dan 
mengubah kebijakan publik.119Selain aspek hukum dan kebijakan 
pemerintah, gelagat tersebut memberikan gambaran kuat mengenai 
upaya mencari legitimasi membayar upah buruh di bawah upah 
minimum.Bagaimana para pemilik modal menyiasati upah minimum 
agar tetap sesuai dengan kepentingan dasar akumulasi modal?

Tulisan ini akan mendiskusikan siasat-siasat pemilik modal mer-
espons kebijakan upah minimum pasca-Soeharto. Pemilihan tema 
diskusi ini dianggap penting karena beberapa kebijakan perburu-
han pasca-Soeharto memberikan ruang dan melibatkan perwakilan 
serikat buruh. Namun, hasilnya tidak semua kebijakan memuaskan 
buruh.120Di samping itu, sebelum proyek jalan tol diperluas dan 

119  Lihat pula kronologi ancaman buyer dan desakan 89 pengusaha garmen dalam 
merespons upah minimum 2017. Op.cit. Menurut Direktur Pengupahan 
Kemnaker, Adriani, munculnya UPK padat karya karena desakan dari para 
pengusaha Korea Selatan. Para pengusaha Korea datang berkali-kali ke Kem-
naker meminta upah khusus padat karya. (Informasi disampaikan dalam 
Workshop Upah Padat Karya dan Respons Serikat Buruh, dilaksanakan oleh Asia 
Floor Wage Alliance (AFWA) Indonesia, 23 Januari 2018 di Jakarta). 

120 Di antara contohnya adalah keterlibatan beberapa pengurus serikat buruh 
tingkat nasional dalam merumuskan peraturan perburuhan, yaitu UUK 
Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004. Lihat, Jafar Suryomenggolo. Di-
namika Perumusan UU Ketenagakerjaan dan RUU Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial: Apa, Siapa dan Bagaimana. Discussion Paper No. 1. 
Jakarta. 2004. TURC.  Lihat pula serikat-serikat buruh yang menandatangai 
kesepakatan UPK, dalam Kesepakatan Bersama antara Dewan Pimpinan Provinsi 
(DPP) Apindo Jawa Barat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jabar 
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perizinan usaha dipermudah, pemerintah maupun pemilik modal 
seperti memberikan janji akan menaikan upah jika semua kalangan 
mendukung kemudahan berinvestasi.121 Selain itu, dengan makin 
mudahnya menutup dan membuka pabrik,kian tersebar ‘sikap 
penerimaan’ di kalangan pejabat negara terhadap keberadaan 
modal asing. Makin menguat pula keyakinan, investasi asing 
akan memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, 
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sikap tersebut disertai 
dengan keyakinan bahwa pemogokan buruh dan kenaikan 
upah tidak baik bagi investasi; jika upah minimum naik maka pe-
rusahaan tutup dan pengangguran bertambah.122Nyatanya, sejak 
1967 memberikan kemudahan investasi asing dan menekan upah, 
pemilik modal makin tak terkendali; datang dan pergi sesukanya, 
sumber-sumber mata pencaharian penduduk semakin berkurang 
dan lowongan kerja semakin terbatas, serta pemecatan terhadap 
menjadi informasi harian di berbagai sektor usaha.

Tulisan ini akan diawali dengan diskusi singkat mengenai 
dinamika kebijakan upah minimum.Kemudian akan melihat 
bagaimana taktik-taktik pemilik modal untuk menyiasati upah 
minimum, dan diakhiri tentang debat umumtentang upah minimum 
dan maknanya bagi serikat buruh.

Dinamika kebijakan upah Minimum Pasca-Soeharto

Sejak 2003, kebijakan pengupahan merujuk pada Undang-Un-
dang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 88 Ayat 3 
UUK Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa upah minimum 
merupakan satu dari kebijakan pengupahan, seperti perhitungan 
pengupahan untuk buruh dengan masa kerja di atas satu tahun, 

tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Garmen/Pakaian Jadi Tahun 
2017. Bandung, 16 Maret 2017 

121 Santi Andriani. Pungli Penyebab Upah Buruh Indonesia Murah. Tersedia: 
http://m.inilah.com/news/detail/1826539/pungli-penyebab-upah-buruh-in-
donesia-murah, diakses pada 25 Januari 2018.

122 Adi Nugroho. Upah terlampau tinggi, puluhan perusahaan hengkang dari Kota 
Bekasi.Tersedia:https://www.google.co.id/search?q=perusahaan+tutup%2Bu-
pah&ei=AFZpWpygMcP_vASquogw&start=10&sa=N&biw=1366&bih=662, di-
akses pada 25 Januari 2018.

perhitungan lembur, peraturan mengenai struktur skala upah dan 
sebagainya. Dari sebelas jenis pengupahan, penetapan upah 
minimum melalui sejumlah proses dan melibatkan negara dalam 
penetapannya. 

Berkaitan dengan kebijakan upah minimum, peraturan perun-
dangan menggunakan kata yang tegas, “Pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan.” 
Pelanggaran terhadap ketetapan upah minimum merupakan 
tindak pidana kejahatan yang dikenai sanksi penjara antara 1 sampai 
4 tahun dan/atau denda antara Rp 100 juta sampai Rp 400 juta. 

Proses penetapan upah minimum menyangkut lima hal, yaitu: 
institusi perumus dan perekomendasi, lembaga yang berwenang 
menetapkan upah minimum, dasar perhitungan upah minimum, 
jangka waktu kenaikan, dan peraturan-peraturan teknis yang 
menjadi rujukannya. 

Upah minimum diperkenalkan sejak 1980. Dua tahun setelah 
kekejaman Soeharto runtuh, terdapat beberapa hal yang berubah 
dalam kebijakan upah minimum. Di antaranya, perubahan nama 
dari Upah Minimum Regional (UMR), UMR Tingkat I dan UMR 
Tingkat II, menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum 
Kota (UMK) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Begitu pula 
nama institusi perumus upah minimum dari Dewan Penelitian 
Pengupahan Nasional/Daerah (DPPN/DPPD) menjadi Dewan 
Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Kota (Depeko) 
dan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab).

Perubahan lainnya adalah masa peninjauan upah minimum. 
Sejak 2000, kenaikan upah minimum ditetapkan setahun sekali 
oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, kenaikan upah minimum 
ditetapkan dua tahun sekali oleh pemerintah pusat.123

Di masa Soeharto perwakilan pemerintah mendominasi dewan 
pengupahan dan serikat buruh hanya diwakili SPSI dan pengusaha 
diwakili Apindo. Setelah 2000, komposisi keterwakilan pemerintah, 
serikat buruh dan pengusaha menjadi berimbang. Begitu pula 

123 Permenaker Nomor 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum Pasal 4 Ayat 5
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fungsi survei harga melibatkan semua unsur di dewan pengupahan, 
yang tadinya hanya dilakukan oleh pemerintah. 

Dasar perumusan upah minimum mengacu pada sejumlah 
komponen dan jenis item dengan indikator kalori. Jumlah kalori 
yang menjadi acuan komponen dan jenis item kebutuhan buruh 
tidak berubah sejak 1995, yaitu sebanyak 3000 kalori. Hanya terjadi 
penambahan jumlah komponen dan jenis item. Dengan demikian, 
penambahan-penambahan komponen dan jenis item kebutuhan 
buruh hanya terjadi pada aspek fisik yang tidak berkaitan asupan 
gizi buruh atau pun jumlah keluarga tanggung buruh. Dapat pula 
diartikan bahwa sejumlah komponen dan jenis item yang tersedia 
mengondisikan agar buruh membeli barang-barang yang 
diproduksi oleh pabrik.

tabel I

kebijakan upah Minimum Pra dan Pasca-Soeharto

Proses Masa Soeharto Pasca-Soeharto

Penetapan upah
 minimum

Dua tahun sekali Setahun sekali

Istilah UMR, UMR Tingkat I 
dan Tingkat II, Dewan 
Penelitian Pengupah-
an Nasional/Daerah 
(DPPN/D)

UMP dan UMK (Kota 
dan Kabupaten), Dewan 
Pengupahan Nasional/
Provinsi/Kota/Kabupaten 
(Depenas/Depeprov/
Depeko/Depekab)

Aktor di dewan 
pengupahan

Jumlah terbanyak dari 
perwakilan pemerintah 
dari berbagai depar-
temen, perwakilan 
buruh hanya SPSI dan 
perwakilan pengusaha 
hanya Apindo

Perwakilan berimbang 
2:1:1 ditambah pakar dari 
perguruan tinggi.

Jumlah 
kebutuhan 

a. Kebutuhan Fisik 
Minimum (KFM) 
dengan 48 Kom-
ponen dan jenis 
kebutuhan dengan 
2500 kalori. Berlaku 
dari 1989-1995

b. Kebutuhan Hidup 
Minimum (KHM) 
Jumlah 43 kom-
ponen dan jenis 
kebutuhan dengan 
3000 kalori. Berlaku 
dari 1996-2005

a. Kebutuhan Hidup 
Minimum (KHM) 43 
komponen dan jenis 
kebutuhan dengan 
3000 kalori. Berlaku 
dari 1996-2005

b. Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) dengan 46 
komponen dan jenis 
kebutuhan dengan 
3000 kalori. Berlaku 
dari 2006-2013

c. Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) dengan 60 
komponen dan jenis 
kebutuhan dengan 
3000 kalori. 2013-     
sekarang.

Proses peru-
musan upah 
minimum

Tidak transparan Dapat diketahui oleh 
pengurus dan anggota 
serikat buruh

Diolah dari berbagai sumber.

Meski beberapa pengaturan upah minimum berubah, prinsip 
dasar pengupahanberpijak pada asas yang dikukuhkan sejak 1980, 
yaitu no work no pay. Dari prinsip tersebut kemudian dikenal istilah, 
hak-hak buruh timbul pada saat adanya ikatan hubungan kerja. 

Begitu pula dengan kebijakan upah dan nonupah yang dirumus-
kan pada periode 1950-an. Saat itu dikenal istilah upah, Catu-11 
dan berbagai tunjangan untuk keluarga. Di era Soeharto, dasar-
dasar kebijakan pengupahan tersebut umumnya berlaku di peru-
sahaan-perusahaan negara. Untuk buruh swasta, Soeharto mulai 
mengeluarkan peraturan pelaksana pengupahan pada 1989. Padahal 
sejak 1967 kebijakan investasi asing sudah dibuka lebar. Artinya 
dari 1966-1989 atau selama 23 tahun tidak ada pengaturan teknis 
mengenai kebijakan pengupahan untuk buruh swasta. 

Lebih ironis lagi ketika proses penetapan upah minimum dilak-
sanakan di akhir 1980-an, patokan untuk merumuskan angka 
minimum merujuk pada jumlah komponen yang dibuat pada 1956, 
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yang disebut dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Setelah 
masa berlaku KFM, memang terjadi beberapa perubahan. Namun, 
perubahan-perubahan komponen upah minimum dari Kebutuhan 
Fisik Minimum (KFM) ke Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), bahkan 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) disertai dengan pelucutan kebutuhan 
sosial buruh. Pada akhirnya, buruh ditempatkan sebagai entitas 
tunggal, yakni sebagai buruh lajang.124Munculnya PP 78 memper-
parah situasi tersebut, buruh bukan hanya dianggap sebagai entitas 
tunggal, semua kebutuhannya juga disubordinasikan dalam 
mekanisme pasar, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Melalui 
PP 78 sistem pengupahan di Indonesia makin fleksibel,125 sementara 
kesempatan untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum di 
dewan pengupahan ditutup melalui formula upah minimum.

124 Konsep KFM dirumuskan pada era 1956 dengan melibatkan ahli gizi. Konsep 
tersebut memperkenalkan perhitungan upah minimum yang dikaitkan dengan 
kebutuhan dasar buruh berupa makanan, minuman, perumahan, dan pakaian. 
Konsep KFM menyediakan pula perhitungan kalori untuk buruh lajang dan 
berkeluarga. Untuk buruh lajang sebanyak 2600 kalori, untuk buruh dengan 
istri (K-0) sebanyak 4.800 kalori/hari, untuk buruh dengan istri dan satu anak 
(K-1) 6700 kalori/hari, untuk buruh dengan istri dan dua anak (K-2) sebanyak 
8.100 kalori/hari, untuk buruh dengan istri dan anak tiga (K-3) dengan 10.000 
kalori/hari (Juni Thamrin. Kebijakan Pengupahan Buruh Pada Masa Orde Baru, 
dalam Tinjauan Kebijakan Upah Pengupahan Buruh di Indonesia. Seri Working 
Paper. Bandung. Akatiga. 1994. Hal. 41). Perubahan dari KFM ke KHM 
ternyata makin menurunkan kualitas komponen dan jenis kebutuhan dan 
hanya menambah kebutuhan fisik. Misalnya, dalam KFM, buruh diasumsikan 
dapat makan daging atau ikan serta bisa minum teh dan kopi. Sementara 
alam KHM buruh harus memilih makan daging atau ikan serta harus memilih 
minum teh atau kopi. (Indrasari Tjandraningsih. Kebutuhan Fisik Minimum dan 
Upah Minimum: Tinjauan terhadap Kondisi Upah Buruh di Indonesia, dalam 
Tinjauan Kebijakan Pengupahan buruh di Indonesia. Seri Working Paper. 
Yayasan Akatiga. Bandung. 1994. Hal. 69)

125 Uraian lebih jauh tentang sistem upah fleksibel dapat dilihat dalam tulisan 
saya, Kebijakan Pengupahan: Masalah dan Beberapa Pilihan. Tersedia: http://
majalahsedane.org/kebijakan-pengupahan-masalah-dan-beberapa-pilihan/, 
diakses pada 25 Januari 2018

ta
be

l I
I

Pe
ra

tu
ra

n 
Pe

la
ks

an
a 

M
ek

an
is

m
e 

Pe
ne

ta
pa

n 
u

pa
h 

M
in

im
um

La
nd

as
an

 d
an

 p
er

at
ur

an
 p

el
ak

sa
na

 u
pa

h 
m

in
im

um
U

U
K 

N
om

or
 1

3 
Ta

hu
n 

20
03

1)
 P

as
al

 8
8.

 U
pa

h 
m

in
im

um
 s

eb
ag

ai
 s

at
u 

ke
bi

ja
ka

n 
pe

ng
up

ah
an

 u
nt

uk
 m

el
in

du
ng

i b
ur

uh
. D

ite
ta

pk
an

 o
le

h 
pe

m
er

in
ta

h 
be

rd
as

ar
ka

n 
KH

L 
de

ng
an

 m
em

er
ha

tik
an

 p
ro

du
kt

iv
ita

s 
da

n 
pe

rt
um

bu
ha

n 
ek

on
om

i 

2)
 P

as
al

 8
9.

 U
pa

h 
m

in
im

um
 te

rd
ir

i d
ar

i U
M

P 
at

au
 U

M
K 

da
n 

U
M

SP
, U

M
SK

 d
i w

ila
ya

h 
pr

ov
in

si
 a

ta
u 

ka
bu

pa
te

n/
ko

ta
, G

ub
er

nu
r-

m
en

et
ap

ka
n 

up
ah

 d
en

ga
n 

m
em

er
ha

tik
an

 r
ek

om
en

da
si

 d
ar

i D
ep

ep
ro

v 
da

n/
at

au
 D

ep
ek

o/
D

ep
ek

ab
. 

3)
 P

as
al

 9
8 

Ay
at

. t
en

ta
ng

 k
ed

ud
uk

an
, p

er
an

 d
an

 fu
ng

si
 D

ep
en

as
, D

ep
ek

ab
/D

ep
ek

o

4)
 P

as
al

 9
0 

Ay
at

 1
 d

an
 1

85
. M

em
ba

ya
r 

up
ah

 le
bi

h 
re

nd
ah

 d
ar

i u
pa

h 
m

in
im

um
 s

eb
ag

ai
 ti

nd
ak

 p
id

an
a 

ke
ja

ha
ta

n 
di

ke
na

i s
an

ks
i 

pi
da

na
 p

en
ja

ra
 d

an
 d

en
da

.

5)
 P

as
al

 9
0 

Ay
at

 2
 d

an
 3

. P
en

an
gg

uh
an

 u
pa

h 
ba

gi
 p

en
gu

sa
ha

 y
an

g 
tid

ak
 m

am
pu

 m
em

ba
ya

r 
up

ah
 m

in
im

um
 



219218

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

20
03

-2
01

4
20

15
-S

ek
ar

an
g

20
03

20
04

20
05

20
12

20
13

20
15

20
16

1)
 

Pe
rm

en
ak

er
 N

o.
 

8/
19

81
 te

nt
an

g 
Pe

r-
lin

du
ng

an
 U

pa
h

2)
 

Pe
rm

en
ak

er
tr

an
s 

N
o.

 
22

6/
20

00
 te

nt
an

g 
Pe

ru
ba

ha
n 

Pa
sa

l 
1,

Pa
sa

l 3
,P

as
al

 4
,P

as
al

 
8,

Pa
sa

l,1
1,

Pa
sa

l 2
0,

 
da

n 
Pa

sa
l 2

1 
Pe

rm
en

 
N

o.
  0

1/
19

99
 T

en
ta

ng
 

U
pa

h 
M

in
im

um
3)

 
Pe

rm
en

ak
er

 N
o.

 
01

/1
99

9 
te

nt
an

g 
U

pa
h 

M
in

im
um

 
4)

 
Ke

pp
re

s 
N

o.
 

58
/1

96
9t

en
ta

ng
 P

em
-

be
nt

uk
an

 D
PP

N
5)

 
Ke

pm
en

ak
er

 N
o.

 1
31

 
Ta

hu
n 

19
70

 te
nt

an
g 

D
ew

an
 P

en
el

iti
an

 P
en

-
gu

pa
ha

n 
D

ae
ra

h
6)

 
Ke

pm
en

ak
er

 N
o.

 
81

/1
99

5 
te

nt
an

g 
Pe

ne
ta

pa
n 

Ko
m

po
ne

n 
KH

M
.

7)
 

Ke
pm

en
ak

er
tr

an
s 

N
o.

 2
31

 T
ah

un
 2

00
3 

te
nt

an
g 

Ta
ta

 C
ar

a 
Pe

na
ng

gu
ha

n 
Pe

la
ks

a-
na

an
 U

pa
h 

M
in

im
um

Ke
pp

re
s 

10
7/

20
04

 
te

nt
an

g 
D

ew
an

 
Pe

ng
up

ah
an

 

Pe
rm

en
 

17
/2

00
5

te
nt

an
g

Ko
m

po
ne

n 
da

n 
Pe

la
ks

a-
na

an
Ta

ha
pa

n 
Pe

nc
ap

ai
an

 
Ke

bu
tu

ha
n 

H
id

up
 L

ay
ak

. 
D

i a
nt

ar
an

ya
 

m
en

ga
tu

r 
m

en
ge

na
i 

48
 je

ni
s 

ite
m

 d
an

 
ko

m
po

ne
n 

ke
bu

tu
ha

n 
hi

du
p 

la
ya

k 
da

n 
ta

ta
 c

ar
a 

su
rv

ei
 K

H
L

Pe
rm

en
ak

er
-

tr
an

s 
N

om
or

 1
3 

Ta
hu

n 
20

12
 te

n-
ta

ng
 K

om
po

ne
n 

da
n 

Ta
ha

pa
n 

Pe
nc

ap
ai

an
 

Ke
bu

tu
ha

n 
H

id
up

 L
ay

ak
. D

i 
an

ta
ra

ny
a 

m
en

-
ga

tu
r 

m
en

ge
na

i 
60

 k
om

po
ne

n 
da

n 
je

ni
s 

ite
m

 
KH

L 
da

n 
ta

ta
 

ca
ra

 s
ur

ve
i K

H
L

1)
 

In
pr

es
N

o.
 

9/
20

13
 

te
nt

an
g 

Pe
ne

ta
pa

n 
U

pa
h 

M
in

i-
m

um
 d

al
am

 
Ra

ng
ka

 
Ke

be
r-

la
ng

su
ng

an
 

U
sa

ha
 d

an
 

Pe
ni

ng
ka

-
ta

n 
Ke

se
-

ja
ht

er
aa

n 
Pe

ke
rj

a,
 

2)
 

Pe
r-

m
en

ak
er

-
tr

an
s 

N
o.

 7
/ 

20
13

 te
n-

ta
ng

 U
pa

h 
M

in
im

um
 

Pe
ra

tu
ra

n 
Pe

m
er

in
ta

h 
N

om
or

 7
8 

Ta
hu

n 
20

15
 

te
nt

an
g 

Pe
n-

gu
pa

ha
n.

 

Pe
rm

en
ak

er
 N

o.
 

21
/2

01
6 

te
nt

an
g 

Ke
bu

tu
ha

n 
H

id
up

 
La

ya
k.

 

Po
in

: M
em

pe
r-

te
ga

s 
m

en
ge

na
i 

pe
rh

itu
ng

an
 

up
ah

 m
in

im
um

 
m

el
al

ui
 fo

rm
ul

a 
up

ah
 d

an
 p

en
in

-
ja

ua
h 

KH
L 

lim
a 

ta
hu

n 
se

ka
li

Po
in

 p
er

at
ur

an
:

1)
 

U
pa

h 
M

in
im

um
 a

da
la

h 
up

ah
 b

ul
an

an
 te

re
nd

ah
 y

an
g 

te
rd

iri
 d

ar
i u

pa
h 

po
ko

k 
te

rm
as

uk
 

tu
nj

an
ga

n 
te

ta
p.

2)
 

U
pa

h 
se

kt
or

al
 h

ar
us

 le
bi

h 
da

ri
 u

pa
h 

m
in

im
um

 s
ek

ur
an

g-
ku

ra
ng

ny
a 

5 
pe

rs
en

 d
ar

i u
pa

h 
m

in
im

um
. 

