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KATA PENGANTAR

“Keadilan adalah cinta dengan mata yang melihat”
-Friedrich Nietzsche

Buku ini disusun untuk mengetahui berbagai situasi pekerjaan informal yang
semakin marak terjadi beserta kerentanan yang harus dihadapi para pekerja di
dalamnya. Namun demikian, buku ini tidak hanya dimaksudkan untuk menangkap
dinamika situasi kerja di ranah pekerjaan informal, namun juga menganalisis
problematika pekerja yang ada di dalamnya secara lebih dekat ditinjau dari
aspek hukum, sosial dan ekonomi, dengan menggunakan pendekatan fakta dan
data (evidenced based policy method). Fakta dan data yang telah dirangkum
oleh penulis akan dipergunakan untuk menyusun serangkaian rekomendasi yang
ditujukan kepada para pemangku kebijakan untuk perwujudan kerja layak di
sektor informal.
Rekomendasi ini seraya mengingatkan kembali pemerintah untuk tidak
melupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan
lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak, yang harus diwujudkan secara
nyata dalam proses perencanaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif
dan demokratis. Karena itu, berbagai gagasan berpikir yang diulas dalam buku ini
diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi pemangku kebijakan untuk merefleksikan
kembali bahwa sudah saatnya bagi Indonesia untuk melahirkan kebijakan yang
berorientasi pada perlindungan dan pengakuan terhadap status kerja yang lebih
jelas kepada jutaan pekerja informal di Indonesia.
Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan struktur penduduk. Jumlah
penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun diperkirakan akan
terus meningkat. Menjelang 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan
terus meningkat, dan akan mencapai 200 juta orang, atau sekitar 68 persen dari
populasi. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi usia
produktif terbesar di Asia Tenggara. Perubahan struktur penduduk ini dapat
memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila Indonesia
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mampu memanfaatkannya dengan menciptakan kesempatan kerja yang inklusif,
berkualitas, dan produktif untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang
semakin bertambah jumlahnya. Namun demikian, dapat menjadi ‘bencana’ apabila
pemerintah Indonesia gagal menciptakan lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang
layak bagi penduduk usia produktif ini.
Berkaitan dengan bonus demografi tersebut, Indonesia akan menghadapi
berbagai tantangan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja formal. Pertama,
isu kecenderungan meningkatnya tren pekerjaan informal. Indonesia memiliki
tantangan dalam hal ketidakseimbangan pertumbuhan antara tenaga kerja dan
lapangan kerja. Setiap tahunnya rata-rata Indonesia mengalami penambahan sekitar
3 juta orang tenaga kerja yang siap masuk sebagai angkatan kerja baru. Data BPS
menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah pekerja sektor informal dalam
beberapa tahun terakhir; dari 52,58 persen pada tahun 2013 menjadi 56,84 persen
pada tahun 2018.
Salah satu faktor pengaruh terbatasnya penciptaan kesempatan kerja formal
yakni motor pertumbuhan ekonomi Indonesia telah bergeser sedikit demi sedikit
dari pertanian dan industri pengolahan menjadi jasa, tanpa diimbangi pertumbuhan
kesempatan kerja yang sama di sektor industri pengolahan. Tren pertumbuhan
industri manufaktur cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sektor jasa yang
tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan di sektor
jasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perkembangan teknologi
atau dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0 yang masif terjadi di tingkat global
tidak terkecuali Indonesia. Fenomena ini ditandai dengan maraknya pendirian
perusahaan start-up berbasis teknologi, khususnya di sektor jasa. Salah satu
yang paling fenomenal adalah perkembangan industri transportasi online berbasis
aplikasi, yang kemudian diikuti oleh industri e-commerce, periklanan, dan media.
Keseluruhan fenomena ini sering dikenal dengan istilah gig-economy.
Kedua, isu kualitas sumber daya manusia. Studi Diagnosa Pertumbuhan
(Growth Diagnostic Study) yang dilakukan Bappenas pada 2018 menunjukkan
permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala yang mengikat
bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk penyerapan tenaga kerja, dan
menjadi salah satu faktor pemicu utama penyebab terjadinya miss-match di dalam
dunia kerja. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia
hanya sekitar 39,57 persen (Sakernas Agustus 2018), lebih rendah dibanding
dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan
SMP kebawah (58,77 persen atau 72,88 juta orang).
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Meski tren ekspansi sektor jasa beberapa tahun belakangan kondusif bagi
penciptaan kesempatan kerja di Indonesia, namun patut disayangkan hal tersebut
dikontribusikan oleh beberapa sub sektor yang tidak memberikan nilai tambah
tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti sektor perdagangan,
rumah makan, jasa akomodasi, transportasi, dan pergudangan. Sub sektor ini
dikatakan tidak mampu memberikan nilai tambah tinggi, dipengaruhi oleh
beberapa faktor penyebab, antara lain kecenderungan berada dalam lingkaran
ekonomi informal yang mana kapasitas usaha umumnya berada dalam kategori
usaha mikro, kecil, dan menengah. Industri ini pun relatif tidak membutuhkan
tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan skill yang tinggi. Dengan
karakteristik yang demikian, umumnya hubungan antara pekerja dan pemberi
kerja tidak terikat dalam sebuah perjanjian kerja yang mengikat sebagaimana
diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan di beberapa industri
seperti jasa transportasi online dan e-commerce tidak mengakui konsep hubungan
kerja melainkan kemitraan dengan para pekerja yang mendukung perkembangan
industri ini.
Perlahan namun pasti telah terjadi upaya penggeseran konsep hubungan antara
buruh dan majikan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja/
buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam
bentuk lain. Namun konsep hubungan kerja dalam Undang-Undang ini kemudian
sangat rijid mengatur bahwa seorang pekerja diakui memiliki hubungan kerja
apabila pekerja tersebut memiliki hubungan dengan pengusaha yang didasarkan
pada perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah (Pasal 1
Angka 15 UU Ketenagakerjaan). Tidak terpenuhinya keseluruhan unsur hubungan
kerja sebagaimana dimaksud, menyebabkan tenaga kerja tersebut diakui statusnya
sebagai pekerja, namun tidak dianggap sebagai pekerja yang memiliki hubungan
kerja, atau kini dikenal dengan istilah pekerja di luar hubungan kerja. Permasalahan
dari norma dan interpretasi hukum ini adalah hanya pekerja yang dianggap
memiliki hubungan kerja saja yang berhak atas perlindungan sebagaimana diatur
Undang-Undang, sedangkan lainnya tidak.
Situasi ini menimbulkan dampak pada isu perlindungan hak-hak pekerja yang
menyebabkan kerentanan bagi mayoritas pekerja di sektor ekonomi informal.
Kerentanan tersebut terutama berkaitan dengan tidak diakuinya status kerja dan
perlindungan atas hak sebagai pekerja sebagaiman diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kewajiban pemberi kerja
atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atas keamanan kerja, kesehatan dan
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keselamatan kerja, upah layak, dan perlidungan sosial kepada seorang pekerja,
yang mana dapat mengarah pada situasi kerja abusive dan eksploitatif. Dengan
kata lain, diskriminasi antara pekerjaan formal dan informal masih langgeng
terjadi, menyebabkan pekerja informal tidak dapat mengakses standar tenaga
kerja menurut hukum.
Dorongan terhadap pemerintah untuk memperbaiki situasi pekerja informal
semakin relevan ditengah situasi krisis akibat Pandemi Covid-19. Pandemi telah
memberikan dampak besar dari sisi ekonomi, diprediksi menyebabkan tingkat
pengangguran terbuka dan pengangguran usia muda akan semakin meningkat.
Terdapat dua alasan, pertama, Covid-19 telah memengaruhi supply dan demand
tenaga kerja. Resesi akibat Covid-19 telah menyebabkan pekerja banyak mengalami
PHK atau dirumahkan tanpa digaji, lapangan kerja semakin menyempit--akibat
banyaknya perusahaan melakukan efisiensi, alih-alih merekrut pekerja baru.
Kedua, pencari kerja muda di pasar kerja diprediksi akan menganggur akibat
persaingan yang semakin ketat. Mereka dihadapkan pada persaingan tidak hanya
dengan sesama pekerja muda, namun juga dengan seniornya yang lebih memiliki
pengalaman. Situasi ini akan berimplikasi pada semakin banyaknya tenaga kerja
yang ‘gagal’ berkompetisi untuk masuk dalam lapangan kerja formal yang terbatas,
beralih ke lapangan kerja informal yang sarat dengan upah dan pendapatan yang
lebih rendah tanpa perlindungan hukum.
Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh Pemerintah, ekonomi Indonesia
akan semakin lambat untuk pulih akibat terbatasnya pendapatan masyarakat yang
berimplikasi pada lemahnya daya beli. Dengan demikian, permintaan dari sisi
produksi pun akan semakin berkurang. Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi
semua pihak. Karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan
kembali akan pentingnya pengaturan untuk mempercepat akselerasi formalisasi
sektor informal, termasuk tenaga kerja yang berada didalamnya. Inisiatif ini dapat
dimulai dari pembenahan pada aspek regulasi lintas sektor yang dapat mendukung
upaya dan langkah pemerintah, salah satunya adalah sektor ketenagakerjaan.
Langkah ini dapat dianggap sebagai affirmative action dari negara terhadap
perwujudan kondisi kerja layak dengan memprioritaskan perlindungan terhadap
pekerja yang berada dalam kategori kelompok rentan di sektor ekonomi informal.
Upaya ini sekaligus perwujudan atas upaya pengurangan kesenjangan sosial yang
berpotensi semakin lebar akibat Pandemi.
Semoga buku ini dapat dipergunakan oleh komunitas pekerja di akar rumput,
serikat pekerja, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk melahirkan sebuah
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langkah dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah dalam
bingkai reformasi hukum ketenagakerjaan yang berorientasi pada perlindungan
pekerja. Selamat Membaca!

Jakarta, 16 Juli 2020
Andriko Otang, S.H.,M.H.
Direktur Eksekutif TURC
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PRAKATA EDITOR

Waktu kerja adalah salah satu unsur pembeda sektor kerja formal dan
informal. Pada sektor kerja formal, waktu kerja menjadi perhitungan yang rigid-meski dalam beberapa kasus ada pelanggaran ketenagakerjaan dimana para pekerja
formal tidak dibayarkan upah lemburnya. Sedangkan di sektor informal, jarang
sekali kita mendengar batasan waktu kerja yang jelas. Apakah 8 jam kerja? 6 jam
kerja? Atau 3 jam kerja per hari? Waktu kerja menjadi domain yang abu-abu dalam
sektor kerja informal. Menjadi sulit memisahkan waktu luang dan waktu kerja.
Di tahun 1930, seorang ekonom terkenal John Keynes mengatakan bahwa
tantangan ekonomi di masa depan ialah “waktu luang”. Orang-orang akan
dibanjiri kelebihan waktu luang. Ia memprediksi bahwa di tahun 2030 orangorang hanya akan bekerja hanya 15 jam dalam seminggu. Keynes bukan satusatunya yang bicara bahwa di masa depan waktu luang dan leisure economy akan
lebih banyak. Benjamin Franklin mengatakan bahwa bekerja 4 jam dalam sehari
sudah cukup. Sedangkan Karl Marx mengatakan bahwa di masa depan, manusia
akan bisa berburu di pagi hari, berternak di sore hari, mengkritik setelah makan
malam dan seterusnya, tanpa kita harus jadi pemburu, nelayan maupun kritikus1.
Sayangnya prediksi tersebut gagal dibuktikan, alih-alih dihujani waktu luang,
kelas pekerja hari ini justru diserang epidemi stres karena bekerja lebih dari 90 jam
per minggu. Hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi, dimana para manajer
mampu memantau hasil kerja pegawainya setelah jam kerja--selama di perjalanan,
di tengah kemacetan, dan sesaat sebelum tidur. Batasan antara waktu luang dan
waktu kerja nyaris tidak terlihat. Terlebih lagi untuk sektor informal, waktu luang
mereka dieksploitasi.
Pada sektor informal, meski ada kesamaan pola terhadap penggunaan waktu
luang, namun para pekerja di sektor ini mengalami kerentanan berlapis. Bukan
hanya soal waktu kerja yang semakin tak terbatas, namun juga karena kurangnya
pengakuan dan penghargaan atas kerja-kerja mereka. Pekerjaan di sektor informal
selalu dikaitkan dengan politik “waktu luang” dan “fleksibilitas kerja”. Waktu
luang selalu menjadi alasan bahwa seseorang layak dibayar dengan upah murah.
Para pekerja sektor informal dianggap bekerja di waktu luang sehingga mereka
akan mendapati fleksibilitas kerja--yang dianggap cukup menguntungkan. Padahal
1

Bregmann, R. Utopia for Realists, 2014. Netherlands: De Correspondent.
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konsepsi atas kerja di waktu luang adalah mitos belaka. Waktu luang kemudian
dikomodifikasi menjadi kerja-kerja berupah murah. Kita bisa lihat praktik kerja
rumahan, pekerja rumah tangga, dan ibu rumah tangga atau anggota keluarga
yang melakukan kerja domestik tidak berbayar di dalam rumah. Mereka dianggap
bekerja di waktu luang mereka. Hal ini juga terjadi para pekerja di sektor industri
kreatif, media, dan transportasi daring. Mereka adalah kelas pekerja yang justru
tidak memiliki waktu luang, karena bekerja tanpa batasan waktu yang jelas, tanpa
ada pemisahan yang jelas antara “jam kerja” dan “jam istirahat”, antara “ruang
reproduktif” dan “produktif”. Batasan-batasan tersebut kabur dalam skema kerja
informal, namun sayangnya alih-alih diberikan insentif, para pekerja informal ini
justru mengalami apa yang disebut Fathimah Fildzah Izzati dalam buku ini sebagai
flexplotation, eksploitasi terselubung dalam fleksibilitas kerja.
Politik waktu luang dan fleksibilitas kerja kemudian membuat pekerja tidak
terlihat keberadaannya. Bahkan seringkali dianggap bukan “pekerja”. Katrine
Marçal dalam bukunya Who Cooked Adam Smith’s Dinner: A Story About Women
and Economics (2015) mengkritik para ekonom klasik yang yang gagal sedari
awal dalam kalkulasi kerja dan pertumbuhan ekonomi--yang cenderung berpusat
di ruang publik (formal) dan bias gender. Menurut Katrine meski para ekonom
setelah Adam Smith telah mengembangkan konsep “The Invisible Hands”-untuk mengakomodasi kerja-kerja informal, di ruang domestik, dan dilakukan
oleh perempuan--namun nyatanya ekonomi makro dan kebijakan publik terkait
ketenagakerjaan belum memedai memotret realitas kerja-kerja informal. Padahal
tangan-tangan tidak terlihat adalah para pekerja (pelaku ekonomi) di sektor
informal--yang bukan hanya menopang perputaran ekonomi tetapi juga kerap kali
luput dalam kacamata pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, tangan-tangan tidak
terlihat adalah perempuan yang bekerja di dalam rumah tangga untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi keluarga dan kelas pekerja.
Berdasarkan data BPS tahun 2020, sebanyak 74, 1 juta penduduk Indonesia
bekerja di sektor informal atau dapat disebut sebagai pelaku ekonomi informal.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor formal
yakni sebesar 55, 3 juta jiwa2. Tingginya pekerja di sektor informal bukan hanya
dipengaruhi oleh corak ekonomi suatu negara tetapi juga oleh faktor ekonomi
politik global yakni tren informalisasi kerja global. Informalisasi kerja mulai
berkembang selama masa krisis ekonomi, seperti krisis di Asia pada 1990-an dan
krisis keuangan global pada 2008. Selama masa resesi, perusahaan dan pemerintah
2

Lihat
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melakukan pengurangan tenaga kerja di sektor formal, yang berkontribusi pada
peningkatan lapangan kerja di sektor informal.
International Labour Organization (ILO) mendefinisikan ekonomi informal
sebagai semua kegiatan ekonomi--yang tidak termasuk aktivitas terlarang—
yang secara hukum dam praktik tidak terikat pada pengaturan ekonomi formal.
Sedangkan, pekerja informal mengacu pada pekerja di sektor informal yang hak
dan kewajiban normatifnya (pajak penghasilan, hak untuk perlindungan sosial,
pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, cuti tahunan atau
sakit, dll.) tidak diatur dalam undang-undang perburuhan nasional.
Ada banyak jenis kegiatan ekonomi informal, Chen (2012)3 membaginya
dalam dua kategori luas yakni, 1) wirausaha di perusahaan informal (yaitu
perusahaan tidak berbadan hukum yang mungkin juga tidak terdaftar atau kecil),
termasuk pengusaha di perusahaan informal, memiliki operator sendiri dan pekerja
keluarga yang tidak dibayar; 2) Pekerjaan berupah, karyawan yang dipekerjakan
tanpa jaminan perlindungan sosial oleh perusahaan informal (karyawan perusahaan
informal, pekerja di pertanian, pekerja rumah tangga berbayar, pekerja industri
rumahan, pekerja rumahan).
Di Indonesia, tenaga kerja informal didominasi oleh mereka dengan tingkat
pendidikan rendah4 dan perempuan5, seperti pekerja rumah tangga, buruh harian
lepas perkebunan teh, dan pekerja rumahan. Di sisi lain, kemajuan teknologi,
juga memunculkan fenomena informalisasi kerja yang baru atau disebut Gig
Economy—yang terjadi di industri teknologi maupun kreatif. Keduanya, baik
pekerja sektor informal konvensional maupun pekerja sektor informal modern
sama-sama memiliki kerentanan karena ketidakjelasan hubungan kerjanya yang
berimplikasi kepada jaminan sosial, upah, dan hak-hak normatif mereka sebagai
pekera.
Meski telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,
sayangnya para pekerja informal tidak memiliki jaminan kepastian pekerjaan dan
jaminan sosial. Di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 definisi hubungan kerja
dan industrial yang secara jelas tidak mengakomodasi keragaman jenis pekerjaan
dan kompleksitas hubungan kerja di sektor informal. Di dalam UUK No.13/2003,
3
4
5

Chen, MA. “The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies,” WIEGO Working Paper No.
1, 2012.
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hubungan kerja didefinisikan secara sempit yakni sebagai hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian, hubungan industrial adalah suatu
sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.
Di akhir tahun 2019, pemerintah mengumumkan akan melakukan reformasi
hukum ketenagakerjaan dengan membuat RUU Omnibus Law Cipta Kerja,
tujuannya adalah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Di dalam RUU
tersebut definisi hubungan kerja dan perlindungan kerja pun belum komprehensif
dan mengakomodasi kepentingan para pekerja rentan di sektor informal. Alih-alih
mengakomodasi pekerja informal, RUU tersebut justru memiliki tendensi dan
membuka ruang informalisasi kerja yang lebih luas via kebijakan kerja kontrak
tak berbatas. Artinya, akan banyak pekerja-pekerja rentan di sektor informal.
Buku ini menyajikan berbagai riset mengenai kerentanan pekerja sektor
informal dan celah kosong dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Selamat
membaca!
Andi Misbahul Pratiwi
Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan TURC
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Pendahuluan
Pemberhentian hubungan kerja massal, jam kerja yang panjang, kualitas
tempat kerja yang buruk, keamanan tempat kerja, pemecatan dan penindasan bagi
pekerja yang berserikat adalah beberapa kondisi sulit yang dihadapi oleh pekerja
di seluruh dunia. Runtuhnya kompleks industri Plaza Rana di Dhaka pada 2013,
yang mengorbankan lebih dari 1000 pekerja, adalah tragedi paling mengerikan
yang terjadi dalam potret nelangsa para buruh. Hak-hak dasar buruh yang secara
konstan diabaikan, seperti hak atas upah yang layak, pekerjaan yang layak, dan
kehidupan yang layak, membuat tragedi Rana Plaza bukan hal yang mengejutkan.
Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dikalkulasi dan
diprediksi. Kecelakaan kerja terjadi bukan hanya karena eksploitasi pekerja
tetapi juga kenyataan betapa kacaunya manajemen--lihat bagaimana pengusaha
yang mempekerjakan hampir empat juta pekerja garmen di Bangladesh. Di
balik fakta ini, kondisi kerja yang mengerikan telah menjadi biasa dalam proses
integrasi perdagangan dan produksi yang aktornya bukan lain adalah perusahaan
multinasional dan rekan-rekan mereka.
Integrasi ekonomi memberikan kesempatan para pelaku ekonomi--dengan
perusahaan-perusahaan besar di negara-negara utara--sebagai aktor ekonomi
terkemuka. Hal ini berimplikasi pada pemberiaan peluang untuk melakukan
outsourcing seluruh proses produksi di luar negeri, terutama ke negara-negara
selatan untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara-negara utara itu sendiri.
Tulisan ini membahas kondisi kerja buruk yang terjadi di seluruh dunia dengan
perusahaan multinasional, termasuk brand, pengecer, produsen sebagai aktor
1
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terkemuka dan bagaimana mereka memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka
di negara-negara selatan. Produksi global akan menjadi pendekatan utama yang
menjelaskan bagaimana para pelaku pasar di bawah rezim globalisasi fokus pada
distribusi sistem produksi globalisasi ekonomi--yang justru berkontribusi pada
informalisasi kerja global dan buruknya kondisi kerja pekerja di seluruh dunia.

Aktor Di Bawah Rezim Globalisasi: Perusahaan Multinasional
Dalam globalisasi, ada banyak pelaku ekonomi yang berpartisipasi. Salah
satu aktor terkemuka adalah perusahaan multinasional. Mereka bertindak sebagai
penggerak globalisasi dan telah mengambil manfaat darinya, terutama dari
kegiatan investasi mereka dan cara ini memengaruhi peta politik produksi global
secara geografis 1. Perusahaan multinasional menggunakan kekuatan mereka untuk
memajukan kepentingan bisnis dalam rantai produksi kerja dan pekerjaan dengan
cara: menundukkan serikat pekerja atau melalui difusi ide-ide dan pendekatan
manajemen ‘praktik terbaik’ lintas batas negara2 . Dengan perusahaan multinasional
mengambil akses maksimum ke perdagangan dan produksi internasional,
biasanya terlihat bahwa lokasi produksi yang dipilih oleh perusahaan adalah yang
menawarkan keuntungan yang besar, kompetitif, dan aman3 .
Perusahaan kapitalis ini dapat memanfaatkan banyak cara untuk menyebarkan
pengaruhnya. Secara tidak langsung, mereka dapat melakukan investasi dan
membeli saham kemudian membaginya di perusahaan lain. Secara langsung,
mereka dapat menyebarkan investasi langsung asing dan mengambil kendali
penuh. Yang terakhir adalah ketika perusahaan mengambil kendali dalam kegiatan
ekonomi internasional. Ada dua cara untuk melakukan ini: pertama, dengan
integrasi ke belakang, yang berarti mengendalikan seluruh rantai pasokan bisnis
mereka dengan mengendalikan bahan mentah; dan kedua, dengan integrasi ke
depan yang digunakan untuk menginternalisasi pasar dalam arah ke depan melalui
kontrol seluruh proses produksi4. Ini berarti perusahaan memiliki akses penuh ke
pasar tenaga kerja melalui pasokan tenaga kerja.
Sangat menarik untuk mempertanyakan motif perusahaan multinasional
dalam memperluas operasi mereka dalam batas-batas dan mendapatkan lebih
1
2
3
4
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banyak kekuatan melalui globalisasi. Literatur sebelumnya menunjukkan
beberapa motivasi seperti untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan lebih
banyak manfaat dari mengatur produksi internasional secara geografis. Faktor
geografis menjadi penting ketika memilih lokasi untuk melakukan investasi-untuk mengambil keuntungan dari perkembangan kapitalisme yang tidak merata5.
Sederhananya, geografi menentukan bagaimana perusahaan multinasional
mencari lokasi yang paling menguntungkan dalam mengakses sumber barang atau
membangun pabrik. Perusahaan dapat menurunkan biayanya dengan menghasilkan
jumlah produk yang lebih besar dan mendiversifikasi kisaran produksi dan layanan
mereka. Dengan hanya menempatkan motivasi regional ini mereka akan tetap
kompetitif berdasarkan eksploitasi ruang geografis6.

Politik Infrastruktur ‘Global Production Network’ (GPN)
Para kapitalis biasanya memindahkan produksinya ke luar negeri dan
menciptakan lapangan kerja yang dinamis di seluruh dunia untuk mencari manfaat
maksimal dan kekuatan penuh. Pencarian untuk pasar baru dan sumber daya alam
sebagai motivasi perusahaan multinasional didukung oleh integrasi ekonomi
termasuk integrasi rantai produksi. Tidak hanya produksi, tetapi penelitian produk
dan proses pengembangan juga dimungkinkan untuk dialokasikan kembali7 .
Praktik outsourcing yang lazim sebenarnya melibatkan banyak aktor dan
didukung oleh infrastruktur yang cukup kompleks, sehingga menciptakan kondisi
kerja yang mengerikan bagi pekerja berketerampilan rendah di seluruh dunia.
Untuk menjelaskan praktik ekonomi yang dilakukan oleh pihak luar di seluruh
planet ini, istilah ‘rantai komoditas global’ (Global Commodity Chains/GCC),
‘rantai nilai global’, dan ‘jaringan produksi global’ (Global Production Networks/
GPN) sering kali dipakai. Istilah-istilah ini setidaknya mampu menangkap apa
yang terjadi di balik betapa fleksibelnya proses realokasi dan pengaturan yang
tersebar secara geografis untuk mengatur kegiatan ekonomi di dunia. Hal ini telah
terbukti sebagai strategi penting keberhasilan merek ritel multinasional ternama,
misalnya Zara dan H&M 8.
Pada dasarnya, konsep ini (GCC dan GPN) menjelaskan bagaimana organisasi
berkoordinasi secara global dan bagaimana hubungan antara organisasi-organisasi
5
6
7
8
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ini saling terkait dalam menjalankan industri mereka. Neilson dkk. menekankan
bahwa pasar global dan produksi saat ini sekarang memberikan peran penting tidak
hanya untuk pelaku ekonomi tetapi juga yang non-ekonomi, misalnya Organisasi
Non-Pemerintah. Dalam proses produksi barang dan jasa, dinamika kekuasaan dan
nilai antar organisasi juga penting untuk diperhatikan karena dominasi perusahaan
multinasional sering menentukan pasar global. Analisis kekuasaan di antara para
pelaku ekonomi - di mana lokasi juga memengaruhi daya tawar - cukup signifikan
dalam memaksakan standar tenaga kerja di beberapa negara. Sekali lagi, dominasi
tersebut dalam kasus ini juga mencapai negara-negara tempat mereka melakukan
outsourcing kerja dan produksi9.
Integrasi ekonomi ini membawa konsep bahwa reorganisasi dan perluasan
proses produksi melibatkan perusahaan, wilayah, dan negara sebagai keterkaitan
yang kompleks antara jaringan dan rantai produksi global. Perusahaan-perusahaan
terkemuka di negara-negara maju melakukan alih daya pekerjaan ke negara-negara
selatan yang skala upah dan biaya produksinya rendah (baca: offshoring), agar
dapat mengambil keuntungan dari selisih biaya produksi dan upah pekerja., Pada
saat yang sama, perusahaan-perusahaan ini masih tetap mengendalikan produksi
inti di negara asal mereka. Kontrol yang dimiliki perusahaan multinasional sebagai
perusahaan utama juga menunjukkan bahwa dinamika organisasi produksi global
mengarah pada saling ketergantungan di antara para pelaku ekonomi10 .
Sistem global telah memberi perusahaan multinasional kekuatan lain untuk
melemahkan pemerintah di negara tempat mereka pabrik atau bisnis mereka
beroperasi (host government). Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk
tetap atau mematuhi aturan standar ketenagakerjaan pemerintah setempat.
Dengan melakukan ini, mereka dapat menemukan tempat baru dan pindah ke
tempat mereka memiliki keunggulan kompetitif11 . Kekuatan yang dimiliki oleh
perusahaan multinasional ini jelas memberikan dampak langsung pada kondisi
pekerja di sebagian besar negara yang terkena dampak buruk. Pada saat yang
sama, di seluruh dunia, kemajuan teknologi telah memungkinkan pengusaha untuk
menggunakan berbagai mekanisme untuk menghindari pembayaran hak minimum
dan mengeksklusi pekerja dari undang-undang perburuhan12.
9
10

11
12

4

Neilson, B. “Ageing and globalisation in a moment of so-called crisis,” Health Sociology Review, 2009,
Vol. 18(4), hlm.349-363.
Henderson, J., Dicken, P., Hess, M., Coe, N. and Yeung, H.W.C. “Global production networks and
the analysis of economic development,” Review of international political economy, 2002, Vol. 9(3),
pp.436-464.
Hirst dan Thompson, Loc.Cit
International Trade Union Confederation, 2019. ITUC Global Poll 2019.

Kondisi Kerja Buruk, Jaringan Produksi Global, dan Perusahaan Multinasional

Lebih jauh, istilah ‘jaringan’ lebih disukai daripada ‘rantai’ 13. Analisa
selanjutnya yakni, memetakan urutan kejadian secara vertikal dan mengarah pada
pengiriman, konsumsi, dan pemeliharaan barang dan jasa. Hal ini menyiratkan
bahwa semua kegiatan produksi dikoordinasikan secara linear oleh perusahaan
multinasional. Sementara itu, yang pertama menyoroti sifat dan tingkat hubungan
antar perusahaan yang mengikat set perusahaan ke dalam kelompok ekonomi
yang lebih besar14 . Karena ‘jaringan’ lebih disukai untuk digunakan, konsep GPN
(Global Production Networks) lebih banyak digunakan, daripada GCC (Global
Commodity Chains) dan GVC (Global Value Chains). Akan lebih bermanfaat
ketika mengakui peran aktor non-ekonomi lainnya dalam ekonomi global15 . Ini
sejalan dengan semakin meluasnya aktor yang terlibat dalam produksi di berbagai
negara. Termasuk serikat pekerja yang secara aktif mengkritik praktik-praktik
outsourcing perusahaan multinasional di negara-negara global selatan. Aktivisme
serikat pekerja dalam konteks globalisasi baru-baru ini memiliki peran yang
lebih besar dari lembaga akademik dan organisasi non-pemerintah. Aktor-aktor
non-ekonomi ini dalam beberapa hal memengaruhi dinamika dan struktur GPN16
meskipun peran perusahaan multinasional masih memiliki kekuasaan lebih besar
terhadapnya.