3)
 

U
pa

h 
m

in
im

um
 d

ite
ta

pk
an

 d
en

ga
n 

m
em

pe
rt

im
ba

ng
ka

n 
ke

bu
tu

ha
n;

 in
de

ks
 h

ar
ga

 
ko

ns
um

en
; k

em
am

pu
an

, k
em

am
pu

an
,p

er
ke

m
ba

ng
an

 d
an

 k
el

an
gs

un
ga

n 
pe

ru
sa

ha
an

; 
up

ah
 p

ad
a 

um
um

ny
a 

ya
ng

 b
er

la
ku

 d
i d

ae
ra

h 
te

rt
en

tu
 d

an
 a

nt
ar

 d
ae

ra
h;

 k
on

di
si

 p
as

ar
 

ke
rj

a;
 d

an
 ti

ng
ka

t p
er

ke
m

ba
ng

an
 p

er
ek

on
om

ia
n 

da
n 

pe
nd

ap
at

an
 p

er
 k

ap
ita

.

4)
 

D
ua

 ta
hu

n 
pe

rt
am

a 
se

te
la

h 
pe

ng
es

ah
an

 U
U

K 
N

o 
13

/2
00

3,
 p

er
um

us
an

 u
pa

h 
m

as
ih

 
di

la
ku

ka
n 

ol
eh

 p
em

er
in

ta
h

5)
 

Ap
in

do
 d

ip
er

bo
le

hk
an

 m
ew

ak
ili

 p
er

un
di

ng
an

 u
pa

h 
se

kt
or

al
 ji

ka
 ti

da
k 

te
rd

ap
at

 a
so

si
as

i 
pe

ru
sa

ha
an

 s
ek

to
r

6)
 

Se
ja

k 
20

13
, k

en
ai

ka
n 

up
ah

 s
ek

to
ra

l m
es

ti 
m

el
ib

at
ka

n 
as

os
ia

si
 p

en
gu

sa
ha

 s
ek

to
ra

l d
an

 
ju

m
la

h 
ke

na
ik

an
 u

pa
h 

se
kt

or
al

 d
ih

ila
ng

ka
n.

 P
er

at
ur

an
 y

an
g 

ba
ru

 m
em

pe
rk

en
al

ka
n 

is
ti-

la
h 

up
ah

 p
ad

at
 k

ar
ya

 te
rt

en
tu

. 

Po
in

:

1)
 

M
em

pe
rk

en
al

ka
n 

sa
ns

ki
 

ad
m

in
is

tr
at

if 
ba

gi
 p

el
an

g-
ga

ra
n 

up
ah

 d
i l

ua
r 

up
ah

 
m

in
im

um

2)
 

As
as

 d
an

 k
eb

ija
ka

n 
pe

n-
gu

pa
ha

n 
m

as
ih

 b
er

pi
ja

k 
pa

da
 a

sa
s 

no
 w

or
k 

no
 p

ay
. 

3)
 

Pe
ru

m
us

an
 u

pa
h 

m
in

im
um

 
m

el
al

ui
 fo

rm
ul

a 
up

ah
 d

an
 

pe
ni

nj
au

n 
KH

L 
lim

a 
ta

hu
n 

se
ka

li



221220

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Menyiasati upah Minimum 

Para pengurus serikat buruh menyadari betul bahwa upah 
minimum memiliki daya dongkrak untuk menaikan jenis pengupahan 
lainnya, seperti menghitung upah lembur dan pesangon. Bagi buruh 
yang sepenuhnya mengandalkan pendapatan dari upah dan buruh 
yang bekerja bertahun-tahun sekadar menerima upah minimum, 
bergantung pada kenaikan upah minimum. Karena hanya dalam 
proses penetapan upah minimum terdapat ruang yang memungk-
inkan buruh mengajukan tuntutan. Dalam konteks tersebutlah seti-
ap menjelang kenaikan upah minimum akan selalu menjadi tema 
diskusi bahkan demonstrasi serikat buruh. Demonstrasi menjadi 
satu-satunya pilihan ketika usulan serikat buruh tidak diakomo-
dasi di dewan pengupahan. Hal ini berbeda dengan peluang yang 
diberikan kepada pemilik modal. Setelah upah ditetapkan, pemilik 
modal masih diberikan kesempatan untuk menangguhkan ketetapan 
upah minimum. 

Sebagaimana akan diperlihatkan di bawah, siasat menghindari 
upah minimum berkaitan dengan kemampuan pemilik modal 
mengakses dan memobilisasi kekuasaan, termasuk menggunakan 
kekuatan strukturalnya untuk mengubah kebijakan negara dan 
memindahkan modalnya. Berikut ini akan diperlihatkan beberapa 
upaya pemilik modal menyiasati upah minimum. 

1) Membayar upah di bawah upah minimum. Cara ini tampaknya 
terlalu berisikokarena melanggar kebijakan upah minimum 
memiliki konsekuensi hukum. Mengingat ketidaktersediaan 
pengadilan pidana perburuhan, sekaligus pengawas ketenagaker-
jaan yang lemah, metode mengindari pembayaran upah 
minimum masih sering dilakukan. 

 Survei Gajimu.com kepada 947 responden di tujuh provinsi 
menemukan bahwa sebanyak 20 persen para buruh di berbagai 
sektor masih menerima upah di bawah upah minimum.126Data 
yang tersedia di Kemnaker menyebutkan, pada 2012 pelang-

126 Jenis Pekerjaan Yang Pekerjanya Digaji Dibawah UMP. Tersedia: https://gajimu.
com/main/gaji/copy_of_kampanye-upah-minimum/pelanggaran-ump,diakses 
pada 13 Januari 2018

garan upah minimum mencapai 1636 kasus. Pelanggaran ter-
banyak terjadi di Jawa Barat sebanyak 377 kasus dari 
1504 perusahaan. Diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 253 kasus 
dari 1268 perusahaan dan Jawa Tengah 148 kasus dari 512 
perusahaan.127

 Meski kasus pelanggaran upah minimum tidak sedikit, hanya 
beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan. Di antaranya 
adalah kasus pemenjaraan pengusaha asal Surabaya Jawa 
Timur, yang dijatuhi hukuman penjara setahun dan denda Rp 100 
juta.128

2) upah minimum sebagai upah maksimum. Metode ini 
dilakukan dengan cara mengaburkan istilah hubungan kerja 
dengan cara pembayaran upah. Misalnya, hubungan kerja 
tetap tapi cara perhitungan upahnya borongan atau harian. 
Model pembayaran upah ini biasanya digabungkan pula dengan 
metode pemborongan pekerjaan ke pihak ketiga. Misalnya, 
model pembayaran upah buruh rumahan.

3) Mempertahankan masa kerja buruh terus menerus setahun.
Jika poin 2 mengotak-atik cara pembayaran upah, di bagian 
ini adalah mengotak-atik masa kerja agar tetap di bawah setahun. 
Model hubungan kerja untuk waktu tertentu alias buruh kontrak 
yang terus menerus adalah contoh populer bahwa masa kerja 
buruh kurang dari setahun.Dalam hal ini hubungan kerja yang 
fleksibel memiliki manfaat besar bagi pemilik modal mengatur 
pembayaran sekadar upah minimum. 

 Hubungan kerja fleksibel seperti kerja kontrak dan outsourcing 
tidak hanya bermakna hilangnya kepastian kerja dan keter-

127 Tabel 1.3.2 . Pelanggaran Norma Kerja Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 
2012. Tersedia: http://pusdatin.kemnaker.go.id/laporandatanakernas/pel-
anggarannormakerja/PELANGGARAN_NORMA_KERJA_MENURUT_PROVIN-
SIsmry.php?pageno=1&grpperpage=ALL,diakses pada 20 Januari 2018. Website 
Kemnaker tidak dapat menampilkan seluruh kasus pelanggaran hak perbu-
ruhan per tahun, apalagi kompilasi data yang terbaru. Untuk pelanggaran 
norma ketenagakerjaan hanya tersedia periode 2012.

128 Bayar Karyawan di Bawah UMR, Pengusaha Dijatuhi Hukuman. Tersedia:  
http://ekonomi.kompas.com/read/2013/04/25/08215445/Bayar.Karyawan.
di.Bawah.UMR.Pengusaha.Dijatuhi.Hukuman, diakses pada 3 Februari 2018.
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sediaan cadangan buruh di penyedia jasa tenaga kerja, juga 
menjadi jaminan bahwa masa kerja buruh dapat diatur sesuka 
pemilik modal.

 Sejak dilegitimasi pada kurun 1980-an upah buruh fleksibel 
selalu lebih rendah dari buruh tetap.129Sejak 2006, jumlah buruh 
kontrak dan outsourcing semakin menyebar di berbagai sektor 
industri. Sebuah penelitian menemukan bahwa upah pokok 
buruh kontrak dan outsourcing jauh lebih rendah dari buruh 
tetap. Masing-masing sebesar 14 persen dan 17,45 persen.130

 Dengan tujuan mempertahankan masa kerja di bawah setahun, 
pertanyaan ‘apakah buruh dipekerjakan dalam inti atau penun-
jang produksi’ atau ‘apakah jenis pekerjaannya bersifat terus 
menerus atau sementara’,merupakan diskusi yang tidak terlalu 
bermanfaat. Karena tujuan utama lahirnya kebijakan pasar 
kerja fleksibel adalah menyediakan legimitasi bagi terlaksananya 
kerangka kebijakan yang sesuai dengan watak dasar pemodal, 
yaitu akumulasi keuntungan.

4) Menangguhkan upah minimum. Cara yang relatif lunak 
adalah mengajukan penangguhan upah minimum. Dikatakan 
lunak karena cara ini mendapatkan legitimasi peraturan perun-
dangan. Peraturan penangguhan upahminimumdimulai sejak 
1980-an.

Contoh populer penangguhan upah terjadi pada 2013, ketika 
kenaikan upah minimum mencapai 40 persen di sekitar Jakarta, 
Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi. Para pengusaha mengajukan 
penangguhan upah minimum secara kolektif.Di periode ini, Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 
248 kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia agar mempermudah 

129 Keterangan lebih rinci mengenai upah buruh borongan, harian lepas dan 
kontrak yang diupah di bawah ketentuan upah minimum dapat dilihat dalam, 
Mengapa Upah Buruh Rendah? . Jakarta. Komisi Upah. 1996

130 Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi. Praktek Kerja Kontrak 
dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia. FES-FSPMI-Akatiga 
(2010: 43)

proses pengajuan penangguhan upah minimum.131Dalam kasus 
penangguhan tersebut, sejumlah syarat pengajuan penangguhan 
upah dilanggar. Seperti memaksa buruh agar bersedia menyepakati 
penangguhan upah. 

Di DKI Jakarta dan Jawa Barat persetujuan penangguhan oleh 
Gubernur mendapat protes dari serikat buruh. Serikat-serikat buruh 
melakukan serangkaian demontrasi dan menggugat penangguhan 
upah minimum ke pengadilan. Hasilnya, kebijakan penangguhan 
upah batal demi hukum, karena cacat prosedur.132

Keistimewaan penangguhan upah bagi pemilik modal akan 
lebih terang dengan membandingkannya dengan proses penetapan 
upah minimum dengan memasukan faktor kemampuan usaha 
paling marjinal. Keluarnya angka rekomendasi upah minimum 
merupakan hasil perkalian dan pengurangan dari sejumlah faktor. 
Dasar awalnya adalah survei harga barang dan jasa di pasar induk. 
Angka hasil survei tersebut kemudian dinegosiasikan di dewan 
pengupahan sehingga didefinisikan sebagai kebutuhan hidup layak 
di periode tertentu. Angka KHL kemudian diperbandingkan 
dengan pasar kerja dan kemampuan usaha paling marjinal.Dengan 
demikian, angka upah minimum yang direkomendasikan dari 
dewan pengupahan maupun yang ditetapkan oleh pemerintah, 
sebenarnya, telah mengalami reduksi dalam proses-proses 
kesepakatan di dewan pengupahan. 

131 Fenny Melisa. Tangguhkan UMK? Harus Ada Kesepakatan Pengusaha-Buruh. 
23 December 2012. Tersedia: http://republika.co.id/berita/ekonomi/mak-
ro/12/12/23/mfhk4r-tangguhkan-umk-harus-ada-kesepakatan-pengusa-
haburuh, diakses pada 24 Januari 2018

132 Informasi lebih lanjut mengenai penangguhan upah minimum yang 
tidak sesuai peraturan perundangan dapat di lihat dalam, Abu Mufakh-
ir. Kebijakan Penangguhan Upah Minimum dan Hak Atas Upah Layak. Ter-
sedia:http://majalahsedane.org/kebijakan-penangguhan-upah-mini-
mum-dan-hak-atas-upah-layak/, diakses pada 24 Januari 2018
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tabel III

Jumlah Penangguhan upah di Jawa Barat dari 2000-2017

tahun Jumlah 
penangguhan 

Jenis usaha kota/kabupaten 
terbanyak 

2017 43 Perusahaan Tekstil dan 
produk tekstil

51 Kabupaten Bogor, 13 
Kabupaten Purwakarta

2016 101 Perusahaan Karawang, Kota Bekasi, 
Kabupaten Bogor

2015 174 Perusahaan

2014 166 Perusahaan Tekstil dan 
produk tekstil

72 Perusahaan di Kabu-
paten Bogor, 33 perusa-
haan di Karawang, 26 di 
Kabupaten Kabupaten, 
20 perusahaan di Kota 
Bekasi 

2013 257 Perusahaan 

2012 29 Perusahaan Tektil dan Pro-
duk tekstil

-

2011 60 perusahaan - -

2010 50 Perusahaan - 20 Kabupaten Sukabu-
mi

Diolah dari berbagai sumber

Jika pengaturan teknis upah minimum, yaitu dewan pengupahan 
dan KHL keluar pada 2004 dan 2005, peraturan pelaksana penang-
guhan upah minimum keluar lebih awal, yaitu pada 2003 melalui 
Keputusan Menteri Nomor 231. Peraturan tersebut memberikan 
keleluasan penuh bagi pemilik modal untuk menangguhkan upah 
berkali-kali dengan batas dua belas bulan. Akibatnya, perusahaan 
dapat menangguhkan upah selama setahun dalam jangka waktu 
bertahun-tahun. Di Tangerang Banten misalnya, terdapat peru-
sahaan yang mengajukan penangguhan upah dari 2007 hingga 
2005.133 Sementara di Bogor Jawa Barat terdapat perusahaan yang 
mengajukan penangguhan selama tiga tahun berturut-turut sem-

133 Pelikson Silitonga, et.al. Pengusaha Wajib Membayar Upah Tertangguh: Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XIII/2015. Jakarta. Yayasan Forum Adil 
Sejahtera 90. 2016. Hal. iii

bari membuka pabrik-pabrik baru di tempat yang upahnya lebih 
rendah. Sebelum keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 
Tahun 2015 mengenai upah tertangguh alias kewajiban memba-
yar upah setelah masa penangguhan berakhir, pasal penangguhan 
upah menjadi alat legitimasi untuk membayar upah di bawah upah 
minimum pada tahun berjalan. 

5) Menggugat penetapan upah minimum ke pengadilan. Seti-
daknya terdapat empat kasus yang menonjol terkait gugatan 
ketetapan upah minimum.Pertama, terjadi pada 2001 di DKI 
Jakarta. Apindo menggugat ketetapan upah minimum 2002 ke 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. PTUN memenangkan 
gugatan Apindo. Para buruh di DKI Jakarta merespons gugatan 
Apindo dan putusan PTUN dengan berdemonstrasi. Hasilnya, 
putusan PTUN dicabut dan upah yang berlaku sesuai dengan 
hasil rekomendasi Komisi Pengupahan Dewan Pengupahan 
Daerah.134

 Kedua, pada Maret 2006 Apindo Jawa Timur menolak dan meng-
gugat revisi Upah Minimum Kabupaten/Kota Jatim ke PTUN. 
Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut.135

 Ketiga, gugatan upah minimum terjadi di Kabupaten Bekasi. 
Apindo menggugat Surat Keputusan upah minimum Kabupaten 
Bekasi 2012 ke PTUN. PTUN memenangkan gugatan Apindo. 
Para buruh berdemonstrasi dan memblokade jalan tol Jakarta 
Cikampek hingga tiga kali. Hasilnya, putusan PTUN dicabut dan 
upah yang berlaku sesuai dengan SK Gubernur.136

 Keempat, kasus gugatan Apindo Sumatera Utara menggugat 
Surat Ketetapan UMK Deliserdang dan Medan pada Januari 2017. 
Apindo menilai besaran kenaikan upah minimum di dua kota 
tersebut menyalahi PP 78. Selama persidangan berlangsung, 

134 Lihat tulisan saya, Grebek Pabrik: The Real ‘Bela Negara’.Tersedia: http://islam-
bergerak.com/2015/10/grebek-pabrik-the-real-bela-negara/, diakses pada 23 
Januari 2018

135 Gugatan Revisi UMK Apindo Kalah, Buruh Maspion Gembira.Tersedia: https://
news.detik.com/berita/d-551558/gugatan-revisi-umk-apindo-kalah-bu-
ruh-maspion-gembira, diakses pada 23 Januari 2018.

136 Op.Cit.
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serikat buruh melakukan demonsrasi di pengadilan. Pengadilan 
menolak gugatan Apindo, pada 2017.137

6) Mendorong diterbitkannya jenis upah lain dengan nilai lebih 
rendah dari upah minimum. Upah padat karya di Kabupaten 
Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor di 
Jawa Barat, Upah Wilayah di Sumedang Jawa Barat, Upah Rumah 
Sakit di Kabupaten Bekasi, dan Upah Umum Perdesaan di 
Bojonegoro Jawa Timur, merupakan jenis-jenis upah dengan 
nilai lebih rendah dari upah minimum. Jenis upah yang lebih 
rendah dari upah minimum dengan mendapatkan legitimasi 
dari pemerintah daerah, sehingga tidak melanggar hukum.138

137 Pengusaha Diminta Patuhi SK Gubsu Tentang UMK Medan dan Deli Serdang. 
Tersedia: http://news.analisadaily.com/read/pengusaha-diminta-patu-
hi-sk-gubsu-tentang-umk-medan-dan-deli-serdang/376725/2017/07/12, di-
akses pada 23 Januari 2018.

138 Sampai tulisan ini dibuat terdapat dua serikat buruh tingkat nasional yang 
menggugat upah minimum padat karya, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tektils, Ku-
lit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB 
Garteks KSBSI). KSPI menggugat UPK untuk Kabupaten Bogor, Purwakarta 
dan Kota Bekasi, sementara Garteks menggugat UPK Kabupaten Bogor. Per 1 
Februari 2018, PTUN membatalkan SK UPK Kabupaten Bogor.

ta
be

l I
V 

u
pa

h 
m

in
im

um
 d

an
 Je

ni
s 

u
pa

h 
di

 B
aw

ah
 u

M
k 

di
 Ja

w
a 

Ba
ra

t 
20

16
 d

an
 2

01
7

ko
ta

 / 
ka

bu
pa

te
n

Se
kt

or
20

16
20

17
u

pa
h 

pa
da

t 
ka

ry
a/

je
ni

s 
up

ah
 la

in
ny

a

u
pa

h 
   

   
m

in
i-

m
um

u
pa

h 
pa

da
t 

ka
ry

a/
je

ni
s 

up
ah

 la
in

ny
a

u
pa

h 
 m

in
im

um

Su
m

ed
an

g
Ba

gi
 p

er
us

ah
aa

n 
ya

ng
 b

er
lo

ka
si

 d
i K

ab
up

at
en

 
Su

m
ed

an
g 

W
ila

ya
h 

Ti
m

ur
 d

i l
ua

r 
Ke

ca
m

at
an

 
Ja

tin
an

go
r, 

Ke
ca

m
at

an
 C

im
an

gg
un

g 
Ke

ca
-

m
at

an
 P

am
ul

ih
an

, d
an

 K
ec

am
at

an
 T

an
ju

ng
 

Sa
ri

Rp
 1

.4
43

.9
25

Rp
 2

.2
75

.7
15

Ka
bu

pa
te

n 
Bo

go
r

G
ar

m
en

, T
ek

st
il,

 d
an

 P
en

go
la

ha
n 

Ku
lit

Rp
 2

.5
90

.0
00

Rp
 2

.9
60

.3
25

Rp
 2

.8
10

.1
50

Rp
 3

.2
04

.5
51

,8
1

Ko
ta

 D
ep

ok
G

ar
m

en
, U

sa
ha

 K
ec

il,
 d

an
 K

op
er

as
i

Rp
 2

.7
00

.0
00

Rp
 3

.0
46

.1
80

Rp
 2

.9
30

.0
00

.
Rp

 3
.2

97
.4

89
,0

0

Pu
rw

ak
ar

ta
G

ar
m

en
, B

on
ek

a,
 T

op
i, 

Ku
lit

 d
an

 A
la

s 
Ka

ki
Rp

 2
.3

52
.6

50
Rp

 2
.9

27
.9

90
Rp

 2
.5

46
.7

44
Rp

 3
.1

69
.5

49

Ka
bu

pa
te

n 
Be

ka
si

Se
kt

or
 I 

(R
um

ah
 S

ak
it/

Kl
in

ik
)

Rp
2.

75
4.

05
0.