Mengapa Kondisi Kerja Buruk?
Produksi internasional danpembentukan distribusi, tumbuh dengan cepat dan
berlipat ganda di antara negara-negara dengan GPN yang efektif. Kondisi ini segera
memengaruhi dan membentuk dinamika kerja dan pekerjaan di seluruh dunia-dengan pembagian kerja dalam banyak cara, seperti dibahas sebagai berikut.
Feminisasi dan Informalisasi Pekerjaan
Pembagian kerja yang kompleks seperti feminisasi pekerjaan yang tersebar
secara internasional adalah faktor pertama. Di negara-negara selatan, seperti
Bangladesh dan Indonesia, berpartisipasi dalam GPN berarti meningkatkan
informalisasi pekerjaan yang berdampak pada banyaknya pekerja perempuan
dengan keterampilan dan rendah. Pembagian kerja juga berarti spesialisasi khusus
dalam deskripsi pekerjaan. Perusahaan multinasional utama memecah pekerjaan
13
14
15
16
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ke bagian terkecil dan paling sederhana untuk dialih daya ke luar negeri (baca:
offshoring). Pembagian tenaga kerja meluas pada skala dunia dan sebagai contoh,
pembuatan perangkat elektronik konsumen yang populer, seperti Apple iPod,
iPhone dan iPad, dialih daya ke berbagai negara di Asia. Pabrik lain di sektor
pakaian, tekstil, dan alas kaki juga banyak melakukan praktik ini. Produksi jenis
komoditas ini dengan cepat dilakukan oleh pekerja terutama perempuan yang
berlokasi di penjuru kapitalisme global17 .
Sejak 1980-an, sebagian Cina selatan telah didominasi oleh produksi pabrik
berskala besar dengan jutaan pekerja perempuan membuat sepatu olahraga,
mainan, pakaian, dan barang elektronik untuk pasar internasional18 . Fenomena
seperti itu sangat memengaruhi kondisi ekonomi perempuan. GPN dan industri
manufaktur dapat menawarkan lebih banyak peluang dan pekerjaan yang lebih
cocok untuk perempuan, terutama yang berpendidikan rendah yang mampu
melakukan pekerjaan dari rumah sambil melakukan pekerjaan untuk perusahaan
besar dan masih menjadi bagian dari GPN. Di banyak pabrik di berbagai negara
seperti Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Meksiko, pekerjaan alih daya
di sektor manufaktur didominasi oleh tenaga kerja perempuan19 .
Banyak dari manajer pabrik di global south mengatur atau membagi pekerjaan
berdasarkan pada asumsi gender tentang kesesuaian perempuan untuk pekerjaan
di sektor padat karya20. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan dianggap
lebih murah untuk dipekerjakan atau dapat diupah rendah, lebih patuh, dan lebih
cocok untuk tugas-tugas produksi rumit--yang membutuhkan ketelitian seperti
dalam pembuatan mainan, pakaian dan barang elektronik--dibandingkan dengan
laki-laki21. Penilaian bias gender ini setidaknya menjelaskan bahwa globalisasi
telah mengambil keuntungan yang besar dari posisi perempuan yang rentan.
Partisipasi perempuan dalam pekerjaan industri dapat sangat memberdayakan
proses produksi global dan memberi manfaat bagi perusahaan multinasional. Alihalih mendapat banyak manfaat dari industri tersebut. Pekerja perempuan justru
17
18

19
20
21
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semakin terjebak dalam kondisi kerja yang buruk--yang memaksa mereka untuk
tetap hidup dalam kemiskinan.
Produk yang dibawa oleh jaringan global kebanyakanberasal dari rantai
hubungan sub-kontraktor, di bagian bawahnya adalah perusahaan skala kecil atau
bengkel kecil yang dikelola secara mandiri, dengan produksi yang dilakukan di
rumah pekerja sendiri22 . Jenis pekerjaan yang menyebar ini didefinisikan oleh ILO
di bawah konvensi 177 sebagai kerja rumahan. Para pekerja yang melakukan jenis
pekerjaan ini disebut sebagai pekerja rumahan, yaitu mereka yang melakukan
pekerjaan mereka di rumah atau di tempat lain yang mereka pilih, selain
tempat kerja pemberi kerja untuk upah yang menghasilkan produk atau layanan
sebagaimana ditentukan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan
peralatan, bahan atau input lain yang digunakan23 . Menariknya, mayoritas pekerja
rumahan adalah perempuan berpendidikan rendah, yang berasal dari rumah tangga
miskin di negara berkembang24 .
Pekerja rumahan bekerja di rumah, karena diberi tahu bahwa mereka
mendapat manfaat dari jenis pekerjaan ini yakni: jam kerja yang fleksibel
dan pada saat yang sama dapat mengurus pekerjaan rumah tangga. Faktanya,
para perempuan ini justru mengalami bentuk eksploitasi lain di rumah mereka
sendiri yakni eksploitasi kerja. Mereka dibayar sangat rendah dengan melakukan
pekerjaan sederhana karena spesifikasi tinggi untuk perusahaan multinasional
di akhir jaringan produksi. Pekerja rumahan bekerja tanpa keamanan kerja (job
security). Mereka harus berurusan dengan kondisi ketidakpastian yang paling
rentan--karena jenis pekerjaan itu dapat dengan mudah dipindahkan dan diganti.
Di sisi lain perspektif, perusahaan multinasional dan organisasi internasional
seperti Bank Dunia menganggap situasi seperti ini sebagai perkembangan positif
dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Bahkan, Bank Dunia dan
perusahaan multinasional akan mempromosikan jenis pekerjaan ini. GPN dapat
menawarkan lebih banyak pekerjaan tetapi tampaknya memiliki langit-langit kaca
yang lebih rendah karena jenis pekerjaan ini. GPN tidak pernah menempatkan
perempuan di negara-negara lokasi produksi dalam posisi manajerial atau tingkat
serupa lainnya. Situasi ini mendorong jenis pekerjaan informal meningkat,
memaksa mereka untuk bekerja di bawah kondisi kerja yang buruk, tidak diakui
22
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secara formal, dan dikeluarkan dari perlindungan sosial seperti perawatan
kesehatan, dan manfaat kerja.

Intervensi terhadap Standar dan Kebijakan Ketenagakerjaan
Industrialisasi berorientasi ekspor sebagai strategi yang dipilih oleh
banyak negara di Selatan telah mendorong perusahaan multinasional untuk
mengembangkan pabrik global. Williams dkk. menjelaskan bagaimana negaranegara seperti Meksiko, Taiwan dan Korea Selatan menjadi lokasi yang diinginkan
untuk investasi pabrik-pabrik multinasional yang ditargetkan selama 1960-1970an. Tren ini kemudian berlanjut hingga 1980-an dan seterusnya, dengan target
regional meluas ke Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Untuk menarik
investasi berkelanjutan, banyak negara ini telah menetapkan zona khusus dan
paket kebijakan sebagai satu paket lengkap25.
Dalam lingkungan ekonomi global, keinginan untuk menarik investasi
perusahaan multinasional dan pekerjaan yang dihasilkan membuat negara
merasa berkewajiban untuk bersaing satu sama lain. Pemerintah berada di bawah
tekanan untuk menurunkan standar ketenagakerjaan (labour standards), yang
mengarah pada hukum dan peraturan perburuhan yang lebih lemah. Pemerintah
mungkin khawatir jika mereka tidak melakukan itu, perusahaan multinasional
akan mentransfer produksinya ke negara lain yang lebih cocok untuk mereka.
Perusahaan multinasional dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk
mengoperasikan standar kerja yang lebih ramah bisnis. Dengan menggunakan
kekuatan kapitalisme, mereka mencoba membandingkan kinerja produksi dan anak
perusahaan mereka dengan melemahkan dan menantang standar ketenagakerjaan.
Kondisi ini tentu saja memiliki implikasi lain bagi pekerja yang bekerja
di jaringan atau jenis produksi yang sama tetapi berada di lokasi yang berbeda.
Kegiatan tenaga kerja tunduk pada upaya pengaturan oleh pemerintah nasional
dan pada saat yang sama di bawah aturan perusahaan utama. Sekali lagi, peran
perusahaan multinasional dalam kasus ini sangat dominan karena banyak negara
yang membutuhkan investasi sering menyesuaikan standar tenaga kerja domestik
mereka sesuai dengan kepentingan bisnis perusahaan multinasional tersebut.
Konsekuensi lanjutan dari perluasan rantai nilai, muncul ketidaksetaraan
regional serta kesenjangan yang terjadi karena kompetisi regional26 . Integrasi
25
26

8

Williams dkk. Op.Cit.
World Trade Organization. TECHNOLOGICAL INNOVATION, SUPPLY CHAIN TRADE, AND
WORKERS IN A GLOBALIZED WORLD, 2019. Geneva: World Trade Organization.

Kondisi Kerja Buruk, Jaringan Produksi Global, dan Perusahaan Multinasional

perdagangan didorong secara berbeda di setiap wilayah, misalnya dengan negara
industri yang berorientasi ekspor dan negara yang bergantung pada input impor.
Hal ini mungkin merugikan lebih banyak daerah yang bersaing langsung dengan
produsen asing. Di sinilah peran intervensi dari negara-bangsa melalui kebijakan
perlindungannya menjadi sangat diperlukan. Strategi perlindungan dan kompetitif
di pasar global harus disiapkan untuk melindungi tenaga kerja nasional mereka
dari pengangguran yang disebabkan oleh mobilitas modal yang dibawa oleh
perusahaan multinasional.
Namun, alih-alih menerapkan skema perlindungan dan pajak, justru
pemerintah membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih longgar untuk
mendapatkan lebih banyak investasi asing. Di Indonesia, insentif tersebut
tercermin dalam 18 paket kebijakan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh
pemerintah--yang kini kemudian dikodifikasi dalam skema Omnibus Law RUU
Cipta Kerja yang semakin memberi ruang bagi investasi asing. Bagian paling
menarik dari paket ini adalah adanya peraturan yang membatasi kenaikan upah
maksimum hingga 10% per tahun. Kebijakan ini bisa diperdebatkan karena
pemerintah berpikir ini akan berdampak positif pada iklim investasi di Indonesia.
Di sisi lain, kebijakan ini secara langsung mengurangi peran pekerja dan serikat
pekerja. Poin kunci utama dari sistem upah yang baru adalah hilangnya dialog
sosial, yang kemudian membatalkan keberadaan serikat pekerja. Meskipun upah
minimum pada akhirnya ditentukan oleh para pemimpin daerah, serikat pekerja
memiliki hak untuk membuat rekomendasi, melakukan survei pada harga tenaga
kerja yang layak di pasar tradisional, dan memasuki negosiasi tripartit melalui
dialog sosial dalam menentukan upah. Keterlibatan serikat pekerja setidaknya
mampu memberikan gambaran umum tentang pemenuhan kehidupan sehari-hari
pekerja. Dengan sistem upah yang baru, seluruh proses dihapuskan dan diganti
dengan perhitungan tetap.
Uraian di atas memperlihatkan bagaimana kebijakan perburuhan nasional
melemahkan kekuatan serikat buruh yang kemudian memengaruhi posisi mereka
untuk mempertahankan hak-hak buruh. Upaya melemahkan kekuatan serikat buruh
juga dipengaruhi oleh dispersi multinasional dari skala produksi transnasional dan
manajemen yang menyebar di seluruh dunia. Eksploitasi yang memanfaatkan
perbedaan spasial ini hanya memperlebar jurang pemisah dan melemahkan standar
tenaga kerja. Serikat buruh adalah kelompok yang paling sering bermusuhan
dengan perusahaan multinasional dalam mempertahankan hak-hak buruh dalam
situasi ini. Sebagai ilustrasi, International Trade Union Confederation (ITUC)
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mencatat bahwa sebagian besar represi terhadap aktivis buruh terkait dengan
aktivitas produksi perusahaan multinasional27.
Kekhawatiran lain yang muncul adalah meningkatnya ketimpangan antar
sektor swasta dan daerah. Misalnya, perubahan perhitungan upah yang dimulai
pada 2015 di Indonesia menggunakan upah pada tahun sebelumnya sebagai upah
dasar. Ini tidak adil karena tidak semua daerah memiliki upah minimum yang
layak sebagai upah dasar. Dengan prediksi pertumbuhan upah dan disparitas,
kondisi ini memengaruhi pertimbangan pabrik untuk pindah dari satu daerah ke
daerah lain di Indonesia atau ke negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Ini juga
menunjukkan bahwa GPN secara tidak langsung meningkatkan persaingan dalam
suatu wilayah di suatu negara. Untuk negara-negara yang menerapkan otonomi
daerah, persaingan akan semakin ketat karena setiap daerah memiliki hak untuk
bekerja sama secara langsung dengan investasi asing.
Sementara pemerintah menerima tekanan ekonomi dan dilema, jaringan
global telah menambahkan kondisi lain pada standar tenaga kerja. Jaringan global
memungkinkan perusahaan multinasional memperluas pekerjaan mereka dengan
banyak sub-kontraktor di berbagai negara. Di tingkat kantor pusat perusahaan
multinasional, mereka mungkin memiliki seperangkat aturan tinggi dan kode etik
yang sempurna terkait dengan produksi, termasuk tenaga kerja. Namun, sementara
perusahaan menjalin kerja sama dengan sub-kontraktor di negara-negara produksi,
peraturan menjadi sulit untuk diikuti dan dipantau oleh perusahaan utama dan
juga oleh pemerintah. Dengan kurangnya pemantauan dan sistem infrastruktur
yang memadai, proses produksi global di tingkat negara produksi akan terlihat
“baik-baik saja” dengan tidak pernah menginvestasikan tempat kerja yang aman
dan memadai. Di sisi lain, banyak pencari kerja yang tidak mempertimbangkan
kondisi pekerjaan layak, mengingat sulitnya mendapatkan penghasilan. Situasi
yang kompleks ini hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan utama dan terus
membiarkan mereka mengabaikan standar ketenagakerjaan.
Bagaimana dengan regulasi internasional tentang standar perburuhan?
Telah ada diskusi yang berlangsung lama dan upaya untuk mengatur standar
ketenagakerjaan dalam basis transnasional di bawah rezim globalisasi. Namun,
pengikisan standar tersebut di dalam negara tetap sulit dihindari. Alasan utama
sering kali bukan karena ketidakmampuan pemerintah nasional untuk menangani
tekanan internasional, tetapi lebih karena keengganan mereka untuk menegakkan
27
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hukum yang telah mereka miliki28 dan juga alasan bahwa dengan mengoperasikan
standar perburuhan internasional akan jadi penghalang dalam perdagangan
global29. Alasan-alasan itu masih berkaitan dengan dilema pemerintah pusat
sebelumnya dalam menarik investasi. Sebagai contoh, di Tiongkok, UndangUndang Perburuhan sudah memberi kesan melindungi pekerja, tetapi pada saat
yang sama, pemerintah daerah memilih untuk mengambil pendekatan yang
lemah karena takut mengusir investasi perusahaan multinasional30. Ini juga
terjadi di beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia ketika perusahaan besar
mampu mengamankan fleksibilitas tenaga kerja yang berharga karena kurangnya
penegakan hukum yang efektif31.

Transfer Teknologi: Realokasi dan Jebakan ‘Low Skill’
Perkembangan GPN terkait dengan munculnya inovasi dan teknologi secara
langsung berkontribusi pada munculnya perangkap kerja berketerampilan rendah
dan buruk di negara-negara yang menjadi lokasi produksi. Arus perdagangan
dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan perubahan teknologi telah
berkontribusi pada realokasi nilai tambah dari tenaga kerja ke modal. Perubahan
struktural di pasar tenaga kerja, sebagian besar di sektor manufaktur, melibatkan
implikasi teknologi yang diterapkan oleh perusahaan multinasional, mengubah
pola dari produk padat karya primer sederhana menjadi produk yang semakin
kompleks. Pola baru ini membutuhkan beragam keterampilan yang lebih beragam.
Biasanya, keberlanjutan pengembangan industri berpusat pada manufaktur ringan
padat karya. Pada dasarnya tekstil dan perakitan elektronik, dari besi, baja dan
bahan dasar lainnya untuk produksi elektronik dan mikroelektronik. Gambar di
bawah ini menunjukkan pandangan tradisional tentang perubahan struktural di
sektor manufaktur:
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Gambar 1.1. Pandangan Tradisional tentang Perubahan Struktural di
Sektor Manufaktur
Sumber: Asian Development Bank (2012)

Mengikuti urutan ini, telah ada proses penggantian yang berkelanjutan dari
tenaga kerja padat karya menjadi tenaga kerja padat pengetahuan (knowledgeintensive). Selain itu, otomatisasi juga mengarah pada jenis penggantian ini.
Kondisi khusus ini akan memmengaruhi negara-negara yang mengandalkan
tenaga kerja keterampilan rendah mereka saat berpartisipasi dalam GPN. Di
negara-negara berkembang, misalnya, banyak perusahaan berinvestasi lebih
banyak pada kelompok teknologi rendah dan teknologi relatif rendah daripada
kelompok teknologi tinggi. Di India dan Vietnam, sementara industri-industri
padat karya mengalami pertumbuhan pasar, mereka mengalami masa-masa
sulit ketika otomatisasi menghantam mereka. Di negara-negara dengan industri
manufaktur berpenghasilan menengah dan beberapa negara maju, banyak jenis
pekerjaan yang hilang karena otomatisasi. Pekerja yang melakukan pekerjaan
rutin dan terkodifikasi adalah kelompok yang sangat rentan. Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) masif terjadi dan tidak dapat dihindari. Banyak dari pekerja dengan
keterampilan rendah kehilangan sumber pendapatan dan hidup tidak layak.
Dalam menjelaskan sifat perubahan, jenis pekerjaan itu penting dan begitu
juga apakah pekerjaan itu cocok untuk offshored dan outsourcing. Pekerjaan
yang berulang tidak rumit, adalah jenis pekerjaan yang mudah dipindahkan
atau diotomatisasi. Sedangkan pekerjaan yang non-rutin dan manual, yang
membutuhkan kemampuan analitis, komunikasi tatap muka atau kehadiran fisik,
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jauh lebih tidak dapat diperjualbelikan dan diotomatisasi32 . Dengan demikian, kita
dapat menyimpulkan bahwa perubahan pasar dan pekerjaan terjadi berdasarkan
faktor-faktor tersebut, yang timbul sebagai liberalisasi perdagangan dan kemajuan
teknologi. Dari pola ini, dapat dilihat bahwa praktik outsourcing yang dilakukan
oleh perusahaan multinasional berkontribusi terhadap kondisi kerja yang
buruk di negara-negara yang melakukan deskripsi pekerjaan paling sederhana,
dibandingkan dengan negara-negara yang melakukan penelitian, pengembangan,
atau pemasaran produk.
Dengan hadirnya perkembangan teknologi di industri manufaktur, perubahan
struktural akan terjadi secara lebih masif. Permintaan akan pekerja berketerampilan
rendah, yang digunakan oleh banyak negara di Selatan, akan menurun dan
berkontribusi terhadap tingkat pengangguran yang tinggi. Perubahan struktural
yang cepat ini akan membahayakan pekerja berketerampilan rendah, terutama
setelah pekerjaan padat karya tidak lagi tersedia atau telah digantikan mesin.
Perubahan struktural yang cepat dalam industri manufaktur perlu diantisipasi
dengan rencana yang jelas untuk meningkatkan kualitas pekerja dan keamanan
kerja. Setidaknya dua hal ini diperlukan jika mereka masih ingin berpartisipasi
dalam GPN dengan persaingan yang semakin meningkat antar negara.
Pergeseran struktural pekerjaan yang berangsur-angsur berubah dari padat
karya ke teknologi dan padat pengetahuan (knowledge-intensive) di sektor jasa
akan berkontribusi pada pengangguran masif tenaga kerja tidak terampil. Bahkan,
peluang untuk pindah ke sektor ini sangat besar. Jika tidak diantisipasi, seperti
yang dijelaskan oleh Dauth et al. (2018), sektor jasa akan menjadi masalah
baru dalam pekerjaan, seperti layanan di sektor perhotelan atau hiburan yang
bertentangan dengan sektor layanan berketerampilan tinggi seperti layanan
keuangan33. Munculnya layanan ditemukan didorong oleh pendatang muda di
pasar tenaga kerja yang memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda atau tidak
sama sekali dari generasi sebelumnya. Selain masuknya pekerja muda yang tidak
berpengalaman, sektor jasa juga rentan diambil alih oleh pekerja yang kembali
dari non-ketenagakerjaan yang mengambil pekerjaan di berbagai industri. Di sisi
lain, dalam persaingan ekspor, ada potensi kehilangan pekerjaan offset karena
persaingan impor terutama selama ekspansi ekspor global produk manufaktur AS
dengan China34.
32
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Sekali lagi, peningkatan ekonomi yang mencakup peningkatan keterampilan
tidak selalu mengarah pada peningkatan sosial dalam bentuk upah dan kondisi
kerja yang lebih baik. Lebih lanjut, Gereffy dan Luo (2016) menjelaskan bahwa
akan ada perlakuan yang berbeda terhadap para pekerja. Pekerja tidak terampil di
banyak negara berkembang dapat dieksklusi dari peluang kerja yang diinginkan
yang disediakan oleh teknologi intensif untuk peningkatan sosial; pekerja reguler
dapat memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik dan mendapat
manfaat dari standar ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja tidak tetap, seperti
perempuan dan kelompok rentan lainnya kemungkinan besar akan terus mengalami
diskriminasi.
Ketika membahas bagaimana manufaktur dan investasi berteknologi rendah
mengarah pada perangkap ‘keterampilan rendah’ (low skill) dan‘pekerjaan buruk’
bagi negara-negara berkembang, perlu untuk mengkritik manfaat yang sebenarnya
diperoleh oleh negara-negara tersebut di GPN. Jika negara berada dalam jebakan,
mereka akan mengalami kondisi yang mengerikan seperti stagnasi struktural,
sehingga akan terus terjebak dalam siklus kerja berketerampilan rendah, upah
rendah, produktivitas tertekan, dan tingkat teknologi yang rendah.
Lebih jauh, teknologi membentuk kembali keterampilan yang dibutuhkan
untuk bekerja di pasar tenaga kerja. Metode teknologi baru dalam produksi ini
memmengaruhi seluruh proses industri. Jika perusahaan multinasional menerapkan
sistem baru di negara induk, ini akan diterapkan pada proses outsourcing di luar
negeri. Sebagai contoh, banyak mesin manufaktur yang kini telah mengadopsi
teknologi terbaru seperti robot di beberapa bagian produksi mereka. Di Cina,
perusahaan Teknologi Foxconn memangkas tenaga kerjanya hingga 30% ketika
memperkenalkan robot ke dalam proses produksi35. Teknologi pencetakan 3D
memungkinkan perusahaan Jerman Adidas untuk menghilangkan lebih dari 1000
pekerjaan di Vietnam. Contoh jelas terakhir adalah Phillip Electronics, yang
telah mengalihkan produksi dari Cina kembali ke Belanda. Phillip Electronics
menerapkan teknologi baru dan tidak perlu lagi mengalihdayakan produksinya ke
luar negeri, yang berdampak pada penggantian jalur dan sub-bagian tertentu di
bagian mana pun di dunia. Bank Dunia menyatakan bahwa pada 2019 ada 1,4 juta
robot industri baru yang akan beroperasi, angka ini meningkat menjadi 2,6 juta di
seluruh dunia36 . Penggantian tenaga kerja ini memang menyebabkan banyak PHK
dan secara langsung menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Selain itu,
35
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tenaga kerja juga mulai khawatir dengan ancaman ini karena banyak pengusaha
mulai menukar karyawan dengan mesin. Mesin menjadi efektif, efisien, dantidak
memiliki negosiasi lebih lanjut dengan serikat pekerja di tempat kerja secara
ekonomis hanya menguntungkan dari sisi pengusaha.
Ketidakpastian akan semakin tinggi di GPN karena perusahaan multinasional
dengan teknologi memungkinkan manajemen operasi yang lebih efisien. Perusahaan
multinasional mempekerjakan pekerja di satu lokasi untuk menghasilkan suku
cadang, di tempat lain untuk berkumpul dan di tempat lain untuk menjual. Tetapi
sekali lagi, efisiensi ini seperti merupakan sebuah paradoks sosial dan akan
berakhir pada stagnasi pasar tenaga kerja dan situasi semakin sulit untuk keluar
dari kondisi kerja yang buruk.
Pembagian kerja dengan atau tanpa penerapan teknologi baru telah
menghasilkan peningkatan hak pekerja yang didahulukan dengan kedok
globalisasi. Pekerjaan yang layak sedang terpengaruh dan hak-hak sedang
ditolak oleh perusahaan multinasional yang menghindari aturan dan peraturan.
Perlakuan semacam ini tidak seharusnya diizinkan karena kapitalis memilih untuk
menerapkan sistem bisnis yang membahayakan hak-hak pekerja. Ini semakin
rumit dengan pelepasan tanggung jawab pemerintah nasional. Pemerintah menolak
untuk menegakkan hak-hak pekerja dan bahkan memberikan kompensasi dan
memfasilitasi eksploitasi tenaga kerja dengan sistem ini.
Bahkan di bawah kontraksi perdagangan yang terjadi selama resesi dan krisis
ekonomi--yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi--perusahaan multinasional
masih berhasil mempertahankan manfaat perdagangan. Mereka mengoptimalkan
outsourcing untuk menyesuaikan produksi37, dengan memindahkan bentuk
produksi negara lokasi produksi (host government) ke bagian lain dunia
atau bahkan memutuskan untuk menghentikan produksi. Ketika perusahaan
multinasional mencoba melakukan ini, sebuah negara yang berpartisipasi dalam
produksi global akan cenderung melakukan berbagai kebijakan kelonggaran untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangannya.

Penutup
Menyikapi betapa buruknya kondisi kerja yang harus diderita pekerja di
seluruh dunia, tulisan ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dan
praktik kapitalisme yang mereka lakukan. Dalam rezim pasar bebas, perusahaan
37

Athukorala, P.C., Fukao, K. and Yuan, T. “Economic transition and labour market integration in
China10,” China’s New Place in a World in Crisis, 2009, hlm.179.