00
0

Rp
 3

.2
61

.3
75

Ko
ta

 B
ek

as
i

Pa
ka

ia
n 

Ja
di

/G
ar

m
en

-
-

Rp
 3

.1
00

.0
00

Rp
 3

.6
01

.6
50

Su
m

be
r:

 S
ya

ri
f A

ri
fin

, U
pa

h 
Pa

da
t K

ar
ya

: P
em

as
ok

 M
en

an
g,

 B
uy

er
 S

en
an

g.
Te

rs
ed

ia
:h

tt
p:

//
m

aj
al

ah
se

da
ne

.o
rg

/u
pa

h-
pa

da
t-

ka
ry

a-
pe

m
as

ok
-m

en
an

g-
bu

ye
r-

se
na

ng
/, 

di
ak

se
s 

pa
da

 2
3 

Ja
nu

ar
i 2

01
8



229228

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Per 2015, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan 
Peraturan Gubernur tentang Upah Umum Pedesaan (UUP) dengan 
nilai Rp 1.005.000 per bulan. Nilai upah tersebut berlaku selama 
lima tahun mulai 2015.139 Upah tersebut berlaku di tujuh belas keca-
matan. Dengan demikian di Bojonegoro terdapat dua upah minimum 
yaitu upah minimum kabupaten dan upah umum perdesaan.

tabel V

upah Minimum kabupaten Bojonegoro dan 

upah umum Perdesaan

tahun uMk uuP
2016 Rp 1.462.000 Rp 1.005.000
2017 Rp 1.580.000 Rp 1.005.000
2018 Rp 1.720.000 Rp 1.005.000
Keterangan: UUP berlaku di 
Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan 
Kedungadem, Kecamatan Trucuk, 
Kecamatan Dander, Kecamatan 
Sugihwaras, Kecamatan Temayang, 
Kecamatan Bubulan, Kecamatan 
Malo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan 
Tambakrejo, Kecamatan Ngambon, 
Kecamatan Sekar, Kecamatan Kasiman, 
Kecamatan Kedewan, 
Kecamatan Kanor, Kecamatan 
Gondang, Kecamatan Sukosewu. 
 
Sumber: 
1. Angka UMK dan UUP diolah dari 
berbagai sumber
2. Keterangan wilayah terdapat dalam 
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 
14 Tahun 2015 tentang Besaran dan 
Wilayah Pemberlakuan Upah Umum 
Perdesaan Industri Padat Karya      
Tertentu di Kabupaten Bojoegoro 
Tahun 2015

139 Pemkab Bojonegoro Umumkan Upah Umum Pedesaan 2015. Tersedia: 
https://www.timesindonesia.co.id/baca/109453/20151125/104025/pemkab-bo-
jonegoro-umumkan-upah-umum-pedesaan-2015/, diakses pada 24 Januari 
2018

7) Memburu upah minimum yang lebih rendah di wilayah 
lain. Relokasi dan pembukaan pabrik baru di wilayah-wilayah-
dengan upah lebih rendah. Di KBN Cakung, selama tiga tahun 
terakhir jumlah pabrik berkurang drastis dari 200 perusahaan 
menjadi 30 perusahaan. Beberapa perusahaan tersebut pindah 
ke Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Jawa Tengah. Sementara di 
Kabupaten Bogor Jawa Barat, Kabupaten Tangerang dan Kota 
Tangerang, membuka produksi baru di Jawa Tengah serta di 
Majalengka, Subang, Sukabumi, Cianjur Jawa Barat.

 Relokasi maupun pembukaan pabrik baru di wilayah-wilayah 
yang memiliki upah minimum lebih rendah difasilitasi oleh negara. 
Negara menyediakan infrastruktur dan mempermudah per-
izinan. Jika dalam kasus upah padat karya pemerintah daerah 
sedang mempertahankan investor, upah minimum perdesaan 
dan upah minimum yang lebih rendah di pinggiran Jawa Barat 
dan Jawa Tengah adalah upaya menggaet investasi.  

8) Menghindari upah minimum sektoral. Pada Desember 
2017, Apindo mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan ke-
pada seluruh pengurusnya yang duduk di dewan pengupahan. 
Dengan berubah menjadi sosok yang taat hukum, SE tersebut 
menyebutkan bahwa upah minimum sektoral yang disebutkan 
dalam peraturan perundangan tidak bersifat wajib dan hanya 
bisa dinegosiasikan antara asosiasi pengusaha sektoral dan 
serikat buruh yang bersifat sektoral serta perlu adanya kajian 
mengenai sektor unggulan.140Tampaknya, Apindo mengetahui 
betul bahwa tidak semua jenis usaha memiliki asosiasi pengusaha 
sektor. Munculnya SE tersebut praktis membuat para pengurus 
serikat buruh yang selalu menikmati upah minimum sektoral ke-
sulitan berunding. 

 Sebenarnya, siasat menghindari upah sektoral sudah terjadi se-
jak 2015 dengan variasi yang berbeda. Di DKI Jakarta upah min-
imum sektoral dihilangkan, sementara upah minimum sektor 

140 Surat Edaran Pedoman bagi Tim Apindo yang duduk di Dewan Pengupah-
an. Kepungurusan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 541/
DPN/1.3/2C/XII/17. Jakarta. 21 Desember 2017.
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alas kaki di Kota dan Kabupaten Tangerang nilanya turun.141 Di 
Kota dan Kabupaten Bekasi perubahan upah minimum sektoral 
menjadi menjadi upah minimum terjadi sejak 2013 dengan cara 
mengubah ataumemanipulasi surat izin usaha perdagangan dan 
tanda daftar perusahaan (SIUP TDP). Dengan mengubah SIUP 
TDP akan mudah mengakali sebuah perusahaan tidak masuk 
kategori upah minimum sektoral. 

9) Pengetatan disiplin kerja.Secara sederhana metode disiplin 
kerja merupakan bekerja dengan efektif dan efisien alias 
memaksimalkan waktu kerja untuk memproduksi barang se-
banyak-banyaknya. Bahasa yang sering dipergunakan pemilik 
modal maupun pejabat negara di media massa adalah, jika 
upah minimum naik, produktivitas buruh mesti naik. 

Dalam praktik, pengetatan disiplin kerja memadukan antara 
penambahan target kerja dengan peningkatan mekanisme huku-
man yang beragam. Secara normatif tidak ada yang dikurangi dari 
pelaksanaan upah minimum, namun jumlah barang yang dipro-
duksi semakin banyak. Untuk mencapai jumlah produksi maka 
pengawasan terhadap buruh semakin meningkatdan jenis hukuman 
selalu dikaitkan dengan pengurangan insentif atau ancaman 
peringatan hingga pemecatan. Misalnya, jika buruh telat masuk 
ruang kerja  beberapa menit akan dikenai sanksi surat peringatan; 
atau jika buruh tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas 
upahnya dipotong pada hari tersebut. 

Dengan meningkatkan disiplin kerja, sebenarnya 
pemilik modal tidak kehilangan apapun dari kenaikan 
upah minimum. Dalam beberapa kasus, mekanisme 
hukuman seringkali tertulis menjadi peraturan peru-
sahaan, bahkan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB). 

Makna upah Minimum bagi Serikat Buruh 

Dalam kajian-kajian akademis, kebijakan pengupahan seringkali 
dipertentangkan dengan perluasan kesempatan kerja dan iklim 

141 Catatan Diskusi, Workshop Upah Padat Karya dan Respons Serikat Buruh. AFWA 
Indonesia, 27 Desember 2017. 

investasi. Setidaknya terdapat dua pandangan utama terkait 
kebijakan pengupahan. 

Pertama, kelompok yang berkeyakinan bahwa bahwa kebijakan 
pengupahan tidak diperlukan, bahkan merusak mekanisme 
pasar.142Melalui berbagai penelitian empirik, analisis kualitatif dan 
kuantitatif terhadap data-data Badan Pusat Statistik, kelompok ini 
berkesimpulan bahwa adanya upah minimum hanya mengun-
tungkan sebagian kelompok buruh formal, terutama buruh ‘kerah 
putih’ dan mempersempit kesempatan kerja. Dikatakan pula bah-
wa upah minimum makin memperlebar kesenjangan pendapatan 
antara buruh formal dan informal. Ketika upah minimum mengalami 
kenaikan para pemilik modal akan mengurangi tenaga kerja dan 
menginvestasikan modalnya dalam bentuk mesin untuk memper-
tahankan produktivitas. 

Pada dasarnya, pendekatan di atas hanya mengulang pendekatan 
Mazhab Ekonomi Klasik mengenai variabel tetap dari biaya 
produksi untuk buruh dan marjin keuntungan. Intinya hendak 
dikatakan bahwa alokasi dana untuk buruh merupakan ongkos 
tetap dari biaya produksi. Setiap kenaikan upah minimum 
merupakan pengurangan setiap marjin keuntungan. Karenanya 
setiap kenaikan upah minimum pastidiikuti dengan pengurangan 
tenaga kerja level operator ke bawah. Untuk menjaga produktivitas 
jumlah barang maka para pemilik modal tidak akan merekrut 
tenaga kerja baru tapi membeli mesin baru. Lebih jauh hendak 
diungkapkan bahwa upah minimum yang rendah merupakan 
‘jaminan’ bagi ketersediaan lapangan kerja melalui investasi asing. 

142 Martin Rama. The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of 
Indonesia. ILR Review Vol. 54, No. 4 (Jul., 2001). Beberapa publikasi berbahasa 
Indonesia yang mendukung pandangan kelompok ini di antaranya, Gus-
tav F. Papanek. Bagaimana Kemajuan Kinerja Pemerintah dan Perekonomian?: 
Pengukuran Kemajuan yang Obyektif Terhadap Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 
10% dan Penciptaan 4 Juta Pekerjaan Layak Setiap Tahun. Laporan Kemajuan. 
2015. Transformasi; Edi Priyono. Situasi Ketenagakerjaan dan Tinjauan Kritis 
Terhadap Upah Minimum, dalam Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: 
Peluang dan Tantangan Bagi Serikat Buruh. Jurnal Analisis Sosial. Bandung. 
Akatiga. Vol. 7, No. 1 Februari 2002; Suharyadi, Asep., dkk. Upah dan Kesempa-
tan Kerja: Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
di Sektor Formal Perkotaan, dalam, Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh: 
Peluang dan Tantangan Bagi Serikat Buruh. Jurnal Analisis Sosial. Bandung. 
Akatiga. Vol. 7, No. 1 Februari 2002.
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Dari pendekatan tersebut diusulkan agar kebijakan upah minimum 
dihapus dan diganti dengan upah berdasarkan produktivitas buruh 
atau upah kesepakatan. 

Sekilas pandangan di atas tampak memukau. Jika buruh bekerja 
lebih keras dan perusahaan untung maka kesejahteraan akan 
meningkat dan kesempatan kerja makin luas. Negara diminta 
memerhatikan nasib-nasib buruh level bawah yang akan tersing-
kirkan akibat kenaikan upah minimum dan keadaan para pencari 
kerja. Negara pun diminta memerhatikan agar terjadi pemerataan 
pendapatan di sektor formal dan informal. Sayangnya logika yang 
dibangun terbalik, karena dengan menghilangkan upah minimum 
berarti menjadikan buruh sebagai bantalan penciptaan lapangan 
kerja dan pemerataan pendapatan. Pemilik modal diandaikan 
sebagai sosok yang akan rela membuka lapangan kerja dan 
mendistribusikan kekayaannya jika dibiarkan beroperasi secara 
leluasa. 

Pendekatan di atas melupakan bahwa agar buruh bekerja 
dengan produktif maka diperlukan upah yang memadai untuk 
memulihkan daya reproduksinya.

Kedua, kelompok yang memandang bahwa upah minimum 
diperlukan demi menjaga daya tahan buruh agar dapat bekerja 
dengan produktif dan sehat.143Penelitian pendekatan kelompok 
ini biasanya dipusatkan pada studi belanja buruh dan kepatuhan 
pengusaha untuk melaksanakan upah minimum. Kesimpulan 
pendekatan ini menyatakan bahwa upah minimum yang ditetapkan 
pemerintah tidak mampu menutup kebutuhan hidup layak buruh 
dan kebijakan pengupahan seringkali dilanggar. Pendekatan ini 
mengusulkan agar pemerintah berperan aktif menjaga dipatuhinya 
upah minimum dan memperbaiki jumlah komponen penghitung 
upah minimum. Agar tidak semua kebutuhan buruh menjadi 
beban pengusaha maka negara wajib menyediakan jaminan sosial 
untuk menopang kebutuhan-kebutuhan dasar buruh dan keluar-
ganya. Pendekatan ini pun menyimpulkan bahwa setiap kenaikan 

143 Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati. Menuju Upah Layak: Survei Upah 
Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia. 2009. Twaro-FES-SPN-Garteks-Akatiga.

upah minimum akan menaikan kesempatan kerja dan menjadi 
media pendistribusian kekayaan.144

Upah minimum diartikan sebagai jaring pengaman (safety net) 
agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang. Pengertian 
demikian, mengandaikan bahwa pengusaha dapat bertindak di 
luar batas, jika tidak ada peraturan pemerintah yang memiliki kon-
sekuensi hukum. Dinamika kebijakan upah minimum maupun siasat 
para pemilik modal menghindari upah minimum memperlihatkan 
mengenai semakin memburuknya kebijakan pengupahan bagi 
buruh maupun calon buruh. Implikasi lainnya adalah semakin 
menurunnya upah riil buruh dan kekuasaan pemilik modal interna-
sional kian tidak terkendali.

Di luar perdebatan di atas, sebenarnya jumlah komponen dan 
jenis item yang dipergunakan untuk merumuskan dan mere-
komendasikan angka upah minimum kepada pemerintah daerah 
merupakan barang dan jasa yang mengalami monetisasi. Namun, 
tidak semua barang yang mengalami monetisasi menjadi bagian 
dari komponen dan jenis item kebutuhan buruh. Upah minimum 
sebenarnya hanya mencerminkan beberapa jumlah barang dan 
jasa yang mengalami monetisasi dengan nilai yang tidak aktual. Hal 
tersebut pula yang menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun 
nilai upah minimum hanya mampu menopang 62,4 persen 
pengeluaran riil buruh atau sekadar cukup menutupi kebutuhan 
layak selama dua minggu. Pada 1991145 maupun pada 2000146 pun 
capaian ketetapan upah minimum tidak lebih dari 60 persen kebu-
tuhan riil buruh. Dengan demikian, pengendalian negara terhadap 
harga barang dan jasa akan memberikan manfaat bagi pendapatan 
buruh.

Selain itu, yang jarang diperhitungkan pula adalah harga satuan 
barang yang diproduksi buruh dalam kedudukannya sebagai barang 
yang akan dipasarkan di pasar internasional. Mempertahankan 

144 Iyanatul Islam dan Suahasil Nazara. Minimum Wage and The Walfare of Indonesian 
Workers. ILO Jakarta Office. 2000

145 Juni Thamrin. Kebijakan Pengupahan Buruh Pada Masa Orde Baru, dalam 
Tinjauan Kebijakan Upah Pengupahan Buruh di Indonesia. Seri Working Paper. 
Bandung. Akatiga. 1994. Hal. 42 

146 Studi Belanja Riil Buruh Jakarta. LP3ES, ACILS dan FSPSI-Reformasi. Jakarta. 
2000
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produktivitas karena kenaikan upah minimum dengan mengganti 
buruh oleh mesin mesti didukung oleh kemudahan impor mesin. 
Ada atau tidak ada mesin baru, barang yang diproduksi akan selalu 
dinaikkan jumlahnya tanpa diketahui harga satuan barangnya oleh 
buruh.Singkatnya, kebijakan upah minimum bersifat pukul-rata 
kepada semua jenis industri. Upah minimum terlalu kecil untuk 
dilaksanakan di perusahaan besar padat modal dan terlalu besar 
untuk perusahaan dengan modal dan akses pasar terbatas. Dalam 
hal ini pengaturan pengupahan semestinya dapat dimulai dengan 
mengatur perusahaan modal asing yang menguasai modal dan 
lisensi merek internasional.

Dalam tiga tahun terakhir, dengan makin meningkatnya relokasi 
ataupun ekspansi pabrik ke wilayah-wilayah yang berupah lebih 
rendah, tampaknya makin mendesak memikirkan sistem pengupa-
han yang dapat mencegah relokasi antarwilayah, bahkan antar-
negara. Hal ini pun menyaratkan penguatan solidaritas antarseri-
kat buruh dan model baru perlindungan negara kepada buruh. 
Memang tidak semestinya negara memberikan kemudahan 
perizinan berusaha kepada pemilik modal yang merampas dan 
menelantarkan buruh.
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Kolektifitas dan Solidaritas
Mencapai kemenangan kaum Pekerja/Buruh

Oleh: Hermawan

“belajar sama-sama, 
bertanya sama-sama, 
bekerja sama-sama 
.Semua orang itu guru 
Alam Raya Sekolahku 
Sejahteralah bangsaku“

Perundingan didalam hubungan Industrial

Dalam  Undang-Undang No 2 tahun 2004 BAB II pasal 3 sampai 
4 diatur tata acara  Perundingan ,musyawarah ,atau negoisasi yang 
merupakan  sarana  bagi pekerja/ buruh atau serikat buruh dengan 
majikan ( pengusaha ) apabila terjadi perselisihan  baik itu tentang 
kepentingan , tentang hak , dan tentang pemutusan hubungan 
kerja, jika tidak selesai maka dilanjutkan melalui mediasi di 
Disnaker Kota/kabupaten , sebelum akhirnya diakhiri melalui jalur 
pengadilan yang disebut Pengadilan Hubungan Industrial.

 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang filosofisnya  adalah 
penyelesaian yang adil dan efektif serta murah, ternyata bagi 
mayoritas pekerja/buruh maupun Serikat Pekerja/Buruh adalah 
momok yang menakutkan dan dihindari. Dalam berbagai per-
temuan ,diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh LSM 
maupun lembaga lainya  , bahkan para pekerja/buruh yang had-
ir menyebut PHI sebagai kuburan bagi  kaum buruh .  Meskipun 
dalam kenyataanya sangat banyak permasalahan yang masuk ke 
ranah Pengadilan Hubungan Industrial tersebut. Ini adalah ironi 
ketika disatu sisi sudah tahu bahwa PHI bukan solusi terbaik , tetapi 
tetap ditempuh juga karena tidak ada jalan lain, ketika perundingan/
musyawarah gagal /mentok.

Banyak yang beranggapan memenangkan dalam perundingan 
bipartit adalah lebih baik daripada harus ke Pengadilan Hubungan 

Industrial. Tentu saja  saya sangat sepakat dengan pernyataan 
tersebut, akan tetapi seringkali kita jumpai  kemenangan atau 
kesepakatan yang terjadi dan menguntungkan pekerja/buruh pada 
akhirnya  membuat pekerja/buruh gigit jari , karena hanya menang 
diatas kertas , maksudnya adalah perjanjian ataupun kesepaka-
tan yang dibuat tersebut menjadi sangat mudah untuk dilanggar 
oleh Pengusaha, dan apabila itu terjadi  susah sekali menegakan 
sanksi hukum bagi pengusaha yang melanggar kesepakatan terse-
but karena rumitnya birokrasi di bidang ketenagakerjaan. Banyak 
kita jumpai laporan dari pekerja/buruh tidak ditindaklanjuti, atau-
pun kalau ditindaklanjuti akan berbelit-belit dan banyak tahapan , 
intinya Pengusaha yang melanggar tersebut tidak bisa serta merta 
mendapatkan sanksi, meskipun jelas-jelas melanggar, tetapi tetap 
saja membutuhkan proses untuk membuktikan pelanggaran tersebut, 
yang pada giliranya justru  pekerja/buruh yang memperjuangkan 
keadilan yang dilanggar tersebut kelelahan sendiri, kena suap /
sogokan  atau bahkan dipidanakan karena dianggap mencemarkan 
nama baikPerusahaan, yang ujung-ujungnya adalah memilih  
Pemutusan Hubungan Kerja.

Sebaliknya apabila pekerja/buruh yang melanggar sebuah per-
janjian atau kesepakatan  maka dengan sangat  mudahnya pekerja/
buruh tersebut  mendapatkan sanksi atau hukuman, yaitu dengan 
Surat Peringatan(SP)  Hingga Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) , 
itu bisa terjadi karena  Pengusaha mendapatkan kemudahan dan 
mempunyai sistem yang bisa mengeksekusi langsungpekerja/ bu-
ruh yang dianggap melanggar  dengan Surat Peringatan maupun 
Pemutusan Hubungan Kerja. berbeda halnya dengan pekerja/ Bu-
ruh tidak bisa serta merta memberikan Sanksi kepada pengusaha, 
mereka  harus mau melapor dahulu ke pengawasan, dan lain-lain 
seperti yang dipaparkan diatas tentu membutuhkan waktu sangat 
lama dan berputar-putar hingga laporan tersebut belum sampai 
tuntas bahkan menguap.Meskipun ada beberapa kasus yang ber-
hasil dimenangkan dengan susah payah tetapi hukumanya terlalu 
ringan bagi Pengusaha , sedangkan pekerja/buruh yang memper-
juangkanya terlanjur diputus hubungan kerjanya.

Setelah pekerja/buruh  memenangkan kasus di Pengadilan 
Hubungan Industrial  pun kalau beruntung ,  masih mendapatkan 
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pekerjaan ketika ada peluang untuk Kasasi bagi pihak yang kalah, 
bahkan peluang melakukan  Peninjauan Kembali ( PK ) yang mana 
proses tersebut membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. 
Kalaupun hasilnya baik yaitu pihak pekerja/buruh mendapatkan 
kemenangan yang dicapai bertahun-tahun tersebut,  ternyata bukan 
hal yang mudah untuk melakukan eksekusi pelaksanaan putusan. 
PerjalananMengurus permasalahan  yang berlarut-larut tersebut 
akhirnya membuat banyak pekerja/buruh menyerah dan me-
nerima hasil yang jauh dari harapan dengan dalih daripada tidak 
mendapatkan apapun.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tersebut hanyalah instru-
men regulasi pelengkap kemenangan kaum pemodal , yang melalui 
kekuatanya berhasil medikte elit politik  sehingga  berhasil mem-
buat regulasi yang pasti sesuai kepentinganya , antara lain adalah 
upaya liberalisasi ekonomi diwujudkan Orde Baru mengeluarkan 
UU No. 1/1967 tentang kemudahan penanaman modalasing, ke-
bijakan upah Murah ( UMP) , penerapan Sistem kerja kontrak dan 
outshourching yang dilegitimasi dalam Undang-Undang No.13 
tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 itu sendiri 
membuat  pekerja/atau buruh seakan –akan boleh memperjuangkan 
keadilanya tapi tersandera dengan rumitnya sistem yang diatur 
didalamnya .

kenapa posisi tawar pekerja/buruh sangat lemah posinya di 
hadapan Pengusaha, dan kenapa Pemerintah seperti mati 
kutu menghadapi problematika tersebut ??