15

Yasinta Sonia Ariesti

multinasional mengambil peluang luar biasa untuk diri mereka sendiri dengan
menciptakan sistem yang disebut jaringan global. Mekanisme ini memungkinkan
mereka untuk memindahkan dan bahkan membubarkan produk dan manajemen
produksi mereka ke negara lain. Motivasi dan dampak dari praktik ini tak terelakkan
telah mendorong terciptanya lingkungan kerja yang benar-benar buruk di banyak
negara selatan global. Tulisan ini menemukan 4 faktor yang memengaruhi kondisi
kerja global yang buruk.
Pertama, kegiatan kapitalis mendukung terciptanya informalisasi dan
feminisasi pekerjaan. Dengan motif mendapatkan lebih banyak manfaat dari
perluasan produksi mereka, biaya lebih rendah dan diversifikasi produk dan
layanan hanya cocok untuk dilakukan oleh pekerja perempuan miskin. Para wanita
yang sangat membutuhkan pekerjaan ini rela melakukan pekerjaan dengan upah
dan fasilitas minimum, hampir tidak senonoh. Kedua, dengan memiliki proposisi
modal yang besar, mereka mengambil keuntungan dari banyak negara miskin yang
membutuhkan investasi untuk mengambil pekerjaan dan bahkan melonggarkan
aturan ketenagakerjaan mereka. Ketiga, kompromi seperti itu mengarah pada
eksploitasi yang lebih besar dalam kondisi kerja dan meningkatkan ketegangan
dalam hubungan industrial. Sebagai konsekuensi berikut dari dilema dan
tekanan, pekerja rumah tangga nasional juga berkompromi agar sesuai dengan
gambaran besar tentang menjadi ramah investasi. Keempat, peningkatan teknologi
perusahaan multinasional di negara-negara berpenghasilan rendah berkontribusi
terhadap realokasi tenaga kerja, yang mengarah ke PHK massal. Kondisi tersebut
juga didukung oleh kurangnya rencana nasional dalam meningkatkan kualitas
pekerjanya.
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Pendahuluan
Meskipun merupakan penyangga utama ekonomi Indonesia dari aspek
penyerapan tenaga kerja--terutama bagi angkatan kerja yang tidak memiliki
kualifikasi untuk masuk ke sektor formal--sektor informal tidak menjadi prioritas
utama pembangunan ekonomi nasional. Karakteristik sektor informal yang
invisible karena tidak berbadan hukum, tidak terdaftar, dengan jumlah,sebaran
dan keragamannya yang amat tinggi dan tidak berpajak, membuat realitas sektor
informal terlalu rumit untuk diintervensi melalui kebijakan yang menyeluruh dan
terpadu.Selain itu data statistik sektor informal dan ketenagakerjaan informal
belum diintegrasikan dalam statistik angkatan kerja nasional.
Tulisan ini akan mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan
pekerja dan hubungan kerja di sektor informal dalam ciri informalitas dan
fleksibilitasnya. Dalam kaitannya dengan pekerja dan hubungan kerja ciri
informalitas dan fleksibilitas sektor informalibarat pisau bermata dua, karena sisi
satu amat mudah dimasuki tanpa syarat apapun dan sisi dua perlindungan negara
terhadap pekerjanyanyaris tiada.
BPS (Badan Pusat Statistik) membuat tiga kategoriyang berkaitan dengan
sektor informal yakni kategori sektor, kategori usaha dan kategori pekerja. Definisi
BPS untuk sektor informal1 sebagaimana dirumuskan untuk keperluan survei
sektor informal menjadi acuan tulisan ini.
1

Untuk sejarah munculnya sektor informal di Indonesia bisa dilihat di Hidayat, NFN. “Peranan Sektor
Informal dalam Perekonomiandi Indonesia,” EKI, Desember 1978, Vol. XXVI(4), hlm. 415-445.
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Definisi BPS sendiri mengacu pada definisi yang menjadi kesepakatan dalam
konferensi internasional para ahli statistik tenaga kerja – ICLS (International
Conference of Labour Staticians)- ke-17 pada tahun 2003. Sektor informal adalah
sekelompok unit usaha yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga atau
yang disebut dengan usaha rumah tangga tidak berbadan hukum2. Usaha rumah
tangga yang dimaksud bukan merupakan entitas legal yang terpisah dari rumah
tangga usaha dan tidak mempunyai pembukuan yang terpisah dari rumah tangga.
Selanjutnya, sektor informal disebutkan sebagai unit-unit yang terlibat dalam
produksi barang dan jasa dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan
dan pendapatan. Dalam sektor informal status tenaga kerja adalah tidak tetap atau
pekerja keluarga dengan hubungan pekerja-pemberi kerja/majikan lebih berwarna
hubungan keluarga atau hubungan sscial daripada hubungan ketenagakerjaan
dengan perjanjian resmi3. Ciri sektor informal sebagai bagian dari sebuah
perekonomian berfungsi tanpa peraturan, ketetapan dan perpajakan; sektor ini
berpindah-pindah, berubah-ubah dan seringkali bersifat spontan untuk mengisi
celah yang dibentuk oleh perekonomian formal yang tidak dapat dikelola4.
Tulisan ini akan terdiri dari 3 bagian pokok bahasan. Setelah pembuka
disajikan secara ringkas diuraikan kecenderungan arah dan data terkini usaha
dan pekerja informal di Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian
Indonesia. Bagian berikutnya membahas hubungan kerja yang fleksibel dalam
usaha-usaha informal dan tren adopsi atau perluasan hubungan kerja informal
di berbagai kegiatan usaha kerja formal. Kemudian ditutup dengan identifikasi
tantangan-tantangan kebijakan untuk perlindungan pekerja informal.
Definisi BPS di atas sudah dengan sendirinya memperlihatkan dilema
perlindungan tenaga kerja informal. Akan tetapi hal itu bukan berarti membiarkan
para pekerja informal berada dalam kondisi rentan dan eksploitatiftanpa perlindungan
negara. Jumlah dan kontribusi pekerja informal terhadap perekonomian negara
terlalu signifikan untuk diabaikan. Selain itu kecenderungan arah dan perluasan
informalisasi hubungan kerja di sektor-sektor formal yang terjadi sebagai jawaban
untuk mengatasi krisis dan kerentanan ekonomi, menciptakan kondisi kerja yang
rentan terhadap eksploitasi.

2
3
4
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Kegiatan Usaha Informal dalam Perekonomian Indonesia
Membicarakan usaha informal selalu diletakkan dalam kerangka pembahasan
dan diasumsikan terjadi dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Seperti
ada konsensus – dan secara umum memang konsisten dengan realitasnya--bahwa
usaha informal, hubungan kerja informal, dan pekerja informal adalah ciri dari
usaha berskala mikro, kecil, dan menengah dan berada di skala usaha tersebut.
Sebagaimana diketahui BPS membagi skala usaha kegiatan ekonomi berdasarkan
jumlah tenaga kerja dalam empat kategori: usaha mikro, kecil, menengah dan
besar. Perbedaan skala usaha dapat diliat di tabel berikut.
Tabel 2.1. Skala Unit Usaha Ekonomi
Kategori Usaha
Mikro
Kecil
Menengah
Besar

Jumlah pekerja
1-4 orang
5-19 orang
20 -99 orang
>100 orang
Sumber: BPS

Selain BPS, beberapa kementerian/lembaga seperti Kementerian Koperasi
dan UKM, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian dan Bank Indonesia juga
membuat kategorisasi UMKM berdasarkan jumlah modal, aset dan omset.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah membuat pengertian UMKM sebagai berikut5:
1.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang.

2.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.

3.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

5

Lihat di http://digilib.unila.ac.id/6027/16/BAB%20II.pdf

21

Indrasari Tjandaraningsih

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Beberapa lembaga internasional dan negara-negara asing juga mempunyai
kriteria masing-masing untuk UMKM. Bank Dunia misalnya menggolongkan
UMKM dalam 3 kelompok dengan kriteria yang menggabungkan jumlah tenaga
kerja, omset dan aset sebagai berikut.
Tabel 2.2. Kriteria UMKM6
Usaha Mikro
1.
2.
3.

Jumlah karyawan
kurang dari 10 orang;
Pendapatan setahun
tidak melebihi $ 100
ribu;
Jumlah aset tidak
melebihi $ 100 ribu.

Usaha Kecil
1.
2.
3.

Jumlah karyawan
kurang dari 30 orang;
Pendapatan setahun
tidak melebihi
$ 3 juta;
Jumlah aset tidak
melebihi $ 3 juta.

Usaha Menengah
1.
2.
3.

Jumlah karyawan
maksimal 300 orang;
Pendapatan setahun
hingga sejumlah
$ 15 juta;
Jumlah aset hingga
sejumlah $ 15 juta.

AKATIGA7 memaknai kegiatan informal sebagai cara untuk melakukan
sesuatu yang dicirikan mudah masuk, bersandar pada sumber daya lokal, usaha
milik keluarga, beroperasi skala kecil, padat karya dan keterampilan diperoleh di
luar sistem formal sekolah, serta tidak diatur8.
Ciri-ciri UMKM konsisten dengan ciri-siri sektor informal dalam aspek
mudah dimasuki dan karena itu menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat
ekonomi lemah di lokasi sekitaran, jenis teknologi dan keterampilan sederhana,
produknya mengisi pasar lokal, meskipun semakin banyak UMKM yang mengisi
pasar ekspor. Konsistensi ciri tersebut menjadikan asumsi bahwa usaha dan pekerja
informal berkegiatan dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah sebagai
asumsi yang cukup aman. Asumsi tersebut sekaligus menjelaskan alasan mengapa
penyebutan sektor informal dan UMKM sering dilakukan secara bergantian karena
merujuk pada persamaan ciri kegiatan usaha.
Ciri informal dalam UMKM menimbulkan kompleksitas dan dilema dalam
menentukan arah kebijakan dan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha
maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berbagai teori
mengenai sektor informalmenunjukkan keterkaitan sektor ini dengan sektor
6
7
8
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formal9.Selain itu sektor informal melintasi aspek spasial (ada di daerah perkotaan
dan pedesaan) dan mencakup berbagai kelompok pekerja.
Data paling baru sebagaimana dicatat oleh Kementerian Koperasi dan UMKM
menunjukkansumbangan ekonomi UMKMyang amat besar. Sektor dengan 99%
populasi usaha ini – dengan dominasi usaha mikro sebanyak 98%--menyerap 97%
tenaga kerjadan menyumbang 60% PDB nasional10. Berbagai literatur UMKM
juga menekankan pentingnya peranannya dalam menciptakan kesempatan kerja11.

Usaha Informal dan Pekerja Informal
Sebelum membahas usaha dan pekerja informal, mari kita lihat perbedaan
antara usaha formal dan usaha informal melalui 9 karakteristik yang dikembangkan
oleh Hidayat sebagaimana dijabarkan dalamtulisan Wicaksono12.
Tabel 2.3. Perbandingan Karakteristik Usaha Formal dan Informal
KARAKTERISTIK

FORMAL

INFORMAL

Modal

Relatif mudah diperoleh

Sukar diperoleh

Teknologi

Padat modal

Padat karya

Organisasi

Birokrasi

Bisnis keluarga

Kredit

Dari lembaga keuangan
resmi

Dari lembaga keuangan
tidak resmi

Serikat buruh

Sangat berperan

Tidak berperan

Bantuan pemerintah

Penting untuk kelangsungan
usaha

Tidak ada

Sifat wiraswasta

Sangat bergantung dari
kebijakan pemerintah

Berdikari

Persediaan barang

Jumlah besar dan kualitas
baik

Jumlah relatif kecil dan
kualitas berubah-ubah

Hubungan kerja majikan

Kontrak kerja

Saling percaya

Sumber: Wicaksono (2018)
9
10
11

12

Rothenberg, A dkk. “Rethinking Indonesia Informal Sector,” World Development, April 2016, Vol. 80,
hlm. 96-113.
Eddy Satriya, “Pelajaran dari Krisis dan Persiapan Menghadapi Era Pasca Normal,” Bahan presentasi
webinar UKM Unggul Indonesia Maju, 8 Juni 2020.
Lihat di antaranya Sandee, H dkk, “SME clusters in Indonesia: An analysis of growth dynamics and
employment conditions,” Report to the International Labour Organization, 2002; Andadari, R. Local
Clusters in Global Value Chains: A case study of wood furniture clusters in Central Java, Indonesia
(PhD dissertation), 2008. Amsterdam: Vrije University.
Lihat Wicaksono, B, “Studi Deskriptif tentang Perkembangan Sektor Informal di Indonesia,” artikel
tidak dipublikasikan, 2018, dapat diakses di https://www.researchgate.net/publication/337671045_
Studi_Deskriptif _tentang_perkembangan_sektor_informal_di_indonesia_-_Baghas_Budi_W
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Dalam karakteristik di atas perlu dicatat bahwa usaha formal tidak selalu padat
modal dalam pengertian tingkat penggunaan teknologi tinggi yang penuh, sebab
banyak usaha formal yang bersifat padat karya dalam pengertian mempekerjakan
banyak pekerja. Salah satu karakteristikyang menarik adalah yang menyangkut
peranan serikat buruh. Serikat buruh ada dan disebut sangat berperan di sektor
formal tetapi tidak ada dantidak berperan di sektor informal. Ciri yang berkaitan
dengan serikat buruh akan dibahas kemudian di bagian lain tulisan ini.
Aspek ketenagakerjaan di sektor informal sejatinya merupakan agenda
pembangunan yang terpenting. Salah satu laporan ILO mengenai ekonomi
informal13 menyatakan bahwa, “The high incidence of informality in all its forms
has multiple adverse consequences for workers, enterprises and societies and is,
in particular, a major challenge for the realization of decent work for all and
sustainable and inclusive development”.
Survei angkatan kerja nasional atau Sakernas 2018 mencatat bahwa sekitar
57 persen atau sekitar 70 juta penduduk Indonesia melakukan aktivitas ekonomi
di sektor informal dengan perbandingan 59% berada di perdesaan dan 41% di
perkotaan14. Sumber data yang sama memperlihatkan bahwa 58% pekerja informal
adalah laki-laki dan 42% perempuan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dimana
jumlah pekerja sektor informal sebanyak 74 juta orang15.
Penelitian Indef16 dengan mengacu pada data BPS mengatakan bahwa
sebagian besar tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah (SMP ke bawah)
mencapai 72 juta atau sekitar 56 persen dari total tenaga kerja dan bagian
terbesar dari mereka adalah pekerja di sektor informal. Dari sisi jam kerja,
pekerja informal bekerja dengan jam kerja tidak penuh (1-34 jam). Jumlahnya
mencapai 36,54 juta pada Agustus 2019. Dominasi pekerja informal di Indonesia
juga dapat dilihat dari statistik penduduk berdasarkan pekerjaan utama dimana
penduduk dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh
tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga jumlahnya jauh lebih tinggi
dibandingkan penduduk dengan status buruh/karyawan/pegawai dan berusaha
dengan dibantu buruh tetap17.
13

14
15
16
17

24

Ilo.org, “More than 60 per cent of the world’s employed population are in the informal economy,”30
April 2018, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/
index.html (diakses pada 5 Mei 2020).
BPS. Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018. Jakarta:BPS.
Lokadata, “Jumlah Pekerja Formal dan Informal 2012-2019”, https://lokadata.beritagar.id/chart/
preview/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-2012-2019-1565591307 (diakses pada 15 Mei 2020).
Pulungan, Abdul, “Darurat Sektor Informal,”Detik.com, 28 April 2020, https://news.detik.com/
kolom/d-4994263/darurat-sektor-informal (diakses pada 15 Mei 2020).
BPS. Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018. Jakarta:BPS.

Pekerja Informal dan Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan
di Indonesia: Praktik dan Tantangan Kebijakan

Usaha dan pekerja informal melakukan kegiatan usaha pertanian maupun
nonpertanian. Lingkup pekerjaan di pertanian meliputi pertanian, kehutanan,
perikanan sedangkan untuk nonpertanian meliputi kegiatan perdagangan besar
dan eceran dan industri pengolahan18.
BPS membedakan usaha informal dalam dua kelompok: kelompok pertama,
adalah usaha informal yang berusaha sendiri dan mempekerjakan pekerja keluarga
atau pekerja tidak tetap; dan kelompok kedua, usaha informal yang mempekerjakan
pekerja tetap. Pekerjaan di sektor informal bercirikan tidak adanya kontrak, tidak
berhak atas perlindungan dan jaminan sosialserta tidak tunduk pada undang-undang
tenaga kerja19. Studi RAND dan AKATIGA20 mengenai reformasi kebijakan
untuk UKM mengidentifikasi ciri sektor informal sebagai berikut: unit usahanya
kecil, produktivitas pekerjaan dan upahnya rendah, tingkat pendidikanrendah dan
melayani pasar lokal serta jarang dikembangkan.
Dalam lingkup usaha informal tersebut maka pekerja informal sebagaimana
didefinisikan oleh ICLS (Internatioanl Conference of Labour Statician) adalah
karyawan yang hubungan kerjanya tidak tunduk dalam undang-undang tenaga
kerja, tidak ada pajak pendapatan, minim perlindungan sosial dan jaminan kerja.
Pekerja informal dalam usaha informal terdiri dari pekerja bebas, pekerja tetap dan
pekerja keluarga. Pekerja tetap berupah berdasarkan satuan waktu, pekerja bebas
diupah uang atau barang dan pekerja keluarga biasanya tidak berupah. Dari sudut
pandang ketenagakerjaan ciri informalitas didefinisikan oleh BPS sebagai berikut:
“kegiatan informal mengacu pada kegiatan ekonomi yang umumnya dilakukan
secara tradisional oleh organisasi bertingkat rendah ataupun yang tidak memiliki
struktur, tidak ada akun transaksi (transaction accounts) dan ketika terdapat
relasi kerja biasanya bersifat musiman (casual), pertemanan atau relasi personal,
ketimbang berbasis perjanjian kontrak21.
Secara umum karakteristik ketenagakerjaan di UMKM/sektor informal
adalah sebagai berikut: kualitas dan produktivitas tenaga kerja rendah, berupah
rendah atau menggunakan tenaga kerja keluarga yang tidak diupah, hubungan
kerja fleksibel dan posisi tawar buruh rendah. Selain itu hubungan perburuhan
di UMKMtidak terbatas hanya pada sektor produksi tetapi dipengaruhi oleh sifat
relasi sosial dan sistem sosial di antara para pelaku produksi dan lingkungannya
dan dalam kaitan itu relasi buruh-majikan di UMKM pada umumnya berbasis
18
19
20
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kontrak lisan yang cenderung merugikan pihak yang memiliki posisi tawar
rendah22.
Mengacu pada Martha Chen, struktur ketenagakerjaan dalam sektor informal
memiliki segmentasi yang berdampak terhadap pendapatan pekerja. Dalam
lapisan tenaga kerja di bagian paling bawah adalah outworker (pekerja lepas) atau
pekerja rumahan dan pekerja lepas upahan yang dipekerjakan dengan cara kontrak
lisan. Di atas lapisanitu adalah pekerja mandiri (self-employed workers) kemudian
karyawan informal dan pengusaha informal. Berdasarkan lapisan tersebut pekerja
lepas berpendapatan paling rendah dan pengusaha informal berpenghasilan
tertinggi. Segmentasi ini juga memiliki dimensi gender. Perempuan pada umumnya
berada di lapisan terbawah23.
Secara definisi maupun secara realita pekerja di usaha informal memiliki
karakteristik pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah dan kondisi kerja
dan perlindungan yang lebih buruk dibandingkan pekerja sektor formal. Herawati
dan Purwanto yang melakukan analisa data hasil survei IFLS (Indonesian Family
Life Survey – Survei Kehidupan Keluarga Indonesia) tahun 2007 membuat
perbandingan kondisi kerja antara pekerja formal dan informal dan menemukan
bahwa penghasilan per tahun pekerja formal lebih tinggi dibandingkan penghasilan
pekerja informal24. Analisa yang dibuat oleh keduanya menarik karena selain
membandingkan antara pekerja sektor formal dan informal, para penulis juga
menganalisa perbandingan kondisi kerja antara tiga kategori pekerja formal yakni
pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja tanpa kontrak. Di antara ketiganya
dalam perbandingan dengan pekerja informal ternyata pekerja sektor formal tanpa
kontrak kondisinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan pekerja informal.
Analisis Herawati dan Purwanto menjadi pintu masuk untuk membahas adopsi
danperluasan hubungan kerja informal di sektor formalyang membawa serta ciri
fleksibilitas hubungan kerja dan dampaknya terhadap kerentanan pekerjamya.
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Hubungan Kerja Fleksibel dan Kecenderungan Perluasan
Hubungan Kerja Informal Di Sektor Formal
Membicarakan aspek hubungan kerja di sektor informalberarti kita menyentuh
aspek ketenagakerjaan di sektor ini. Studi dan analisis sektor informal dan
kaitannya denganketenagakerjaan di paruh 10 tahun pertama tahun 2000an antara
lain adalah yang dilakukan oleh Sandee dkk25melihat kondisi kerja di beberapa
sektor industri UKM, studi mengenai strategi pertahanan buruh dalam sistem
subkontrak dan relasi buruh-majikan informal dalam pola produksi subkontrakdi
industri tekstil di Majalaya, Jawa Barat26,studi oleh APINDO bersama ILO yang
membahas aspek perlindungan tenaga kerja di UKM27 dan studi mengenai para
pekerja informal di perkotaan28.Paruh 10 tahun kedua tahun 2000an ada studi
mengenai praktik kerja kontrak dan outsourcing di sektor industri metal29,pekerja
perkebunan30, profil pekerja perempuan31.
Dalam era digital dan revolusi industri 4.0 hubungan kerja informal meluas ke
sektor jasa media, transportasi, perdagangan dan industri kreatif dengan kerentanan
kondisi kerja yang semakin tinggi. Diskusi mengenai hal ini sudah menjadi agenda
global dan berbagai studi tentang kerentanan pekerja dalam gig economy – istilah
untuk menyebut pasar tenaga kerja yang berciri utama hubungan kerja kontrak
dan freelance atau pekerja lepas dan meninggalkan hubungan kerja tetap--semakin
banyak.World Economic Forum mencatat bahwa‘’wages, employment status and
working conditions are among the most common causes for protests, strikes and
other forms of industrial action being taken by people for whom “gig” work
doesn’t add up to a decent living, or provide the basic respect to which people are
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entitled’’32. Di Indonesia mengutip whiteboard journal33 ‘’ekosistem kerja yang
fleksibel kerap membuat para pekerja lupa kalau mereka bekerja lebih dari 8 jam.
Apalagi di industri kreatif, mereka pun jarang diberikan kompensasi yang adil’’.
Survei yang dilakukan oleh SINDIKASI terhadap para milenial pekerja digital
di bidang e-commerce, arsitektur, dan strategi (termasuk social media strategy)
memperlihatkan bahwa para pekerja itu kurang istirahat karena jam kerja yang
amat panjang, mengalami stres akibat kerja dan tak punya kejelasan karier di masa
depan34. Kasus-kasus dalam bagian lain bunga rampai ini akan memperlihatkan
bagaimana hubungan kerja informal daninformalisasi hubungan kerja di
berbagai jenis pekerjaan seperti industri media, pekerja rumahan, perdagangan,
transportasi,pekerja rumah tangga dan pekerja migran semakin menciptakan
kerentanan padapekerja.
Terdapat irisan antara tenaga kerja di sektor formal dan informal. Nazara
menyatakan bahwa sebagian besar pekerja informal di Indonesia muncul karena
de-industrialisasi yang telah mulai terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya sektor
ini menjadi “rumah” bagi pekerja formal35.
Dalam dua dekade terakhir ini perluasan dan adopsi informalisasi usaha
dan hubungan kerja menjadi kecenderungan terbaru dalam proses produksi oleh
perusahaan-perusahaan formal di Indonesia maupun di lingkup internasional.
Kondisi ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya strategi modal dalam
lingkup kapitalisme global melalui fleksibilisasi pasar kerja yang merupakan‘’a
strategy adopted by capital to minimize the negative impact of economic shocks
basically by hiring and firing workers in which at the practical level, labor market
flexibility disadvantages workers because it reduces job security and benefits,
decreases wages and welfare, removes workers’ protection, weakens unions and
diminishes their influence’’36.Fleksibilisasi pasar kerja juga mengadopsi proses
32
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informalisasi hubungan kerja di sektor formal yang medegradasi perlindungan dan
pengaturan yang menjadi ciri sektor formal37.
Tjandraningsih dan Nugroho38 menuliskan bahwa fleksibilisasi pasar kerja
merupakan usaha untuk mengubah pasar kerja yang kaku yang ditandai oleh
tunjangan pengangguran yang tinggi atau pemberian tunjangan yang terlalu lama,
pembatasan majikan untuk merekrut dan melepas buruh, aturan jam kerja yang
kaku,kompensasi lembur yang tinggi, regulasi yang ketat tentang kesehatan dan
keselamatan kerja dan pengaruh serikat yang terlalu besar dalam perlindungan
buruh.
Selanjutnya kedua penulis menyampaikan bahwa secara lebih spesifik regulasi
ekonomi yang disusun oleh aktor-aktor politik yang melibatkan pemerintah,
parlemen dan serikat buruh dianggap menimbulkan distorsi pasar dan menurunkan
kemampuan pasar untuk membangun respons yang tepat terhadap tekanan-tekanan
yang muncul. Para pemikir neoklasik and neoliberal ingin menghapus kekakuan
itu dengan membuka pasar, menghapus intervensi negara dan mengurangi tekanan
social untuk memaksimalkan peluang bersaing bagi para aktor ekonomi, baik
di tingkat perusahaan maupun individu. Asumsi mereka adalah: pasar dengan
persaingan sempurna, bebas dari regulasi proteksionis akan menciptakan efisiensi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Di Indonesia pasar kerja fleksibel dilegalisasi melalui UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan melalui praktik hubungan kerja kontrak dan outsourcing. Kedua
jenis hubungan kerja tersebut sangat disambut baik oleh pada pengusaha di sektor
formal karena sejak berlakunya UU tersebut penerapannya amat masif. Meskipun
hubungan kerja kontrak dan outsourcing diatur dengan syarat ketat dalam pasalpasal di UU tersebut, misalnya hanya diizinkan untuk 6 jenis pekerjaan pendukung
dan bukan pekerjaan inti dalam suatu proses produksi, penerapan kontrak dengan
batas waktu tertentu dan persyaratan pengerahan pekerja outsourcing. Akan tetapi
dalam praktiknya pelanggaran syarat-syarat tersebut terus terjadi dan semakin
meluas.
Sebaliknya bagi pekerja, informalisasi hubungan kerja yang terjadi membawa
banyak kerugian karena meningkatkan ketidakpastian dan ketidakberlangsungan
kerja serta meningkatkan ketidaksetaraan. Kalleberg & Vallas menyatakan
bahwainformalisasi hubungan kerja yang membawa serta uncertainty, insecurity,
37
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and inequality terhadap pekerja merupakan ciri-ciri precarious work yang
membawa konsekuensi yang‘’………. not restricted to work and the workplace
but also affect many non-work domains, including individual health and wellbeing (e.g., owing to mental stress, poor physical health, and uncertainty about
educational choices), family formation (delayed entry into marriage and having
children), and the nature of social life more generally (community disintegration
and declining social cohesion)’’39.
Kerugian fleksibilisasi hubungan kerja yang dialami pekerja dan pelanggaranpelanggaran syarat dalam UU telah menjadi agenda protes serikat pekerja, akan
tetapi pelanggaran yang semakin meluas memperlihatkan bahwa hubungan kerja
itu sangat menguntungkan pengusaha; lagi pula pemerintah juga tidak berdaya
untuk menindak berbagai pelanggaran tersebut. Pelanggaran syarat hubungan
kerja kontrak dan outsourcing tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta
melainkan juga oleh perusahaan milik negara40.
Perkembangan terbaru adalah bahwa negara menyikapi ketidakmampuan
menindak rangkaian pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi yang
ditetapkannya sendiri dalam UU justru dengan rencana melegalisasi pelanggaran
tersebut. Melalui omnibus law RUU Cipta Kerja pemerintah hendak menghilangkan
syarat-syarat pekerja kontrak dan outsourcing sehingga kedua hubungan kerja
tersebut akan bebas diterapkan untuk segala jenis pekerjaan. Jika rencana ini
terwujud maka perlindungan terhadap kepastian kerja, keberlangsungan kerja dan
perlindungan sosial bagi pekerja pasti hilang atau berkurang secara signifikan.
Dampak ikutannya adalah menurunnya kesejahteraan pekerja dan
keluarganya karena bersama dengan rencana pembebasan syarat hubungan kerja
pemerintah akan menurunkan besaran upah minimum dengan mengikuti besaran
upah minimum provinsi yang jumlahnya rata-rata hanyamencapai hingga 50%
dari upah minimum kota/kabupaten. Sebagai ilustrasi mari kita lihat perbandingan
upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum provinsi tahun 2020 di tiga
provinsi dan kota/kabupaten di Pulau Jawa41 sebagai pusat terpenting kegiatan
ekonomi dan industri nasional, dalam tabel berikut:
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Tabel 2.4. Perbandingan UMP dan UMK 2020 di Jawa

Jawa Barat
Kab. Karawang
Kota Bogor
Jawa Tengah
Kab.Semarang
Kab.Kendal

Jawa Timur
Kota Sidoarjo
Kab.Pasuruan

Upah Minimum
Provinsi (Rp)
1.810.350

Upah Minimum kota/
Kabupaten (Rp)
4.594.324
4.169.806

1.742.015

Upah Minimum
Provinsi (Rp)
1.768.777

2.229.880
2.261.775
Upah Minimum kota/
Kabupaten (Rp)
4.193.581
4.190.133

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Bagi pekerja dengan hubungan kontrak dan outsourcing penurunan besaran
upah minimum akan sangat signifikan menekan kesejahteraan dan daya belinya,
sebab kedua kelompok pekerja dengan hubungan kerja tersebut umumnya hanya
menerima upah pokok tanpa tunjangan-tunjangan lain.
Studi pekerja kontrak dan outsourcing di sektor metal pada tahun 2010
menunjukkan bahwa pekerja tetap adalah penerima upah tertinggi dibandingkan
pekerja kontrak dan outsourcing; rata-rata upah total buruhkontrak 17% lebih
rendah dibandingkan buruh tetap dam rata-rata upah total buruh outsourcing 26%
lebih rendah dari upah buruh tetap42.Saat ini penerapan fleksibilisasi di sektor
formal selain kontrak dan outsourcing juga menerapkan hubungan kerja lepas
secara harian maupun borongan. Sebagai contoh buruh garmen di kota Bandung
yang berstatus kontrak menerima upah sesuai dengan upah minimum danpekerja
tetap menerima upah sedikit lebih di atas upah minimum karena komponen
tunjangan43 dan pekerja harian lepas (HL) yang sifatnya musiman menerima
upah jauh di bawah upah minimum44.Pekerja garmen di Sukoharjo Jawa Tengah
menerima upah dengan sistem per satuan produk45 dan di sektor kimia, energi
dan pertambangan di Purwakarta46. Pekerja kontrak dan outsourcing menerima
42
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upah setara UMK47 sedangkan pekerja tetap dengan masa kerja di atas 2 tahun
menerima upah minimum dan tunjangan yang secara total berada di angka Rp5
juta. Di sektor KEP (Kimia, Energi, Pertambangan) juga diterapkan sistem pekerja
harian lepas dan borongan dengan konsekuensi upahnya jauh lebih rendah dari
upah minimum.
Berbagai jenis hubungan kerja dan sistem pengupahan yang lazim berlaku di
sektor informal dan usaha mikro kecil yang yang meliputi kerja lepas, borongan,
harian, musiman diadopsi secara meluas di sektor formal industri manufaktur
maupun jasa. Hubungan kerja itu sangat cocok dengan prinsip fleksibilitas dan
efisiensi yang menjadi jantung konsepsi pasar kerja fleksibel. Fleksibel dalam arti
bisa merekrut pekerja kapan saja dan berapa banyak yang disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan. Efisien dari aspek biaya tenaga kerja karena hubungan kerja
yang serba lepas juga melepaskan berbagai kewajiban perlindungan upahyang
melekat pada hubungan kerja tetap.
Kerentanan pekerja karena hubungan kerja yang tidak tetap juga terjadi di
sektor jasa media dan kreatif dandi sektor transportasi daring serta sektor-sektor
lain yang akan dijabarkan di bab-bab lain buku ini.
Hubungan kerja fleksibel dan informal jelas memperlihatkan bahwa biaya
tenaga kerja dalam proses produksi ditekan serendah mungkin. Hubungan kerja ini
sesuai dengan konsepsi dasarnya telah berhasil menyingkirkan peran pelindungan
negara terhadap pekerja sebab perlindungan terhadap pekerja dianggap sebagai
biaya. Selain perlindungan dari negara, perlindungan pekerja dari serikat buruh juga
secara perlahan tapi pasti, menghilang. Pertama-tama sebagaimana disampaikan
di atas di sektor informal peran serikat buruh tidak ada dan kedua secara konsep
fleksibilitas pasar kerja memang bertujuan menyingkirkan serikat buruh karena
dianggap mengurangi efisiensi usaha melalui proses-proses perundingan.
Seiring dengan semakin fleksibelnya hubungan kerja, kekuatan serikat
tergerogoti sebab minat pekerja lepas untuk berserikat diperhadapkan dengan
kelangsungan pekerjaan. Sebagai pekerja lepas, kontrak dan outsourcing secara
langsung maupun tak langsung diminta oleh manajemen untuk tidak berserikat.
Absennya serikat menunjukkan hilangnya kolektivitas sebagai kekuatan tawar
pekerja yang digantikan oleh hubungan kerja individual. Hilangnya kedua
instrumen perlindungan pekerja tersebut secara bersamaan merupakan alarm yang
harus lebih dicermati dan dijadikan agenda kebijakan publik maupun kebijakan
organisasi buruh.
47
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Kerentanan hubungan kerja informal dalam wujud sebagaimana diuraikan
di atas dan yang menjadi ciri kondisi kerja untuk pekerja dalam jumlah yang
semakin besar karena adopsinya yang semakin luas di sektor formal sesungguhnya
mengandung potensi masalah tidak hanya ekonomi melainkan juga masalah
sosial. Secara ekonomi informalisasi hubungan kerja telah menekan penghasilan
pekerja karena turunnya tingkat upah yang akan langsung memengaruhi daya
beli pekerja.Secara sosial informalisasi hubungan kerja juga mulai menimbulkan
masalah sosial yang berkaitan dengan kesehatan mental, penundaan permikahan,
keterbatasan pilihan pendidikan dan menurunnya kohesi sosial sebagaimana
diidentifikasi oleh Kalleberg di atas.

Perlindungan Tenaga Kerja Informal: Tantangan & Rekomendasi
Arah Kebijakan
Hubungan kerja yang serba informal dari uraian di atas memperlihatkan
strategimodal yang amat efektif untuk menekan biaya tenaga kerja dengan
menyingkirkan instrumen perlindungan pekerja dari institusi negara maupun
institusi kolektif pekerja. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sesungguhnya
sangat mengkhawatirkan karena konsekuensi perluasan adopsi fleksibilitas dan
informalisasi yang sedang terjadi yang justru difasilitasi oleh negara, berarti
memperluas populasi sektor informal dan dengan demikian memperluas populasi
pekerja yang rentan.
Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena selain membahayakan ekonomi
secara keseluruhan dalam sebuah efek domino penurunan daya beli akibat
turunnya tingkat upah, peningkatan kerentanan pekerja juga menyalahi konstitusi
negara yang menjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak, meningkatkan
ketimpangan,dan mengingkari komitmen internasional mengenai kerja layak dan
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs – Sustainable Development Goals).
Kontribusi signifikan sektor dan usaha informal terutama dalam penyerapan
tenaga kerja yang berkualitas rendah yang secara struktural belum berhasil diatasi
oleh negara, perlu dibalas dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya meningkatkan
perlindungan baik untuk usahanya maupun untuk sektornya.
Kebijakan perlindungan saat ini memang berhadapan dengan tantangan besar
dari strategi kapital global neoliberal yang mengarah pada segala sesuatu yang
serba fleksibel dan menyingkirkan peran negara. Apalagi dalam kerangka rantai
produksi global dan kebutuhan terhadap investasi yang mendorong pemerintah
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untuk melonggarkan berbagai hambatan investasi, faktor perlindungan tenaga
kerja semakin dipinggirkan.
Tantangan untuk melindungi pekerja informal semakin berlipatganda karena
krisis pandemic Covid-19. Pandemi ini seperti ombak besar tsunami yang datangtiba-tiba dan menggulung begitu banyak pekerjaan di sektor informal maupun
formal dan hampir tidak menyisakan pilihan bagi para pekerja untuk bertahan tanpa
pekerjaan dan tanpa kegiatan usaha. Situasi krisis ini memang like no other - tak
ada bandingannya. Melanda seluruh dunia hingga ke delapan penjurunya. Akibat
krisis pandemi ini telah menciptakan sebuah turbulensi di dunia ketenagakerjaan.
Berbagai usaha dalam berbagai skala yang terdampak besar sekali kemungkinannya
untuk tidak beroperasi seperti sebelum krisis.
Usaha untuk membendung penyebaran virus Covid-19 melalui pembatasan
sosial dengan seketika melumpuhkan berbagai kegiatan ekonomi dari hulu
hingga hilir, di semua sektor kegiatan ekonomi, dari pasokan bahan baku hingga
pemasaran. Tak terhitung kegiatan di sepanjang rantai produksi dan distribusi
harus berhenti dan menghasilkan banyak sekali orang kehilangan penghasilan dan
menjadi penganggur. Hantaman krisis tidak hanya terjadi di sektor formal, tetapi
juga sektor informal dan hampir tidak menyediakan bantalan untuk menyangga
kejatuhan karena hantaman itu. Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19
yang dilaksanakan oleh BPS memperlihatkan bahwa masyarakat miskin, rentan
miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak
dari mewabahnya pandemi COVID-19; 70,53% responden dalam kelompok
berpendapatan rendah (<=1,8 jt) mengaku mengalami penurunan pendapatan48.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut
dengan memberikan insentif keringanan pajak dan pelonggaran pembayaran kredit
kepada unit usaha. Untuk pekerja sektor informal.Untuk pekerja di sektor informal
dimasukkan dalam program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial baik dari
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 49.
Kebangkitan kembali dunia usaha diprediksi masih akan berlangsung beberapa
tahun dan roda usaha akan berusaha digerakkan melalui berbagai cara. Dalam
situasi seperti ini unit-unit usaha akan sedapat mungkin menerapkan fleksibilisasi
juga di sektor tenaga kerja dan ini berarti jumlah pekerja dengan hubungan kerja
48
49
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informal akan semakin bertambah.Semakin besarnya jumlah pekerja informal
yang sebelum pandemi mencapai 60% dari jumlah pekerja di Indonesia semakin
memperbesar tantangan dan tuntutan perlindungannya.
Diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk mengambil
langkah perlindungan tenaga kerja informal yang merupakan mayoritas warga
negara melalui kebijakan langsung maupun tidak langsung yang bercirikan halhal berikut:
1.

2.

3.

Melakukan pendataan pekerja dan usaha informal secara terkonsolidasi.
Data terkonsolidasi diasumsikan lebih mudah dikumpulkan jika ada
langkahmenyatukan pengaturan dan intervensi untuk usaha dan pekerja
informal di satu atau dua kementerian/lembaga mengingat saat ini ada 18
kementerian/lembaga di Indonesia yang melakukan intervensi. Misalnya
pendataan UMKM diserahkan ke kementerian terkait yakni KemenKopUKM dan pendataan pekerja diserahkan kepada Kementerian Tenaga kerja.
Peningkatan efektivitas jenis dan metode pelatihan keterampilan bagi pekerja
dan pengusaha informal yang disesuaikan dengan lingkungan kerja, usaha
dan pasar produk atau jasa yang dihasilkan.
Mengatur atau merancang ulang keterkaitan dan kemitraan antara usaha
informal dan formal atau usaha mikro kecil dengan usaha besar dengan
mengacu pada prinsip kesetaraan manfaat.

4.

Merancang intervensi untuk pembatasan adopsi hubungan kerja fleksibel dan
informal di usaha formal.

5.

Menegakkan berbagai peraturan perlindungan pekerja untuk mempertahankan
kualitas pekerjaan dan kesempatan kerja – employment and job quality.

6.

Memperluas jangkauan dan efektivitas jaminan sosial untuk pekerja informal.
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Pendahuluan
Informalisasi kerja global telah melahirkan bentuk-bentuk kerja baru di
berbagai sektor industri, mulai dari yang paling konvensional hingga modern,
dari gunting sebagai alat kerja hingga komputer. Dalam rantai produksi barangbarang retail, mode informalisasi kerja paling konvensional dan masih bertahan
hingga kini ialah kerja rumahan. Kerja rumahan adalah pekerjaan yang harus
mensyaratkan keahlian tangan seperti: memotong benang secara manual, menjahit
kancing, melakukan sulaman tangan1. Praktik kerja rumahan ini berada di berbagai
negara baik negara-negara utara maupun selatan, termasuk Indonesia2. Para
pekerjanya kemudian disebut sebagai pekerja rumahan atau “homeworkers” atau
“home-based workers”. Pekerja rumahan adalah tenaga kerja yang ‘tidak terlihat’3
karena mereka bekerja dari rumah.
Secara historis, pekerjaan berbasis rumahan melibatkan aktivitas padat karya
di industri tekstil, garmen, industri alas kaki, serta produk kerajinan. Saat ini,
pekerjaan berbasis rumahan juga ditemukan di industri modern kelas atas, termasuk
pembuatan maskapai dan suku cadang kendaraan bermotor, pekerjaan perakitan
dalam elektronik, dan pekerjaan pengemasan di bidang farmasi. Di negara-negara
maju khususnya, pekerjaan klerikal dan pekerjaan dengan keterampilan lebih
1

2

3

Lihat Milne, Mary,”Hidden Hands: Homeworkers and their role in the global fashion value chain,”
Maret 2020, https://www.fashionrevolution.org/hidden-hands-homeworkers -and-their-role-in-theglobal-fashion-value-chain/ (diakses pada 10 Mei 2020).
Freeman, Dena. “Homeworkers in Global Supply Chains.” Greener Management International, no.
43 (2003). hlm. 107-18; Pratiwi, Andi & Arfandi, Hafidz. Aksi Kolektif Kelompok Perempuan Pekerja
Rumahan di Kabupaten Sukabumi, 2019. Jakarta: TURC.
Merujuk pada konsep “The Invisible Hands” Adam Smith yang kemudian dikritik oleh Katrine Marcal
karena diskursus ekonomi meninggalkan para tangan-tangan tidak terlihat ini.
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tinggi dalam teknologi informasi, telekomunikasi, telemarketing, dan konsultasi
teknis dapat berbasis rumahan4.
Banyak dari pekerja rumahan tidak mendapatkan kontrak kerja dalam rantai
ekonomi global5. Guna mengendalikan biaya produksi dan memaksimalkan
keuntungan, kebijakan outsourching atau kontrak kerja tidak tetap atau sub-kontrak
di dalam industri beralih menjadi model pekerjaan rumahan, kemajuan teknologi
ini juga pada akhirnya yang memfasilitasi outsourching atau kontrak pada buruh
pabrik untuk menekan biaya produksi6. Melalui penerapan kerja rumahan di
perkotaan maupun pedesaan, pemasok ke perusahaan-perusahaan nasional dan
multinasional mampu mengurangi biaya overhead dan risiko ekonomi mereka
dengan mentransfer tekanan harga dan tenggat waktu yang ketat ke perusahaan
kecil dan pekerja di lapisan paling bawah rantai pasokan7.
Fenomena pekerja rumahan bukan fenomena baru di Indonesia. Perkembangan
kerja rumahan menjadi signifikan setelah krisis ekonomi global di era 1990an. Krisis ini mendorong industri memilih model produksi yang fleksibel dan
mendorong munculnya pekerja informal yang bekerja dari rumahnya atau tempat
yang dipilihnya sendiri8.Meskipun kehadiran pekerja rumahan ini tidak terlihat,
namun mereka menyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi lokal maupun
global. Sistem kerja rumahan telah melibatkan jutaan perempuan di seluruh dunia9.
Pekerja rumahan banyak ditemukan di beberapa Negara, khususnya di Asia, dan
hasil riset menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja perempuan daripada lakilaki10.
4
5

6

7
8

9
10
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Di Indonesia, kerja rumahan berada di wilayah abu-abu. Dalam praktiknya,
kerja rumahan sangat masif dan kasat mata di sentra-sentra industri seperti di Pulau
Jawa11. Sayangnya, kebijakan ketenagakerjaan hingga kini tidak mengakomodasi
pengakuan dan perlindungan untuk pekerja rumahan--yang didominasi oleh
perempuan. Pemenuhan hak-hak pekerja rumahan masih mengalami jalan buntu,
baik disebabkan oleh absennya kebijakan ketenagakerjaan di sektor informal,
minimnya pengetahuan pemangku kebijakan tentang kerja rumahan, hingga
rumitnya hubungan kerja di dalamnya. Hal ini membawa konsekuensi lebih
jauh yakni rentannya pekerja rumahan terhadap eksploitasi kerja dan ketiadaan
akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan12. Persoalan ini berakar pada
mangkirnya negara dan perusahaan untuk mengakui orang-orang yang terlibat
dalam kerja rumahan ini sebagai pekerja serta kepentingan perusahaan-perusahaan
besar dalam rantai suplai global untuk menekan biaya produksi seminimal
mungkin13.
Dalam konteks kebijakan, tidak ada kebijakan yang secara khusus dan spesifik
bicara soal pengaturan ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja sektor informal di
Indonesia secara umum. Padahal 70, 49 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor
informal, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga kerja di sektor
formal yakni sebesar 56, 02 juta jiwa14. Lebih jauh, data jumlah, jenis, dan sebaran
pekerja informal di Indonesia pun tidak tersedia secara layak. Hal ini membuat
banyak jenis pekerjaan informal tidak diketahui--tidak diperhitungkan--padahal
kontribusinya nyata bagi perkeonomian di Indonesia.
Ketiadaan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pekerja rumahan,
salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan pemangku kebijakan
tentang ragam kerja di sektor informal dengan fleksibilitasnya, termasuk model
kerja rumahan. Ada kebingungan di kalangan pemangku kebijakan dan bahkan
masyarakat soal definisi pekerja rumahan--yang kerap kali disamakan dengan
pekerja rumah tangga (PRT) atau industri rumahan. Konvensi ILO tentang Kerja
Rumahan No. 177 Tahun 1996 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
pekerja rumahan adalah (i) seseorang yang bekerja di rumahnya atau di tempat
11

12
13
14

Wahid, D & Arfandi, H. Geliat Pekerja Rumahan Dalam Pusaran Industri Padat Karya: Studi Kasus
Tiga Daerah, 2017. Jakarta: TURC. Meskipun tidak dapat dihindarkan bahwa model kerja rumahan
juga diterapkan di wilayah luar Jawa seperti Sumatra Utara.
Lihat juga Xue, Hong & Chan, Anita. Op.Cit.
Carr, Marilyn, Martha Chen and Jane Tate. “Globalization and Homebased Workers,” Feminist
Economics, 200, Vol. 6(3).
Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi: Maret 2020, 2020. Jakarta: BPS
RI.
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pilihannya, yang bukan tempat dari pemberi kerja; (ii) seseorang yang bekerja
untuk mendapatkan upah; (ii) seseorang yang menghasilkan suatu produk atau jasa
sebagaimana yang ditetapkan pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan
peralatan, bahan lain yang digunakan. Terkait dengan tugas dari pekerja rumahan
sendiri berbeda-beda tergantung dengan sektor industri yang memberikan
pekerjaan.
Secara umum, kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi para pekerja
informal yang bekerja di dalam rumah pun sangat sulit dihadirkan. Misalnya
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah 16
tahun diperjuangkan oleh kalangan aktivis atau pegiat isu PRT masih mandeg
proses pengesahannya1516. Begitupun dengan Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Indonesia tentang Perlindungan Pekerja Rumahan yang telah
disusun dan diadvokasi sejak tahun 2018 masih mengalami jalan buntu. Berbagai
riset menemukan bahwa kerja-kerja yang dilakukan di dalam rumah mengalami
diskriminasi berlapis; pertama, kerja tersebut tidak dianggap sebagai sebuah
pekerjaan dan dilakukan oleh perempuan; kedua, kerja tersebut dianggap kerja
“waktu luang”17.
Tulisan ini kemudian hendak menguraikan potret pekerja rumahan di
Indonesia dalam kerangka kerja layak dan diskursus arus utama dibalik mandegnya
advokasi perlindungan pekerja rumahan sebagai bagian dari kerja sektor informal.
Data dalam tulisan ini diperoleh dari hasil kajian literatur, catatan lapangan
pendampingan, dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari Mitra
MAMPU atau organisasi pendamping pekerja rumahan. Tulisan ini memaparkan
sejauh mana advokasi pekerja rumahan dan tawaran model kebijakan yang
memungkinkan untuk perlindungan pekerja rumahan.

Potret Pekerja Rumahan di Indonesia
Di Indonesia sulit mengakses data mengenai pekerja sektor informal, pun jika
tersedia indikator yang digunakan untuk mengenali berbagai jenis kerja di sektor
15

16

17
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17 Juni 2018, https://mediaindonesia.com/read/detail/321192-16-tahun -ruu-perlindungan -pekerjarumah-tangga-belum-disahkan, (diakses pada 20 Mei 2020).
Dhewy, Anita. “Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the
Absence of Legal Protection for Domestic Workers,” Jurnal Perempuan, 2017, Vol. 22(3), hlm. 261271.
Saptari, Ratna & Brigitte Holzner. Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi
Perempuan, 2016. Jakarta Timur: Kalyanamitra.
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informal pun sempit18. Misalnya saja, dalam kasus pekerja rumahan, definisi kerja
rumahan kerap kali rancu, apakah pekerja rumahan adalah pekerja rumah tangga?
atau pekerja bebas di nonpertanian? Di sisi yang lain pekerja rumahan tidak dikenal
atau dikenal secara keliru19. Banyak yang menyamakannya dengan pekerja rumah
tangga atau pengusaha industri rumahan. Padahal ketiganya sama sekali berbeda.
Meski berada dalam kategori sektor informal, kerja rumahan memiliki karakteristik
yang khas, sehingga pengakuan dan perlindungan hukumnya tidak bisa disamakan
dengan kebijakan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang telah
ada.
Tabel 3.1. Perbedaan Pekerja Rumahan, Pekerja Rumah Tangga,
Industri Rumahan
Pekerja Rumahan
Hubungan Kerja

18

19

Memiliki hubungan
yang bertingkat.
Pekerja rumahan
tidak secara langsung
menerima pekerjaan
dari pemberi kerja
utama. Mereka
mendapat pekerjaan
dari pemborong
(yang adalah juga
pekerja rumahan)
yang menyalurkan
pekerjaan per satuan
unit ke masing-masing
pekerja rumahan.

Pekerja Rumah
Tangga
Memiliki hubungan
kerja langsung.
Mereka mengetahui
siapa pemberi
kerjanya dan bekerja
di dalam rumah si
pemberi kerja.

Pengusaha
Rumahan/Industri
Rumahan
Pengusaha rumahan
adalah majikan
bagi dirinya sendiri.
Mereka memiliki
kontrol terhadap
bahan baku, upah,
alat kerja, limbah
produksi.
Sedangkan pekerja
rumahaan tidak
memiliki kontrol
tersebut.

Menurut BPS, secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat
diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal
mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan/pegawai,
sisanya termasuk pekerja informal yakni: kategori berusaha sendiri, berusahan dibantu buruh tidak
tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, pekerja keluarga/tak dibayar.
Hunga, Ina. “Mencari Pengakuan: Home-Wrorkers dalam Industri Batik Berbasis Putting Out System
(Studi Kasus di Jawa Tengan),” Ekofeminisme IV: Tanah, Air, dan Rahim Rumah, 2016. Yogyakarta:
Jalasutra.
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Pekerja Rumahan

Pekerja Rumah
Tangga

Pengusaha
Rumahan/Industri
Rumahan

Ada lapisan-lapisan
pemberi kerja,
sehingga pekerja
rumahan hampir tidak
tahu pemberi kerjanya
dan merek dagangnya.
Kontrak Kerja

Tidak ada kontrak
kerja yang jela dan
tertulis. Perjanjian
kerja bersifat lisan.

Ada yang memiliki
kontrak kerja, ada
yang tidak memiliki
kontrak kerja.
Perjanjian kerja
bersifat lisan.

-

Jenis Pekerjaan

Musiman dan tidak
menentu. Misalnya
para pekerja rumahan
bisa melakukan
pekerjaan menjahit
pada periode
waktu tertentu dan
melakukan pekerjaan
membuang benang
pakaian (yang telah
diproduksi di pabrik)
pada periode waktu
lainnya.

Jenis pekerjaannya
relatif tetap meski
dalam berbagai
literatur disebutkan
bahwa pekerja
rumah tangga juga
kerap kali diberikan
tugas/pekerjaan
yang bukan
tanggung jawabnya
dalam perjanjian
kerja.

Ditentukan oleh
pengusaha.

Skema
Pengupahan

Per satuan
produksi. Tidak ada
kesepakatan, yang ada
hanya penawaran.

Ditentukan/
disepakati antara
pekerja dan pemberi
kerja.

Ditentukan oleh
pengusaha

Karakteristik
Pekerja

Mayoritas adalah
perempuan di
pedesaan atau wilayah
miskin kota.

Mayoritas adalah
perempuan.

-

K3

Tidak disediakan alat
pelindung diri.

Tergantung pemberi
kerja.

Tergantung pemberi
kerja.
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Pekerja Rumah
Tangga

Pekerja Rumahan

Pengusaha
Rumahan/Industri
Rumahan

Hukum
Ketenagakerjaan

Tidak ada.

Kontrol terhadap
Bahan Baku

Tidak memiliki
kontrol terhadap bahan
baku.

Memiliki kontrol.

Pengolahan
Limbah

Tanggung jawab
pekerja rumahan

Tanggung jawab
pemberi kerja

Tanggung jawab
pengusaha rumahan

Penyelesaian
Masalah Kerja

Tidak ada mekanisme
penyelesaian masalah.

Diselesaikan
langsung dengan
pemberi kerja
dengan musyawarah
mufakat maupun
jalur hukum.

Diselesaikan
langsung dengan
pengusaha dengan
musyawarah
mufakat maupun
jalur hukum.

Tidak ada. Jika
Jika telah
mengalami
didaftarkan: UU
kekerasan di
UMKM
tempat kerja yakni
di dalam rumah,
hukum yang bisa
digunakan yakni UU
KDRT. Kemudian
KUHPerdata untuk
perjanjian-perjanjian
yang dibuat secara
lisan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Secara sederhana, pekerja rumahan adalah pekerja yang dibayar karena
melakukan kerja rumahan di rumah, sebagian besar adalah perempuan. Kerja
rumahan banyak terjadi di negara-negara utara maupun selatan, ada banyak
pekerjaan yang dilakukan dan hampir berada di semua industri: mulai dari
elektronik hingga bordir, bola kaki hingga makanan, pakaian hingga rokok20.
Pekerja rumahan juga mengalami persoalan kesehatan serius akibat tidak
disediakannya peralatan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)21.
20
21

Delaney, Annie dkk. Loc.Cit.
Rifyana, Evania P. “The Vulnerability of Occupational Health of Women Home Workers: A Study in
Labor-Intensive Industries in Penjaringan, North Jakarta,” Jurnal Perempuan, 2019, Vol. 24(3), hlm.
177-192.
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Tabel 3.1. di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pekerja rumahan,
pekerja rumah tangga, dan industri rumahan. Perbedaan tersebut menentukan
bagaimana hubungan kerja, akses perlindungan dan seterusnya, yang menyebabkan
adanya kerentanan berlapis pekerja rumahan. Para pekerja rumahan tidak memiliki
kontrol dalam hubungan kerja tersebut. Hal ini disebabkan oleh rumitnya lapisan
hubungan kerja pekerja rumahan. Pekerja rumahan berada pada lapisan paling
bawah (lihat gambar 3.1).
Lapisan 1:
Pemberi Kerja Utama/Pemegang Merk/Brand

Lapisan 2:
Pabrik

Lapisan 3:
Perusahaan Alih Daya Skala Kecil/Perseorangan
yang bertindak sebagai pemborong

Lapisan 4:
Individu yang bertindak sebagai pemborong

Lapisan 5:
Individu yang bertindak sebagai
penampung pekerjaan dari pemborong

Lapisan 6:
Pekerja Rumahan

Gambar 3.1. Ilustrasi Rantai Kerja Pekerja Rumahan
Skema di atas menunjukkan bahwa sebuah barang sebelum berada di tangan
pekerja rumahan setidaknya perlu melewati 5 lapisan. Lapisan ini tergantung dan
bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Lapisan ini memungkinkan menjadi lebih
panjang lagi dan/atau lebih pendek. Namun, proses paling pendek pun setidaknya
perlu melewati 3 lapisan. Mayoritas pekerja rumahan tidak pernah tahun siapa
pemberi kerja utamanya. Inilah yang kemudian menyebabkan kerentanan berlapis
yang dialami pekerja rumahan.
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Di Indonesia, tidak ada data yang menunjukkan secara pasti jumlah dan
sebaran pekerja rumahan. Skema kerja rumahan yang relatif tidak tetap, berubahubah, membuat pendataan pun sulit dilakukan. Selain itu, selama ini indikator
yang digunakan dalam survei nasional belum mampu melihat kompleksitas
hubungan kerja antara pekerja rumahan dan pemberi kerja utama. Lokasi kerja
pekerja rumahan di dalam rumah, juga membuat hubungan kerja dan hubungan
non kerja di dalam rumah semakin kabur. Dari survei angkatan kerja nasional per
Agustus 2019 disebutkan ada sebanyak 40,22 juta orang yang mengurus rumah
tangga22. Padahal dari riset menunjukkan bahwa banyak dari pekerja rumahan
belum memiliki pengetahuan bahwa mereka adalah pekerja. Maka tak jarang
ketika dilakukan pendataan hanya menyebutkan pekerjaan sebagai “ibu rumah
tangga”. Meski data yang tersedia belum memadai, namun bukan berarti dapat
dijadikan justifikasi untuk menihilkan keberadaan pekerja rumahan itu sendiri.

Sumatra
Utara

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat Jawa Tengah

DIY

Jawa Timur

Gambar 3.2. Sebaran Perempuan Pekerja Rumahan Berdasarkan
Provinsi di Indonesia
Sumber: Kompilasi data MAMPU, TURC, Yasanti, BITRA (2019) dan
JPRI Jawa Timur (2017)23
22
23

Badan Pusat Statistik (BPS). Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019, 2019. Jakarta:
BPS RI.
Data diperoleh dari pendataan internal masing-masing organisasi yang tidak dipublikasikan. Pendataan
terkahir untuk TURC, Yasanti, BITRA yakni di tahun 2019. Pendataan terakhir JPRI Jawa Timur di
tahun 2017.
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Tabel 3.2. Sebaran Perempuan Pekerja Rumahan Berdasarkan
Provinsi dan Organisasi Pendamping
Provinsi & Kota/Kab

NGO Pendamping

Jumlah

Provinsi DKI Jakarta
-Kota Jakarta Utara

TURC

305

Provinsi Banten
-Kota Tanggerang

TURC

155

Provinsi Jawa Barat
-Kab. Sukabumi

TURC

188

Provinsi Jawa Tengah
-Kab. Cirebon
-Kota Solo
-Kab. Sukoharjo

TURC

226

-Kab. Semarang
-Kota Semarang

Yasanti

Provinsi Sumatra Utara
-Kota Medan
-Kab. Deli Serdang
-Kota Binjai
-Kab. Langkat
-Kab. Serdang Bedagai

BITRA

1900

Daerah Istimewa Yogyakarta -Kota
Yogyakarta
-Kab. Bantul

Yasanti

305

Jawa Timur
-Kota Malang
-Kab. Malang
-Kota Mojokerto
-Kab. Mojokerto
-Kab. Probolinggo

JPRI Jawa Timur

1200

Total

4279
Sumber: Diolah dari berbagai sumber24.

24

48

Data diperoleh dari pendataan internal masing-masing organisasi yang tidak dipublikasikan. Pendataan
terkahir untuk TURC, Yasanti, BITRA yakni di tahun 2019. Pendataan terakhir JPRI Jawa Timur di
tahun 2017.
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Gambar 3.2. dan tabel 3.2. di atas memperlihatkan sebaran pekerja rumahan
yang didampingi organisasi pendamping di Indonesia. Data mengenai jumlah
pekerja rumahan sangat fluktuatif sehingga dapat berubah-ubah setiap waktunya.
Meski diprediksi ada lebih dari 4279 perempuan pekerja rumahan di Indonesia dan
tersebar di lebih dari 7 provinsi.
Berbagai studi empiris terkait pekerja rumahan telah memetakan beberapa
permasalahan utama yang dihadapi oleh pekerja rumahan seperti ketiadaan
perjanjian kerja tertulis, menerima upah dibawah standar kelayakan upah, tidak
diberikan jaminan sosial, tidak ada jaminan pekerjaan, tidak ada jaminan kesehatan
dan keselamatan kerja, seringkali bekerja melewati batas ketentuan maksimal jam
kerja per minggu, ketiadaan mekanisme penyelesaian perselisihan, keterlibatan
pekerja anak, ketiadaan perlindungan hak maternal, tidak memiliki daya banding,
serta menanggung sebagian biaya produksi dan risiko kerja yang notabenenya
merupakan kewajiban pemberi kerja25. ILO dalam publikasinya menyatakan
bahwa selain permasalahan kondisi kerja, tantangan utama yang dihadapi oleh
pekerja rumahan juga mencakup karakteristik pekerja rumahan yang tidak tampak
(invisible), ketiadaan representasi, kebijakan, anggaran, program, dsb. Pekerja
rumahan tidak diberikan hak dan perlindungan sebagaimana dijaminkan dalam
UU Ketenagakerjaan. Seringkali pekerja rumahan tidak dianggap sebagai pekerja
hingga mereka sendiri tidak sadar bahwa dirinya adalah pekerja. Sifat pekerja
rumahan yang tersebar dan tidak terorganisir yang menjadi halangan untuk
menegakkan hak secara kolektif dan berada dalam rantai pasok yang rumit dan
perantara yang berlapis menimbulkan kesulitan untuk proses pengawasan26.
Hasil penelitian proyek ILO-MAMPU terhadap 3.010 pekerja rumahan
perempuan menemukan bahwa hampir semua pekerja rumahan perempuan tidak
memiliki kontrak tertulis tetapi 47 persen memiliki perjanjian lisan. Upah rata-rata
per bulan yang diterima oleh pekerja rumahan berkisar dari Rp. 377.331 hingga
Rp 1.200.000 per bulan di seluruh 6 provinsi yang disurvei dengan sebagian besar
provinsi memiliki upah rata-rata 40 bulanan antara Rp 377.000 dan Rp 569.00027.
Cakupan pekerja rumahan oleh program perlindungan sosial ketenagakerjaan
25
26

27

Pangaribuan, Juanda dkk. Naskah Akademik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang
Perlindungan Pekerja Rumahan, 2020. Jakarta: TURC.
ILO, “Non Standard Employment Around the World,” 2016, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf (diakses pada 15 Mei
2020).
Rata-rata upah nasional di berbagai sektor kerja rumahan.
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bahkan lebih rendah, dengan hanya 1 dari setiap 30 pekerja rumahan memiliki
akses ke program-program tersebut28.
Tabel 3.3. Rata-Rata Upah dan Jam Kerja Pekerja Rumahan
Rata-Rata Upah
Rata-Rata Jam
Sektor kerja
per bulan pekerja
Kerja pekerja
rumahan (Rp)
rumahan
Pengolahan makanan
452.729
37,6
Pengolahan minuman
466.245
40,4
Pengolahan tembakau
500.000
66,0
Tekstil (pemintalan, tenun, pencelupan)
566.331
39,9
Pakaian jadi
580.372
39,5
Kulit, barang kulit dan alas kaki
724.511
45,5
Pengolahan kayu, bambu dan rotan
621.379
39,3
Furnitur
367.925
39,7
Manufaktur lain
422.508
38,4
Sumber: Diolah dari data survei ILO-MAMPU (2015)

Tidak tampaknya pekerja rumahan ternyata berbanding terbalik dengan
kontribusi ekonomi dan sosial para pekerja rumahan dalam konteks domestik
maupun global. Pekerja rumahan memiliki peran vital dalam rantai produksi
komoditas ekspor impor di Indonesia. Hasil dari observasi lapangan dan publikasi
dari beberapa organisasi terkait kerja rumahan menunjukkan keberadaan kerja
rumahan dalam sistem produksi rotan yang digunakan 100% untuk kebutuhan
ekspor dan berbagai produk garmen dari merek internasional. Hal yang sama
terjadi dengan pekerja rumahan di wilayah Jawa Tengah yang memproduksi sepatu
kulit yang diekspor seluruhnya ke Negara Jerman. Keberadaan kerja rumahan dan
peran sertanya dalam peningkatan pendapatan nasional merupakan bukti nyata
pentingnya aturan hukum agar menjamin kepastian hukum bagi pekerja rumahan.