Jika kita mau merunut sebenar-benarnya bahwasanya sampai 
kapanpun akan selalu terjadi permasalahan /perselisihan an-
tara buruh dan pengusaha, karena pengusaha selalu berusaha 
mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya  demi 
kepentingan memenuhi kesejahteraan individunya serta untuk  
mengembangkan usahanya, sedangkanpekerja/ buruh ingin 
mendapatkan kesejahteraan  yang layak. Dua buah kepentingan 
yang sangat bertolak belakang atau seringkali disebut dengan 
kontradiksi pokok antara pengusaha/pemodal  dengan pekerja/ 

buruh

Harus kita  sadari bersama  bahwa untuk mendapakan keun-
tungan yang besar tersebut maka pengusaha dengan segala 
cara dan akal fikirnya pasti  membuat sistem  yang mengatur 
bagaimana caranya agar pekerja/buruh menerima diupah murah, 
tetapi bersedia bekerja dengan maksimal dan menghasilkan 
produksi yang banyak dan berkualitas. Sedangkan pekerja/buruh 
dengan segenap kekuatanya berusaha untuk mendapatkan upah 
yang layak, jam kerja yang tidak panjang serta kesejahteraan lainya 
meliputi upah transport ,uang makan, hak rekreasi perlindungan 
sosial dan lain sebagainya .

Di situasi negara Indonesia sejak Orde baru yang telah masuk 
dalam sistem ekonomi pasar bebas dan neoliberal ini maka peran 
pemerintah lebih condong mengutamakan kepentingan pengu-
saha daripada pekerja/buruhnya, sejarah masa lalu yang kelam 
bangsa Indonesia pada  akhirnya telah  membawa situasi ini yang 
harus terjadi dan kita hadapi  , Teori Ilmu pengetahuan kapitalisme 
yang mencengkeram negeri ini membuat para pemodal berhasil 
memenangkan agenda politiknya demi kemudahan untuk meraih 
keuntungan yang sebesar-besarnya  , berhasil mendikte Pemerintah  
dengan dalih mengundang Investasi , dan membuka lapangan kerja 
bagi rakyat Indonesia, dibuatlah dan bermunculan regulasi-regulasi 
yang pada akhirnya mengebiri hak-hak kaum pekerja/buruh. Serta 
kebijakan kebijakan pemerintah yang digunakan  memudahkan 
pemberangusan gerakan buruh, tentu kita masih ingat di masa 
serikat buruh di habiskan kemudian dibentuk serikat tunggal yang 
benar-benar menjadi corong bagi Pemerintah untuk meyakinkan 
Investor bahwa buruh di indonesia tidak akan banyak melakukan 
protes, dan mau dibayar dengan upah murah.

Jaminan selanjutya bagi para Pemodal diluar Regulasi-regulasi 
tersebut adalah Pengamanan Investasi , yaitu kekuatan militeristik 
yang siap menghadang gerakan buruh. Jadi apabila ada pekerja/
buruh atau sekelompok diantaranya yang tidak mempan terhadap 
hegemoni tersebut maka kekerasan akan didapatinya. Terbukti 
berapa buruh yang dipidanakan atau dikriminalisasikan bahkan  
hilang atau harus mati ketika hendak memperjuangkan hak 
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kesejahteraanya.

Selain itu, pelibatan militer dalam mengintervensi serikat buruh-
sangat kentara. Keterlibatan itu pun dilegalisasi lewat Kepmenaker-
trans No. 342/1986 yang menyatakan aparat keamanan boleh ikut 
campur dalam penyelesaian perselisihan perburuhan terutama 
yang mengarah pada aksi mogok. Hingga tahun 1994, intervensi itu 
terus berlangsung. Kepala Staf Kopkamtib Soedomo berhasil men-
dorong “Deklarasi Penyatuan” buruh di Kongres FBSI pada tahun 
1981.Langkah Soedomo memasung kebebasan berserikat semakin 
menjadi setelah ia diangkat menjadi Menakertrans pada Maret 
1983. Dua tahun kemudian, ia menerbitkan Kepmenakertrans No. 
645 Tahun 1985 tentang Hubungan Industrial Pancasila (HIP). HIP 
dilaksanakan bersifat kemitraan/kekeluargaan. Dalam artian, 
pihak yang berselisih tak dibenarkan menggunakan bentuk-ben-
tuk penekanan terhadap pihak lain. Karenanya, hak mogok tak 
mendapat tempat dalam HIP.

Hegemoni kapitalisme yang pada akhirnya membuat rakyat 
Indonesia khususnya kaum pekerja/buruh kehilangan arah dan 
cita-cita, lupa akan kepentingan sendiri dan cenderung membebek, 
karena saat itu kaum pekerja/buruh dilarang untuk tahu tentang 
politik , hak berpolitik dipasung , buruh dianggap tidak pantas 
membicarakan politik.Secara tidak langsung buruh menjadi seperti 
zombie

Setelah reformasi  muncul Undang-undang khusus yang 
mengatur tentang kebebasan berserikat , yang seharusnya kaum 
pekerja/buruh bisa memanfaatkan kebebasan tersebut  justru pada 
akhirnya  kaum buruh terjebak dalam euforia membuat Serikat 
Buruh , disisilain  Kebijakan tersebut mampu dimanfaatkan oleh 
pengusaha untuk memecah-mecah gerakan buruh sendiri. Paket 
regulasi lainya tentang PPHI telah banyak kita bahas tadi  yang 
akhirnya membuat pekerja/buruh terjebak dalam aturan main pe-
rundingan sampai pengadilan yang mana segala permasalahan 
bisa diwakilkan melalui surat kuasa, dan ujung-ujungnya elit serikat 
buruh merasa menjadi hebat karena bisa bersidang dengan rapih 
dan melupakan akar sejatinya yaitu kolektifitas

Perjuangan Buruh yang tercerabut dari akar

Apabila kita amati dan rasakan  maka  kita dapat menyimpulkan  
bahwa Perjuangan buruh yang telah tercerabut dari akar itulah 
sebenarnya sumber segala persoalan yang membuat buruh 
sangat lemah, dan tanpa daya tawar yang kuat  menghadapi arogansi  
kaum Pemoda/l Pengusaha. 

Dengan tercerabutnya buruh dari akar kolektifitas, maka per-
juangan buruh tidak lagi efektif, musyawarah yang terjadi tidak 
imbang dan akhirnya berlarut larut , ketika permasalahan berlarut 
maka ada tiga pilihan bagi para pengurus /elit serikat buruh, yang 
pertama adalah bosan dan putus asa sehingga demoralisasi, yang 
kedua tetap melawan tanpa kekuatan kolektif yang akhirnya hancur 
berkeping-keping karena intimidasi dan serangan balik dari pen-
gusaha melalui berbagai cara dan muslihatnya yang mengakibatkan 
pemberangusan serikatpekerja/buruh, atau pilihan untuk berkom-
promi dengan menikmati intimisasi yang dilakukan pengusaha 
melalui  sogokan  harta, maupun jabatan, sehingga jauh mening-
galkan kepentingan kaum buruh.Dan itu semua bisa terjadi ketika 
Pengurus serikat Buruh tidak bersama dengan massa, dan tidak 
berada ditengah-tengah massa.

Bahkan semakin banyaknya serikat pekerja/buruh  dewasa ini 
yang seharusnya menjadi kekuatan, ternyata  yang terjadi adalah 
persaingan yang tidak produktif, kemampuan kapitalisme yang 
menghegemoni elit-elit serikat buruh dengan tipuan-tipuan dan 
iming-iming naik kelas telah membuat Serikat pekerja/serikat buruh 
kehilangan arwahnya, bahkan banyak pekerja/buruh yang mem-
benci serikat pekerja/buruh karena dianggap hanya sebagai kuda 
tunggangan elit-elitnya.

Itulah gambaran yang terjadi dewasa ini yang memang adalah 
kenyataan dan harus diterima untuk dihadapi. Tetapi tentulah 
semua itu harus bisa dirubah, dengan kembali ke dasar perjuangan  
bahwa kekuatan kaum buruh adalah kolektifitas dan solidaritas 
sejati.  Kalaupun sering terdengar kata solidaritas bagi kaum buruh 
ternyata itu sangat tipis dan kebanyakan hanya diucapkan oleh elit 
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serikat buruh tetapi tidak menyentuh ke anggota, sehingga serikat 
buruh/ kaum buruh hanya mampu bersolidaritas kecil misalnya 
melalui  statemen maupun perwakilan untuk berorasi, kata-kata 
sakti  buruh bersatu tak bisa dikalahkan dan satu di PHK semua 
Mogok kerja hanya menjadi slogan tanpa bisa dipraktekan. Padahal 
sangat jelas tanpa kekuatan kolektif dan solidaritas  yang kuat  
maka sudah dapat dipastikan daya tawar buruh akan sangat lemah.

Membangun kembali kolektifitas dan solidaritas kaum buruh 
harus dimulai dari akar rumput, atau dari kaum buruh itu sendiri 
yang bekerja di Pabrik-pabrik  atau intansi-intansi, kesabaran 
untuk menciptakan situasi itu selalu kalah dengan ambisi yang 
ingin segera menang dan dikenal, Undang-Undang No.21 tahun 
2000 yang memudahkan persyaratan membuat Serikat Buruh, se-
harusnya menjadi berkah bagi kaum pekerja/buruh, tetapi berkah 
tersebut tiba-tiba menjadi kutukan ketika beberapa pekera/buruh 
menjadikan Serikat buruh sebagai wadah perjuangan yang sangat 
murahan, terkadang ambisi elit untuk menambah keanggotaan 
dengan menyegerajan membentuk Serikat buruh menjadi blunder, 
asal dipenuhi syarat formal dan langsung dicatatkan ke Disnaker, 
kemudian munculah Organisasi yang biasanya hanya menjadi 
papan nama, yang didalamnya hanya elit pengurus yang selalu 
berinteraksi dengan Pengusaha sampai akhirnya lupa cita-cita 
awal, itupun bagi yang selamat , karena biasanya Pengusaha aler-
gi dengan Serikat dan dengan mudahnya memberangus, karena 
hanya bergelintir orang yang membentuk serikat diantara banyaknya 
buruh.

Disini saya menekankan bukanya tidak penting membuat Serikat 
Buruh, tetapi bagaimana serikat buruh ini adalah menjadi  alat 
untuk mencerdaskan , dan melindungi kaum buruh dan berdaya 
tawar  setara dengan Pengusaha itu lebih penting. Memulai kolek-
tifitas dari akar rumput , dan memulai solidaritas dari  akar rumput 
adalah keharusan dan itu  sangat penting Karena hegemoni dan 
sistem yang dibangun oleh kapitalime adalah kompetisi /persaingan 
yang membuat kaum buruh yang dalam keseharianya  bekerja 
secara kolektif, tetapi dalam kehidupan menjadi individualis, kemu-
dian perjanjian kerja yang individual antara Pengusaha dan Pekerja 

membuat seolah olah tidak ada hubungan antara buruh yang satu 
dengan lainya didalam satu perusahaan..

Bagaimana cara  membangun kekuatan kolektif dan solidaritas 
di dalam serikat buruh tingkat pabrik, sehingga pekerja/buruh 
mempunyai posisi tawar yang setara dalam memperjuangkan hak 
dan kepentinganya itu yang harus dilakukan. Sering kita temui pada 
saat ketika dalam forum-forum diskusi  dan pertemuan-pertemuan 
antar elit serikat buruh, sering terucap pernyataan-pernyataan  
bahwa  pekerja/buruh itu kurang kesadaran , hanya mengandalkan 
Pengurus serikat buruh dan cenderung hanya bisa mengeluh dan 
menitip nasib. Penilaian putus asa yang kejam dan menjadi alibi 
para elit serikat untuk menutupi kelemahanya.

Bagaimanapun kaum buruh telah bekerja dengan keras selama 
8 jam bahkan lembur dengan upah murah dan ancaman PHK 
maupu putus kontrak karena sistem yang ada mengharuskan itu 
terjadi, kesempatan untuk memahami membaca sangat kurang 
disela-sela kesibukanya yang luar biasa  , justru seharusnya ketika 
serikat buruh dibentuk salah satu fungsinya adalah memberikan 
pemahaman dan mencerdaskan para burah , bukan malah se-
olah-olah pengurus lah yang paling hebat dan pahlawan bagi 
kaum buruh yang lemah dan tidak sadar tersebut.

Membongkar kesadaran

Mari kita coba  pahami , bahwasanya  pekerja/buruh memiliki 
kesadaran yang sebenarnya  bukan kesadaran kelasnya, bukanlah 
sebuah kesengajaan langsung dari pemikiran pekerja/buruh itu 
sendiri,  tetapi hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian 
diatas bahwa peran dari kekuatan dan dasyhatnya Hegemoni pe-
mikiran kapitalisme yang ditanamkan oleh Penguasa ( Kapitalisme) 
sejak dilingkungan keluarga, permainan, budaya,  agama, dan se-
kolah membuat kesadaran merekapun pada akhirnya  mengikuti 
cara pandang para penguasa/pemodal  (kapitalisme). Tradisi 
tolong menolong, gotong royong telah dihilangkan dengan sistematis, 
meskipun secara ucapan masih  sering kita dengarkan,  tetapi dalam 
prakteknya telah  hilang dengan merubah cara berfikir menjadi 
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persaingan/ kompetitif, saling memanfaatkan , ditipu atau menipu. 
Kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial yang  seharusnya 
kolektif berubah menjadi individualistik.

Bagaimana melawan hegemoni pemikiran kapitalisme yang 
sangat kuat tersebut, maka tidak ada cara lain yang  seharusnya 
yang kita lakukan adalah melakukan  kontra hegemoni, tetapi 
tentulah  tidak bisa secara langsung merubah sistem yang ada 
di Negara ini dengan segala perangkat dan aparatunya,  karena 
pekerja/buruh tidak mempunyai kekuasaan secara politik di Negara 
ini, marilah kita mulai membongkar kesadaran pekerja /buruh 
yag telah terhegemoni tersebut berawal dari lingkungan buruh 
itu sendiri yaitu pabrik/perusahaan,  sehingga ketika kita membangun 
wadah perjuangan atau serikat pekerja/serikat buruh seharusnya 
fungsi utama yang paling mendasar adalah membongkar kesadaran 
pekerja/buruh dan membangun kembali kesadaran sejati  kaum 
buruhnya, sehingga menumbuhkan keyakinan dalam perjuangan 
dan menjaga para pengurus serikat buruh untuk tidak korup. 
Merasa paling pintar dan melemparkan kesalahan kepada buruh 
apabila sedang menghadapi masalah, dan kabur lari meninggalkan 
permasalahan.

Dalam buku yang ditulis Ken budha kusumandaru, tentang ke-
sadaran dan perjuangan pekerja/buruh, dijelaskan tentang tiga 
tingkat kesadaran yang harus diurut dibongkar dan dipasang 
kembali menjadi kesadaran baru, kesadaran kelas buruh sejati, 
yaitu dimulai dengan  kesadaran dari  individu menjadi kesadaran 
kelompok, kesadaran tentang adanya  ketidakadilan yang dilakukan 
Penguasa  hingga kesadaran hak untuk berkuasa,  dan terakhir adalah  
kesadaran tentang Ilmu Pengetahuan yaitu  cara pandang terhadap 
dunia, dengan membaca buku tersebut dan berdiskusi langsung  
bisa menjadi bekal secara teori untuk dipraktekan menghadapi 
situasi yang ada.

Membangun Solidaritas dan kolektifitas Perjuangan Buruh

Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman tentang 
bagaimana membangun serikat pekerja/buruh yang bersandarkan 

kolektifitas dan solidaritas yang kuat, meskipun bukan kejadian 
yang sangat hebat tetapi ada beberapa hal yang  diharapkan bisa 
untuk kita pelajari bersama nantinya.

Cerita ini akan saya mulai sekitar tahun 2008 tepatnya di ka-
bupaten bandung, yaitu disebuah perusahaan garment yang 
lumayan besar terletak di dalam sebuah kawasan Industri yang 
sangat terkenal didaerah tersebut. Ditempat itulah saya melihat 
dan terlibat langsung  praktek perjuangan yang berbeda dari yang 
terjadi kebanyakan yang saya jalani sebelumnya, dimana kekuatan 
kolektif dan solidaritas menjadi kekuatan utama, bahkan ditempat 
tersebut  tidak ada pemimpin yang sangat menonjol secara individu, 
baik ketua maupun pengurus lainya tidak mendominasi dalam 
melakukan perjuangan, tetapi mampu memenangkan tuntutan 
kaum buruh dipabrik tersebut tanpa terjebak alur perundingan 
yang berliku-liku dan membosankan

Sebenarnya dipabrik tersebut telah terbentuk serikat pekerja/
buruh sejak lama yaitu sejak tahun 2002 nama organisasinya adalah 
Persatuan Perjuangan Buruh ( PPB) yang merupakanserikat buruh 
tingkat Perusahaan  anggota  dari Federasi Persatuan Perjuangan 
Buruh ( FPPB) . yang mana FPPB sejak tahun 2005  telah  bergabung/
berafiliasi dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia ( KASBI ) . 

Akan tetapi dalam perjalananya cerita klasik yang terjadi adalah 
organisasi tersebut vakum tidak terdengar melakukan kegiatan 
secara organisasional,  Organisasi tersebut masih ada tetapi tidak 
ada aktifitas, ketua serikatnya menikmati kenyamanan bersama 
beberapa orang pengurus , dan manajemen sangat menyukai 
mereka karena dianggap berhasil membuat pekerja/buruh tidak 
lagi melakukan protes apapun (begitu keluhan yang disampaikan 
anggotanya)

Setelah begitu lama terdiam akhirnya para pekerja/buruh mulai 
merasakan ketertindasan yang lauar biasa di Perusahaan tersebut, 
sedikit demi sedikit hak-haknya hilang, misalnya besaran harga 
yang tidak jelas, Perusahaan tersebut adalah  Garment dan beberapa 
bagian menggunakan sistem kerja borongan sehingga penentuan 
upah berdasar harga, dengan mudahnya lembur tanpa dibayar 
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bahkan hak Tunjangan Hari Raya yang tidak sesuai peraturan pun 
dijalankan begitu saja , beberapa buruh yang geram ini mencoba 
untuk meminta ketua serikat tersebut untuk melakukan protes, 
tetapi ketua serikat tersebut tidak merespon bahkan menganggap 
remeh dan membiarkan begitu saja, kemudian beberap buruh 
tersebut mendatangi kesekretariatan KASBI wilayah Jawa Barat 
dan berkeluh kesah terhadap situasi yang terjadi di Perusahaan 
dan tentang Serikat buruhnya, Kemudian dalam rapat wilayah 
menugaskan saya yang waktu itu adalah sekretaris wilayah  untuk 
melakukan klarifikasi dan  pembenahan sebagai respon atas 
ketidakpuasan anggota . 

Kemudian saya mengundang  ketua para pengurus dan anggota 
aktif tersebut dalam sebuah diskusi  sebuah diskusi dan konsolidasi, 
kebetulan saat itu adalah bulan desember 2008 menjelang 
pergantian tahun, dalam diskusi tersebut mereka menyadari ke-
salahan–kesalahan pendahulunya yang selalu beranggapan Pen-
gurus diangap lebih  pintar dan cerdas melebihi anggota, Pengurus 
yang menentukan segalanya dan anggota hanyalah buruh yang 
perlu dibela dengan kewajiban membayar iuran , pengurus serikat 
terutama pimpinanya yaitu ketua menentukan segalanya

Evaluasi mendalam dan refleksi yang dilakukan oleh anggo-
ta-anggota yang kritis tersebut dilakukan, ketua saat itu hanya 
menanggapi seadanya dan berdalih karena selama ini anggota 
jarang aktif sehingga melakukan kerja-kerja sendiri, dari evaluasi 
tersebut didapati bahwa kesalahan terjadi karena organisasi tidak 
berjalan sebagaimana harusnya, keterlibatan anggota minim dan 
ketua yang malah lebih nyaman bersama pengusaha,  resolusi  untuk 
membuat pola kerja dan metode  baru yang harus dilakukan,  
bahwa memperjuangkan kesejahteraan buruh adalah tanggung 
jawab seluruh buruh itu sendiri, memberikan pengetahuan dan 
pemahaman kepada seluruh buruh anggota serikat adalah 
kewajiban, berbeda dengan praktek yang sering terjadi setiap rapat 
hanya dihadiri atau diikuti oleh pengurus dan perwakilan  itu pun 
tidak penuh.

Kesadaran dan kepintaran sehebat apapun seorang  individu 
pengurus pasti akan kalah , karena bisa dibeli, ataupun diintimidasi 
yang membuat pengurus yang hebat tersebut lemah tanpa ada 
yang menopangnya . Sikap heroisme individu harus dikikis dengan 
cara melibatkan seluruh anggota aktif dalam berjuang tentu den-
gan kapasitas masing-masing. Menumbuhkan semangat solidaritas 
dan kolektifitas menjadi agenda yang harus dilakukan. Mengakui 
kesalahan dan kelemahan adalah hal terpenting untuk melakukan 
sesuatu yang baru dan mengambil pelajaran dari kesalahan dan 
kegagalan masa lalu. 

Sikap individual yang tumbuh dan sengaja diciptakan oleh lawan 
harus segera dirubah, mundur sementara untuk menyiapkan 
strategi memukul yang lebih keras, mengingat sekeras apapun 
pukulan ketika kuda-kuda tidak kuat hanya akan mencelakakan 
diri. Membuka diri untuk belajar dan mengenal organisasi, mem-
buat kesadaran untuk menjadikan organisasi sebagai alat perjuangan 
untuk pekerja/buruh bukan untuk individu.

Momentum yang tepat ketika setelah dua periode dipimpin oleh 
Ketua yang telah hilang kesadaranya sebagai Pengurus Serikat 
dan lebih berpihak ke pengusaha , tepatnya di bulan maret 2009  
melalui Musyawarah Kerja Bersama ( MKB) secara sehat dan baik 
tanpa ada gesekan, sebagaimana diatur Ketua hanya dua periode 
memimpin, maka meskipun dengan segala upaya mereka mem-
pertahankan tetapi akhirnya harus menerima pergantian kepen-
gurusan yang baru  selama 4(empat) tahun kedepanperiode 2009 
– 2013 .Jabatan ketua dipegang oleh jajat Jatnika , sekretaris Enung, 
dan papat patimah adalah bendahara, dibantu oleh divisi-divisi 
yang lainya untuk memimpin perjalanan roda organisasi Persatuan 
Perjuangan Buruh.

Membuat grub-grub diskusi dan kelompok kerja bersama

Dengan pergantian kepengurusan yang baru, dan semangat 
tinggi yang tertanam  tentulah sangat menyenangkan dan menja-
di harapan yang sangat besar untuk segera melakukan tuntutan 
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hak normatif yang selama ini hilang, tetapi bagaimana caranya  
meyakinkan pengurus yang baru terbentuk  dan anggota yang 
lainya untuk tidak terburu-buru memenangkan masalah normatif 
merupakan sesuatu yang lebih penting, karena sejatinya pelang-
gran –pelanggaran normatif yang dilakukan pengusaha masih bisa 
dituntut dan diperjuangkan meskipun telah berlangsung lama, hal 
tersebut sesuai aturan yang mana batas batas daluarsa kasus 
pelanggaran upah adalah 2(dua) tahun .

 Sebagaimana kita selalu  menganggap bahwa regulasi tidak 
berpihak ke buruh tetapi kita harus tetap mempelajari dengan 
serius, supaya kita tidak terjebak dan mendapatkan masalah karena 
ketidakpahaman terhadap regulasi tersebut, karena seburuk 
apapun  bagaimanapun regulasi tersebutlah yang  berlaku dan kalau 
tidak cerdik dan hati-hati  bisa menjerat pekerja/buruh dalam 
masalah besar apabila tidak mengerti dan memahami. Daripada 
terburu-buru menuntut tanpa pondasi yang kuat maka yang sering 
terjadi adalah diserang balik dengan intimidasi dan pemberangusan 
tanpa bisa dilawan, atau yang lebih menyedihkan bila pengurusnya 
mampu dijinakan oleh Pengusaha yang terjadi menimbulkan trau-
ma mendalam. Memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa 
serikat buruh adalah benteng pertahanan sejati kaum buruh, dari 
upaya-upaya pencurian hak, dalam benteng inilah bagaimana se-
harusnya pengurus dan seluruh anggota belajar bersama, berlatih 
bersama, dan bekerja secara bersama-sama. Sampai menciptakan 
pasukan yang tangguh dan senjata yang kuat untuk menghadapi 
arogansi dan kesewenangan Pengusaha. Sikap terburu-buru untuk 
menang terkadang membuat bodoh dan bekerja secara seram-
pangan dan membabibuta sehingga mudah tergelincir sendiri .

Langkah pertama yang dilakukan oleh para pengurus yang baru  
tersebut  adalah mendata kembali anggota yang ada, dibagian 
mana saja bekerja, status kerjanya,  alamat rumahnya, dan kondisi 
keluarganya, karena kebanyakan serikat tidak pernah tau siapa 
saja anggotanya apalagi keluarga anggotanya dari hasil kerja setelah 
pendataan tersebut selesai, ternyata anggota terdata adalah 
320 orang terdiri dari 270 orang perempuan dan saya laki laki, 
sedangkan jumlah  total pekerja/buruh  berjumlah 2140  diperu-

sahaan garment tersebut, sangat kecil kekuatanya, dari kekuatan 
kecil tersebutlah kenyataan yang harus diterima dan disadari, 
maka penguatan dan  internalisasi organisasi setelah pendataan 
tersebut  harus dilaksanakan . maka dibuatlah kelompok-kelompok 
kecil, menjadi 10 grub-diskusi dan kelompok kerja berdasarkan 
shift dan bagian kerja. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah  kelompok kelompok kecil 
tersebut diundang secara bergantian selasa sepuluh hari, dalam 
pertemuan pertama setiap kelompok dibentuk struktur koordinasi 
yang akan melaksanakan pertemuan-pertemuan rutin, tujuanya 
jelas agar anggota organisasi sadar bahwa merekalah pemilik 
organisasi, sedangkan pengurus adalah bagian dari mereka. Mem-
biasakan terjadi dialog antar sesama anggota lebih intensif dirasa 
sangat penting, untuk memupuk kebersamaan, karena selama ini 
diantara kaum buruh pun sering terjadi persaingan dan perteng-
karan-pertengkaran yang tidak jelas.

Dalam pertemuan –pertemuan rutin antar kelompok tersebut  
yang diselenggarakan oleh masing-masing struktur koordinator 
dilakukan hanya 1 jam dalam seminggu, yaitu disaat pergantian 
shift menuju libur dan dilakukan setelah pulang kerja, sangat 
ringan dan tidak membebani anggota .

Didalam pertemuan-pertemuan tersebut dibuat dengan se-
derhana dan menyenangkan . karena salah satu temuan tentang 
kondisi buruh  kebanyakan atau hampir semua buruh itu berada 
dilingkungan yang penuh intimidasi dan ketakutan.  Maka tugas 
utama adalah membuat lingkungan baru yang lebih berani, 
dilingkungan sebelumnya yang hanya sering diatur dan menurut, 
dibuatlah lingkungan baru yang kritis dlam berfikir, kebiasaan 
individu dan saling tidak perduli sesama teman/buruh maka di 
forum tersebut masing-masing anggota  bisa saling mengenal  dan 
akrab sampai saling mengetahui kondisi keluarga masing-masing 
dan dibangunlah solidaritas awal yang sederhana, misalnya salah 
satu anggota kelompok tersebut rumahnya rusak maka anggota 
kelompok tersebut  bersama sama membantu, sehingga semakin 
tumbuh rasa kebersamaan , dari situ permasalahan keluarga yang 
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biasanya kurang setuju dengan kegiatan serikat buruh berubah 
menjadi sangat simpati dan mendukung penuh , bagaimana kon-
tra hegemoni harus dilakukan , selama ini buruh dihegemoni dan 
membebek kepada kapitalisme yang menekankan persaingan dan 
individual , harus dirubah menjadi saling tolong menolong

Selain itu solidaritas dibidang ekonomi mulai dibangun juga, 
bagaimana menumbuhkan keyakinan kepada anggota  bahwa ke-
butuhan ekonomi saat ini  kaum buruh hanya menjadi konsumen 
semata. Di mulai dengan menata basis konsumsi anggota melaui 
mekanisme survey sederhana yang partisipatoris, sehingga 
Organisasi mampu mendata kebutuhan konsumsi harian ang-
gotanya kemudian menyediakan kebutuhan konsumsi anggota, 
dan anggota pun membelanjakan uangnya melalui organisasi,  
dengan keterpemimpinan pemenuhan kebutuhan harian anggot-
anya  akhirnya keuntungan yang didapat mampu untuk menambah 
kesejahteraan anggota, hingga rasa  kecintaan terhadap organisasi 
tumbuh dari anggota dan berakibat  organisasi akan tumbuh kuat 
dengan sendirinya, terbukti dengan kegiatan-kegiatan yang tidak 
heroik tersebut mampu menjadi magnet bagi buruh yang belum 
menjadi anggota untuk bergabung.

Setelah itu mulai menaikan diskusi tentang kondisi-kondisi di 
dalam pabrik , yang selama ini merugikan buruh, setiap anggota 
yang telah terbiasa untuk berani mengeluarkan pendapat dengan 
mudah menyampaikan aspirasi dan uneg-unegnya, hingga semua 
tercatat, tentulah masing—masing tidak harus sama, karena tingkat 
kesadaran manusia /buruh terdapat tiga tingkatan, yang pertama 
adalah kesadaran individu , yaitu sebagai individu tentu punya 
keinginan hasyrat dan kepentingan masing-masing, kemudian dari 
hasrat dan kepentingan masing-masing tersebut dilakukan 
diskusi bersama untuk mencarikan solusi dengan semua usulan 
tersebut adalah penting tetapi tentulah ada skala prioritas yang 
menjadi kepentingan bersama.

Kemudian dari kesadaran individu tersebut naik menjadi kesada-
ran kelompok/kolektif , penjelasanya akan sangat mudah ketika 

kebiasaan kolektif dan kerjasama sudah menjadi tradisi, dari situlah 
arti sesungguhnya organisasi dapat dipahami oleh anggota, 
organisasi yang adalah kumpulan orang/buruh yang mempunyai 
misi dan visi yang sama, organisasi adalah alat untuk memenangkan 
tuntutan buruh menjadi dipahami, bukan yang selama ini terjadi 
ketika organisasi ada yang muncul dibenak anggota/buruh adalah 
bagaimana pengurus/ketua saja , anggota /buruh ikut saja, penge-
rian tersebut telah dibongkar dan dikikis. Paham bahwa kemenangan 
hanya akan didapat jika semua terlibat berjuan dan organisasi 
adalah alat perjuangan tersebut.

Teori tentang penorganisasian semakin mudah untuk dijelaskan 
dan dipraktekan, rumus dasar P-O-A-C  ( Planing – Organizing-Ac-
tuating dan Controling ) bisa dijalankan oleh buruh dalam berorgani-
sasi, setelah berhasil melawan hegemoni yang membuat buruh 
individualis menjadi kolektif dengan budaya solidaritas dan tolong 
menolong yang tinggi  , kemudian mulai  sadar kepentingan dan 
hak kaum buruh dalam satu perusahaan bukan hanya hak normatif 
semata dibarengi dengan  pengetahuan  dan kritis terhadap 
berbagai persoalan yang terjadi dan dilanggar oleh Pengusaha, 
kemudian  secara bersama-sama membuat Perencanaan program 
kerja berdasarkan hasil diskusi dan telah ditentukan skala prioritasnya,  
pembagian tugas pun dibuat berdasar kapasitas dan kemampuan 
pengurus serta anggota , setelah itu mulai dilaksanakan  dan dikontrol 
secara organisasi , 

Bagaimana cara menjalankan kegiatan tersebut  dengan benar 
adalah tugas yang harus dijalani dengan sabar, karena kebiasaan 
saling menyalahkan dan lari dari tanggung jawab itu paling sering 
terjadi, ketersinggungan dan merasa tidak dihargai sering muncul 
dalam gerakan tersebut , bagaimana jika terjadi rencana yang sudah 
disusun tidak dijalankan dengan benar, dan bagaiman melakukan 
evaluasi tanpa harus menghakimi anggota yang tidak bisa menjalankan 
itulah yang harus bisa dicapai, sekali saja terjadi kesalahan sikap 
maka akan timbul perpecahan yang besar, tetapi kalau tidak diambil 
sikap yang jelas akan membuat pekerjaan organisasi menjadi liar 
dan seenaknya. Sekali lagi kesabaran revolusioner untuk mengatasi 
persoalan-persoalan tersebut



255254

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Perjuangan menuntut hak 

Organisasi berjalan dengan sangat teratur dan tidak mele-
dak-ledak, karena disadari dengan kekuatan yang masih kecil 
tentu akan sangat susah memenagkan tuntutan. Tetapi Militansi 
dari anggota yang sedikit tersebut telah teruji, dan setiap anggota 
menjalankan tugas untuk melakukan propaganda tentang organ-
isasi, perekrutan dan sampai melakukan pendidikan-pendidikan, 
perlahan namun pasti keanggotaan bertambah. Perlu diketahui 
bahwa dari total 1200 pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan 
Garment tersebut sebagian besar adalah pekerja/buruh yang baru 
dan semuanya dengan status kontrak, hal tersebutlah yang mem-
buat para pekerja/buruh kontrak tersebut tidak berani berserikat 
karena takut diputus kontrak kalau ketahuan. 

Hingga pada saat pembagian tunjangan hari raya para pekerja 
kontrak tersebut mendapat THR yang sangat kecil, membuat be-
berapa pekerja/buruh kontrak marah tetapi tidak bisa melakukan 
apapun. Karena selama ini anggota Organisasi PPB sering melakukan 
kampanye tentang organisasi dan perjuangan normatif, akhirnya 
ada beberapa pekerja kontrak yang datang ke kantor sekretariat 
untuk menyampaikan keluh kesahnya. 

Para pengurus menemui beberapa pekerja kontrak tersebut, 
dan setelah terjadi dialog,  akhirnya pengurus siap memperjuang-
kan hak mereka, tetapi dengan syarat bahwa mereka tidak hanya 
menitipkan nasib, tetapi harus terlibat dalam perjuangan. Peker-
jaan pertama yang harus dilakukan mereka adalah mengajak para 
pekerja kontrak lainya yang merasa dirugikan, kemudian mengum-
pulkan data dengan lengkap. Dan karena terpotong oleh suasana 
libur lebaran maka kegiatan tersebut dilanjutkan setelah lebaran.

Ternyata tidak main main, Setelah lebaran mereka datang 
kesekre dengan lebih banyak lagi pekerja yang diajak, dari awalnya 
hanya 6 orang akhirnya menjadi 200 orang. Mereka semua berfikir 
ketika sudah kumpul dan data lengkap pengurus akan segera 
melakukan advokasi, ternyata pengurus tidak langsung melakukan 
advokasi, tetapi mengajak diskusi dan memberikan pemahaman 
bagi mereka tentang apa itu THR , kenapa mereka bekerja dengan 

sistem Kontrak , dan hak-hak lainya yang tidak mereka dapatkan, 
bukan hanya THR.

Setelah  semua persiapan  dirasa cukup dengan data yang 
lengkap, pengetahuan yang terasah, melalui diskusi dan pendi-
dikan-pendidikan yang dilakukan sebelumnya maka tuntutan pun 
di ajukan kepada Perusahaan, dan seperti diduga sebelumnya 
karena secara data sudah siap, kemampuan untuk berunding 
sudah terlatih dan pemahaman tentang regulasi sudah matang, 
Perusahaan tidak bisa memberikan argumen balasan dengan tepat, 
perusahaanpun melakukan serangan  yang pertama adalah mem-
berikan iming-iming dikabulkan tuntutanya hanya untuk pekerja 
kontrak yang saat itu memang ditunjuk untuk terlibat perundingan, 
mulailah intimisasi dilakukan dengan cara membuat kesadaran 
palsu ‘  yang pentingkan yang mengurus mendapatkan hasil, 
dan nanti kalau sudah sejahtera  barulah mengurusi yang lainya,  
bagaimana anggotamu akan percaya kalau pengurusnya juga be-
lum bisa sejahtera ?? itu pilihan pertama yang ditawarkan oleh pen-
gusaha dengan mengajak bekerjasama. Belajar dari pengalaman 
maka Pengurus bersama perwakilan pekerja kontrak yang melaku-
kan musyawarah tersebut menyadari bahwa semuanya semata 
hanyalah jebakan karena setelah itu diambil membuat mereka  
akan terlena, merasa menjadi orang paling penting, dan jauh dari 
anggota seperti yang sering terjadi..Jebakan lainya adalah sanjungan 
yang dilakukan dengan mengatakan “ anda ini adalah ketua masak 
sih tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kenapa harus koordi-
nasi dengan anggota, bukanya anda sebagai ketua itu kan sudah 
mewakili semua anggota?

Ketika tawaran baik tersebut ditolak oleh para pengurus organi-
sasi,  yang terjadi selanjutnya adalah beberapa perwakilan pekerja 
kontrak yang terdepan  akhirnya diputus kontrak, total adalah 
11(sebelas) orang, itulah serangan balik yang dilakukan pengusaha 
terhadap keras kepalanya pengurus yang bersikukuh untuk tidak 
mau kompromis, dan yakinlah apabila organisasinya tidak kuat 
tentu itu akan menghancurkan, karena permasalahan tergeser 
menjadi Pemutusan kontrak, konsentrasi  Pengurus lainya akan 
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terjebak untuk melaporkan union busting/pemberangusan serikat  
dan lari kemana-mana meninggalkan pokok masalah.

Bahkan karena terpancing emosi  beberapa diantaran mengu-
sulkan untuk mogok kerja.Terjadi perdebatan diantara pengurus 
apakah akan melaporkan union busting ataukah akan mogok kerja, 
dalam diskusi dan perdebatan tersebut  muncul sebuah  per-
tanyaan, memangnya nanti siapa yang mau mogok kerja?? apakah 
hanya pengurus ini saja ?? Tentunya tidak pasti harus melibatkan 
anggota. Kemudian Pengurus yang mengusulkan untuk mogok tersebut 
mengatakan “Bukankah dengan memberikan surat mogok dan 
kemudian menyampaikan keanggota pasti anggota akan siap”. Kalo 
ternyata tidak bagaimana?? Debat pengurus lainya , Ya kita blokir 
gerbang dong. Kawan-kawan harus  Ingatlah,  sekarang situasi ber-
beda didepan gerbang banyak terpasang  CCTV dan ada regulasi 
yang mengatur tentang mogok itu sangat buruk aturanya, dan 
seburuk apapun tetapi itulah yang dipakai,  Bukanya kita semua  
yang akan melaporkan malah dilaporkan nantinya, tambahlah ma-
salahnya .Tetapi kita harus berani, !! bantah pengurus yang lainya.
Baiklah kita harus berani tapi bukan  bukan berarti nekat, kecuali 
sudah tidak ada cara lain, ingatlah kawan  mogok itu adalah cara 
ampuh dari buruh untuk menang, bagaimana kalo alat ampuh 
tersebut gagal?  itu hanya menjadi nama jelek dari mogok kerja 
dan anggota bisa jadi trauma. Dan buruh yang lain menjadi lebih 
takut nantinya !!

Permasalahan tersebut memang pelik dan harus secepatnya di-
atasi, tetapi untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan adalah  
lebih penting, karena dengan terburu-buru kebanyakan malah 
membuat masalah baru. Harus  tetap tenang dan tidak panik  harus 
diambil menjadi sikap organisasi. Langkah selanjutnya  kemu-
dian mengumpulkan anggota, semua anggota bukan hanya 
perwakilan untuk memberitahukan kejadian tersebut  mengevaluasi 
dan sosialisasi hasil dari pekerjaan yang telah direncanakan, 
karena pengurus mendapat mandat mewakili anggota melakukan 
perundingan, sehingga keberhasilan maupun kegagalan apapun 
harus disampaikan dengan terus terang.  Mengumpulkan anggota 

secara keseluruhan tidaklah susah bagi organisasi tersebut  karena 
telah terbangun sistem pertemuan bagi seluruh anggotanya.

Setelah terjadi pertemuan dengan para  anggota, selama 3 (tiga) 
hari lamanya menghindari agar tidak adaanggota  yang terlewat. 
Pengurus mulai memberikan sosialisasi hasil perundingan, dari 
sosialisasi pengurus tersebut tentang jalanya perundingan dan 
serangan pengusaha, anggota tidak seragam menanggapinya . ada 
yang sepakat untuk mogok tetapi tidak secara mayoritas, sebagian 
masih ragu dan memang belum tau apa itu mogok, dan masih 
sedikit takut. Tetapi anggota juga tidak rela bila pengurus mengambil 
tawaran pertama yang aman tetapi merugikan buruh.

Diskusi berlangsung tidak terlalu lama  , sedangkan pendapat 
dari mayoritas anggota adalah agar organisasi  tetap melanjutkan  
perjuangan, dan Organisasi mengambil langkah lapor ke penga-
wasan, kepolisian dan sebagainya atas pendapat yang disampaikan 
oleh beberapa anggota tersebut  Kemudian salah seorang pengurus 
menjawab seperti ini “  bahwasanya kita sudah memetakan apa 
saja kekuatan diluar kita , dan pihak Disnaker khususnya pengawas 
biasanya dengan laporan semacam  itu lambat menyikapi bahkan 
bisa-bisa malah  didorong ke mediasi dan Pengadilan Hubungan 
Industrial, waktunya akan lama bisa bertahun-tahun “ . Setelah be-
berapa saat  melalui diskusi dan perdebatan tersebut kemudian 
semuanya dapat bersepakat agar  tidak melakukan mogok dahulu, 
tetapi organisasi  mengambil jalur litigasi dengancara  melaporkan 
pelanggaran tersebut ke Pengawas , dengan catatan ababila dalam 
2 (dua) bulan tidak ada hasil, anggota bersepakat untuk mogok kerja, 
masing-masing kelompok akhirnya bertemu dan menyepakat solusi 
tersebut dan seluruh anggota benar-benar mengetahui dan 
memahami rencana tersebut.

Kesepakatan yang melegakan bagi pengurus untuk  menjadi 
rekomendasi yang nantinya  diputuskan dalam rapat pengurus, tetapi 
sebelum tuntas  ada satu masalah yang harus disikapi, yaitu 
bagaimana nasib dari 11 (sebelas) orang yang diputus tersebut ?? 
ujar salah seorang pengurus, karena sebelum ini berhasil tentunya 
perusahaan tidak membayar upahnya, terus bagaimana  mereka 
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akan memenuhi kebutuhan hidupnya nanti??  Sambungnya. Saya 
yakin kawan-kawan berjiwa besar, berani berkorban adalah hebat 
tetapi apakah adil bila 11 orang nanti menjadi semacam pesakitan 
di sekretariat tanpa ada pemasukan harian ??

Itu bukan hal yang susah , kata salah seorang  anggota, kita kan 
banyak orang tentu kita bisa menyisihkan gaji kita untuk kemudian 
diberikan kepada 11 orang tersebut, selama dua bulan kan? 
Pernyataan tersebut disetujui oleh semua yang hadir.