28
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International Labour Organization (ILO). Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian
Pemetaan Pekerja Rumahan di sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur
dan Banten, 2015. Jakarta: ILO-MAMPU.
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Putting-Out System dan Hubungan Kerja yang Abu-Abu
Kerja rumahan dan pekerja rumahan telah lama menjadi bagian integral dari
rantai pasokan global. Sejak tahun 1880-an, para pengusaha telah mengadopsi
‘putting-out system’ atau melakukan sub-kontrak produksi di industri garmen-yang terjadi di seluruh Inggris, Eropa, Australia, Amerika Utara, Asia dan
Amerika Latin. Pada abad ke-20, penggunaan pekerja rumahan melonjak dari
tahun 1970-an hingga 1990-an dalam idnustri pakaian, alas kaki, mobil, dan
elektronik. Pekerja rumahan juga terdeteksi di sektor teknik dan pengemasan,
dan penyediaan layanan, seperti administrasi dan pemasaran jarak jauh. Kerja
rumahan dan pekerja rumahan menjadi bagian inti dalam beragam rantai pasokan
nasional dan global29.
The Homeworkers Convention tahun 1996 mendefinisikan putting-out system
(POS) sebagai sebuah sistem yang sebagain besar proses produksinya berada di
luar perusahaan atau berada di rumah, atau di tempat lain yang dipilih sendiri oleh
pekerjanya. Skema ini berlangsung dengan sangat sedikit supervisi dari pemberi
kerjanya. Sistem produksi ini melahirkan tenaga kerja yang disebut sebagai home
based-workers atau homeworkers atau pekerja rumahan, yang mana hubungan
kerjanya adalah informal30. Sistem produksi ini kemudian membuat rumah (ruang
domestik) menjadi lokasi produksi sekaligus eksploitasi kerja yang terselubung.
Tidak terlihatnya kerja-kerja perempuan pekerja rumahan ini juga disebabkan
oleh gagalnya kebijakan ekonomi makro memotret atau memberikan penghargaan
terhadap kerja di ruang domestik--yang dilakukan perempuan31.
Konvensi ILO No. 177 tahun 1996 mengenai kerja rumahan menjelaskan
beberapa definisi dan kriteria terkait kerja rumahan sebagai panduan negaranegara untuk mengenali dan melindungan pekerja rumahan. Istilah kerja
rumahan disebutkan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Suatu
pekerjaan dapat disebut sebagai pekerja rumahan, jika a) dilakukan di rumah
pekerja rumahan atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja majikan; b)
dilakukan untuk remunerasi; c) pekerjaan yang menghasilkan produk atau layanan
sebagaimana ditentukan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan
peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali jika orang ini memiliki
tingkat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap
29
30
31

Delaney, Annie dkk. Ibid,
Hunga, Ina. Loc.Cit. 2016.
Marcal, Katrine. Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith? Kisah tentang Perempuan dan
Ilmu Ekonomi, 2020. Jakarta: Marjin Kiri.
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sebagai pekerja independen di bawah hukum nasional, peraturan atau keputusan
pengadilan32.
Dalam konvensi ini yang disebut sebagai pekerja rumahan adalah orang
dengan status karyawan tidak menjadi pekerja rumahan dalam arti Konvensi ini
hanya dengan sesekali melakukan pekerjaan mereka sebagai karyawan di rumah,
bukan di tempat kerja biasa mereka. Kemudian yang disebut sebagai pemberi
kerja/majikan adalah seseorang, alam atau hukum, yang, baik secara langsung atau
melalui perantara, apakah perantara disediakan dalam undang-undang nasional,
memberikan pekerjaan rumahan dalam mengejar kegiatan bisnisnya33.
Definisi dan kriteria yang disusun oleh ILO dalam Konvensi No. 177 tahun
1996 tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi hubungan kerja dalam UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan
mendefinisikan hubungan kerja sebagai suatu hubungan antara pengusaha dengan
pekerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Telah banyak penelitian
dan publikasi yang menyatakan bahwa sistem kerja rumahan yang dijalankan oleh
para pekerja rumahan telah memenuhi unsur hubungan kerja, meskipun kerap
kali terjadi perdebatan bilamana unsur-unsur perjanjian kerja telah terpenuhi.
Nyatanya, pekerja rumahan melakukan pekerjaan karena mendapatkan perintah
dari perusahaan. Hal tersebut membedakan kategori pekerja rumahan sebagai
seseorang yang bergantung kepada pemberi kerja untuk mendapatkan upah
dengan mengerjakan suatu produk/jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta
oleh pemberi kerja. Terlebih lagi, perbedaan dan persamaan yang secara teknis
sulit dipahami dalam konteks kerja rumahan seperti bekerja dari rumah, pekerja
mandiri, kontraktor independen, pemborongan pekerjaan dan banyak terminologi
lainnya menimbulkan kebingungan hukum34.

Strategi Perluasan Hukum Ketenagakerjaan untuk Pekerja
Rumahan
Para pekerja sektor informal termasuk pekerja rumahan yang selama ini
tereksklusi dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia--kemudian mulai
bersuara untuk menuntut pengakuan dan hak-haknya sebagai pekerja35. Aspek
32
33
34
35
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Pangaribuan dkk. Loc. Cit.
Ibid.
Op.Cit.
Lihat di antaranya TURC, “Sahkan Permenaker Perlindungan Pekerja Rumahan,” 1 Mei 2019,
https://www.turc.or.id/press-release-mayday-2019/ (diakses pada 10 Mei 2020); TURC, “Kilas
Balik: Semangat Perjuangan Para Perempuan Pekerja Rumahan di Aksi Mayday!” turc.or.id, https://
www.turc.or.id/kilas-balik-semangat-perjuangan-para-perempuan-pekerja-rumahan-di-aksi-mayday/
(diakses pada 10 Mei 2020).
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legalitas hukum dalam hubungan kerja menjadi pintu masuk untuk mewujudkan
hak-hak pekerja rumahan. Di Indonesia, perubahan kebijakan bisa dilakukan di
level nasional maupun lokal, mulai dari produk Undang-Undang hingga Peraturan
Daerah memungkinkan diadvokasi. Namun hingga kini belum ada satu pun
kebijakan--baik di tingkat nasional maupun lokal--terkait perlindungan pekerja
rumahan36.
Di beberapa negara, pengakuan dan perlindungan pekerja rumahan sebagai
pekerja telah tersedia. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan ratifikasi Konvensi
ILO 177 tentang Pekerja Rumahan. Sebagai contoh, pada tahun 2010 pemerintah
Thailand menerbitkan produk hukum setara dengan Undang-Undang di Indonesia
tentang Perlindungan Pekerja Rumahan (Thailand Home Workers Protection Act
B.E. 2553 (2010)). Sedangkan di Filipina sendiri, sejak tahun 1992 telah mengakui
keberadaan pekerja rumahan dengan mengesahkan Department Order No.05-92
mengenai Aturan Implementasi Buku III dari Labor Code on Employment of
Homeworkers. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang
Perburuhan di Filipina37. Bisa kita lihat bahwa ada perbedaan skema kebijakan
perlindungan pekerja rumahan antara Thailand dan Filipina--meskipun kedua
negara tersebut memproduksi kebijakan di level nasional. Di Thailand kebijakan
yang diproduksi adalah kebijakan yang spesifik terkait pekerja rumaham,
sedangkan di Filipina kebijakannya merupakan perluasan dari Undang-Undang
Perburuhan.
Di Indonesia langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengakomodasi hakhak pekerja rumahan sebagai pekerja antara lain melalui; (a) Peraturan Menteri
Ketenaga Kerjaan RI; (b) UU khusus pekerja rumahan; (c) melakukan perluasan
definisi hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Langkahlangkah ini kemudian dapat dikembangkan dengan strategi yang ditawarkan oleh
Delaney, Annie dkk. dalam bukunya Homeworking Women: a Gender Justice
Perspective38.
Ada 4 bentuk strategi yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan
terkait perlindungan pekerja rumahan--yang juga telah diadopsi di beberapa
negara. Pertama, pekerja rumahan diperlakukan sebagai karyawan tetap jika
mereka dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kontrak kerja atau merupakan
36

37
38

Oebaidillah, Syarief, “16 Tahun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum Disahkan,” 17 Juni
2018, https://mediaindonesia.com/read/detail/321192-16-tahun -ruu-perlindungan -pekerja-rumahtangga-belum-disahkan, (diakses pada 20 Mei 2020).
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karyawan. Mereka akan dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan nasional. Metode
ini diterapkan di Inggris Raya dan Brasil. Dalam model ini, tidak ada undangundang khusus tentang pekerjaan rumah tetapi klausul khusus telah dimasukkan
dalam peraturan ketenagakerjaan utama yang menyatakan bahwa pekerja rumahan
dimasukkan jika mereka adalah karyawan atau pekerja--dengan membuktikan
adanya kontrak kerja. Meski demikian, untuk konteks Inggris Raya ada perbedaan
hak-hak antara pekerja, karyawan, profesional, wiraswasta, dan pekerja mandiri.
Sehingga, pekerja rumahan yang dikategorikan sebagai pekerja tidak memiliki
hak-hak yang sama dengan karyawan39.
Kedua, pekerja rumahan diperlakukan sebagai karyawan/pekerja melalui
undang-undang khusus yang memperluas hukum perburuhan umum ke pekerja
rumahan. Metode ini telah digunakan di Albania, Bosnia dan Herzegovina,
Bulgaria, Belgia, Italia, Prancis dan Finlandia. Tujuan umum dari perluasan hukum
perburuhan ini adalah untuk menyamakan hak dan perlindungan pekerja rumahan
dengan pekerja lain. Sebagai contoh dapat dilihat Bagian 1 Finland’s Employment
Contracts Act, No. 55 tahun 2001 yang menetapkan bahwa “Penerapan UU ini
tidak dapat dicegah hanya dengan fakta bahwa pekerjaan dilakukan di rumah
karyawan atau di tempat yang dipilih oleh karyawan, atau oleh fakta bahwa
pekerjaan dilakukan menggunakan peralatan atau mesin karyawan”. Kemudian,
hal model seperti ini juga dilakukan di Bulgaria. Amandemen Hukum Tenaga
Kerja Bulgaria/Amendments of the Bulgarian Labour Code pada tahun 2011
secara eksplisit menetapkan pekerjaan rumah, pekerjaan rumah dan pekerjaan
agen sementara sebagai pekerjaan yang dilakukan di bawah hubungan kerja40.
Ketiga, membuat kategori spesifik ‘pekerja rumahan’ dan peraturan yang
mengatur pekerjaan rumah dan mengeja hak-hak pekerja rumahan.Metode
dilakukan di Portugal, Argentina, Thailand. Sebagai contoh, Thailand mengadopsi
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan (Thailand Home Workers
Protection Act B.E. 2553) pada tahun 2010 yang mengatur kewajiban pemberi
kerja untuk memberikan dokumentasi formal tentang perintah kerja pekerja
rumahan (kontrak), fasilitas K3, dan penerapan upah minimum untuk pekerja
rumahan. Meski demikian, Undang-undang ini tidak memberikan semua hak atau
menyamakan hak karyawan kepada pekerja rumahan41.
Keempat, membuat undang-undang terkait perlindungan pekerja rumahan
namun khusus untuk sektor industri atau wilayah geografis tertentu. Pekerja
39
40
41
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rumahan di sektor bordir di Madeira, wilayah otonom Portugal, dilindungi
oleh undang-undang khusus untuk sektor dan wilayah geografis. Di Australia
kebijakan perlindungan terhadap pekerja rumahan Australia ada di sebagian besar
wilayahnya, tetapi hanya untuk sektor tekstil, pakaian dan alas kaki (kecuali di
Australia Selatan di mana undang-undang tidak spesifik untuk sektor)42.

Advokasi Kebijakan oleh Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia:
Catatan Pendampingan
Keberadaan pekerja rumahan sudah dikenal sejak lama dan tersebar di seluruh
pelosok negeri. Namun keberadaanya tak terlihat dalam rantai pasok industri
sehingga luput dari perhatian masyarakat dan pemangku kebijakan. Hal tersebut
sulit mendapatkan kondisi ideal layaknya pekerja formal. Selain itu, pekerja
rumahan perlu diorganisir agar lebih mudah terindentifikasi. TURC beserta Program
Mampu menginisiasi pendampingan bagi pekerja rumahan. Pendampingan yang
dilakukan meliputi pengorganisiran kelompok pekerja rumahan, peningkatan
kapasitas, akses pekerja rumahan terhadap program pemerintah, dan advokasi
kebijakan perlindungan pekerja rumahan.
Pembentukan kelompok pekerja rumahan di wilayah dampingan mitra
MAMPU merupakan Proses pemberdayaan pekerja rumahan dengan tujuan
pengembangan aset individu dan kolektif untuk mencapai perubahan sosial.
Selain itu, agar lebih mudah mengenali keberadaan pekerja rumahan dan
mengidentifikasi rumitnya persoalan yang dihadapi pekerja rumahan--yang tidak
mungkin diselesaikan secara individu--maka pengorganisiran merupakan hal yang
sangat penting untuk dilakukan dalam upaya membangun kekuatan kolektif.
Mitra Mampu melakukan pengorganisiran pekerja rumahan di 6 provinsi yaitu
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa tengah, dan sumatra utara. Saat ini
terdapat 3079 anggota Pekerja rumahan yang tercatat aktif terlibat dalam kegiatan
pendampingan oleh mitra MAMPU. Dalam upaya memperkuat pengorganisiran
dan pengembangan jaringan, kelompok pekerja rumahan membentuk Jaringan
Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI). Pembentukan JPRI dilakukan di Medan pada
8 Mei 2018 yang diketuai oleh Lisna nasution dari JPRI Medan. Anggota JPRI
terdiri dari 7 provinsi (Sumatra Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa
Tengah, DIY, dan Jawa Timur), saat ini anggota JPRI tercatat sebanyak 4279 orang
yang tersebar di 7 provinsi dengan 12 kabupaten dan 7 kota.

42

Ibid.
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Proses pengorganisiran pekerja rumahan pada dasarnya tidak hanya
mengorganisir individu saja, tetapi juga mengorganisir semua potensi yang
dimiliki oleh pekerja rumahan, membangun kepercayaan dan keyakinan diri
sehingga dapat menjadi kekuatan dalam melakukan transformasi baik bagi dirinya
maupun lingkungan sekitar.
Pengorganisasian yang dikembangkan dalam kelompok pekerja rumahan
dapat berkontribusi pada kesejahteraan mereka, membuka jalan akses sumberdaya
seluas-luasnya, membangun kesadaran kritis, membangun kekuatan kolektif untuk
dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pekerja rumahan.
Persoalan yang paling mendasar di antaranya ketiadaan regulasi yang mengakui
keberadaan mereka sebagai tenaga kerja sehingga keberadaannya tersamarkan
dalam rantai pasok industri dan tidak ada perlindungan hukum, upah kerja yang
tidak layak, tidak memiliki hubungan kerja tertulis dengan pemberi kerja. Persoalan
tersebut jelas sangat memengaruhi kondisi dan kualitas hidup pekerja rumahan.
Dalam implementasi di lapangan, pengembangan pengorganisiran kelompok
pekerja rumahan di kolaborasikan dengan Roadmap program Mampu. Kegiatan
yang dilakukan antara lain Advokasi perlindungan hukum bagi pekerja rumahan,
pemberdayaan ekonomi pekerja rumahan, akses jaminan sosial bagi pekerja
rumahan, dan peningkatan kapasitas.
Sejauh ini keberadaan pekerja rumahan masih tersamarkan, Ketiadaan
pengakuan dan perlindungan secara hukum menambah kerentanan pekerja rumahan
dalam rantai produksi. Tidak jarang mereka menjadi objek eksploitasi pemberi
kerja. Mulai dari upah kerja yang rendah, kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja
yang tidak menentu bahkan cenderung lebih panjang dibandingkan dengan buruh
pabrik dan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. Upaya perlindungan hukum
pekerja rumahan sudah dilakukan oleh mitra MAMPU beserta JPRI. Mulai dari
penyusunan Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, hingga
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
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Tabel 3.4. Peta Advokasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumahan
Kebijakan yang
Didorong
Peraturan Daerah
DIY tentang
Ketenagakerjaan

Proses
-

-

Peraturan Daerah
Sumatra Utara
Tentang Sistem
Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan
Provinsi Sumatra
Utara

-

-

-

Rancangan Peraturan Bupati DIY disusun oleh Dinas
tenaga kerja Daerah Istimewa Yogyakarta beserta
JAMPI (Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja
Informal).
Tim panitia penyusun NA dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DIY sedang melakukan kajian
dengan pihak ketiga yang berasal dari fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada.
Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh Bitra
bersama dengan Aliansi Peduli Pekerja Rumahan
Sumatra utara, Dinas Tenagakerja dan DPRD Sumatra
utara cq. staf alhi dan akademisi.
Ranperda diserahkan ke DPRD pada tahun 2016
Pada September 2019, Ranperda dibahas di DPRD
Sumatra Utara.
Pada Oktober 2019, rancangan peraturan dikirim
oleh Biro Hukum Provinsi Sumatra Utara untuk
difasilitasi oleh Kemendag RI. Hasil fasilitasi
Kemendag RI merekomendasikan pasal 31 s.d 40
tentang perlindungan pekerja rumahan dihapus. Hal
ini menjadi masalah karena Ranperda tersebut isinya
adalah tentang perlindungan pekerja rumahan. Oleh
karena itu, JPRI didampingi oleh BITRA bersama
dengan DPRD, Disnaker, dan akademisi, melakukan
audensi ke Kemendag RI pada akhir bulan Januari
2020 untuk mendorong adanya peninjauan ulang hasil
fasilitasi.
Hasil dari kunjungan tersebut: Kemendag RI
merekomendasikan para pihak untuk membuat surat
keberatan agar hasil fasilitasi dapat ditinjau ulang.
Surat keberatan tersebut sedang diproses oleh Biro
Hukum Provinsi Sumatra Utara dan Kementerian
dalam negeri RI. Kini, tim penyusun masih menunggu
jawaban secara resmi dari Kementerian dalam negeri
terkait Ranperda--sesuai usulan rancangan yang telah
selesai dibahas dengan DPRD Provinsi Sumatra Utara-agar dapat segera disahkan.
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Kebijakan yang
Didorong

Proses

Peraturan
Gubernur
Jawa Tengah
tentang tentang
Perlindungan
Pekerja Rumahan

-

Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jawa
Tengah disusun oleh perempuan pekerja rumahan
mandiri bersama Jaringan advokasi pelindung pekerja
rumahan Jawa tengah.

Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
RI tentang
Perlindungan
Pekerja Rumahan

-

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
RI (Rapermenaker) tentang Perlindungan Pekerja
Rumahan disusun oleh Trade Union Rights Centre
(TURC) sebagai mitra MAMPU bersama-sama dengan
akademisi.
Rapermenaker ini telah diserahkan ke Kementerian
Ketenagakerjaan RI pada 10 Desember 2018
Direktorat Jendral di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan sedang berkordinasi antar divisi untuk
mendiskusikan substansi Rapermenaker tersebut.

-

Selain melakukan advokasi produk hukum yang pro terhadap perlindungan
pekerja rumahan, para pekerja rumahan yang tergabung dalam JPRI juga aktif
melakukan advokasi dana desa di wilayahnya masing-masing. Advokasi dana
desa ini dilakukan agar pekerja rumahan dapat mengakses program-program
pemerintah desa, sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga43.
Lebih jauh, pekerja rumahan juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di desa
seperti; kegiatan Posyandu, rapat perencanaan partisipatif desa, dan musyawarah
dusun. Dalam setiap kegiatan, para pekerja rumahan ini membawa usulan
kelompok seperti kegiatan pemberdayaan perempuan44.
Di Kabupaten Sukabumi, kelompok pekerja rumahan dampingan TURC
turut terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kerangka
SDGs. Dalam prosesnya, pekerja rumahan bekerja sama dengan serikat Pekka
kabupaten Sukabumi untuk mengidentifikasi berbagai masalah sosial ekonomi
di 15 Kecamatan. Dalam kegiatan tersebut ditemukan berbagai persoalan yang
dapat dijadikan prioritas pembangunan sejalan dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan
di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi daerah
dengan kerangka SDGs45.
43
44
45
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Dalam upaya membangun kekuatan kolektif, JPRI telah berjejaring dengan
berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sektor privat, akademisi, dan organisasi
masyarakat sipil untuk memperkuat organisasi dan membuka akses terhadap
program-program pemerintah. Dalam implementasi program MAMPU, pekerja
rumahan diposisikan sebagai aktor utama perubahan. Pada proses pendampingan,
ditemukan banyak tokoh perempuan pekerja rumahan (local champion) yang
menjadi motor penggerak di wilayah masing-masing.
Tahun 2020 JPRI tergabung dalam jaringan HomeNet Asia Tenggara
(HomeNet Southeast Asia/HNSEA--sebuah jejaring internasional dan aksi
kolektif yang berfokus pada isu-isu perlindungan pekerja rumahan46. Pada 1011 Maret 2020, diselenggarakan sebuah rapat pembentukan kepengurusan baru
HomeNet Indonesia yang dilaksanakan di Yogjakarta. Acara ini dihadiri oleh
Perwakilan JPRI Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan pihak Sekretariat HNSEA. Pada rapat besar tersebut, terpilih kepengurusan
baru HomeNet Indonesia yang diketuai oleh Ibu Wuwun dari JPRI Jawa Timur,
Ibu Warisah dari JPRI Jawa Tengah, dan Ibu Muzulhayani yang dari JPRI Jakarta
Banten. Program kerja dari HomeNet Indonesia antara lain; advokasi kebijakan,
pelatihan, dan akses permodalan usaha.

Penutup
Pekerja rumahan di Indonesia mengalami berbagai bentuk kerentanan
yang berakar dari tidak terlihatnya eksistensi kerja mereka. Hal ini disebabkan
karena pekerjaan yang dilakukan menggunakan sistem putting-out, bekerja di
dalam rumah, hubungan kerjanya informal, dan absennya kebijakan publik yang
mampu memotret kehadiran pekerja rumahan sebagai pekerja. Pekerja rumahan
didominasi oleh perempuan dan jauh dari akses perlindungan sosial. Banyaknya
lapisan kerja, membuat pekerja rumahan tidak terhubung langsung dengan pemberi
kerja, sehingga mereka sulit melakukan advokasi.
Di Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan yang ada masih bias sektor formal.
Di sektor informal pun tidak ada kebijakan yang secara khusus mengatur skema
hubungan kerja, upah, dan perlindungan bagi pekerja. Di beberapa negara seperti
Kanada, Thailand, Filipina, Italia, Finlandia, dan Australia, telah memiliki
kebijakan terkait perlindungan pekerja rumahan dengan bentuk yang berbedabeda. Pemerintah Indonesia pun belum meratifikasi Konvensi ILO 177 tentang
Kerja Rumahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab isu kerja rumahan sulit
46
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diakui dan dikenali ditataran pemangku kebijakan. Akhirnya, membuat advokasi
kebijakan perlindungan pekerja rumahan mengalami proses yang panjang dan
berliku.
Meski menghadapi jalan terjal, lebih dari 3000 pekerja rumahan yang terdata
dan didampingi oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia membentuk sebuah
aksi kolektif yang dinamai Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI). Melalui
wadah JPRI, pekerja rumahan melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional
maupun lokal. Di tingkat nasional, kebijakan yang didorong ialah Rapermenaker
RI tentang Perlindungan Pekerja Rumahan. Di tingkat lokal, kebijakan yang
didorong yakni Peraturan Bupati di DIY, Peraturan Daerah di Sumatra Utara, dan
Peraturan Gubernur di Jawa Tengah.
Aksi kolektif yang dilakukan pekerja rumahan di tengah-tengah kerentanan
yang mereka hadapi dalam konteks kerja rumahan, menunjukkan bahwa ada
agensi pekerja rumahan sebagai aktor perubahan. Hingga kini berbagai kebijakan
tersebut masih terus diadvokasi untuk dapat disahkan. Aksi kolektif yang dilakukan
JPRI ini dapat diadposi dalam konteks yang lebih luas yaknis sektor informal
secara umum di Indonesia--yang hingga kini masih menjadi kelompok rentan dan
terabaikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Beberapa rekomendasi yang ditawarkan dalam tulisan ini untuk mendorong
pemenuhan perlindungan pekerja rumahan yakni: (a) pemerintah Indonesia harus
segera meratifikasi Konvensi ILO 177 tentang Kerja Rumahan sebagai bentuk
komitmen internasional dan nasional untuk melindungan pekerja rumahan. Hal ini
juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 pada tujuan nomor 8
tentang kerja layak; (b) mengintegrasikan kepentingan pekerja informal, termasuk
di dalamnya pekerja rumahan dalam agenda reformasi kebijakan ketenagakerjaan;
(c) mengesahkan kebijakan mengenai perlindungan pekerja rumahan sesegera
mungkin--baik di tingkat nasional melalui Rapermenaker maupuan di tingkat
lokal.
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Pendahuluan
Kreativitas1 telah menjadi kata kunci bagi anak muda Indonesia masa kini.
Menjadi entrepreneur dengan mendirikan atau bekerja di perusahaan rintisan/
start-up, atau berkarier sebagai freelancer, telah menjadi tren yang lekat dengan
kehidupan mereka sejak beberapa tahun terakhir. Tren ini muncul seiring dengan
upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi kreatif sejak 2010-an karena
faktor potensi kontribusinya yang besar terhadap Gross Domestic Product (GDP
atau Produk Domestik Bruto, PDB) serta kemampuan industri ini menyerap tenaga
kerja.2 Secara resmi, pemerintah mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
membuka jurusan-jurusan yang berkaitan dengan industri kreatif.3 Demikian pula
beberapa program vokasi di universitas membuka jurusan terkait pengembangan
sektor ekonomi kreatif.4
Pada saat yang sama, wacana mengenai entrepreneuship/kewirausahaan pun
kian mengemuka dan menjadi buzzwords dari industri kreatif itu sendiri. Anak
1
2

3

4

Di masa ini, kreativitas dianggap bernilai sejauh ia dapat menghasilkan keuntungan/profit. Lihat di
antaranya Oli Mould, Against Creativity. London: Verso, 2018.
Lihat di antaranya “Menperin: Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Ditargetkan 7,5”, Kemenperin.
go.id, 6 Oktober 2015, https://kemenperin.go.id/artikel/13182/Menperin:-Kontribusi-PDB-EkonomiKreatif-Ditargetkan-7 (diakses 5 Mei, 2020).
“Mendikbud Dorong SMK Buka Prodi Industri Kreatif”, Berita Satu.com, 14 April 2017, https://www.
beritasatu.com/kesra/425228/mendikbud-dorong-smk-buka-prodi-industri-kreatif (diakses 5 Mei,
2020).
Lihat di antaranya, “Prodi Periklanan Kreatif Vokasi UI Hadirkan Kolaborasi Bersama TBWA
Indonesia”, Suara Merdeka.com, 23 Januari 2020, https://www.suaramerdeka.com/news/baca/214822/
prodi-periklanan-kreatif-vokasi-ui-hadirkan-kelas-kolaborasi-bersama-tbwa-indonesia (diakses 5 Mei
2020).
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muda yang ‘kreatif’ didorong untuk menjadi entrepreneur, termasuk dengan jalan
membuat berbagai start-up. Pemerintah bahkan membuat ‘Gerakan Nasional 1000
Startup Digital’ untuk mewadahi inisiatif dari anak-anak muda dengan semangat
entrepreneurship tadi.5
Salah satu momen penting dari menggemanya wacana mengenai
entrepreneurship dalam industri kreatif adalah didirikannya Badan Ekonomi
Kreatif (Bekraf) pada tahun 2015.6 Bekraf menyebut industri kreatif mencakup
pada 16 subsektor (bidang pekerjaan).7
Selain karena terus diwacanakan pemerintah, iming-iming soal fleksibilitas
yang salah satunya ditandai dengan hubungan kerja temporer juga menarik minat
anak muda untuk berkarier sebagai ‘pekerja kreatif’. Survei yang dilakukan
sebuah start-up pada Januari 2020 lalu menyebut mereka yang bekerja di bidang
desain, penulisan dan pemasaran8 menempati proporsi terbesar dari pekerja yang
meminati status kerja freelance.9
Hasil survei tersebut tidak mengherankan mengingat konsekuensi dari
hubungan kerja temporer seringkali diabaikan. Hubungan kerja ini, di mana para
pekerja tidak terikat pada rezim jam kerja ala buruh kantoran, kerap kali dimaknai
sebagai bentuk kebebasan. Padahal, jika ditinjau lebih dalam, hubungan kerja ini
sesungguhnya penuh kerentanan: kondisi kerja yang membahayakan kesehatan,
ketiadaan kepastian kerja dan perjanjian kerja, pengelabuan hubungan kerja,
hingga ketiadaan jaminan serta perlindungan sosial. Kondisi-kondisi kerja–yang
juga menjadi ciri khas dari industri kreatif—ini disebut flexploitation.10
5

6

7
8
9

10
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“Gerakan Nasional 1000 Startup Digital,” Kominfo.go.id, 13 November 2018, https://aptika.kominfo.
go.id/2018/11/1000-startup-digitall/ (diakses 30 April 2020). Namun, ironisnya, pada saat yang sama,
pemerintah meningkatkan penggusuran para ‘entrepreneur tradisional’ seperti para pedagang di
pinggir jalan. Lihat di antaranya, “PKL yang Digusur Akan Direlokasi ke Pasar Enjo,” Jawapos.com,
17 Oktober 2018, https://www.jawapos.com/jpg-today/17/10/2018/pkl-yang-digusur-akan-direlokasike-pasar-enjo/ (diakses 5 Mei 2020).
Adi Permana, “Bekraf dan ITB Mendorong Mahasiswa Menjadi Pengusaha Kreatif untuk Menopang
Ekonomi Bangsa,” itb.ac.id, 18 September 2019, https://www.itb.ac.id/news/read/57257/home/
bekraf-dan-itb-mendorong-mahasiswa-menjadi-pengusaha-kreatif-untuk-menopang-ekonomi-bangsa
(diakses 5 Mei 2020).
Lihat https://www.bekraf.go.id/subsektor.
Ketiga jenis pekerjaan tersebut merupakan bidang pekerjaan yang ada di dalam industri kreatif.
Rezha Hadyan, “Pekerjaan sebagai Freelancer Banyak Dipilih oleh Generasi Muda,
Kenapa?”, entrepreneur.bisnis.com, 13 Februari 2020, https://entrepreneur.bisnis.com/
read/20200213/263/1201349/pekerjaan-sebagai-freelancer-banyak-dipilih-oleh-generasi-mudakenapa (diakses 5 Mei 2020); “Tren Freelance in Indonesia: Tiga Alasan Utama Menjadi Freelance,”
Republika.co.id, 16 Februari 2020, https://republika.co.id/berita/q5oj1q6717000/tren-freelance-diindonesia-tiga-alasan-utama-menjadi-freelance (diakses 5 Mei 2020).
Greig de Peuter, “Creatve Economy and Labor Precarity: A Contested Convergence,” Journal of
Communication Inqury, 2011, Vol. 35(4), hlm. 417-425.
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Para pekerja di industri kreatif jamak disebut ‘pekerja kreatif’. Meski terdengar
normal, penyebutan ini telah memunculkan setidaknya tiga konsekuensi. Pertama,
memunculkan wacana pembedaan kategori antara ‘buruh kasar’ yang diandaikan
tidak kreatif dan ‘pekerja kreatif’ yang terdidik nan intelek. Kedua, memengaruhi
persepsi para pekerja di industri kreatif mengenai posisi mereka dalam kelas sosial
di masyarakat. Ketiga, mengondisikan pula kondisi dan hubungan kerja para
pekerja di industri kreatif.
Artikel ini melihat bahwa flexploitation merupakan faktor utama yang
menyebabkan informalisasi kerja di industri kreatif dan menyebabkan kerentanan
para pekerja di dalamnya. Tren informalisasi tersebut diperdalam dengan
pengelabuan hubungan kerja melalui wacana yang keliru soal ‘pekerja kreatif’
serta entrepreneurship yang berkelindan dengan gig economy. Namun, berbagai
dampak dari informalisasi kerja yang merugikan para pekerja di dalamnya
tak pernah menjadi perhatian pemerintah dan penyelenggara negara lainnya.
Infomalisasi kerja yang ada di dalam industri kreatif malah dilanggengkan melalui
berbagai beleid yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, pengorganisiran pekerja
di industri kreatif menjadi semakin krusial. Selain pengorganisiran pekerja di
industri kreatif, artikel ini juga berargumen bahwa komitmen dan arah kebijakan
para penyelenggara negara dalam melindungi kelas pekerja pun sangat krusial
dalam menentukan masa depan para pekerja di industri kreatif.
Struktur artikel ini akan didasarkan pada argumen-argumen tersebut. Setelah
pendahuluan, tulisan akan dilanjutkan dengan penjelasan soal industri kreatif di
Indonesia serta kerja-kerja yang tercakup di dalamnya. Pada bagian selanjutnya,
tulisan akan menyoroti praktik dan kerentanan yang dihadapi para pekerja.
Kemudian, artikel ini akan mendedah pengelabuan hubungan kerja termasuk di
dalam gig economy dalam kaitannya dengan situasi kerentanan pekerja kreatif.
Analisis posisi pekerja di industri kreatif dalam ketenagakerjaan Indonesia secara
umum akan dibahas pada sub judul kelima. Terakhir, tulisan akan ditutup dengan
rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan penyelenggara negara lain.

Industri Kreatif dan Kerja-Kerja yang Ada di Dalamnya
Istilah ekonomi kreatif mulai ramai dibicarakan setelah dibentuknya Bekraf
pada 2015, namun perkembangannya sendiri sudah dimulai setidaknya sejak 2008.
Pada saat itu, cetak biru ekonomi kreatif diperkenalkan.11 Kebijakan mengenai
11

“Pameran Ekonomi Kreatif “Indonesia BIsa!”, https://dgi.or.id/read/news/pameran-ekonomi-kreatifindonesia-bisa.html (diakses 5 Mei 2020).
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ekonomi kreatif pun diadopsi secara formal pada 2009 melalui Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Sejak saat itu,
ekonomi kreatif menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi Indonesia secara
keseluruhan.
Kini industri kreatif atau yang kerap dipertukarkan dengan istilah ekonomi
kreatif dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.12 Pemerintah
pun terus memacu perkembangan ekonomi kreatif, yang mereka sebut sebagai
“sektor ekonomi yang menjanjikan.”13 Disebut demikian karena daya serap tenaga
kerja dan kontribusi ekonomi sektor ini memang tak bisa disebut kecil. Hingga
2017, industri kreatif telah menyerap sekitar 17,43 juta tenaga kerja (atau sekitar
13,99% dari jumlah keseluruhan penduduk yang bekerja) serta menyumbang
sekitar 7,43% dari GDP.14
Berikut tabel jumlah pekerja industri kreatif berdasarkan tahun dan
persentasenya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja (pada Februari
tiap tahunnya) serta besaran persentase kontribusi industri kreatif terhadap PDB:
Tabel 4.1. Jumlah Pekerja Industri Kreatif dan Kontribusi
Industri Kreatif terhadap GDP
No.

Tahun

1.
2.
3.

2015
2016
2017

Jumlah pekerja industri kreatif
(%)
15,96 juta (13,21%)
16,91 juta (14,01%)
17,43 juta (13,99%)

Kontribusi terhadap PDB
(%)
7,38%
7.43%
7.43%

Sumber: disarikan dari berbagai sumber.

Di balik angka-angka yang tidak bisa dibilang kecil tersebut, terdapat
berbagai masalah yang menimpa para pekerja di industri kreatif—akan dibahas
pada sub judul berikutnya. Selain itu, statistik dan hasil survei ekonomi kreatif
tahun 2016 menyebutkan bahwa mayoritas pekerja industri kreatif berstatus
12

13

14

68

“Melebur dengan Kementerian Pariwisata, Wishnutama: Bekraf Masih Penting,” Kontan.co.id,
26 Oktober 2019, https://nasional.kontan.co.id/news/melebur-dengan-kementerian-pariwisatawishnutama-bekraf-masih-penting (diakses 5 Mei 2020).
Lorenzo Anugrah Mahardika, “Sektor Kreatif Berpotensi Jadi Penggerak Utama Perekonomian
Nasional,” BIsnis.com, 16 Oktober 2019, https://ekonomi.bisnis.com/read/20191016/9/1159672/
sektor-kreatif-berpotensi-jadi-penggerak-utama-perekonomian-nasional (diakses 5 Mei 2020).
Yuliawati, “Impian Industri Kreatif Tanah Air Menapaki Jejak Korea,” Katadata.co.id, 8 April 2019,
https://katadata.co.id/berita/2019/04/08/impian-industri-kreatif-tanah-air-menapaki-jejak-korea
(diakses 5 Mei 2020).
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informal (52,6%).15 Ini sejalan dengan informalisasi yang terjadi di dalam industri
kreatif, yang akan dijelaskan pada sub judul ketiga dan keempat. Industri kreatif
di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia erat kaitannya dengan perkembangan industri
kreatif di Inggris pada akhir 1997.16 Pada saat itu, pemerintah Inggris menetapkan
industri kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi utama, menggantikan apa
yang sebelumnya disebut sebagai ‘industri kebudayaan’.17 Berbagai pekerjaan
yang mengandalkan kreativitas dan keahlian individual masuk ke dalam kategori
industri kreatif, seperti desain, periklanan, fesyen, penerbitan, dan sebagainya.
Di Indonesia sendiri ada 16 subsektor yang termasuk ke dalam industri kreatif,
yakni aplikasi dan pengembang permainan; arsitektur; desain interior; desain
komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video; fotografi;
kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi
dan radio.18
Selain 16 subsektor tersebut, ada pula pekerjaan lain yang sebetulnya dapat
dikategorikan ke dalam industri kreatif, misalnya pekerjaan di bidang penelitian
dan media. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak masuk karena secara internasional
memang tidak ada standar mengenai pekerjaan apa saja yang masuk ke dalam
industri kreatif.19 Ketiadaan standar itu sendiri berkaitan dengan adanya perdebatan
teoretis yang mempermasalahkan definisi mengenai kerja komunikasi serta kerja
kebudayaan yang kemudian berpengaruh pada definisi mengenai kerja kreatif.20
Perdebatan tersebut juga menentukan bidang pekerjaan apa saja yang termasuk ke
dalam subsektor kerja industri kreatif.

15

16
17
18
19
20

Lihat “Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 2016”, bekraf.go.id, https://www.google.com/
search?q=data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif-2016&oq=data-statistik-dan-hasil-surveiekonomi-kreatif-2016&aqs=chrome..69i57j0.770j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# (diakses 5 Mei
2020).
Lihat Lily Kong, “From cultural industries to creative industries and back? Towards clarifying theory
and rethinking policy”, Inter-Asia Cultural Studies, Oktober 2014, Vol.15:4, hlm. 593-607.
Greig de Peuter, Op.Cit., dan Lily Kong, ibid.
Lihat https://www.bekraf.go.id/subsektor, Loc. Cit.
Lily Kong, Op.Cit.
Lihat di antaranya Christian Fucsh dan Marisol Sandoval, “Digital Workers of the World Unite! A
Framework for Critically Theorising and Analysing Digital Labour,” tripleC: Communication,
Capitalism & Critique, September 2014, Vol.12(2), hlm. 486-563; Jane Zheng dan Roger Chan, “The
Impact of ‘creative industry clusters’ on cultural and creative industry development in Shangghai,”
City, Culture and Society, Maret 2014, Vol. 5(1), hlm. 9-22; Lily Kong, Op.Cit.; dan Nicole S. Cohen,
“Cultural Work as a Site of Struggle: Freelancer and Exploitation,” Capitalism & Critique, Mei 2012,
Vol. 10(2), hlm. 141-155;
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Bagi penulis, persinggungan kerja-kerja di dalam industri ini merupakan tolok
ukur penting dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan industri kreatif.21
Menurut penulis, kerja-kerja di industri ini memiliki hubungan erat dengan kerjakerja di sektor digital. Ini misalnya dapat dilihat pada kerja-kerja yang berkaitan
dengan pembuatan konten serta kerja-kerja pemasaran atau periklanan. Contohnya
dapat dilihat pada para pekerja desain di perusahaan-perusahaan berbasis digital
atau para pekerja di bidang industri kreatif (desain, fesyen, jasa kuliner, dan
sebagainya) yang mengandalkan berbagai aplikasi digital atau membuat online
shop di media sosial/toko berbasis daring di media sosial (TDMS).22
Selain itu, aspek material dari kerja-kerja yang bersifat kreatif pun dapat dilihat
pada berbagai jenis kerja yang ada di dalam industri kreatif. Sebagai ilustrasi, kerjakerja di bidang seni pertunjukan bukan hanya melibatkan para seniman, tetapi juga
mereka yang menata panggung, mengatur jalannya pertunjukkan, dan sebagainya.
Begitu pula kerja-kerja di bidang perfilman yang tidak hanya melibatkan para
aktor, sutradara atau penulis naskah, tapi juga para kru yang mengurusi lampu,
menata lokasi syuting, merias wajah hingga menyiapkan logistik film.

Kondisi Kerja dan Kerentanan Pekerja Industri Kreatif dalam
Flexploitation dan Dilema tentang Otonomi Pekerja
Perkembangan industri kreatif ada di dalam konteks mode produksi postfordism yang tidak lagi bersandar pada proses produksi yang masif, melainkan
mengandalkan specialty dari para pekerjanya.23 Meski demikian, mode produksi
post-fordist tidak selalu digunakan di industri kreatif. Demi mendatangkan
keuntungan ekonomi, misalnya, tidak jarang sebuah produk hasil kreativitas yang
artistik diproduksi ulang secara massal atau diproduksi dengan mode fordisme.24
Salah satu ciri utama dari mode produksi post-fordist adalah model kerja
dengan piece-wage atau upah yang diberikan berdasarkan output hasil kerja.25
21
22

23

24
25
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Pendapat ini didasarkan pada beberapa referensi, terutama Christian Fucsh dan Marisol Sandoval,
Ibid.
Fathimah Fildzah Izzati, “Di balik toko online ada kerja perempuan yang terabaikan”, The Conversation,
30 Oktober 2019, https://theconversation.com/di-balik-toko-online-ada-kerja-perempuan-yangterabaikan-126030 (diakses 5 Mei 2020).
Lihat di antaranya Martha Crowley, Daniel Tope, Lindsey Joyce Chamberlain, dan Randy Hodson,
“New Taylorism at Work: Occupational Change in the Post-Fordist Era,” Social Problems, Agustus
2010, Vol. 57(3), hlm. 424.
Lily Kong, Op.Cit.
Lihat di antaranya Anand Chand, “At the bottom of a global commodity chain –how different really
are hourly wage rates and piece rate? (Report),” Industrial Relations Journal, Maret 2012, Vol. 43(2),
hlm. 171(21).
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Sistem kerja dengan piece wage, berbasis project dan dalam derajat tertentu tidak
bisa dimekanisasi pun menjadi ciri yang umum ditemui dari sistem kerja di dalam
industri kreatif,26 selain organisasi kerja fleksibel yang juga telah mengakar kuat.27
Model kerja dengan piece-wage ini kian memberi kerentanan pada pekerja
seiring dengan semakin berkembangnya Labour Market Flexibility (LMF)/pasar
tenaga kerja fleksibel sejak 1980an.28 Para pekerja di industri kreatif dihadapkan
pula pada flexploitation yang dicirikan dengan meningkatnya sistem kerja yang
“intermittent, irregular, and informal.”29 Para pekerja yang masih kurang memiliki
pengalaman serta para cadangan tenaga kerja/unemployed terjebak pasar kerja
yang terbatas.30 Mereka dihadapkan pada pilihan yang serba tidak mengenakkan:
menganggur atau bekerja dengan upah rendah, dapat digantikan sewaktu-waktu,
dan bekerja dalam status kerja temporer selamanya.31
Dengan kata lain, seiring dengan kian intensifnya LMF, informalisasi kerja di
dalam industri kreatif terjadi melalui flexploitation. Flexploitation yang dicirikan
dengan masifnya kerja-kerja yang bersifat temporer dan dipenuhi ketidakpastian—
termasuk ketidakpastian penghasilan—ini berdampak pada kondisi kerja yang
rentan.32 Ketiadaan job security, jaminan dan perlindungan sosial yang dihasilkan
dari flexploitation merupakan beberapa jenis kerentanan utama yang dialami para
pekerja di industri kreatif. Sebagai ilustrasi, kebanyakan para pekerja di sektor ini
kesulitan untuk mengakses hunian.33 Selain itu, mereka pun mengalami kesulitan
dalam mengakses jaminan/perlindungan sosial berupa dana pensiun karena bekerja
dalam beberapa project dengan pemberi kerja yang berbeda-beda.34 Oleh karena
itu, para pekerja dengan status kerja lepas seperti freelancer di industri kreatif pun
berploriferasi dengan cepat di dalam flexploitation.35
26
27
28
29
30

31
32
33

34
35

Lihat di antaranya Nick Srnicek, Platform Capitalism, 2017, Cambridge: Polity Press.
Jim Shorthose; Gerard Strange, “The new cultural economy, the artist and social configuration of
autonomy,” Capital & Class, November 2004, Vol. 28(3), hlm. 43-59.
Rainer Dombols, tinjauan buku Unscocial Europe: Social Protection or Flexiploitation? Karya Anne
Gray, Contemporary Sociology, Maret 2007, Vol. 36(2), hlm. 169-171.
Jim Shorthose; Gerard Strange, Op.Cit., hlm. 47.
Termasuk dalam sistem kerja magang. Lihat di antaranya Permata Adinda, “Semrawut Sistem
Pemagangan di Indonesia,” Asumsi.co, 28 Januari 2020, https://www.asumsi.co/post/semrawutsistem-pemagangan-di-indonesia (diakses 20 Maret 2018).
Rainer Dombols, Op.Cit.
Lily Kong, Op.Cit.
Wawancara Whiteboard Journal dengan Cecil Mariani, “Tentang Nasib Buruh sampai Pekerja Kreatif
Dalam RUU Cipta Kerja,” 2 Maret 2020, https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/
tentang-nasib-buruh-sampai-pekerja-kreatif-dalam-ruu-cipta-kerja/ (diakses 5 Maret 2020).
Lily Kong, Op.Cit.
Lihat di antaranya di Nicole S. Cohen, Op.Cit.
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Sebagaimana telah disebutkan di pendahuluan, dalam flexplitation, para
pekerja di industri kreatif juga dihadapkan pada kondisi kerja yang membahayakan
kesehatan dan keselamatan pekerja. Terdapat beberapa kondisi kerja buruk yang
paling umum yang dialami oleh para pekerja di industri kreatif. Pertama, overwork
atau bekerja melebihi jam kerja standar (8 jam kerja per hari). Kedua, kerap
menerima upah yang rendah dan tidak sesuai dengan standar hidup layak menurut
peraturan perundang-undangan. Ketiga, perempuan mendapatkan upah yang lebih
rendah daripada laki-laki. Keempat, maraknya penangguhan upah.
Berada di bawah bayang-bayang fleksibilitas sekaligus sistem kerja piecewage, para pekerja industri kreatif seringkali dituntut untuk menyelesaikan
pekerjaan di luar jam kerja standar tanpa mendapatkan upah lembur.36 Para pemberi
kerja, agency atau klien di bidang periklanan, misalnya, seringkali meminta
para graphic designer atau copywriter untuk merevisi pekerjaan mereka secepat
mungkin. Hal ini pun dimungkinkan seiring dengan kian intensifnya era digital.
Para pekerja seringkali terpaksa menyelesaikan semuanya hingga larut malam
dan bahkan pagi keesokan harinya. Tentu ini membahayakan kesehatan fisik dan
mental mereka. Beberapa kasus bahkan menyebabkan kematian.37
Meski dampaknya fatal, hal tersebut terus terjadi seiring dengan
dilanggengkannya wacana mengenai overwork sebagai bagian dari ‘passion serta
‘dedikasi’ seorang ‘pekerja kreatif’.38
Selain itu, para pekerja di industri kreatif pun kerap menerima upah yang
tidak sesuai dengan standar hidup layak. Salah satu penyebabnya adalah adanya
persaingan/kompetisi yang ketat di dalam pasar tenaga kerja industri kreatif.
Persaingan yang membuat pekerjaan semakin sulit didapat membuat para pekerja
terpaksa menerima project apa saja, biasanya dengan upah rendah.39 Para pemberi
kerja pun seringkali menjadikan alasan “banyak yang mampu mengerjakan
pekerjaan ini” sebagai dalih untuk memberikan upah murah.
36
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Sattwika Duhita, “Tren Jam Kerja Fleksibel Bikin Anak Muda Lupa Kalau Lembur Harusnya
Dibayar,” Vice.id, 11 April 2018, https://www.vice.com/id_id/article/8xkdbv/tren-jam-kerja-fleksibelbikin-anak-muda-makin-lupa-kalau-lembur-harusnya-dibayar (diakses 21 April 2018).
Lihat di antaranya Aditya Eka Prawira, “30 Jam Tak Tidur, Mita Diran si Gadis Copywriter Meninggal
Dunia,” Liputan6.com, 16 Desember 2013, https://www.liputan6.com/health/read/775867/30-jamtak-tidur-mita-diran-si-gadis-copywriter-meninggal-dunia (diakses 25 Mei 2017).
Wawancara Whiteboard Journal dengan Ellena Ekarahendy, “Membicarakan Hak Freelance Hingga
Budaya Lembur yang Jadi Kebanggaan, Bersama SINDIKASI,” 13 Februari 2019, https://www.
whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/membicarakan-hak-freelance-hingga-budaya-lemburyang-jadi-kebanggaan-bersama-sindikasi/ (diakses 29 Maret 2019).
SINDIKASI, “Pedoman Kontrak Kerja Freelancer,” Buku Panduan, 2019, dapat juga diakses melalui
https://www.sindikasi.org/.
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Dalam persoalan upah ini, kerentanan perempuan lebih tinggi dibanding
laki-laki. Perempuan pekerja di industri kreatif rata-rata mendapatkan upah yang
lebih rendah dari laki-laki. Pada tahun 2016, rata-rata upah perempuan sebesar
Rp1.818.698 per bulan, sementara laki-laki Rp2.281.582.40 Terdapat selisih
Rp462.884 atau lebih rendah 25,4%. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan
masih selalu dianggap sebagai extra earner atau pencari nafkah tambahan
meskipun sebenarnya merupakan tulang punggung keluarga.41 Perbedaan upah ini
dimungkinkan karena eksisnya struktur masyarakat patriarkal.42
Penangguhan upah juga kerap dialami para pekerja industri kreatif, atau yang
kerap mereka sebut dengan: “Invoice telat cair.”43 Fleksibilitas kerja sering kali
dijadikan dalih oleh para pemberi kerja saat menangguhkan upah para pekerja.
Dalam banyak kasus, para pekerja bahkan mengalami pembatalan pembayaran
karena klien yang menghilang ditelan bumi atau project dibatalkan tiba-tiba.
Kondisi-kondisi yang membuat berbagai pekerjaan di industri kreatif dapat
dikatakan termasuk ke dalam kategori shit jobs44 tersebut kemudian berdampak
pada kesehatan dan keselamatan pekerja, termasuk kesehatan mental.45 Resah,
cemas dan merasa terisolasi merupakan beberapa mental state yang sering dialami
oleh para pekerja di industri kreatif akibat kondisi kerja di bawah flexploitation.46
Meski demikian, mereka tidak banyak memiliki pilihan kecuali tetap menjual
tenaga kerja mereka.47
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“Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif 2016”, bekraf.go.id, https://www.google.com/searc
h?q=hasil+survei+ekraf+2016&oq=hasil+survei+ekraf+2016&aqs=chrome..69i57.8127j0j4&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8# (diakses 5 Mei 2020).
Lihat soal ini di antaranya di Maria Mies, Patriarchy & Accumulation on a World Scale : Women in the
Internasional Division of Labour (New Edition), 1998, London: Zed Book Ltd.
Lihat konsep mengenai ‘patriarchy of wage’ dalam Silvia Federici, Caliban and The Witch: Women,
the Body and Primitive Accumulation, 2014 (edisi revisi), Autonomedia.
Lihat berita soal ini di antaranya di Robertus Rony Setiawan, “Nasib pekerja lepas industri kreatif:
Minta cepat, bayar telat,” Alinea.id, 1 Mei 2019, https://www.alinea.id/nasional/nasib-pekerja-lepasindustri-kreatif-minta-cepat-bayar-telat-b1XfP9j3j?type=all (diakses 17 Mei 2019).
David Graeber, Bullshit Jobs, 2018, Great Britain: Allen Lane.
SINDIKASI, “Kerja Keras Menukar Waras: Masalah Kesehatan Jiwa sebagai Bagian Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)”, Kertas Posisi, 2018. Dipublikasikan di https://c2o-library.net/wp-content/
uploads/2018/02/sindikasi_kertasposisi_k3.pdf (diakses 20 Februari 2019).
Lily Kong, Op.Cit.
Ini yang disebut oleh Marx sebagai “free in the double sense”. Di satu sisi, para pekerja merupakan
‘pemilik bebas’ atas tenaga kerjanya sendiri. Namun, di sisi lain, mereka tidak memiliki komoditi
apapun untuk dijual demi memenuhi keburuhsan hidup mereka, kecuali tenaga kerjanya sendiri. Lihat
Karl Marx, Capital Volume 1, 1887, Online version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org)
1995, 1999.
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Problem kesehatan mental ini juga berkelindan dengan masalah lain, yakni
soal otonomi yang mereka miliki. Dalam derajat tertentu, para pekerja di industri
kreatif memiliki otonomi yang lebih besar dibanding pekerja di sektor lain48
sehingga tidak sepenuhnya teralienasi dari hasil kerjanya. Para seniman, desainer
grafis, creative writer, atau arsitek, misalnya, dalam derajat tertentu dapat berkarya
sesuai dengan values atau nilai-nilai yang mereka yakini. Namun otonomi
tersebut seringkali dirampas dari para pekerja. Ini misalnya dapat dilihat dalam
‘art-washing’—dibajaknya seni dan kreativitas untuk kepentingan gentrifikasi.49
Dalam hal ini, kreativitas dan seni digunakan demi penciptaan ruang-ruang kapital
atau wilayah-wilayah ‘trendi’ yang dapat menarik investasi.50
Di dalam art-washing, para pekerja industri kreatif tidak dapat menggunakan
otonomi mereka sepenuhnya karena produk kreativitas mereka dituntut sejalan
dengan kepentingan gentrifikasi yang terjadi. Dengan kata lain, di dalam
artwashing, para pekerja industri kreatif dihadapkan pada pilihan untuk tetap
menjalankan social ethics mereka di tengah pertarungan bertahan hidup.51
Selain itu, para pekerja industri kreatif seperti para ilustrator, desainer grafis,
atau mereka yang bekerja di bidang penerbitan, pekerja seni dan sebagainya,
seringkali juga mengalami permasalahan terkait hak cipta. Banyak hasil kerja
mereka dibajak dan diperjual-belikan tanpa izin terutama di era digital seperti
saat ini.52 Persoalan ini pun memengaruhi kehidupan para pekerja industri kreatif,
termasuk mereka yang bekerja sebagai self-employed workers.
Selain itu, persoalan mengenai otonomi ini juga terkait erat dengan problem
status kerja para pekerja yang ada di industri kreatif. Dengan otonomi, para
pekerja industri kreatif seringkali dianggap sebagai self-employed workers atau
bahkan entrepreneur. Padahal, tidak semua pekerja di industri kreatif merupakan
self-employed workers.
Adanya pengelabuan soal status kerja ini pun kemudian berdampak pada
kondisi pekerja di industri kreatif, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut
berikut ini.
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David Hesmondhalgh dan Sarah Baker, “ ‘A very complicated version of freedom’: Conditions and
experiences of creative labour in three cultural industries,” Poetics, Februari 2010, Vol. 38(1), hlm.
4-20.
Oli Mould, Op.Cit.
Ibid.
Ibid.
Lihat di antaranya Ronny Agustinus, “Bagaimana Johann Goethe & Immanuel Kant Melawan
Pembajakan Buku?”, Tirto.id, 29 November 2019, https://tirto.id/bagaimana-johann-goetheimmanuel-kant-melawan-pembajakan-buku-emvw (diakses 5 Mei 2020); Sivana Khamdi Sukria,
“Memberangus Pembajakan Buku,” Beritagar.id, 23 April 2019, https://beritagar.id/artikel/telatah/
memberangus-pembajakan-buku (diakses 5 Mei 2020).
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Pengelabuan Hubungan Kerja dan Meningkatnya Tren
Informalisasi Kerja di Industri Kreatif dalam Gig Economy
Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, para pekerja di
industri kreatif menghadapi situasi pengelabuan hubungan kerja yang berdampak
pada kondisi kerja yang dipenuhi dengan kerentanan. Di Indonesia, pengelabuan
hubungan kerja ini terjadi melalui dua bentuk. Pertama, melalui penyebutan
‘pekerja kreatif’. Kedua, melalui wacana entrepreneurship yang berproliferasi
dalam gig economy. Selain berdampak pada kondisi kerja, pengelabuan hubungan
kerja ini juga berdampak pada meningkatnya kerentanan.
Melalui sebutan ‘pekerja kreatif’, para pekerja di industri kreatif
dikonstruksikan sebagai self-employed worker. Padahal tidak semua pekerja
kreatif merupakan self-employed worker. Kebanyakan para pekerja di industri
kreatif bekerja pada suatu perusahaan atau tempat kerja tertentu dengan status
kerja yang beragam. Status kerja tersebut di antaranya pekerja lepas (freelance),
pekerja dengan perjanjian kerja tidak tetap,53 pekerja dengan perjanjian kerja tetap,
serta pekerja dengan beberapa status kerja sekaligus.
Selaras dengan flexploitation, pekerja dengan status kerja lepas dan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berploriferasi dengan luas di dalam industri kreatif.
Para pekerja lepas/freelancer biasanya bekerja based on projects baik dengan
perjanjian kerja yang jelas maupun tidak, serta dengan kondisi kerja rentan tanpa
perlindungan sosial apa pun sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Untuk menyiasati kondisi kerja tersebut, para freelancer biasanya mengambil
beberapa pekerjaan sekaligus. Oleh karena itu muncul kecenderungan di mana
banyak pekerja memiliki beberapa pekerjaan dengan status kerja berbeda dalam
waktu bersamaan.54
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Satus kerja tidak tetap ini misalnya status kerja kontrak dan outsourcing. Semenjak pemberlakuan
LMF, jumlah pekerja harian lepas (tetapi tidak sama persis dengan freelancer) semakin meningkat di
semua sektor. Lihat misalnya di Harian KONTAN 2011, “Pemanfaatan tenaga kerja outsourcing di
bank menjadi sorotan”, Kontan.co.id, 7 April 2011, https://keuangan.kontan.co.id/news/pemanfaatantenaga-kerja-outsourcing-di-bank-menjadi-sorotan-1 (diakses 3 Juli 2019).
SINDIKASI, “Survei SINDIKASI: Pekerja di Industri Media dan Kreatif Kurang Istirahat dan
Tak Punya Kejelasan Karir di Masa Depan”, 2019, Tidak dipublikasikan. isi survei dapat dilihat di
antaranya melalui sehatmental.id, “Mengupas Masalah Psikologis Pekerja Media dan Kreatif bersama
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(diakses 15 Februari 2019)
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Di Indonesia, identifikasi ‘pekerja kreatif’ pada para freelancer menghadirkan
ilusi bahwa mereka adalah self employed worker yang bebas menentukan waktu
kerja sendiri. Padahal, jam kerja mereka tetap ditentukan oleh target yang
ditetapkan oleh pemberi kerja. Selain itu, orientasi pekerjaan para freelancer pun
tetap ditujukan untuk kepentingan pengusaha/capital owner.
Ilusi self employed workers ini kemudian membuat kontrak kerja yang jelas
cenderung absen dari kehidupan kerja para freelancer.55 Akibatnya, ketika para
pekerja freelance tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja, misalnya cuti haid,
mereka cenderung tidak dapat menuntut pemberi kerja. Begitu pula, ketiadaan
kontrak kerja berdampak pada semakin jauhnya akses freelancer terhadap jaminan
atau perlindungan sosial.
Ketiadaan hubungan kerja yang jelas telah membuat banyak freelancer belum
menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelas pekerja.56 Adanya atomisasi
di kalangan para freelancer pun telah membuat mereka sulit mengorganisir diri dan
berserikat. Padahal peran serikat sangatlah krusial, termasuk untuk mengadvokasi
hak-hak freelancer yang cenderung selalu diabaikan oleh para pengusaha/pemberi
kerja.
Ketiadaan tempat kerja yang jelas juga membuat para pekerja lepas/freelancer
mengalami kesulitan untuk mengorganisir diri. Oleh karena itu, para pekerja
lepas semakin berada dalam kondisi yang rentan karena secara struktural juga
dikondisikan untuk sulit berserikat. Meski demikian, para pekerja industri kreatif,
termasuk para freelancer, telah mulai mengorganisir diri melalui serikat-serikat
buruh/pekerja. Salah satu serikat buruh/pekerja di industri kreatif bernama Serikat
Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Pengelabuan hubungan kerja di dalam industri kreatif pun terjadi di bawah
mode kerja gig economy. Tepatnya, seturut dengan kian meningkatnya wacana
‘partnership’/hubungan kemitraan dan entrepreneurship di dalamnya.57 Seperti
flexploitation, gig economy merupakan mode ekonomi di bawah rezim LMF yang
dicirikan dengan meluasnya informalisasi kerja. Dengan kata lain, selain melalui
flexploitation, tren informalisasi kerja di dalam industri kreatif juga terjadi melalui
gig economy.
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Apa yang membedakan gig economy dengan relasi kerja lainnya ialah
penggunaaan platform digital.58 Para pekerja di dalam gig economy ini pun bekerja
di dalam kategori dan level pekerjaan yang berbeda-beda. Mereka yang bekerja
di industri kreatif sebagai cognitariat (cognitive proletariat) seperti programmer,
IT developer, graphic designer, data analyist, jurnalis, copywriter dan researcher
termasuk pekerja di dalam gig economy.59 Para pekerja di bidang industri kreatif
(design, fesyen, jasa kuliner, dan sebagainya) yang membuat online shop di media
sosial/TDMS juga dapat dikatakan sebagai pekerja gig economy.
Dalam gig economy, narasi mengenai ‘partnership’/hubungan kemitraan
serta entrepreneurship berkembang luas. Tidak terkecuali di dalam industri kreatif,
yang contohnya dapat dilihat misalnya dalam bisnis TDMS.
Banyak orang terutama perempuan membuka TDMS di Instagram dan
Facebook.60 Banyak dari mereka membuat craft/kerajinan, membuat pakaian,
home-made cooking, membuka art-comission, dan sebagainya untuk kemudian
memasarkan dan menjualnya di TDMS. Namun, tidak semua yang memiliki TDMS
merupakan pengusaha/capital owner atau entrepreneur. Mereka yang bekerja
sebagai reseller barang-barang, membuat masakan, membuat kerajinan, admin
TDMS, serta mereka yang bekerja dalam sebuah assembly line (memproduksi,
menyortir, mengemas, mengecek, dan mengirimkan barang) di sebuah TDMS
merupakan kelas pekerja. Namun, narasi mengenai entrepreneurship serta
‘partnership/hubungan kemitraan di dalam gig economy telah membuat mereka
berpikir sebagai ‘entrepreneur’ daripada pekerja.61 Konsekuensinya, kebanyakan
dari mereka mendapatkan penghasilan atau upah yang rendah, bekerja tanpa
perjanjian kerja yang jelas, bekerja dengan jam kerja yang panjang, serta tanpa
perlindungan kerja apa pun termasuk jaminan kesehatan.62 Sebagaimana yang
terjadi juga pada para freelancer di dalam industri kreatif, para pekerja di TDMS
pun mengalami atomisasi yang membuat mereka juga sulit mengorganisir diri dan
berserikat.
58