Mendengar kesepakat tersebut Salah satu dari perwkilan pekerja 
kontrak yang diputus kontrak  mengatakan, apakah kami ini seperti 
pengemis, meminta belas kasihan……??  Kemudian Salah seorang 
Anggota meyakinkan itu ikhlas sebagai wujud solidaritas’. “. Tetapi 
ini tidak baik karena nanti jadi kebiasaan buruk bagi  pejuang 
yang gagal hanya menggantungkan nasib kepada kawanya seperti 
pengemis yang tidak ada daya, kami masih bisa bekerja ditempat 
lain tanpa membebani kawan-kawan “  ujar salah satu pengurus 
yang di vonis putus kontrak tersebut. ‘ Tetapi kalau kalian kerja di-
tempat lain bagaimana perjuangan disini??, dan bukankah akan 
jadi jelek kalau akhirnya kawan-kawan gagal dan tidak kerja lagi 
disini. Kami ingin perjuangan dilanjutkan dan yang 11 orang masih 
bersama sampai bisa kerja kembali.

Ketika semuanya seolah buntu  , tanpa diduga  ada usulan yang 
cerdas untuk menggabungkan dua pilihan tersebut,  begini ucapnya 
“kita lihat ada 11 orang yang menjadi korban dan akhirnya tidak 
mendapatkan gaji, maka bagaimana kalau semua anggota  juga 
berani  berkorban  dengan cara  selama dua bulan tidak membawa 
bekal makanan?, maksudnya adalah mengingat kita tidak 
dapat jatah makan dari perusahaan , tetapi hanya mendapat uang 
makan, maka uang makan yang kita terima tersebut , kita serahkan 
untuk dikelola 11 orang tadi , sehingga mereka bisa bekerja menye-
diakan makanan untuk kita dan keuntunganya dari usaha tersebut  
bisa menutupi  gaji mereka . dan nantinya uang pertama yang kita 
serahkan  tadi harus dikembalikan lagi ke kita, jadi itu bukan uang 
Cuma-Cuma atau belas kasihan. Akhirnya Usulan tersebut dapat 

diterima oleh semua pihak, kemudian mereka menyusun teknis 
pelaksanaanya dengan baik.

Ternyata semua  semua itu berjalan  dengan teratur, sehingga 
sebelas orang  tersebut tetap dalam barisan tetapi tidak menganggur, 
demikian pula pengurus sesuai hasil rapat  tetap melakukan kegiatan 
menekan perusahaan dengan selalu mengajak berunding, 
melaporkan pelanggaran yang dilakukan Perusahaan  ke pengawas, 
dan anggota terlibat membagikan selebaran-selebaran ke buruh 
yang lain sebagai bentuk  propaganda , termasuk ke pabrik lain dan 
jaringan.

Seperti yang sudah di analisa sebelumnya  bahwa laporan dari 
Pengurus ke Dinas memang ditanggapi, dan pengawas datang 
keperusahaan, terlihat itu cukup menambah tekanan bagi perusa-
haan, tetapi apa yang terjadi dibalik itu tidak ada yang mengetahui, 
karena kenyataanya justru  diarahkan untuk mediasi dan PHI, 
lebih satu bulan berlangsung , dan sebelas orang masih melakukan 
kegiatan untuk menyediakan makanan bagi anggota lain, ternya-
ta keuntungan yang didapat cukup menjawab kebutuhan mereka, 
tetapi ketika permasalahan sepertinya tidak akan tuntas, maka 
dalam pertemuan besar kemudian disepakati untuk mogok kerja  .

Dibuatlah surat pemberitahuan kemudian dilayangkanlah surat 
mogok  tersebut sebagaiman yang diatur dalam UU 13 tahun 2003 
tentang syarat syahnya mogok kerja,  yaitu  7 hari sebelum hari 
mogok dilaksanakan, dan ketika surat telah dilayangkan ketegangan 
sangat terasa, pihak Pengusaha sering melakukan rapat dengan para 
pekerja/buruh  untuk mengatakan tidak perlu mogok dan mena-
kut-nakuti pekerja/buruh, kemudian polisi yang juga mengetahui 
rencana mogok tersebut dengan alasan agar terjadi kondusifitas 
dan menjaga keamanan  memfasilitasi dan  mempertemukan 
dengan Pengusaha. Tetapi apa yang dilakukan pihak kepolisian 
tersebut justru cenderung  lebih menakut-nakuti buruh, hingga 
pada  H-3 sebelum mogok dari Disnaker mendatangi Perusahaan 
dan memfasilitasi perundingan sebagaimana ketentuan Undang 
Undang 13 tahun 2003  katanya , tetapi tetap tidak ada kesepa-
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katan diantara pihak, akhirnya dari Disnaker menyerah dan 
menyatakan “ ya sudah silahkan kalian mogok” karena tidak ada 
kesepakatan apapun, kemudian dari kepolisianpun juga berkata “  
silahkan mogok itu hak kalian yang penting tertib dan tidak merusak 
apapun ‘.

Setelah itu upaya-upaya yang dilakukan pengusaha  untuk meng-
gagalkan rencana mogok  kerja dilakukan  semakin terasa, dengan 
menggunakan Preman dan Pekerja lainya yang tidak menyukai 
perjuangan serikat buruh, mereka sering melakukan penekanan, 
mendatangi pengurus dan anggota, situasi semakin menegangkan, 
tampak beberapa anggota yang memang belum pengalaman mu-
lai ketakutan. Membaca situasi tersebut pengurus dan beberapa 
koordinator melakukan pertemuan, dan  keraguan mulai nampak 
diantaranya,  sedangkan waktu tinggal 3 hari untuk mogok kerja. 
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa mengingat yang shif pagi 
masuk kerja  jam 7 pagi , maka diintruksikan agar anggotapada hari 
H mogok kerja yang ditentukan  berangkat jam 6 pagi kumpul 
terlebih dahulu di sekretariat   dengan perhitungan  apabila ternyata 
anggota tidak bisa kumpul jam 6 pagi, maka mogok  akan di-
batalkan  karena pasti akan kacau, dan tentunya untuk satu  hal 
ini tidak dibicarakan secara luas. Tidak semua hal harus terbuka 
apalagi menyangkut taktik.

Mogok kerja

Hari yang ditunggu tiba , tepat jam 6.00 Wib  pengurus was-was, 
karena dari total pekerja adalah 2000 lebih sedangkan anggota hanya  
600 an,  dan sampai pukul 6.00 WIB,  baru nampak  76  anggota 
yang hadir, tetapi kemudian sekitar  15 menit kemudian datang 
lagi 35 orang anggota, total ada 110 orang yang hadir sesuai arahan 
organisasi, sangat kurang dari jumlah kuantitas anggota, tidak 
sampai 50%,  melihat itu  beberapa pengurus panik menyikapinya, 
dan setelah  mulai menghitung dan mengabsen ternyata meskipun 
tidak lebih dari 50% yang hadir,  tetapi mereka yang hadir mayoritas 
adalah bagian komputer bagian yang sangat vital, apabila 
komputer tidak jalan maka bagian yang lainpun terhambat, mulai 

muncul  sedikit percaya diri, kemudian bersama-sama menuju 
lokasi pabrik. Ternyata disana telah dihadang beberapa buruh 
yang lain untuk menghentikan mogok, dan beberapa polisi serta 
preman yang ada dilokasi

Terjadi gesekan dan keributan antara pekerja yang mogok dengan 
pekerja/buruh yang tidak mau ada mogok dan terkoordinir oleh 
pengusaha, hingga akhirnya polisi menambah pasukan, yang terja-
di kemudian kawasan menjadi tertutup dan beberapa Pabrik yang 
lain komplain, hal ini membuat Perusahaan mengalah, akhirnya 
disepakati yang 11 orang kerja lagi dan beberapa tuntutan dika-
bulkan.

Sangat senang dan bersorak gembira pengurus dan anggota 
mendapati hasil tersebut , perjuangan melelahkan dan tidak sia-sia, 
bukan hebatnya satu orang tetapi kolektifitas dan solidaritas 
memenangkan perjuangan tersebut. Tetapi tidak boleh terlena 
pertemuan dan diskusi sering dilakukan, karena tidak mungkin 
orang kalah akan selamanya kalah dan yang menang selamanya 
menang, itu disadari, dan memang benar tiga bulan pertama semua 
normal seolah tidak terjadi apa-apaanggota PPB pun meningkat 
drastis menjadi 1100  anggota, 

Tapi ditengah situasi yang baik tersebut tepatnya ditahun 2010, 
setelah Kongres KASBI  terdjadi perbedaan sikap yang tajam, dan 
membuat beberapa federasi keluar dari KASBI, imbasnya saya 
akhirnya dikeluarkan dari KASBI karena dianggap berpihak kepada 
beberapa Federasi yang keluar dari KASBI. Mengetahui hal tersebut 
para pengurus dan beberap anggota PPB di perusahaan tersebut 
kebingungan, disatu sisi mereka bangga bergabung dengan KASBI, 
disisi lainya masih menginginkan bersama dengan saya.

Kemudian mereka berkumpul dan berdiskusi dengan saya, dan 
meminta penjelasan, saya hanya mengatakan mungkin cukup sampai 
disini, dan saya sudah resmi dikeluarkan dari KASBI, kemudian 
saya akan bersama kawan-kawan yang lain membentuk Organisasi 
yang baru situasinya menjadi tidak menentu, ketika beberapa 
orang pengurus dan anggota menyatakan siap keluar dari KASBI 
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dan bergabung dengan Organisasi yang nantinya akan kami bangun 
yaitu KSN.

Akhirnya terbagi menjadi dua kelompok yang tetap bergabung 
dengan KASBI kemudian disebut PPB-KASBI, dan sebagian menjadi 
bagian KSN dan dikenal dengan PPB-KSN , melihat situasi tersebut 
Perusahaan merasa akan mudah mengalahkan perjuangan. Kemu-
dian menjelang lebaran perusahaan yang didukung oleh serikat 
yang dekat dengan Perusahaan yaitu SPSI  telah menentukan 
kebijakan THR yang besaranya tidak adil dan tidak sesuai keten-
tuan, semua tahu itu adalah pancingan, jadi selama masa 3 bulan 
tersebut Perusahaan mengorganisir orang-orang/buruh lainya 
untuk memperkuat serikat SPSI  yang nanti dijadikan pembanding, 
banyak sekali cara misalnya yang gabung dengan serikat tersebut 
mendapat kemudahan ijin, ataupun kenaikan jabatan dan lainya, 
dan banyak buruh yang tergoda, hingga jumlah mereka sangat 
banyak lebih dari 50% dari seluruh buruh di perusahaan tersebut.

Entahlah darimana idenya, dengan dasar 50% plus satu jumlah 
anggota serikat maka sah membuat kesepakatan atau perjanjian, 
tetapi karena melemahkan maka serikat PPB yang menjadi dua yaitu 
KASBI dan KSN  melakukan protes, dan karena merasa di atas 
angin Perusahaan dengan arogan langsung menyatakan Pengurus 
Serikat yang tergabung dengan KSN tersebut di PHK baik itu ketua 
maupun pengurus lainya, Perusahaan menganggap PPB yang 
telah pecah tersebut  menjadi  lemah, dan merasa terjamin dengan 
keberadaan serikat yang berada bersama mereka.

Solidaritas 

Mulai hari itu juga Pengusaha dengan tegas menyatakan semua 
pengurus  PPB- KSN diperusahaan itu telah telah di PHK, nama-nama  
mereka semua  telah dicoret dan tinggal membereskan hak 
pesangonya saja .

Para pengurus tersebut tidak terlalu  menanggapi dan mening-
galkan ruang personalia, secara bersama mereka menuju kesek-
retariatan. Mereka tidak panik, mereka tetap tersenyum seolah 

tidak terjadi apapun, mereka masih percaya dengan kolektifitas, 
mereka tidak mau terjebak dalam perundingan yang mengarah 
perselisihan hak, karena tau meskipun akan menang dalam 
pengadilan tetapi banyak contoh kasus di PHI bahwa ada istilah 
disharmonis yang memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk 
memPHK dengan alasan tersebut yang penting mendapatkan Hak  
pesangon sebesar dua kali ketentuan .

Mereka kemudian menyusun rencana, dengan memberikan 
khabar tersebut kepada koordinator dengan harapan terjadi per-
temuan untuk melakukan upaya advokasi bersama. Sekitar 20 
orang di sms dengan khabar bahwa pengurus di PHK lalu apa sikap 
kita.

Tanpa diduga seluruh anggota tidak berangkat kerja ke Perusa-
haan, tetapi lebih memilih untuk  hadir ke kesekretariat, total 800 
orang anggota, suasana menjadi ramai, sekretariat  yang berada 
ditengah- tengah  dilingkungan penduduk pun heboh , membuat  
ketua RT, ketua  RW dan kepolisian berdatangan, para anggota 
yang hadir menghadapi polisi yang menanyakan tentang keabsa-
han unjuk rasa / Demontrasi, mereka menyatakan bahwa yang 
dilakukan bukanlah unjuk rasa atau demontrasi, tetapi hanyalah 
melayat atau besuk karena pengurus sedang mengalami musibah 
yaitu di PHK .

Mereka para anggota PPB-KSN datang kesekretariatan secara 
bergiliran, misalnya yang shif pagi datang kesekretariat jam 7.00 
Wib kemudian pulang jam 14.00 Wib,  sebagaimana halnya mereka 
bekerja dilanjutkan yang shif siang datang jam 14.00 Wib dan 
pulang jam 20.00 Wib, sedangkan yang shif malam tidak diharuskan 
datang kesekretariat karena bisa berbahya tetapi tidak juga 
mereka datang ke Perusahaan untuk bekerja. 

 Pengusaha kaget melihat kenyataan para pekerja/buruh anggota 
PPB-KSN tidak masuk kerja semuanya, dan menyatakan bahwa 
itu mogok tidak sah, kemudian Pengusaha melalui manajemenya  
mengabarkan dan memberikan ultimatum /ancaman apabila 
besok tidak bekerja lagi semua di PHK 



265264

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

mufakat baru:
Mencari Keseimbangan Baru dalam Hubungan Industrial di Indonesia

turC 2018turC 2018 turC 2018

Polisi yang ada dilokasiakhirnya hanya menghimbau agar  jangan 
membuat keonaran, tolonglah ihat penduduk sekitar jadi ter-
ganggu’ begitu ucap polisi yang ada dilokasi, selama tiga hari pe-
rusahaan masih tidak mau peduli bahkan semakin gencar mereka 
melakukan intimidasi, menggunakan aparat dan pekerja serikat lain 
menakut-nakuti, menyatakan bahwa semua anggota KSN kartunya 
sudah dihapus, bagi yang mau kerja ditunggu dan harus mengisi 
formulir keanggotaan serikat lain, sampai hari kelima Perusahaan 
masih tetap tidak bergeming, anggota yang disekretariat semakin  
menyusut dari total 800 anggota telah hilang 200 anggota yang 
tidak kuat tekanan, isu PHK semakin menjadi-jadi.

Pengurus berkumpul di ruang rapatuntuk melakukan diskusi  dan 
saya terlibat di dalamnya , bahwa memang benar 5 hari mogok 
tanpa keterangan adalah dianggap mangkir dan bisa dianggap me-
ngundurkan diri secara aturanya, tapi kalau kawan-kawan mundur 
akan celaka  semua, kita harus tanggung jawab anggota jangan 
sampai menjadi panik dan resah, pengurus sebagai pimpinan ha-
rus kembali bisa menguatkan anggota, pengurus harus menjadi 
contoh . Pengurus harus kuat dan menunjukan itu kepada anggota, 
jangan pasang wajah bingung dan pait. Bersihkan sekretariat dan  
sambut anggota dengan  bergandengan tangan didepan anggota 
dan itu harus dilakukan,hanya itu yang bisa saya sampaikan 
didepan mereka.

Dengan sikap yang penuh tanggung jawab dari para pengurus, 
Akhirnya anggota kembali kuat , dan terharu melihat para pen-
gurus yang solid dan kompak, hingga akhirnya para anggota 
sendiri mengatakan ini resiko bersama kalau sampai di PHK ti-
dak ada penyesalan, semua akhirnya kembali menjadi kuat dan 
saling menguatkan. Dan pada hari ke 6 tepatnya jam 23.00 Wib. 
Pimpinan Perusahaan menghubungi  dan mengatakan, pengurus 
tidak jadi di PHK, dan seluruh anggota KSN boleh kerja lagi tanpa 
sanksi apapun, bahkan upah selama tidak bekerja akan di berikan 
dan yang lebih menyenangkan adalah peraturan THR tersebut 
dirubah, dan akan mendapatkan sesuai aturan yang berlaku.

Setelah kejadian tersebut pengurus dan seluruh anggota bekerja 
lagi seperti biasa, dan Perusahaan menepati janjinya yaitu tidak 
memberikan sanksi apapun kepada mereka .

Ketika tradisi  kolektifitas dan solidaritas tersebut terjaga, maka 
Organisasi akan sangat kuat , tetapi sekali tradisi itu luntur maka 
celah tersebut pasti mampu dimanfaatkan oleh  Pengusaha untuk 
melakukan tindakan balasan. Dan sayangnya hal itu terjadi lagi ke-
menangan kemenangan hebat yang pernah diraih akhirnya hilang 
kembali ketika semua terlena, Pengurus merasa hebat, dan anggota 
mulai tidak menyukai perilaku pengurus yang arogan dan tidak 
bertanggung jawab.

Penutup

Dari gambaran diatas  bagaimana perjuangan buruh  yang 
harus didasari oleh kekuatan kolektifitas dan solidaritas, diper-
senjatai dengan  teori, analisa dan pemahaman terhadap regulasi 
yang kuat. Terkadang kita merasa yakin sudah sangat kuat secara 
praktek kolektif, tetapi tanpa didasari bacaan analisa dan teori 
yang tepat itu akan sia-sia belaka dan hancur. Demikian pula 
kematangan dalam berteori tanpa mampu menterjemahkan dalam 
praktek  hanya akan jadi impian dan angan-angan semata.

Kemudian peristiwa pertarungan elit organisasi di atas, bisa 
berimbas kekacauan sampai ke akar rumput /basis, tetapi apabila 
di basis tersebut telah terbangun sebuah kolektifitas dan kemam-
puan untuk berjuang , power yang nyata, maka perpecahan diatas 
hanya mempengaruhi sedikit hal saja, sebab pertarungan pokok  
adalah  buruh dengan kapitalisme, bukan buruh melawan buruh 
lainya . 
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Menggagas undang-undang Perlindungan Buruh
Oleh: anwar Ma’ruf “Sastro”

abstrak

Akhir-akhir ini kita mendapatkan berita dari berbagai 
media, bahwa pemerintah dan DPR RI serta APINDO 
berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Rencana 
revisi UUK tersebut sebenarnya sudah sangat lama 
tertunda, yakni sejak tahun 2005 atau sudah tertunda 
kurang lebih 13 tahun. Mengapa pemerintah dan 
pengusaha menginginkan revisi UUK? Dapat kita tebak 
pastinya bukan untuk kepentingan buruh tetapi demi 
kepentingan investasi atau modal. UUK dianggap 
kurang ramah investasi dan fleksibel. Seperti aturan 
tentang pesangon yang dianggap masih besar nilainya, 
lalu aturan tentang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu) yang sering dibahasakan kontrak dan 
outsourcing. Alasan lainnya adalah UUK sudah dianggap 
tidak sesuai dengan kondisi zaman now, yakni dizaman 
digitalisasi atau revolusi 4.0.

Perspektif gerakan buruh tentang Hukum ketenagakerjaan
Bagaimana serikat buruh dan gerakan buruh merespon 

rencana revisi UUK tersebut?. Seberapa penting revisi UUK tersebut?. 
Bagi sebagian serikat buruh menganggap bahwa UUK saja sudah 
merugikan buruh khususnya pasal yang mengatur tentang PKWT. 
Dimana praktek dilapangan PKWT dipraktekan sebagai flexibilisasi 
sistem ketenagakerjaan. Kontrak dan outsourcing menjamur bah-
kan berkembang bentuknya seperti pemagangan. Selain itu juga 
mengakomodir disektor pekerbunan yakni Buruh Harian Lepas 
(BHL). Bentuk-bentuk relasi kerja tersebut sering dikatakan oleh 
aktivis gerakan buruh sebagai bentuk perbudakan gaya baru.

Bagi serikat buruh gerakan perjuangan dalam mewujudkan 
Undang-Undang yang melindungi buruh adalah suatu perjuangan 
hakiki. Maka sangatlah penting untuk menggagas Undang-Undang 

Perlindungan Buruh sendiri. Mengapa menggagas Undang-Un-
dang versi buruh ini penting? Karena dengan kebijakan atau UU 
yang melindungi buruh merupakan salah satu jaminan akan terwu-
judnya kesejahteran kaum buruh, serta jaminan kenyamanan dan 
kepastian kerja yang layak dan bermartabat. Hal ini juga bagian dari 
kerangka perwujudan cita-cita dalam kesejahteraan sejati yang adil 
setara dan sejahtera. 

Seperti apakah perkiraan bentuk yang dapat disusun secara 
bersama-sama dengan demokratis oleh kalangan gerakan buruh? 
Minimalnya adalah berbentuk draft legal yakni naskah akademik 
dan draft batang tubuh Undang Undang Perlindungan Buruh. sebuah 
dokumen yang dapat disandingkan dengan dokumen yang disisusun 
oleh pemerintah dan parlemen. Lalu bagaimana kita akan meru-
muskan dan menyusun draft Undang-Undang ini? Tentu dibutuhkan 
proses yang komprehensif, melibatkan dari tataran grassrrot 
hingga level pimpinan serikat buruh. Sebaiknya semua level harus 
dilibatkan sesuai dengan kapasitas dan kemaunnya. Selain itu harus 
melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi dan kampus, 
intelektual, politisi yang pro atau peduli dengan buruh.