59
60

61
62

Gordon Burtch, Seth Carnahan, dan Brad N. Greenwood, “Can You Gig it? An Empirical Examination
of the Gig-Economy and Entrepreneurial Activity.”; Management Science, 2018, Vol. 64(12), hlm.
5497-5520.
Lihat Nick Srnicek, Op.Cit dan Oli Mould, Op.Cit.
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Mendalamnya tren informalisasi kerja seturut dengan berkembangnya gig
economy ini juga terkait erat dengan peran pemerintah dan posisi para pekerja
industri kreatif di dalam berbagai peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia.

Pekerja Industri Kreatif dalam Regulasi Ketenagakerjaan
di Indonesia
Di dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, para pekerja di industri kreatif
termasuk mereka yang bekerja di bawah gig economy berada dalam posisi yang
tidak menguntungkan. Berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 24
tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sama sekali tidak menyediakan perlindungan
bagi pekerja di industri kreatif. Tidak ada satu pun klausul di dalam beleid tersebut
yang secara eksplisit melindungi pekerja.
Kategori pelaku ekonomi kreatif yang diakui di dalam UU tersebut bahkan
hanya mencakup ‘pelaku kreasi’ dan ‘pengelola kekayaan intelektual’. Dengan kata
lain, regulasi ini hanya mengakomodasi self employed workers serta entrepereneur.
Para pekerja lainnya, termasuk pekerja freelance, tidak diakomodasi.
Perlindungan para pekerja kreatif yang kebanyakan berada di dalam sistem
kerja yang temporer dan diliputi kerentanan (atau berada di dalam flexploitation)
juga absen di dalam regulasi-regulasi lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, misalnya, masih mengizinkan adanya praktik sistem
kerja temporer di bawah rezim LMF seperti sistem kerja outsourcing/alih daya
melalui pasal 65.
Belum ada pula komitmen dari para penyelenggara negara untuk melindungi
pekerja di industri kreatif seiring dengan berkembangnya industri ini. Belum ada
revisi peraturan mengenai ketenagakerjaan yang mampu melihat perkembangan
sekaligus melindungi pekerja industri kreatif secara bersamaan. Sebaliknya,
pemerintah malah membuat revisi peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan
dengan orientasi yang merugikan kelas pekerja. Melalui Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja, sistem kerja dengan napas flexploitation semakin
didorong untuk dilegalkan.63 Penambahan waktu lembur, penurunan tingkat upah,
dan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu merupakan beberapa hal yang
merugikan pekerja yang ada di dalam RUU Cipta Kerja.64
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Lihat naskah akademik RUU Cipta Kerja di Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/
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Sementara Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang
Kesehatan dan Keselamatan Kerja—yang telah mengatur soal kesehatan mental—
masih perlu dibuktikan efektivitas implementasinya. Ini karena mekanisme
pemberian akses pekerja untuk menjangkau layanan kesehatan mental tidak
dicantumkan secara eksplisit dalam regulasi tersebut. Peraturan tersebut pun tidak
mengatur sanksi yang tegas bagi pengusaha/pemberi kerja manakala mereka tidak
memenuhi hak kesehatan mental para pekerja.
Selain itu, ketiadaan regulasi terkait gig economy juga membuat jaminan
dan perlindungan bagi pekerja absen. Di berbagai negara, termasuk di Indonesia,
ketiadaan regulasi ini telah menyebabkan timbulnya berbagai konflik horizontal
di antara buruh.65 Pada saat yang sama, berbagai serikat buruh/pekerja juga belum
mendapat perlindungan yang optimal. Hal ini terlihat lewat berbagai represi yang
dilakukan aparat ketika serikat melakukan aksi protes.66
Pemenuhan hak dan perlindungan sosial pekerja industri kreatif belum
dijamin dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia. Berbagai jaminan
dan perlindungan sosial seperti dana pensiun/hari tua serta jaminan kesehatan,
masih berada di luar jangkauan para pekerja di industri kreatif. Sebagai ilustrasi,
hasil penelitian SINDIKASI menunjukkan bahwa 93 persen freelancer yang ada
di dalam industri kreatif tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan
kerja selama periode mereka bekerja.67 Padahal, di era gig economy ini, persaingan
di antara freelancer menjadi semakin tinggi dan konsekuensinya tingkat upah
mereka pun berpotensi semakin menurun.
Dampak ketiadaan perlindungan tersebut semakin telihat jelas dalam masa
pandemi virus Corona saat ini. Sebagian besar para pekerja di dalam industri
kreatif tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari pemberi kerja mereka atas
pembatalan berbagai projects/jobs. Hasil penelitian SINDIKASI menunjukkan
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pekerja yang mengalami pembatalan projects/jobs selama masa pandemi dan
tidak mendapatkan kompensasi apa pun berjumlah 87,8% dari jumlah keseluruhan
responden.68 Selain itu, sebagian besar dari mereka pun menanggung semua
kesulitan hidup yang dihadapi dengan punggung sendiri tanpa bantuan apa pun
dari pemerintah dan penyelenggara negara lain. Sangat sedikit responden dalam
survei tersebut yang mencoba mengakses hibah dari pemerintah.69

Penutup: Rekomendasi Kebijakan Bagi Pemerintah dan
Penyelenggara Negara Lainnya
Bekerja di industri kreatif kini merupakan impian bagi banyak anak muda di
Indonesia. Fleksibilitas yang dicirikan dengan kerja-kerja yang temporer dan tidak
bergantung pada rutinitas kerja kantoran menjadi daya tarik utama, namun bukan
berarti menguntungkan. Ini karena flexploitation atau eksploitasi dalam fleksibilitas
sistem kerja yang merupakan ciri khas dari industri kreatif cenderung dilupakan.
Pada saat yang sama, pemerintah pun mendorong perkembangan industri kreatif
dengan mengampanyekan wacana entrepreneurship melalui berbagai program
kebijakan. Kontribusi industri kreatif terhadap PDB dan daya serap tenaga kerja
di dalamnya menjadi dua faktor utama dari didorongnya perkembangan tersebut.
Namun, di balik kontribusi terhadap PDB dan daya serap tenaga kerja tersebut,
terdapat berbagai masalah yang ada di dalam industri kreatif. Masalah-masalah
tersebut menimpa para pekerja kreatif di semua lini, termasuk yang kerja-kerjanya
beririsan dengan industri digital. Masalah-masalah tersebut mencakup kondisi
kerja buruk di bawah flexploitation yang dicirikan dengan kerja-kerja yang bersifat
temporer, status kerja lepas dan kondisi kerja yang dipenuhi ketidakpastian serta
ketiadaan jaminan dan perlindungan sosial. Kondisi-kondisi tersebut pun kemudian
berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja, termasuk kesehatan mental.
Problem kesehatan mental ini juga berkelindan dengan masalah terkait
otonomi, misalnya ditunjukkan dalam ‘artwashing’ dan pembajakan hasil kerja
yang kemudian diperjual-belikan tanpa izin. Selain itu, dengan adanya otonomi
ini, para pekerja industri kreatif seringkali dianggap sebagai self-employed workers
atau bahkan entrepreneur—yang tidak sepenuhnya benar.
Selaras dengan flexploitation, pekerja dengan status kerja lepas (freelance)
dan perjanjian kerja tidak tetap berploriferasi dengan luas di dalam industri
68
69
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kreatif. Namun, identifikasi ‘pekerja kreatif’ pada para freelancer menghadirkan
ilusi bahwa mereka adalah self employed workers. Konsekuensinya, kontrak kerja
yang jelas cenderung absen dan akibat turunannya adalah ketika para pekerja
tidak mendapatkan hak, mereka cenderung tidak dapat menuntut pemberi kerja.
Ketiadaan kontrak kerja berdampak pada semakin jauhnya akses freelancer
terhadap jaminan atau perlindungan sosial.
Selain itu, adanya atomisasi di kalangan freelancer telah membuat mereka
sulit mengorganisir diri dan berserikat, padahal peran serikat sangatlah penting
termasuk untuk mengadvokasi hak-hak yang cenderung selalu diabaikan.
Selain melalui flexploitation, tren informalisasi kerja di dalam industri kreatif
juga terjadi melalui gig economy. Narasi mengenai ‘partnership’/hubungan
kemitraan serta entrepreneurship yang berkembang di dalam gig economy telah
mengaburkan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dan berdampak pada
kondisi pekerja.
Mendalamnya tren informalisasi kerja di dalam industri kreatif seturut dengan
berkembangnya gig economy ini juga terkait erat dengan peran para penyelenggara
negara dan posisi para pekerja industri kreatif di dalam ketenagakerjaan Indonesia.
Di dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, para pekerja di industri kreatif,
termasuk mereka yang bekerja di bawah gig economy, berada dalam posisi yang
tidak diuntungkan.
Oleh karena itu, tulisan ini mengajukan rekomendasi, 1) regulasi terkait
ekonomi kreatif atau industri kreatif harus melindungi pekerja industri kreatif
secara luas, termasuk para pekerja lepas/freelancer, bukan hanya terbatas pada
kategori ‘pelaku kreasi’ dan ‘pengelola kekayaan intelektual’; 2) diperlukan
adanya beleid mengenai upah minimum yang memenuhi standar kehidupan layak
bagi para pekerja lepas/freelancer; 3) revisi peraturan perundangan mengenai
ketenagakerjaan harus dapat melihat perkembangan di dalam industri kreatif
(termasuk gig economy) sekaligus melindungi pekerja industri kreatif secara
bersamaan. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak pekerja serta
penyediaan mekanisme perlindungan sosial bagi pekerja yang belum dijamin
dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia. Adapun perlindungan
sosial yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada jaminan kesehatan,
hari tua/pensiun, dan akses hunian terjangkau; 4) Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja harus dibatalkan pengesahannya karena tidak melindungi
kelas pekerja secara keseluruhan; 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
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5 tahun 2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang telah mengatur soal
kesehatan mental pekerja perlu dibuktikan manfaatnya di tingkat implementasi; 6)
dibutuhkan perlindungan aktif dari pemerintah dan para penyelenggara negara lain
terhadap kebebasan berserikat di Indonesia.
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Tren Komposisi Pekerja dan Peran Sektor Perdagangan
Perkembangan demografi tenaga kerja menunjukkan tren terjadinya transisi
dari dominasi sektor primer yang berbasiskan pertanian dan pertambangan,
menuju ke sektor tersier yang berbasiskan jasa. Hal ini sebagai konsekuensi
penurunan porsi sektor primer yang sejak 1990 terus merosot seiring dengan upaya
pemerintah mendorong industrialisasi di Indonesia. Pada tahun 1990, porsi tenaga
kerja di sektor primer mencapai 40,7 juta orang atau 55,81% dari total penduduk
bekerja kemudian secara absolut jumlahnya terus menurun hingga sebelum krisis
1997 hanya mencapai 35,4 juta orang atau menurun 5,4 juta orang.
Semasa krisis 1998 sektor sekunder yang berbasiskan industri dan konstruksi
mengalami kemerosotan serius, dari sisi tenaga kerja, jumlahnya menurun 1,9 juta
orang dari 15,4 juta orag menjadi 13,5 juta orang. Maka bersamaan dengan itu,
sektor primer kembali tumbuh dimana secara absolut jumlahnya melonjak menjadi
4,5 juta orang, atau menjadi 39,8 juta orang pada 1998.

Gambar 5.1. Tren Ketenagakerjaan 1986-2019
Sumber: Diolah dari Sakernas dan BPS.
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Gambar 5.2. Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder, Tersier
Sumber: Diolah dari Sakernas dan BPS.

Meski fluktuatif, jumlah pekerja di sektor primer pasca krisis sempat
menyentuh titik tetinggi hingga 43,7 juta orang pada 2003. Selama periode yang
sama, sektor sekunder kembali ke posisi semula, bahkan melampaui jumlah
sebelum krisis, dimana pada 2002, sudah mencapai 16,5 juta orang. Adapun sektor
tersier justru terus menurun, meski angkanya relatif tipis dari 34,2 juta orang di
1997 menjadi 33,3 juta orang pada 2003.
Fase berikutnya, Indonesia menikmati boom commodity di sektor primer
(khususnya; perkebunan dan pertambangan batubara), tetapi tidak menjadikan
serapan tenaga kerjanya meningkat.1 Hal ini menunjukkan peran modernisasi
sektor primer melahirkan efisiensi tenaga kerja secara masif. Pasca 2003, serapan
tenaga kerja di sektor primer terus merosot, sebaliknya sektor tersier justru menjadi
penyumbang serapan tenaga kerja yang masif. Alhasil keduanya mengalami
simpangan di 2009, dimana untuk pertama kalinya tenaga kerja sektor primer yang
berjumlah 42,7 juta orang terlampaui oleh sektor tersier yang telah mencapai 43,5
juta orang.
Tren ini terus berlanjut, beriringan dengan kenaikan proporsi sektor sekunder
yang terus tumbuh, hingga di 2019, porsinya menjadi 47,98% di sektor tersier,
29,96% di sektor primer dan 22,06% di sektor sekunder. Secara absolut jumlah
1
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pekerja sektor tersier mencapai 59,5 juta orang atau selisih sampai 22,4 juta
orang dengan pekerja sektor primer yang hanya 37,1 juta orang. Sementara sektor
sekunder semakin mendekati sektor primer sebesar 27,3 juta orang atau terpaut
9,8 juta orang.
Dalam perubahan struktur tenaga kerja yang lebih didominasi sektor tersier,
sumbangan sektor perdagangan ternyata menempati posisi dominan dimana
jumlahnya mencapai 19,4 juta orang pada 2011 atau sekitar 42,8% dari total
tenaga kerja sektor tersier.2 Sampai dengan 2019 total perubahannya mencapai
3,6 juta orang atau menjadi 23 juta orang, meski prosentasinya menurun menjadi
hanya 38,77% saja.
Tentu sektor perdagangan tidak mewakili hanya mereka yang bekerja di sektor
informal sebagaimana akan dibahas dalam keseluruhan tulisan ini, untuk melihat
keberadaan mereka yang berada di sektor informal membutuhkan cross tabulasi
dengan data mikro BPS, melihat berapa mereka yang masuk kategori informal di
lapangan pekerjaan perdagangan, khususnya perdagangan eceran.
Konsep berdagang secara umum juga berbeda dengan pembagian Klasifikasi
Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai basis statistik, misalnya
masyarakat biasa melihat penjual makanan adalah pedagang, tetapi dalam KBLI,
mereka akan masuk penyediaan makanan dan minuman, yang dalam kelompok
besarnya disatukan dengan penyediaan akomodasi. Begitu juga dengan sektor
indutri yang seringkali pelakunya terlibat langsung untuk menjual produknya,
hal ini dalam KBLI akan sangat mungkin masuk ke sektor industri, terutama
menyangkut survei tenaga kerja nasional yang membasiskan data pada alokasi
waktu terbesar.
BPS sendiri mengkonseptualisasikan pekerja informal sebagai berikut;
mereka yang berstatus berusaha sendiri (1), berusaha dibantu buruh tidak tetap/
tidak dibayar (2), berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (3) dengan ketentuan
memiliki pencatatan barang dan keuangan yang tidak lengkap dan mereka yang
berstatus sebagai pegawai/buruh/karyawan (4), pekerja bebas pertanian (5),
pekerja bebas non pertanian (6) yang tidak memiliki kontrak tertulis serta pekerja
keluarga/tidak dibayar (7).3
2

3

BPS sejak 2011 menggabungkan data perdagangan dengan jasa reparasi dan perawatan mobil dan
sepeda motor, sebelumnya perdagangan digabungkan dengan rumah makan dan jasa akomodasi
(perhotelan).
Lihat https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/506, saat tulisan ini dibuat data publik yang
telah diolah untuk kategori pekerja sektor informal sektor perdagangan tidak tersedia.
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Tabel 5.1. Perubahan Jumlah Pekerja Sektor Jasa 2011 dan 2019
Tahun
Perdagangan Besar Dan
Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
dan Penyediaan Makan
Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan
Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
Tersier

2011
Jumlah

%

2019
Jumlah

%

Perubahan

19,448,043

42.8

23,070,000

38.77

3,621,957

4,538,206

10.0

5,400,000

9.08

861,794

3,613,492

8.0

7,660,000

12.87

4,046,508

561,860

1.2

900,000

1.51

338,140

1,237,200

2.7

1,800,000

3.03

562,800

176,810
1,158,947

0.4
2.6

390,000
1,670,000

0.66
2.81

213,190
511,053

3,829,555

8.4

4,680,000

7.87

850,445

4,750,440

10.5

6,070,000

10.20

1,319,560

1,160,578

2.6

1,850,000

3.11

689,422

10.10
100.00

1,038,928
14,053,797

4,971,072
45,446,203

10.9 6,010,000
100.0 59,500,000

Sumber: Diolah dari Sakernas, BPS

Dari data BPS disebutkan bahwa pekerja informal masih mendominasi
demografi tenaga kerja indonesia, meskipun terus terjadi proses perbaikan dimana
pada 2010 sektor informal mencapai 67,83% tetapi terus turun hingga 2019 hanya
55,72% saja. Pekerja informal menurut BPS pada agustus 2019, didominasi oleh
mereka yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 25,58 juta orang disusul oleh
mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 18,4 juta
orang.4

4
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Sedangkan di sektor non pertanian porsi sektor formal telah mampu
melampaui sektor informal, dimana sektor informal mengalami tren menurun,
pada 2010 porsinya masih 47,78% sedangkan di 2018 sudah berada pada 44,13%.
Dilihat dari keberadaannya pekerja informal non pertanian di pedesaan masih
cukup mendominasi yang pada 2018 masih mencapai 54,75%, sedangkan di
perkotaan hanya 39,07% saja.5

Gambar 5.3. Porsi Pekerja Formal
dan Informal

Gambar 5.4. Porsi Pekerja
Informal Non Pertanian

Sumber: diolah dari BPS

Meski demikian perlu diingat, bahwa untuk memahami karakter pekerja
informal akan sangat berbeda dengan karakter pekerja formal. Pekerja informal
relatif mudah berubah-ubah pekerjaan dalam waktu yang singkat sesuai dengan
kesempatan yang ada semata-mata dalam rangka mempertahankan hajat hidupnya
Metodologi survei tenaga kerja nasional (sakernas) memiliki limitasi untuk
melihat dinamika tersebut, mengingat dalam survei tersebut menggunakan model
sampling dengan cakupan terbesar 200 ribu rumah tangga pada bulan Agustus, di
tiga kuartal selebihnya 50 ribu rumah tangga dengan jangkauan pertanyaan survei
menyangkut pekerjaan dalam seminggu terakhir saja. Artinya, survei ini memang
patut dijadikan landasan objektif bagi narasi kebijakan terutama makro ekonomi,
tetapi tidak bisa mencakup dinamika yang rinci terkait kebutuhan untuk intervensi
sosial, baik kaitanya dengan proteksi tenaga kerja maupun skema bantuan sosial
yang memerlukan data berdasarkan nama dan alamat (by name, by address).