Permasalahan

Harus disadari oleh serikat buruh gerakan bahwa menggagas 
Undang-Undang Perlindungan Buruh tidaklah mudah. Banyak hal 
yang masih menjadi masalah di internal dan eksternal gerakan 
buruh itu sendiri, yang diantaranya adalah sebagai berikut;

Pertama, persoalan kesadaran dari kaum buruh dan serikat 
buruh itu sendiri, dimana hegemoni orde baru terhadap kaum 
buruh dan serikat buruh masih cukup kuat. Hal ini disebabkan oleh 
gerakan buruh di Indonesia di zaman orde baru sulit untuk muncul, 
yang  ada adalah kekangan dari pemerintahan orde baru. Serikat 
buruh tunggal yakni SPSI (serikat Pekerja Seluruh Indonesia) 
berada dibawah kontrol penuh pemerintahan orde baru dan 
pengusaha. Serikat pada waktu itu justru menjadi alat kontrol 
terhadap kaum buruh, serta menjadi kaki tangan pemerintahan 
dalam hal ini militer dan pengusaha. 
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Hingga hari ini kesadaran  tersebut masih tersisa dibawah alam 
sadar kaum buruh dan pimpinan serikat buruh. Sebagai contoh 
jika kaum buruh menanyakan keberadaan serikat di suatu peru-
sahaan, pertanyaannya adalah; “Ada SPSInya tidak ditempat kamu 
bekerja?”. Doktrin serikat tunggal SPSI, juga terjadi dalam serikat 
atau organisasi tani yakni HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), 
juga serikat atau organisasi nelayan yakni HNSI (Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia). Doktrin lainya adalah bahwa buruh dan serikat 
buruh adalah mitra perusahaan, jadi harus dapat “bekerjasama”, 
bahkan harus patuh dan tunduk, tidak macam-macam demi kemajuan 
perusahaan. Meskipun diperlakukan tidak adil pun kaum buruh 
masih panjang untuk melakukan perlawanan.

Hari ini memang sudah ada perubahan kesadaran kaum buruh 
dan elit serikat buruh lama atau yang reformis sejak dibukanya 
kran kebebasan berserikat. Namun perubahan tersebut baru se-
bagian saja baik secara kualitas maupun kuantitas. Sisa-sisa watak 
serikat buruh lama masih mendominasi. Memang ada peruba-
han kesadaran namun belumlah utuh, dimana dominasi elit 
serikat yang seringkali memanfaatkan serikat untuk kepentingan 
para elit serikat baik untuk kepentingan politik, maupuan ekonomis 
masih sangat kuat. Serikat Buruh sepertinya masih menjadi semacam 
kerajaan kecil bagi para elit pemimpinnya. Bahkan menjadi 
pemimpin serikat buruh adalah prestise yang dapat dijadikan batu 
loncatan untuk kepentingan jabatan atau posisi politik, uang atau 
kekayaan dan lain-lainnya. Dan yang aneh loyalitas anggota seringkali 
masih saja mengikuti atau loyal pada pemimpinnya yang sebenarnya 
bukan untuk kepentingan serikat atau keluar jalur dari kepentingan 
dan cita-cita serikat buruh. Ada yang lebih berat lagi dominasi para 
elit serikat itu dilakukan secara kolektif dan sistematis. 

Kedua, masalah persatuan antara serikat buruh dan aliansi 
serikat buruh serta masih minimnya jumlah keanggotaan serikat 
buruh. Masalah ini sebenarnya masih berhubungan dengan 
masalah kesadaran kaum buruh secara umum. Sistem multi 
serikat menjadi ambigu dengan sistem serikat tunggal. Seharusnya 
kebebasan berserikat ada namun bukan tidak terbatas. Prasyarat 
pembangunan serikat dipermudah dengan 10 orang saja dapat 

mendirikan serikat. Namun sayangnya prasyarat tersebut juga tidak 
dapat dimanfaatkan oleh serikat buruh untuk menambah anggotanya. 
Yang terjadi justru sebaliknya serikat yang ada dipecah belah semacam 
membagi-bagi anggota yang penting elitnya tetap jadi ketua atau 
pimpinan serikat buruh. 

Perpecahan dalam tubuh serikat terjadi diakibatkan oleh 
kepentingan para elit serikat, memang ada yang beralasan secara 
ideologis atau karena prinsip-prinsip yang dilanggar. Namun 
mayoritas adalah karena rebutan posisi sebagai elit pimpinan 
serikat yang tidak ingin tergantikan. Selalu ingin menjadi pimpinan 
serikat tidak peduli semisal organisasinya berantakan atau terjadi 
perpecahan. Padahal sesama buruh dan anggota serikat tidak ada 
masalah saat mereka bersama-sama contohnya dalam aliansi dan 
aksi massa, mereka membaur dan tidak memperdulikan apa warna 
benderanya, tetapi memperjuangan tuntutan yang sama. Apa yang 
salah dalam hal ini? Jebakan liberalisasi berserikat. 

Jumlah buruh yang menjadi anggota serikat masih sangat minim 
jika dibandingkan dengan jumlah seluruh buruh. itupun masih 
didominasi oleh sektor manufaktur. Kebebasan berserikat yang 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tetang 
Serikat Pekerja / Serikat Buruh, bukanlah jaminan untuk mem-
perkuat dan memperbesar serikat buruh. kesadaran berserikat 
tumbuh ketika kaum buruh mengalami kasus atau permasalahan. 
Serikat masih disadari sebagai pemadam kebakaran. 

Maka pentingnya untuk membuka ruang baru atau setrategi baru 
dalam membangun kesadaran buruh untuk berserikat. Memang 
kendalanya adalah masih klasik, dimana kesadaran dan penge-
tahuan untuk berserikat dan tentang hak-hak buruh serta hak-hak 
sebagai warga negara tidak pernah diberikan sejak dini oleh pe-
merintah. Hal ini sepertinya masih bagian dari hegemoni politiknya 
orde baru yang masih berjalan hingga hari ini. Jika negara ini 
menyadari bahwa salah satu kekuatan ekonominya adalah tenaga 
kerja yang melimpah, seharusnya pengetahuan tentang hak-hak 
dasar, hak-hak buruh harus diberikan sebagai salah satu mata 
pelajaran di sekolah-sekolah formal. Angkatan kerja dibiarkan buta 
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tentang hak dan hukum perburuhan, sepertinya sebagai bagian 
dari politik upah murah. Akibatnya kaum buruh harus menggali 
pengetahuannya sendiri tetang seluk-beluk hukum perburuhan 
dan hak-haknya sebagai buruh dan sebagai warga negara.

Gerakan buruh mau tidak mau harus menggagas dan memper-
juangkan sendiri dalam mewujudkan Undang-Undang Perlindungan 
Buruh. Untuk dapat mewujudkanya gerakan buruh membutuhkan 
dukungan yang kuat dan luas dari kaum buruh itu sendiri. Dan per-
juangan tersebut harus melibatkan sebanyak-banyaknya kaum 
buruh, karena Undang-Undang perburuhan akan menjadi 
pengaman apakah kita dapat mendapatkan pekerjaan yang layak 
dan bermartabat atau berada dalam kondisi kerja yang buruk 
ditindas dan dihisap tanpa bisa melakukan perlawanan.  

Ketiga, perjuangan dalam menggagas dan mewujudkan Un-
dang-Undang Perlindungan Buruh ini sangat membutuhkan kalan-
gan terpelajar baik akademisi maupun intelektual yang memiliki 
kepedulian terhadap perburuhan. Akademisi dan kampus seharusnya 
menjadi penerang dan menjadi pelopor transformasi pengetahuan 
dan kesadaran sebagai pekerja maupun warga negara. 

Hari ini dapat dikatakan masih sangat minim kalangan intelektual 
atau akademisi yang dengan suka rela menjadi bagian dari gera-
kan buruh. Tentu kondisi ini juga bagian dari lemahnya kesadaran 
atas hak politik warga negara. Orang yang berpendidikan tinggi 
belum tentu memiliki kesadaran sebagai pekerja atau buruh. 
Hal ini terbukti kalangan intelektual mengaku dirinya sebagai 
profesional dan berat untuk mengaku sebagai pekerja atau buruh. 
Padahal jika terjadi masalah hubungan kerja, pasti penyelesaianya 
adalah tetap ke Pengadilan Hubungan Industrial atau harus tetap 
mengacu pada paket Undang-Undang Perburuhan. 

Oleh karena masih minimnya kesadaran dan keterlibatan kaum 
akademisi dan intelektual dalam gerakan buruh, dalam prakteknya 
seringkali justru bertindak membela kelas pemilik modal dengan 
mengamini berbagai regulasi yang anti buruh dan rakyat pekerja. 
Bahkan kalangan peneliti misalnya masih menjadikan kaum buruh 
sebagai obyek riset dan penelitian serta analisa-analisanya. 

Seharusnya jika saja sadar sebagai bagian dari buruh harusnya 
dapat memajukan menggunakan metode riset yang egaliter, 
seperti riset partisipatif. 

Para pekerja profesional ini kebanyakan berposisi membela 
kepentingan modal dan tidak berani jujur bahwa dirinya adalah 
buruh karena masih menerima upah dari pekerjaan yang diembann-
ya. Sepertinya sudah waktunya bagi gerakan buruh untuk mengajak 
atau pengorganisasian kalangan intelektual untuk masuk dalam gera-
kan buruh berjuang bersama dengan serikat buruh. Serta pentingnya 
kampus sebagai rumah gerakan perubahan, menuju cita-cita 
luhur berbangsa dan bernegara seperti yang yang tercamtum dalam 
konstitusi kita yakni Undang-Undang Dasar 1945. 

Jika saja kesadaran tumbuh dikalangan akademisi dan bahkan 
kampus, sepertinya berbagai kajian dapat bersifat positif dan 
bersegi hari depan. Mengapa ini penting untuk diulas, karena tugas 
dan kewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai 
pendidik dan intelektual akan mampu mendorong sampai pada 
tujuan mulia. Kalangan intelektual bukan berposisi menjadi lawan 
dari gerakan buruh yang terus mengamini perlakuan penindasan 
dan penghisapan manusia atas manusia. 

Keempat, Kendala dalam memperjuangankan secara politik. Hari 
ini nyaris tidak ada politisi yang diketahui punya minat mendukung 
perjuangan Undang-Undang Perlindungan Buruh, ditambah belum 
adanya partai kelas pekerja yang kuat yang mampu duduk dan ber-
tarung di parlemen. Namun Gerakan buruh harus tetap mencari 
jalan keluar dalam berhadapan dengan kekuatan politik yang ada. 
Bagaimana melakukan ajakan dan penyadaran akan pentingnya 
Undang Undang Perlindungan buruh. Diantara ratusan anggota 
parlemen dan belasan partai politik setidaknya pasti ada satu 
atau dua yang mau terlibat dalam perjuangan Undang-Undang 
Perlindungan Buruh. 

Selain itu upaya lobby dan menekan dengan kekuatan yang 
dimiliki oleh gerakan  buruh juga harus disiapkan. Bagaimana per-
juangan ini harus menjadi bagian dalam memajukan kesadaran 
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politik kaum buruh dan rakyat pekerja, serta para politisi yang 
mungkin awam dengan masalah perburuhan.

Sejarah dan Problem undang-undang Perburuhan/ 
ketenagakerjaan

Perjalanan Undang-Undang perburuhan atau ketenagakerjaan 
di Indonesia sudah berjalan cukup panjang. Sejak zaman kolonial 
Belanda hingga zaman reformasi pasang surut Undang-Undang 
Perburuhan selalu mengikuti sistem ekonomi politik yang diterap-
kan oleh rezim penguasa. Maka jangan heran jika Undang-Undang 
akan menampilkan wajah keperbihakan kepada siapakah 
Undang-Undang tersebut. Keberpihakan tersebut akan bergantung 
kepada siapakah rezim yang berkuasa, selain itu juga menggam-
barkan bagaimana kekuatan gerakan buruh dalam mempengaruhi 
setiap kebijakan.

Artinya dinamika gerakan buruh juga selalu mewarnai wajah 
hukum perburuhan yang diberlakukan dan dijalankan. Pada saat 
gerakan buruh kuat dalam kancah politik baik dalam bentuk 
serikat, maupun partai politik Undang-Undang perburuhan sangat 
dimungkinkan untuk lebih baik dibandingkan pada saat gerakan 
buruh lemah apalagi apolitis. 

Gerakan buruh yang kuat dan ideologis akan mampu untuk 
melakukan intervensi dalam kancah politik, seperti mampu mem-
buat dan mendorong Undang-Undang yang berpihak pada buruh. 
Apalagi jika gerakan buruhnya mampu berkuasa melalui partai 
politik yang dibangun dengan kekuatan dan kesadarannya. Pada 
kondisi gerakan buruh yang kuat dan belum berkuasapun, gerakan 
buruh dapat menjadi gerakan kontrol dari setiap kebijakan negara.

Begitupun sebaliknya jika gerakan buruh lemah, niscaya akan 
jadi korban setiap kebijakan dari penguasa. Pada kondisi ini dapat 
ditebak siapa yang berkuasa penuh tentu adalah kelas pemilik 
modal melalui kaki dan tangannya. Pada kondisi ini kebijakan dalam 
berbagai bentuk  peraturan dan perundang-undangan akan 
difungsikan sebagai alat kontrol untuk menciptakan situasi politik 
buruh murah dan nurut demi menjaga stabilitas industrialisasi. 

Selain itu kebijakan perburuhan juga akan terkait atau dipengaruhi 
dengan kebijakan global, bahkan dapat dibilang didikte oleh kebi-
jakan kapitalisme global. Situasi ekonomi politik global sudah pasti 
akan mempengaruhi kebijakan ekonomi politik suatu negara, ter-
masuk didalamnya adalah kebijakan perburuhan. Mengapa kebi-
jakan perburuhan penting bagi kepentingan global? Kurang lebih 
semuanya adalah untuk kepentingan stabilitas investasi, produksi 
dan rantai produksi. Artinya tetap untuk kepentingan modal. 

Mulai dari ILO sebagai representative tripartit internasional dari 
pemerintah, pengusaha, dan pekerja.  ILO bertugas untuk menjaga 
stabilitas industrialisasi global. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh 
ILO. Lalu berbagai negara diharapkan untuk meratifikasi berbagai 
konvensi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh ILO. Atas dasar Hak 
Asasi Manusia sebagai ideologi dari ILO yang merupakan bagian dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Selain itu berbagai perdagangan bebas semacam FTA (Free Trade 
Agreement) seperti perjanjian bilateral maupun multilateral sangat 
mempengaruhi bagaimana kebijakan suatu negara. Mengapa 
demikian?, hal ini terkait dengan seberapa kuat posisi suatu negara 
dalam kancah politik global. 

Jika posisi tawar suatu negara kuat yakni tergambar pada 
kepemimpinan politik suatu negara yang digambarkan pada 
kepemimpinan nasional tentu akan berpengaruh pada posisi 
negara tersebut pada dunia atau negara-negara lain. Sebagai contoh 
Sukarno pernah dijulukin sebagai macan asia, karena keberanian 
dan kepercayaan diri pemerintahan Indonesia pada waktu itu. 
Contoh lainnya adalah proteksionisme terhadap perjanjian per-
dagangan bebas, seperti proteksionisme ala Trump (Preseinden 
Amerika Serikat) dan ala Brexit. Selain itu Cina dengan kekuatan 
ekonominya  mendorong bentuk FTA lainnya. Namun  masih tetap 
berlandaskan ekonomi kaptitalisme.

Agar kita memahami seperti apa wajah gerakan politik perbu-
ruhan dan Undang-Undang dan peraturan perburuhan, kita dapat 
menyimak sejarah hukum perburuhan yang pernah berlaku di 
tanah air kita. zaman kolonial Belanda yang terkenal dengan 
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ordonansi kuli,  lalu pasca proklamasi 1945 – 1965, zaman orde 
baru dan zaman reformasi147 

Perburuhan di zaman reformasi;

Kejatuhan rezim otoriter Suharto adalah momentum yang sangat 
penting bagi perubahan demokrasi dan politik di Indonesia. Sayang-
nya adalah demokrasi liberal bukan demokrasi kerakyatan seperti 
yang diimpikan oleh kalangan gerakan rakyat dan mahasiswa pada 
masa itu. Hal ini disebabkan sebelum pemerintahan Suharto turun 
telah ditanda tangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan 
IMF (Letter of Intent) yang menyepakati paket kebijakan baru 
dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia pada saat itu. Artinya 
kejatuhan Suharto bukan hanya oleh faktor gerakan rakyat dan 
mahasiswa saja, tetapi ada kepentingan lain 148. 

Alhasil setelah Suharto turun rezim penguasa berganti dengan 
pemerintahan yang baru, sistem ekonomi politik pun berubah dari 
otoriter ke demokrasi liberal. Seperti menjalankan agenda LoI nya 
IMF149. Berbagai perubahan terjadi multi partai, multi serikat buruh, 
otonomi daerah diperlakukan, ratusan bahkan ribuan undang-un-
dang diperbaharui atau yang disebut dengan deregulasi. Termasuk 
perubahan Undang-Undang Perburuhan. kebijakan perburuhan di 
Indonesia, tentu bersamaan dengan berbagai kebijakan disemua 
sektor.

Paket undang-undang perburuhan disahkan, mulai dari 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja / 
147 http://www.e-jurnal.com/2014/01/sejarah-undang-udang-ketenagakerjaan.

html
148 Kapitalisme global yang memiliki agenda untuk merubah sistem otoritarian 

ala Suharto, Marcos di Philipina, Husni Mubarak di Mesir dan berbagai nega-
ra lainnya. Dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dan sinergis dengan 
kepentingan kapitalisme global yakni pasar bebas atau yang biasa kita sebut 
dengan Neoliberalisme. 

149  Harus kita sadari ternyata gerakan rakyat belum siap seutuhnya dalam peran 
seluruh aspek reformasi. Hal ini juga menjadi perdebatan pada saat itu, 
mengapa hanya “reformasi” atau mengapa tidak “revolusi”?. Reformasi ha-
nyalah menambal sulam, mengganti hal-hal yang dianggap kurang pas atau 
layak. Tetapi berbeda dengan revolusi yang akan mengganti atau merubah 
total atau dalam jargon sederhana; “ganti rezim, ganti sistem”. 

Serikat Buruh (UU SP/SB), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenakerjaan (UUK), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 
PPHI) dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja di Luar Negeri, ser-
ta berbagai Undang-Undang terkait lainnya.

Di dalam paket Undang-Undang Perburuhan diselipin berbagai 
kebijakan baru yang mengarahkan pada politik upah murah, 
lemahnya posisi tawar buruh dengan penerapan sistem kerja 
kontrak dan outsourcing. Kebebasan berserikat pun  dibarengi dengan 
pelemahan serikat buruh dengan adanya skenario perpecahan dan 
konflik antar serikat buruh. Dimana didalam PPHI dimasukan pasal 
tentang perselisihan antar serikat. Kemudian dalam perselisihan 
hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) posisi 
buruh tidak lagi menjadi perlindungan negara tetapi disetarakan 
dengan pengusaha atau pemilik modal. 

Menengok kebijakan Perburuhan sebelum paket undang-undang 
Perburuhan.

Sangatlah berbeda dengan semangat perlindungan dalam Un-
dang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Un-
dang Nomor 12 tahun 1964 tentang  Pemutusan Hubungan Kerja 
di Perusahaan Swasta. Semangat dalam kedua Undang-Undang 
tersebut adalah negara bertanggungjawab dalam melindungi buruh/
pekerja dalam hubungan industrial. Semangat perlindungan tersebut 
merupakan mandat konstitusi khususnya yang terdapat dalam 
pasal 27 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 

Persoalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 1956, serta berbagai Undang-Undang lainnya 
adalah tidak dijalankannya Undang-Undang tersebut oleh pe-
merintahan orde baru. Karena pemerintahan orde baru memiliki 
agenda lain yakni politik upah murah dan buruh yang nurut. Atau 
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dengan kata lain bagaimana menjaga stabilitas politik dan ekonomi 
demi lancarnya investasi. Tentu hal ini adalah bagian dari agenda 
dalam menjalankan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing (PMA). Berbeda dengan semangat per-
lindungan terhadap buruh dari Undang Undang produk pemerin-
tahan Sukarno yang memilki semangat Bedikari (berdiri dibawah 
kaki sendiri) dan semangat Trisakti yakni berdaulat dalam politik, 
mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian secara budaya. 
Makanya aturan atau peraturan dibawahnya (jika ada) bertentangan 
dengan kedua Undang-undang tersebut.

Sebagai contoh; pengertian tentang perselisihan perbu-
ruhan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 
adalah pertentangan antara majikan/perkumpuluan 
majikan dengan serikat buruh atau kumpulan buruh, atas 
tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan 
kerja, syarat-syarat kerja dan atau perburuhan. Sementara 
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang 
dimaksud perselisihan adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha/gabungan 
pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja karena 
adanya perselisihan kepentingan, PHK, dan perselisihan 
serikat pekerja dalam 1 perusahaan. 

Perbandingan kita bandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1957 
dan UU No. 4 Tahun 2004 

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1957

1.Perselisihan hak,  
2.Perselisihan kepentingan,  
3. Perselisihan PHK dan  
4. perselisihan antar serikat pekerja 
dalam 1 perusahaan. 

1. Perselisihan kepentingan 
2. Perselisihan Hak, dan  
3. Perselisihan Syarat-syarat kerja. 

Sementara Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh atau yang lebih dikenal dengan UU SP/SB, selain 

mengacu pada UUD 1945 juga pada Undang-Undang Nomor 18 
tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 tentang 
kebebasan berorganisasi atau berserikat dan berunding bersama, 
yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebebasan berserikat di 
Indonesia. Namun dapat dipastikan Konvensi ILO Nomor 98 tersebut 
tidak dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru.

Selain itu kekuatan politik gerakan buruh juga sangat lemah, 
sangat berbeda dengan pada zaman Sukarno serikat buruh sangat 
besar dan kuat, juga keterlibatannya dalam percaturan berbagai 
ruang politik, seperti adalah SOBSI. Sementara di jaman Suharto, 
serikat buruh sudah diberangus bersamaan dengan peristiwa 
1965. Situasi gerakan buruh Indonesia paska 1965 dibawah kontrol 
militer dan pemerintahan orde baru hingga sekarang, gerakan buruh 
belum pulih seperti kekuatan sejatinya.

respons gerakan buruh dalam menghadapi pelaksanaan paket uu 
Perburuhan.

Sejak dari awal paket Undang Undang perburuhan sebenarnya 
mendapatkan protes keras dari kalangan gerakan buruh. Sebutlah 
aliansi KASM (Komite Aksi Satu Mei) lalu dilanjutkan dengan aliansi 
KAPB (Komite Anti Penindasan Buruh) yang dimotori oleh LBH 
Jakarta pada waktu itu. Bahkan penolakan dimulai sejak RUU Bina 
Lindung (UU Nomor 25 tahun 1997) hingga paket Undang Undang 
Perburuhan.  

Namun pada waktu itu serikat buruh masih dalam proses transisi 
yakni gerakan buruh masih belum besar dan kuat dan kepemi-
mpinan gerakan buruh masih didominasi oleh LSM perburuhan. 
Selain itu ada perpecahan dalam menyikapi draft UU perburuhan 
dikalangan serikat buruh pada saat itu. Khususnya dalam pemba-
hasan draft UUK dan PPHI dimana sebagian elit serikat mendukung 
paket UU Perburuhan tersebut. Adanya lobby-lobby politik oleh 
anggota DPR RI dengan beberapa elit pimpinan serikat buruh dalam 
perumusan dan pemastian revisi paket Undang Undang tersebut. 
Hingga paket Undang Undang Perburuhan (UU SP/SB, UUK, UU 
PPHI dan UU PPTKLN) tersebut disahkan dan dijalankan.
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Dampak dari dijalankan paket Undang Undang Perburuhan 
tersebut sangat luar biasa, baik positif maupun negatif. Antara 
lain; pertama, Serikat buruh baru bermunculan baik yang indepen-
den maupun hasil dari terjadinya perpecahan dari serikat tunggal 
(SPSI). Sepuluh (10) orang dapat membangun serikat, terbayang 
jika dalam satu pabrik yang jumlah buruhnya lebih dari sepuluh 
ribu (10.000) terus masing-masing persepuluh orang buat serikat, 
betapa ruwetnya. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan?, tentu 
pengusahalah yang diuntungkan. Dengan jumlah buruh yang luar 
biasa banyak dapat dipastikan tidak akan kuat posisi tawar buruh. 
Karena belum apa-apa sudah terjadi keributan atau persaingan 
diantara serikat buruh. Makanya dalam UU PPHI sudah disiapkan 
penyelesaian sengketa antar serikat buruh.

Kedua, sistem kerja kontrak dan outsourcing menjamur. Peru-
bahan status kerja melalui berbagai cara, mulai dari PHK massal, 
PHK merangkak sampai dengan perekrutan baru. Lembaga atau 
perusahaan penyalur tenaga menjamur dimana-mana menjadi 
trend bisnis baru. Seperti di sektor keamanan atau security perusa-
haan, dimana awalnya satpam adalah pekerja tetap dan langsung 
dibawah perusahaan dimana mereka bekerja, telah dirubah 
dengan pola outsourcing. Pola awalnya adalah satpam dibawah 
pembinaan kepolisian atau militer yang terdekat. Memang rata-rata 
perusahaan selalu bekerjasama dengan pihak keamanan dan bukan 
hanya Polri tetapi kadang juga TNI. Seharusnya memang sudah 
menjadi kewajiban khususnya Polri dalam menjaga keamanan 
masyarakat. Namun dengan adanya peluang bisnis keamanan 
melalui celah UUK, bisnis keamanan makin terbuka dan bahkan 
telah berdiri banyak perusahaan keamanan atau yang sebenarnya 
adalah lembaga penyalur security. 

Hal ini juga diikuti oleh sektor lain, yang masif adalah perusa-
haan manufaktur yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena 
berdasarkan UUK pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan 
pekerja dengan status PKWT (PKWT; Perjanjian Kerja Waktu Ter-
tentu) atau kontrak atau outsoursorcing pada core bisnis. Namun 
karena lemahnya posisi tawar buruh (mungkin ketidakpahaman 
terhadap perundang-undangan dan sulitnya untuk mendapatkan 

pekerjaan, jadi bagi pekerja seperti tidak ada pilihan lain). selain 
itu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari dinas dan 
Kementrian Tenaga Kerja.

Ketiga, pelaksanaan UU PPHI yakni terbentuknya PHI (Penga-
dilan Hubungan Industrial) telah memakan banyak korban. Dimana 
kebanyakan kasus yang masuk dalam PHI rata-rata buruh dika-
lahkan. Kasus perburuhan yang dapat menang rata-rata adalah 
setelah ada penekanan dari serikat buruh atau aliansi serikat 
buruh. Sekitar tahun 2008 Komite Solidaritas Nasional (KSN) yang 
telah memenangkan beberapa kasus di PHI seperti kasus Serikat 
Pekerja Angkasa Pura I (SP AP I), Kasus Serikat Buruh Karya Utama 
PT Istana Magnoliatama (SBKU PT Istana Magnoliatama), kasus PT 
jaya Abadi, Kasus SP Merpati, Sekar Indonsiar, Sekar Garuda dan 
lain-lain. Jika tidak ada pengawalan atau tekanan dari serikat ke-
banyakan akan dikalahkan.

Respons dari gerakan buruh bersamaan dengan LSM perburuhan 
dan akademisi diberbagai kota mulai melakukan kajian terhadap 
dampak dari diberlakukannya paket Undang Undang Perburuhan 
khususnya tentang UUK. Kajian yang dilakukan adalah melakukan 
pemetaan diberbagai perusahaan yang kemudian dikembangkan 
menjadi riset partisipatif. Riset yang dilakukan di Tangerang lalu 
diperluas ke berbagai wilayah di kota-kota industri di pulau jawa. 
Sebagai contoh, hasil riset yang di Tangerang misalnya telah menang-
kap pergeseran satatus kerja kontrak dan outsourcing. Pada tahun 
2004 setahun setelah diberlakukannya UUK jumlah buruh kontrak 
dan outsourcing rata-rata 30 persen hampir disemua perusa-
haan. Lalu riset berikutnya sekitaran tahun 2005 – 2006 telah berubah 
menjadi 70 persen. Hasil lain yang ditemukan adalah perbandingan 
upah dan hak-hak yang diterima antara buruh tetap versus kontrak 
dan outsourcing, yang ternyata cukup mencengangkan jumlahn-
ya. Yakni dengan mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing 
pengusaha dapat efisien puluhan bahkan milyaran rupiah, tergan-
tung besar kecilnya perusahaan atau sedikit banyaknya jumlah 
buruh. Belum lagi dengan hilangnya hak pesangon yang sebenarnya 
adalah salah satu perwujudan dari upaya negara dalam jaminan 
dan kepastian kerja. Artinya pengusaha tidak mudah untuk 
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mem-PHK dan jika mau mem-PHK buruhnya wajib memberikan 
pesangon. Juga bagi buruh-buruh yang memasuki masa pensiun, 
akan mendapatkan uang pensiun.

Lalu, dari paparan hasil riset tersebut mulai menyebar dan men-
jadi pendiskusian dikalangan serikat buruh, LSM, akademisi dan 
pengamat perburuhan serta media. Berbagai seminar, diskusi 
publik, serta kajian mewarnai dunia gerakan buruh, ditambah lagi 
rencana pemerintah untuk merevisi UUK. Kita dapat melihat ramain-
ya media baik cetak maupun online (pada saat itu baru tumbuh) 
dalam mengupas pro – kontra terhadap sistem kerja kontrak dan 
outsourcing serta rencana revisi UUK. 

Disisi lain konsolidasi diantara gerakan buruh juga makin 
massif yang kemudian terbentuk Aliansi Buruh Menggugat (ABM). 
Yang menarik dari ABM adalah bukan sekedar aliansi taktis tetapi 
programatis. ABM dibentuk melalui konferensi nasional, lalu dilan-
jutkan dengan konferensi-konferensi daerah. Dengan platform; 
“Bangun Industrialisasi Nasional yang kuat dan mandiri, Nasionalisasi 
aset-aset vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, Tolak 
bayar hutang dan hutang baru, Tangkap dan adili para koruptor 
dan sita  hartanya untuk dana pembangunan”.  4 Platform tersebut 
secara massif menjadi pendiskusian hingga memajukan tingkat 
kesadaran buruh pada saat itu. Kemudian yel-yel yang sangat politis 
bagi gerakan buruh yakni: “Buruh Berkuasa, Rakyat Sejahtera”. 

Kemudian pada aksi May Day 2006 yang cukup besar dan tersebar 
hampir diseluruh kota-kota Industri di Indonesia, dimana ABM 
pada waktu itu memiliki cabang di 14 Kota. Lalu disusul oleh 
serikat-serikat lain seperti SPSI yang turun pada tanggal 3 Mei 2006 
hingga terjadi penjebolan pagar DPRRI dan mengakibatkan 13 
buruh ditangkap dan dipidanakan. Karena masifnya perlawanan 
atau penolakan terhadap revisi UUK akhirnya pemerintahan SBY-
JK membatalkan rencana revisi UUK tersebut. 

Perlawanan tidak berhenti begitu saja, dimana ABM terus men-
jalankan programnya yakni membuat draft tandingan UUK dengan 
membuat legal drfating Undang Undang Pro Buruh. ABM meng-
gunakan strategi workshop Undang-Undang Pro Buruh dilakukan 

diberbagai daerah, dukungan dari berbagai LSM Perburuhan 
semakin memperkuat gerakan buruh pada waktu itu. Dari work-
shop di beberapa kota dan berbagai kajian bersama oleh tim 
materi yang terdiri dari aktivis buruh dan LSM perburuhan, sehingga 
draft legal Undang Undang Pro Buruh dapat diselesaikan. Selain 
itu ada perdebatan diantara aktivis dan tim materi. Yakni sangat 
disadari bahwa Undang Undang Pro Buruh sangat berat untuk 
diperjuangkan. Karena kondisi di legeslatif dan eksekutif sangat 
anti terhadap perlindungan buruh atau lebih pro ke inverstor atau 
pengusaha. 

Selain legal drafting UU Pro Buruh, ABM juga memiliki program 
untuk mengkritisi Upah Minimum. Konsep yang dibuat oleh ABM 
adalah Upah Layak Nasional (ULN). ULN memiliki 3 unsur pokok 
dalam  pengupahan, yakni; kebutuhan fisik, mental dan sosial ser-
ta keluarga. Dengan penjelasan sederhana yakni; kebutuhan fisik 
dimaksudkan adalah kebutuhan ragawi yang harus tercukupi agar 
buruh dapat bekerja dengan layak (sehat dan kuat). Lalu kebutu-
han mental, buruh juga harus cukup dalam pemenuhan kebutuhan 
untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya. Kemudian 
kebutuhan sosial dan keluarga, buruh merupakan makhluk sosial 
dan bagian dari masyarakat serta warga negara. Berbagai kebutu-
han sosial harus juga dipenuhi dari upah yang diterima. Lalu kebu-
tuhan berkeluarga, komponen upah harus mencukupi kebutuhan 
tersebut, sebagai hak reproduksi seperti berkeluarga, mendapat-
kan keturunan dan menjadi manusia seutuhnya. 

Hal lain dalam konteks nasional adalah pentingnya pemerataan 
bagi seluruh buruh dimanapun berada. Hal ini mengkritisi pelaksa-
naan UMP dan UMK yang membedakan antara daerah satu den-
gan daerah lainnya, padahal kebutuhan pokoknya sama, mengapa 
harus berbeda?. Seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan TNI – Pol-
ri yang memiliki standart upah yang sama. Yang berbeda adalah 
tunjangan kemahalan seperti untuk daerah terpencil dan berbagai 
hal yang masih atau sulit disama-ratakan lainnya. Selain itu pent-
ingnya untuk membuat standarisasi pengupahan yakni ditentukan 
batas atas dan batas bawahnya. Dengan ULN dimaksudkan untuk 
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mengurangi migrasi dan ketimpangan upah dari satu daerah den-
gan daerah lain. Hal ini sesuai dengan akan berkesuaiaan dengan 
konstitusi dan pemerataan dan kesetaraan ekonomi bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Program ABM lainnya adalah keinginan untuk membangun 
konfederasi serikat buruh alternativ, pada saat itu ada beberapa 
konfederasi namun dipandang tidak progresive atau benar-benar 
berpihak pada buruh. Sebagai catatan, berbagai program ABM 
tersebut masih belum berhasil dan masih kontekstual dengan 
kondisi perburuhan Indonesia saat ini. 

kembalikan keberanian gerakan buruh yang sejati

Saat ini pemerintah sedang merencanakan kembali untuk 
merevisi UUK, mungkin bagi pemerintah dan pengusaha serta kapi-
talisme global dianggap sudah tertunda cukup lama setelah gagal 
dalam melakukan revisi pada tahun 2006. Kemungkinan yang akan 
dilakukan adalah melanjutkan revisi. 

Tanpa direvisi pun pelaksanaan UUK dan paket UU Perburuhan 
lainnya sudah menyimpang atau cenderung merugikan kaum buruh. 
Kita bisa melihat bagaimana menjamurnya sistem kerja kontrak 
dan outsourcing, bahkan diperluas dengan sistem magang 
di berbagai perusahaan. Jika sistem kerja kontrak dan outsourcing 
berbagai hak sebagai pekerja lepas (hilang) yakni jaminan ke-
pastian kerja layak dan bermartabat, seperti; hak pesangon, hak 
berserikat, terkadang juga hak atas jaminan sosial (BPJS), THR dan 
lain-lainnya. Untuk pekerja magang lebih parah lagi, dengan dalih 
magang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, pekerja magang hanya 
diberikan uang makan dan transport atau uang saku saja. Jika 
pekerjaannya dinilai bagus baru akan ditempatkan atau sah diterima 
bekerja dengan status kontrak atau outsourcing150. 

Lalu terdapat juga percaloan lowongan kerja, yakni masuk kerja 
dengan membayar beberapa juta. Juga ketika calon pekerja akan 
masuk melalui lembaga penyalur tenagakerja, selain harus dipotong 
150  Wawancara dengan beberapa pengurus serikat buruh di Tangerang, 

Karawang dan Bandung. 

upahnya, baru memasukan lamaran saja harus dipungut biaya 
ratusan ribu sebagai biaya member dari Lembaga penyalur tenaga 
kerja tersebut. Besaran biaya masuk melalui calo untuk level 
operator dengan status pekerja tetap dengan level operator berva-
riasi antara 4 juta s/d 20 juta, tergantung dengan bonafit tidaknya 
perusahaan.

Selain itu PHI juga banyak disebut dengan kuburan atau tempat 
pembataian para buruh, berbagai kasus yang masuk ke PHI seba-
gian besar para buruh dikalahkan. Berbagai kasus yang dimenang-
kan oleh buruh atau serikat buruh, rata-rata harus dengan tekanan 
seperti demonstrasi terlebih dahulu. Juga dengan penekanan 
melalui aliansi. Selain itu hak pesangon dan pensiun para buruh 
yang ter-PHK pun hasilnya juga tidak sesuai dengan ketentuan 
didalam UUK. Penurunan nilai pesangon ini menjadi trend yang 
terjadi diberbagai daerah industri di Indonesia.

Serikat buruh harus menggagas draf undang-undang perlindungan 
buruh secara programatik, karena UUK baru hasil revisi pemerintah 
nanti pasti akan semakin memperburuk kondisi perburuhan, 
terutama dalam hal jaminan kepastian kerja yang layak dan 
bermartabat. Meskipun selama ini UUK buruk, tetapi dalam UUK 
masih terdapat jaminan kepastian kerja yang tergambar pada hak 
mendapatkan pesangon dan uang pensiun. Lalu dalam hal PKWT 
(kontrak dan OS), dalam UUK masih ada pembatasan, walaupun 
dalam pelaksanaan dilapangan dua hal tersebut banyak dilanggar 
dan tidak ada pengawasan. Buruknya pengawasan dikarenakan 
ruang pengawasan di persempit, dibuat semakin jauh. Penga-
wasan tenaga kerja yg sebelumnya ada di tingkat kab/kota saat ini 
dipindahkan ke daerah atau provinsi.

Maka untuk mengantisipasi UUK hasil revisi yang akan semakin 
merugikan buruh dan untuk merubah UUK saat ini yang buruk, 
harus ada wacana baru untuk menggagas UUK altenatif yang lahir 
dari gerakan buruh. Jika ini digulirkan dan diperjuangkan bersama 
akan lebih bunyi jika melakukan mogok nasional untuk menuntut 
perubahahan versi buruh atau Undang-Undang Perlindungan 
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Buruh. Dalam draft legal Undang-Undang Perlindungan Buruh  
yang lahir dari gerakan buruh tersebut juga perlu memperluas 
gerakan ke sektor informal seperti PRT, konstruksi, driver online, 
perkebunan dll supaya  perlindungan mencakup semua rakyat 
pekerja, bukan hanya manufaktur saja.

Untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Buruh, 
gerakan buruh harus mendapatkan dukungan yang kuat dan luas 
dari kaum buruh itu sendiri dengan melibatkan sebanyak-banyakn-
ya kaum buruh, agara sosialisasi dikalangan buruh menjadi mudah 
dan cepat. Lalu dibutuhkan juga dukungan kalangan terpelajar baik 
akademisi maupun intelektual dan LSM yang memiliki kepedulian 
terhadap perburuhan. Dengan workshop dan kajian-kajian bersama 
draft legal Undang Undang Pro Buruh dapat diselesaikan.

Menggagas draf Undang-Undang Perlindungan Buruh yang 
berpihak kepada buruh pasti tidak mudah, karena belum ada wakil 
buruh yang duduk di DPR. Dan walaupun semua serikat merasa 
berkepentingan untuk membuat draf Undang-Undang alternatif, 
namun sepertinya serikat buruh melakukannya melalui gerakan 
masing-masing, sehingga belum ada sinergi antar serikat buruh 
dalam melakukan program perjuangan bersama secara komper-
hensif. Jika serikat buruh bisa sinergi akan akan terjadi saling tam-
bal untuk saling menutupi kelemahan yang satu dengan kekuatan 
yang lain, dan saling dukung untuk saling diperkuat.

Berdasarkan pengalaman Aliansi Buruh Menggugat (ABM), 
setidaknya pernah memiliki pengalaman membuat draft Un-
dang-Undang Pro Buruh meskipun baru sampai pada naskah 
ademik atau belum sampai pasal-perpasal  atau batang tubuh. 
Yang menarik adalah dalam pembuatan draft tersebut melibatkan 
berbagai kalangan yakni; pertama, dari kalangan akademisi, NGO 
dan aktivis/pengurus serikat buruh di level nasional. Kedua, meli-
batkan kalangan grassroot yakni dari serikat-serikat buruh dari 
level basis sampai tingkat kota/kabupaten. Proses tersebut sangatlah 
penting bagaimana adanya berbagai masukan dari berbagai kalangan 
terutama dari daerah atau serikat-serikat lokal atau tataran 

grassroot. Selain itu dalam prosesnya juga terjadi transformasi 
pengetahuan dari pusat ke daerah dan sebaliknya.

Sayangnya draft legal Undang-Undang Pro Buruh yang disusun 
oleh ABM tersebut belum terselesaikan, baru sampai pada naskah 
akademik. Namun paling tidak gerakan buruh di zaman reformasi 
ini pernah punya pengalaman merumuskan drfat legal Undang-Un-
dang Perlindungan Buruh yang disusun dengan melibatkan berb-
agai kalangan secara demokratik. Workhop di berbagai kota industri 
yang melibatkan serikat-serikat buruh lokal, akademisi, NGO dan 
lain-lain.  Salah satu perdebatannya adalah strategi dalam mem-
perjuangankan Undang-Undang tersebut. Dimana hampir semua 
partai politik yang duduk di legeslatif maupun eksekutif lebih memilih 
mendukung kepentingan investasi dari pada kepentingan buruh. 

Penggunaan kata perlindungan atau pro buruh adalah sebagai 
bentuk arahan untuk melawan pasar bebas. Memosisikan peran 
negara dan undang-undang perburuhannya sebagai pelindung 
rakyatnya, bukan menjadikan rakyatnya sebagai komoditi,. 
Mengembalikan bagaimana konsep negara yang berdaulat, 
sebagai kesatuan prasyarat pembentukan negara dan bangsa, yakni 
adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan. 

 Seharusnya ini momen yang tepat untuk melanjutkan inisiatif 
UU Perlindungan Buruh yang sudah dirintis ABM. Juga melanjutkan 
kembali semangat HOSTUM dan TRIKOSUM yang sempat berkibar 
menggerakkan semangat buruh di medio 2011-2013. Ini saatnya 
kembali ke keberanian gerakan buruh yang sejati. Keberanian untuk 
bergerak dengan aksi massa dan pemogokan bila diperlukan. Tapi 
juga keberanian untuk merumuskan hukum dan aturan negara 
yang terbaik buat masyarakat, bukan cuma untuk investasi.

kesimpulan

Jika kita menyimak konstitusi negara ini, bagi kalangan gerakan 
akan menafsirkan sebagai bentuk negara yang berdaulat, mandiri 
dan demokratis. Melindungi, memajukan, menyejahterakan, 
membangun manusia seutuhnya. Namun, setiap rezim penguasa 
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akan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan sikap ekonomi 
politiknya. Produk kebijakan berupa Undang-Undang dan imple-
mentasinya adalah bentuk praktik dari sikap ekonomi politik dan 
seberapa kuat negara tersebut berdaulat. Termasuk seberapa kuat 
posisi tawar dan kontrol dari gerakan serikat buruh dan gerakan 
rakyat pekerja lainnya. 

Dari sini akhirnya ada garis yang menghubungkan antara 
gerakan buruh dan politik. Jadi sangat penting bahwa buruh harus 
membangun dan memiliki partai politik sendiri bersama dengan 
gerakan rakyat pekerja lainnya, seperti gerakan tani, nelayan, 
miskin kota, masyarakat adat, perempuan, pemuda mahasiswa, 
dan rakyat tertindas lainnya. Lalu harus kuat dan mampu untuk 
berkuasa agar dapat merubah sistem ekonomi politik, sosial dan 
budaya untuk menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang 
adil, setara dan sejahtera. 
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