5

Pembagian perkotaan dan perdesaan dalam sakernas mengacu secara administrative perkotaan adalah
kelurahan (Kota) dan Perdesaan adalah Desa (Kabupaten).
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Tak Sekadar Jual Beli: Kompleksitas Ekonomi Informal
Sektor Perdagangan
Sektor informal memiliki ciri khas, dimana keberadaannya mengandalkan
kesempatan sesaat dengan mengandalkan sumber daya yang terbatas dalam bentuk
keterampilan maupun modal finansial. Tentunya, keberadaanya tidak terlingkupi
oleh standar regulasi formal, relatif berpindah-pindah dan bahkan berubahubah sesuai dengan permintaan barang ataupun jasa oleh konsumen yang dapat
dipenuhinya. Sektor informal lebih banyak melayani pertukaran sesama kelompok
rumah tangga, bukan melayani pemenuhan dalam rantai suplai korporasi maupun
konsumsi (belanja) pemerintah, yang memerlukan prosedur-prosedur formal,
seperti perpajakan maupun legalitas.6
Dalam sektor perdagangan, keberdaan sektor informal jauh lebih kompleks
dari yang dibayangkan, mereka bukan hanya terlibat dalam proses jual beli, atau
berdagang, tetapi tak jarang juga merupakan produsen barang atau jasa dengan
menambahkan nilai tambah terhadap apa yang dijualnya. Maka, klasifikasi statistik
berdasarakan sektoral jelas tidak memadai untuk memotretnya. Dalam keseluruhan
prosesnya, proses produksi tersebut melibatkan tidak hanya dirinya tetapi juga
hampir seluruh anggota keluarganya, tidak jarang dibantu secara sporadis (tidak
tetap baik dari sisi waktu ataupun upah) oleh orang-orang di sekitarnya, baik
tetangga, teman atau saudara.
Dalam kajian tentang perkotaan, keberadaan sektor informal disebutkan
sebagai upaya survival pasca berkurangnya lahan pertanian akibat terdesak oleh
pertumbuhan populasi, dimana mereka yang tersisih akhirnya memilih untuk
masuk dalam sektor informal perkotaan.7 Meski demikian, pendekatan perkotaanperdesaan, bukanlah pendekatan administratif maupun spasial, melainkan
pendekatan sosiologis, dimana ciri perkotaan dan perdesaan seringkali berhimpit
dalam ruang dan waktu yang sama.8
Akses pendidikan dan kesempatan pekerjaan formal, baik dalam ruang
administratif (jasa-jasa profesional) ataupun industri, mendorong perubahan
masyarakat untuk menuju ciri-ciri urban yang semakin formal dan renggang secara
sosial, meskipun mereka sebenarnya tidak beranjak dari ruang yang sama. Dalam
ruang urban, informalitas semakin kompleks dikarenakan mereka tidak memiliki
6
7
8
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kesempatan untuk mengandalkan dukungan sosial dari kekerabatan, melainkan
harus menanggung pemenuhan hajat hidupnya secara mandiri. Mereka juga
tidak memiliki kesempatan untuk menjadi “buruh tani”, yang bersifat musiman
dikarenakan pekerjaan ini masih menjadi andalan penghidupan bagi generasi yang
lebih tua ditambah semakin intensifnya penggunaan teknologi pertanian.
Alhasil, cara yang paling mudah adalah mencoba peruntungan dengan
memasuki sektor perdagangan. Tentu, dengan modal seadanya, mereka biasanya
memilih mengambil barang, lalu menjajakannya dan mendapat upah dari
persentasi hasil penjualan atau mengambil barang seadanya dan menjualnya
dengan mengharapkan selisih. Dengan keterbatasan modal, mereka tidak bisa
mengambil dalam skala besar apalagi dengan kalkulasi risiko yang tinggi. Upaya
mempertahankan diri untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan
dengan menyisihkan penghasilannya.
Maka tak jarang, ketika terjadi kondisi sulit, misalnya ketika adanya risiko
dagangan tidak laku atau bahkan ada anggota keluarga yang sakit, sudah dapat
dipastikan modal yang terbatas habis untuk menutup kebutuhan tersebut. Mereka
lalu memulai lagi usahanya dari nol dengan pinjaman, atau dari buruh jasa. Tak
jarang dalam kondisi yang sangat sulit mereka terpaksa berurusan dengan para
rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga besar yang memperumit kondisi
kehidupannya. Lingkar kesengsaraan menghantui kehidupan sehari-hari mereka
yang berdagang dengan modal sangat terbatas tanpa dukungan dari pihak manapun
selain mengandalkan dirinya sendiri dan pengharapan akan “Kemurahatian Tuhan”
dan orang-orang di sekitarnya.
Satu-satunya modal yang mampu mengakselerasi mereka untuk mampu
mengembangkan usaha adalah jejaring sosial, dimana mereka yang memiliki
jejaring pertemanan yang luas dapat mengandalkan rasa saling percaya untuk
menopang keberlangsungan usaha baik dengan dukungan modal cuma-cuma
ataupun izin untuk membawa barang secara konsinyasi (mengambil terlebih dulu
dalam skala besar, bayar setelah laku atau terjual ke pihak ketiga dengan basis
tempo).
Tidak sedikit dari kelompok informal ini yang secara berangsur-angsur
berhasil bergeser menjadi pedagang besar atau mengalami mobilitas ekonomi
dari kelas terbawah beranjak naik menjadi kelas menengah. Meski demikian,
perkembangan ini tidak sederhana, membutuhkan keterampilan, keuletan, kerja
keras, kedisiplinan serta nasib baik, intinya tidak ada rumus general, mengingat
persaingan di sektor perdagangan sangat rumit dan ketat.
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Ambiguitas Hubungan Kerja dan Kerentanannya
Memahami hubungan kerja di sektor perdagangan memiliki tingkat kerumitan
yang cukup tinggi, hal ini mengingat standar regulasi ketenagakerjaan yang berlaku
di Indonesia, terbilang bias manufaktur dan bias formal, namun pemberlakuannya
bersifat umum. Pendekatan informal dalam UU Ketenagakerjaan lebih mengacu
pada “di luar hubungan kerja”, berbeda dengan pendekatan statistik sebagaimana
di atas yang tentu menunjukkan informalitas yang lebih luas.

Dalam
Hubungan Kerja

I

II

Luar
Hubungan Kerja

III

IV

Formal

Informal

Gambar 5.5. Skema Hubungan Kerja Informal dan Formal
Dalam kerangka regulasi, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
awalnya berasal dari pendekatan UU No. 12 tahun 1947 jo. UU No. 1 tahun 1950
tentang Kerja. Di dalam UU sebelumnya, disebutkan majikan meliputi; kepala,
pemimpin atau pengurus perusahaan atau bagian perusahaan, disamakan dengan
perusahaan adalah pemerintah maupun partikelir (swasta).9 Perluasan dalam UU
No. 13 tahun 2003, disebutkan dengan definisi pemberi kerja disebutkan termasuk
“0rang Peseorangan”, sehingga maknanya tentu mencakup yang jauh lebih luas,
termasuk pada seluruh sektor yang tidak tercatat, meski dalam definisi hubungan
kerja didefinisikan sebagai hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, sehingga
undang-undang ini melahirkan ambiguitas.10
Meski secara nomenklatur terjadi pergeseran antara definisi pemberi kerja
yang melihat juga pemberi kerja; orang perseorangan yang relatif bersifat informal
(tanpa legalitas), tetapi pendekatan kepengaturan hukum di dalamnya masih
berbasiskan hubungan industrial yang ideal diterapkan dalam lingkup formal
9
10
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atau perusahaan, utamanya manufaktur. Hal ini tergambar dengan klasifikasi
besar-kecilnya perusahaan berbasiskan jumlah pekerja, padahal dalam sektor
jasa memungkinkan perusahaan skala besar mengelola bisnisnya dengan jumlah
tenaga kerja yang ramping.
Dengan pendekatan ini, maka sektor informal dalam tata regulasi
ketenagakerjaan hanyalah mereka yang berada di luar hubungan kerja; bekerja
sendiri atau tidak bekerja pada pengusaha. Sebaliknya, semua yang bekerja di
dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terlingkupi dalam keseluruhan
ketentuan normatif, undang-undang tersebut. Meskipun dalam praktiknya, terjadi
pengabaian terhadap usaha-usaha perseorangan.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu kriteria sektor informal dalam
statistik adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pekerja dan pemberi kerja,
tetapi hukum ketenagakerjaan justru semakin rumit dengan menyebutkan bahwa
perjanjian tidak tertulis justru disetarakan dengan pekerja tetap atau Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang kewajibannya bersifat melekat. Hal
ini ditunjukan dengan frase kata “batal demi hukum”.11 Maka, ada konsekuensi
hukum bagi sektor informal ketika mempekerjakan pekerjanya di luar regulasi,
misalnya terkait penetapan pengupahan di bawah upah minimum,12 PHK yang
dilarang dan tanpa penetapan.13
Pada praktiknya, perjanjian yang tidak disepakati jangka waktunya, justru
merupakan yang paling rentan, bahkan lebih rentan daripada pekerja dengan
perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini mengingat mereka justru tidak terlindungi
oleh ketentuan standar, tidak ada catatan formal yang mampu mengikat kedua
belah pihak, selain kesepakatan personal; selama pekerja yang bersangkutan masih
mau berkerja dengan segala konsekuensinya menyangkut nilai upah, beban kerja,
dll. Kemudian, pengusaha yang bersangkutan masih merasa membutuhkan atau
menyukai pekerja, artinya bisa saja dalam waktu-waktu tertentu pekerja diputus
atau memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut tanpa kompensasi
apapun.
Belum lagi, bagaimana regulasi ini melihat pekerja keluarga di dalam relasi
ketenagakerjaan, jika basisnya adalah melekat secara otomatis maka para pihak
yang terlibat dalam proses pekerjaan di dalam keluarga atau mereka yang secara
sporadis membantu proses produksi barang ataupun jasa secara otomatis akan
melahirkan kewajiban hubungan kerja, antara pengusaha, dan pengusaha.
11
12
13

Lihat pasal 57 ayat 2 dan 59 ayat 8 pada UU No. 13 Tahun 2003
Lihat pasal 91 ayat 2 UU 13/2003
Lihat pasal 154 ayat 2 dan 155 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003

97

Hafidz Arfadi

Faktanya ini akan mustahil terjadi, pekerja keluarga biasanya hanya membantu
secara sukarela atau mendapatkaan kompensasi kultural semata, misalnya; ikut
makan di tempat orang yang mereka bantu, atau mendapatkan uang yang nilainya
juga sukarela setelah mereka melakukan pekerjaan. Jam kerjanya juga tidak terikat
secara ketat, lebih mengedepankan ikatan kekeluargaan saja. Dalam konteks ini,
di wilayah perdesaan, biasanya ada budaya “belajar kerja” bagi anak usia remaja,
daripada anak main-main saja, lebih baik membantu pekerjaan orang tua, saudara
atau keluarga, untuk mengajarkan mereka budaya kerja dimana setelah mereka
mulai dewasa atau tidak lagi melanjutkan sekolah, mereka akan memulai bekerja
atau berusaha sendiri dengan dukungan permodalan dari keluarga atau jejaring
pertemanan.

Kebijakan Hubungan Kerja: Sekadar Normatif
Dalam UU 13/2003, upaya negara mendefinisikan hubungan kerja secara
general dan melekat terlihat sangat kuat intervesinya untuk memastikan
perlindungan terhadap semua tenaga kerja, tetapi pada faktanya sebaliknya, meski
secara hukum terlindungi, tetapi hak-hak tenaga kerja sepenuhnya diserahkan
secara bipartit, adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan
kewajiban.
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka negara memberikan
fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik mediasi melalui
perangkat birokrasi ketenagakerjaan ataupun arbiter, maupun melalui proses
peradilan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), kasus yang masuk dalam
pengadilan hubungan industrial akan disetarakan dengan kasus perdata melalui
penggunaan hukum acara perdata dimana kedua belah pihak memiliki posisi yang
setara dalam proses sengketa.14
Terkait dengan kewajiban pengusaha dalam pemenuhan hak-hak normatif,
negara juga memberikan ancaman pidana, untuk beberapa hal; salah satunya adalah
terkait kewajiban membayar pesangon saat memasuki masa pensiun, pemenuhan
upah minimum, dll. Dalam kategori ancaman pidana terhadap pelanggaran
normatif, beberapa di antaranya disebutkan sebagai tindak pidana kejahatan.15
Lalu, bagaimana dengan kenyataan bahwa mayoritas pekerja informal dibayar
jauh di bawah upah minimum dan tidak pernah mendapatkan hak pesangon di masa
pensiun, dan berbagai hak normatif yang dijaminkan undang-undang? Apakah
14
15
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mungkin pekerja informal melaporkannya sebagai tindak pidana kerjahatan, atau
melakukan gugatan di pengadilan hubungan industrial? Tentunya, belum ada
preseden terhadap keduanya.
Di samping itu, standar-standar yang ada meskipun berfungsi untuk
memberikan perlindungan nyatanya tidak adaptif dengan kultur masyarakat terkait
dengan relasi kerja informal. Sebagai contoh; pendekatan upah minimum sangat
bias sektor formal skala menengah ke atas dengan perangkat hubungan industrial
yang rinci. Jangankan perseorangan, nyatanya masih banyak sektor pekerjaan
formal, berbadan hukum yang membayar karyawan di bawah upah minimum
tanpa melalui proses penangguhan sebagaimana mekanisme seharusnya.
Standarisasi hukum yang berbasis penyeragaman, tentu menyulitkan, dimana
pelaku usaha menengah ke bawah, meski memiliki legalitas biasanya akan
kesulitan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sebaliknya banyak perusahaan
dengan kapasitas usaha besar dengan margin yang besar justru berlindung di
standar minimal pemberian hak berdasarkan regulasi tersebut.
Kembali ke sektor informal, bahkan sampai saat birokrasi di bidang
ketenagakerjaan tidak melihatnya sebagai potensi strategis, dimana terbukti
pelayanan-pelayanan birokrasi masih menyangkut mereka yang ada di sektor
formal saja. Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Omnibus
Law Cipta Kerja pemerintah berusaha merombak regulasi terkait hubungan
industrial, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang secara pengupahan
dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana fakta yang
berkembang di masyarakat. Meski demikian, sebenarnya hak-hak normatif lain
selain upah tetap mengikat. Artinya UU ini pun belum mampu mengakomodasi
kepentingan pekerja sektor informal.

Kerancuan dalam Pendekatan Informal dan Formal
Informalitas juga merupakan hal yang rumit jika dilihat dalam praktik di
lapangan, sebagaimana halnya sektor formal yang terdiri dari kategori usaha besar,
menengah, kecil dan mikro sebagai klasifikasi dalam mengurus legalitas izin
berusaha dan perpajakan, sektor informal (perseorangan) juga mewakili variasi
yang sama, tidak hanya yang bersifat survival semata.
Pelaku usaha perseorangan juga banyak yang dilihat dari skala omset dan
asetnya masuk kategori usaha menengah hingga usaha dengan skala besar dan
menghasilkan margin keuntungan yang besar, tetapi tidak terlingkupi oleh
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standar regulasi. Meski demikian, jika mengacu statistik pendekatannya relatif
lebih fleksibel dengan sekadar melihat keberadaan proses pencatatan barang dan
keuangan saja.
Batasan informalitas menjadi rancu ketika usaha perseorangan berdasarkan
omsetnya, telah mencapai klasifikasi menengah dan besar, tetapi tidak merasa
perlu dengan legalitas, mengingat tidak ada kebutuhan terkait hal tersebut dalam
siklus usahanya yang hanya berhadapan dengan kelompok rumah tangga. Di
samping itu, upaya mengejar legalitas tentu akan berkait dengan beban kewajiban
perpajakan yang mengikatnya. Mengacu pada regulasi terkait Usaha Mikro, Kecil,
Menengah (UMKM) yang juga diberlakukan di regulasi terkait perpajakan dan
investasi, pembagian usaha berdasarkan skala usaha sebagai berikut.
Tabel 5.2. Skema Skala Usaha
Skala
Mikro
Kecil
Menengah
Besar

Aset
Sampai dengan 50 juta
50-500 juta
> 500 Juta-10 Miliar
> 10 Miliar

Omset
Sampai dengan 300 Juta
>300 juta – 2.5 Miliar
>2.5 Miliar-50 Miliar
> 50 Miliar

Sumber: UU No. 20 tahun 2008, pasal 6

Hanya mereka yang berwujud jual beli makanan atau restoran/kedai yang
biasanya “dikejar” oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak restoraan
(pajak daerah) sebesar 10% yang biasanya perhitungannya tidak begitu jelas,
termasuk beban wajib pajaknya yang bukan pada badan usaha ataupun badan
hukum tertentu, tetapi pada titik lokasi tertentu.
Begitu juga dengan hal ketenagakerjaan, dengan absennya legalitas maka
mereka juga seringkali abai dengan kewajiban untuk memberikan hak tenaga kerja
secara memadai serta absennya perangkat-perangkat hubungan industrial di dalam
pengelolaan usahanya. Regulasi hukum ketenagakerjaan biasanya akan melihat
formalisasi atau keterjangkauan regulasi dalam kerangka legalitas, atau dibasiskan
pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana diatur oleh UU no 7 tahun 1981,
artinya selama tidak ada legalitas dan tidak terkait pelaporan tenaga kerja, maka
otoritas kelembagaan pemerintah akan absen dalam pengawasannya.
Sebagai gantinya, biasanya pekerja di sektor informal tetap mengandalkan
kesukarelaan dari pengusaha, misalnya ada tambahan bonus bulanan yang
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besarannya berbeda-beda bagi setiap orang dan di setiap bulannya sesuai dengan
pendapatan usaha bulanan dan tingkat kesukaan dan kepercayaan yang diberikan
pada tiap-tiap pekerja.
Ditambah lagi, biasanya berlaku relasi kekeluargaan antara pekerja dan
pengusaha, dimana pengusaha memberikan bantuan sukarela dalam kondisikondisi tertentu dimana pekerja membutuhkan sokongan finansial. Jika ikatan
ini putus, maka dapat dipastikan akan diikuti dengan putusnya hubungan kerja
dengan insiatif salah satu pihak.

Perlindungan Sosial Pekerja Informal dalam Kebijakan di
Indonesia
Jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja informal sektor perdagangan
sama dengan penerapan pada sektor informal lainnya, yang diperkenalkan sejak
2006 sebagai tindak lanjut dari mandat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Skema ini disebut Jaminan Sosial Tenaga
Kerja di luar hubungan kerja yang diperkenalkan melalui PT. Jamsostek dengan
Permenakertrans No. 24 tahun 2006.16 Penerapan jaminan sosial di luar hubungan
kerja berdasarkan Permenakertrans tersebut menggunakan acuan penetapan premi
secara bertingkat mulai dari Rp 26.500 untuk pekerja lajang dan Rp 39.100 untuk
pekerja yang sudah berkeluarga, dengan asumsi upahnya Rp 340.000 - Rp 499.000
per bulan.
Sedangkan program yang diikuti berupa; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan
Hari Tua (JHT). Program tersebut harus diikuti secara keseluruhan dengan iuran
disesuaikan dengan iuran total 6,3% untuk pekerja lajang dan 9,3% untuk pekerja
berkeluarga, perbedaannya adalah pada persentase iuran Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan , pekerja lajang hanya membayar 3% dengan tertanggung hanya pekerja
yang bersangkutan, sedangkan untuk pekerja berkeluarga ditanggung untuk istri/
suami dan 3 orang anaknya dengan iuran sebesar 6%.
Nantinya, manfaat yang diterima sama, kecuali uang santuanan kematian
pada Jaminan Kecelakaan Kerja yang berbeda sesuai dengan iuran, yang terkecil
Rp 17.640.000 sedang pengiur terbesar mendapatkan Rp 882.000.000. Sedangkan
JHT juga menggunakan asumsi tabungan, dimana nilainya akan disesuaikan
akumulasi iuran ditambahkan hasil pengembangan.
16

Lihat Permen No. 24 Tahun 2006.
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Tabel 5.3. Skema Besaran Iuran Jaminan Sosial
Berdasarkan Status Perkawinan

Sumber: Permenakertrans No. 24 tahun 2006

Sesuai mandat UU SJSN, pemerintah pada 2011 membuat UU Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, yang didalamnya memandatkan transformasi
PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 juni 2015 serta PT. Askes
menjadi BPJS Kesehatan pada 1 januari 2014, di dalam proses transformasi
ini nantinya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dikeluarkan dari skema
BPJS Ketenagakerjaan tetapi masuk ke skema BPJS Kesehatan, di sinilah
kompleksitasnya menjadi semakin rumit, mengingat pekerja, termasuk di dalamnya
sektor informal harus terdaftar di dua lembaga secara terpisah. Sedangkan untuk
BPJS Ketenagakerjaan sendiri diperkenalkan skema baru yaitu; jaminan pensiun
(JP).
BPJS Ketenagakerjaan berorientasi pada cakupan universal sehingga
berupaya mendorong perubahan fundamental dalam peneripan sistem jaminannya,
dalam kategori sektor informal, tidak lagi berorientasi pada pekerja di luar
hubungan kerja atau bukan penerima upah, melainkan juga pada pekerja penerima
upah dengan skenario kepesertaaan program yang berjenjang dengan acuan basis
kategori usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja, bukan berdasarkan nilai omset,
sebagai berikut;17
17
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Tabel 5.4. Skema Iuran BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Jenis Usaha
Jenis Usaha
Besar
Menengah
Kecil
Mikro

Jumlah Pekerja
100 atau lebih
20-99
5-19
1-4

Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
JKK, JK, JHT, JP
JKK, JK, JHT, JP
JKK, JK, JHT
JKK, JK

Sumber: Perpres 109 tahun 2013

BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah, menetapkan skenario
iuran pada pekerja hanya 3%, yaitu; 2% untuk JHT dan 1`% untuk Jaminan Pensiun,
sedangkan kepada pemberi kerja dibebankan iuran sebesar 6,24-7,74%, dimana
JKK mulai 0,24-1,74%, JK sebesar 0,3%, JHT sebesar 3,7% dan JP sebesar 2%.
Penentuannya didasarkan upah efektif yang didapatkan pekerja atau upah pokok
dan tunjangan tetap, dengan minimal senilai upah minimum yang berlaku.
Sedangkan skema BPJS Ketenagakerjaan Peserta Bukan Penerima Upah
(PBPU), masih mempertahankan skema lama yaitu; JKK, JK, JHT dengan sedikit
perubahan pada manfaatnya yaitu adanya beasiswa 12 juta rupiah untuk satu anak
bagi peserta dengan masa iuran 5 tahun. Sedangkan batas iuran terendah yang
berlaku saat ini Rp 26.800 bagi mereka yang berpenghasilan Rp 1.990.000 ke
bawah. Dengan asumsi iuran 1% untuk JKK, JKM Rp 6.800, dan 2% untuk JHT,
kepersertaan untuk JHT opsional dapat diambil atau tidak. Adapun, santunan
meninggal pada JKK terkecil Rp 48 juta sedangkan terbesar Rp. 993,6 juta.18
BPJS Kesehatan sebagai pengganti JPK, bagi peserta di luar hubungan kerja
ditetapkan menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dimana kepesertaanya
tidak lagi berbasiskan keluarga dengan iuran berdasarkan variasi upah seperti pada
JPK, tetapi menggunakan skema premi keluarga yang dihitung berdasarkan jumlah
anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga dengan variasinya berdasarkan kelas
layanan kesehatan yang dipilih, sebagaimana tabel di bawah.

18

Lihat https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/download/Brosur-BPU.pdf
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Tabel 5.5. Besar Iuran BPJS Kesehatan
Jenis

Layanan Kelas 3
Layanan Kelas 2
Layanan Kelas 1

Per 1 Januari
2020*
Rp. 42.000
Rp. 110.000
Rp. 160.000

Iuran
1 April 2016 s.d
31 Desmber 2016
Rp. 25.500
Rp. 51.000
Rp. 80.000

1 Januari 2014 s.d
31 Maret 2016
Rp. 25.500
Rp. 42.500
Rp. 59.500

*) putusan ini dibatalkan MA melalui PTUN pada 11 Maret 2020, tetapi sampai saat tulisan ini dibuat masih berlaku

Sumber: Diolah dari Perpres Jaminan Kesehatan19

Perubahan ini membuat PBPU untuk dapat mengakses layanan kelas 3 harus
membayar sesuai jumlah anggota keluarganya, rata-rata penduduk indonesia
menurut BPS anggota keluarganya berjumlah 4-5 orang sehingga kebanyakan
dari mereka harus membayar sekitar Rp168.000 hingga Rp208.000. Di sisi lain,
pekerja sektor informal yang merupakan penerima upah harus didaftarkan dalam
skema penerima upah yang besarnya 1% dari upah ditanggung pekerja dan 4%
ditangung oleh pemberi kerja, dengan prasyarat nilai upah tidak lebih rendah dari
upah minimum yang berlaku. 20
Perkembangan terakhir pada bulan mei 2020, pemerintah mengeluarkan
Perpres 64/2020, yang berisi tentang kenaikan iuran PBPU, nilainya menjadi 42
ribu untuk kelas III, 100 ribu untuk kelas II dan 150 ribu untuk kelas I, dengan
ketentuan pemerintah akan memberikan subsidi senilai Rp16.500 selama 2020 dan
Rp7000 mulai 2021.21
Lalu bagaimana mereka yang bekerja di sektor informal, upahnya tidak
tetap dan berada di bawah upah minimum? Pemerintah sendiri memberikan
bantuan sosial dalam bentuk menanggung premi penduduk dengan kategori
miskin, melalui penerima bantuan iuran (PBI) baik pusat maupun daerah, melalui
skema ini penduduk dalam kategori 40% terbawah berdasarkan basis konsumsi,
mendapatkan hak untuk menerima skema tersebut.
Namun, mengingat besarnya jumlah penduduk dan basis pendataan yang
sentralistis dengan pengolahan terpadu lewat TNP2K dan Kementerian sosial,
masih sering ditemui salah sasaran berupa inclusion error dan exclusion error,
yang cukup bervariasi antara 20-30%. Kementerian Sosial terus berusaha
memperbaharui data dengan melibatkan pemda dalam pembaharuan data 3 bulanan
19
20
21
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untuk meminimalisir error tersebut, meski demikian dengan basis administratif
kependudukan sehingga menyulitkan pekerja informal yang merantau, meskipun
mereka masuk kategori miskin.
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menunjukkan bahwa negara
melakukan generalisir terhadap sektor informal, yang pada akhirnya tidak berhasil
memenuhi universal coverage sebagaimana mandate UU SJSN dan UU BPJS,
padahal realitas menunjukkan bahwa pelaku usaha sektor informal jumlahnya
jauh lebih bersar dari pelaku usaha formal dengan rata-rata pendapatan bulanan
menurut data sakernas BPS pada agustus 2019, hanya Rp 2,91 juta atau jauh di
bawah rata-rata upah minimum di daerah-daerah industri, meski relatif lebih tinggi
dibanding daerah-daerah non industri. Untuk sektor perdagangan sendiri rataratanya, Rp 2,46 juta.
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta bukan penerima upah telah
mencapai 2,3 juta untuk program JKK dan JKM, sebagiannya merupakan program
Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) yang
dibiayai oleh melalui donasi pihak ketiga untuk membayar iuran pekerja rentan
yang tercakup dalam skema PBPU. Jika dilihat dari sisi total kepesertaannya pada
2018, sudah mencapai 30,4 juta orang, terbesar adalah peserta penerima upah yang
mencapai 19,4 juta, disusul peserta konstruksi 8,6 juta orang.
Peserta Penerima Upah sendiri dapat dibagi berdasarkan skala usahanya,
dimana skala usaha besar mencapai 7,7 juta orang, menengah 6 juta orang,
sedangkan kecil dan mikro masing-masing hanya 1,8 dan 3,7 juta orang. Untuk
melihat keberadaan peserta di sektor informal, akan sangat mungkin beririsan
antara pekerja bukan penerima upah dan pekerja penerima upah skala kecil dan
mikro yang jika digabungkan jumlahnya menjadi 7,8 juta orang.
Tabel 5.6. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2018
Jenis Kepersertaan

Jumlah pada 2018
JKK

Pemberi Kerja/Badan Usaha
Aktif

JKM

JHT

JP

560,730

Peserta Penerima Upah

19,427,150

19,427,150

15,270,335

11,846,051

Peserta Jasa Konstruksi

8,639,900

8,639,900

X

x

Peserta Bukan Penerima Upah

2,392,002

2,392,002

n/a

x

30,459,052

30,459,052

15,270,335

11,846,051

Jumlah Peserta

n/a: data tidak tersedia, pada 2017 jumlahnya hanya 143,348

Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2018
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Tabel 5.7. Jumlah Pekerja dan Pemberi Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan
2018
Kategori

Jumlah 2018
Pemberi Kerja / Perusahaan

Pekerja

Besar
Menengah

12,956
93,274

7,752,617
6,040,659

Kecil
Mikro
Jasa Kontruksi
Bukan Penerima Upah

167,727
286,773

1,861,506
3,772,368
8,639,900
2,392,022
30,459,072

560,730
Sumber: Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2018

Sedangkan BPJS Kesehatan maka, pendekatan pekerja informal bisa dilihat
setidaknya pada kelompok Penerima Bantuan Iuran, Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta yang didaftarkan Pemda, tetapi mereka akan tercampur dengan peserta
yang sebenarnya bukan kategori pekerja serta adanya cakupan universal seperti
yang diterapkan di DKI Jakarta, ditambah adanya data ganda yang beririsan antar
program, sehingga tidak dapat dilihat secara presisi berapa jumlah sebenarnya dari
sektor informal yang tercakup, tentu para pekerja sektor informal akan cenderung
tidak memilih kriteria penerima upah dikarenakan batasan upahnya seringkali
dibawah ketentuan upah minimum yang menjadi prasyarat, ditambah lagi para
pemberi kerja yang enggan menanggung tambahan beban tersebut. Jumlah
ketiganya jika diakumulasi mencapai 153 juta orang, atau sekitar 73% dari peserta
BPJS Kesehatan.

Merancang Intervensi Negara yang Afirmatif
Muncul pertanyaan, apakah ada ruang bagi intervensi negara dalam hubungan
kerja di sektor informal? Jika pendekatannya hanya legal formal berdasarkan
regulasi ketenagakerjaan yang ada sebagaimana telah diuraikan di atas, tentu
jawabannya adalah nihil. Tetapi, jika pendekatannya lebih pada afirmatif maka
ruang intervensi negara justru terbuka lebar.
Pembenahan regulasi agaknya diperlukan untuk memberikan membangun
regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan struktur
basis demografi pekerja di Indonesia, pendekatan perlindungan normatif agaknya
hanya dapat berjalan efektif di sektor-sektor formal, khususnya industri dan jasa-
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jasa modern yang terikat pada struktur regulasi yang rinci, pun perlu pendekatan
institusional untuk memungkinkan implementasinya searah dengan ketentuan
normatif yang ada.
Sebaliknya, untuk sektor informal, pendekatannya dapat dilihat dalam 3
kerangka; Pertama, pendekatan pendataan yang dinamis, artinya mereka diberikan
akses yang melekat pada perorangannya, yang memungkinkan perubahan yang
sangat cepat. Pendekatan ini nantinya dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem
jaminan sosial tidak hanya berbasiskan data konsumsi keluarga sebagaimana
menjadi basis ukuran BPS, tetapi juga dibasiskan pada pendapatan dan status
pekerjaan.
Skema ini paling mungkin melalui Universal Basic Income (UBI),
yaitu pemberian dukungan sosial pada individu dalam angkatan kerja yang
pendapatanya di bawah standar minimum untuk mempertahankan daya beli
minimal.22 Nilai insentifnya adalah standar UBI dikurangi rata-rata pendapatan
yang diterima dalam 3 bulan terakhir. Dari sisi nilainya UBI harus lebih kecil
dari upah minimum terendah, yang berlaku secara nasional untuk menghindari
adanya demobilisasi orang bekerja (mengaku/memilih menganggur), kisaran
nilainya dapat menggunakan pendekatan 100-150% dari garis kemiskinan di
masing-masing daerah. Dengan pemberlakuan UBI, maka negara juga melakukan
updating data secara dinamis, 3 bulanan terhadap mereka yang bekerja, mereka
yang sudah melampaui standar UBI maka dicabut haknya, dan sebaliknya mereka
yang pendapatannya merosot dapat masuk skema UBI.
Kedua, pendekatan kelembagaan, dimana sektor-sektor informal yang ingin
mengembangkan usaha dan keahliannya secara serius didorong untuk bergabung
dalam asosiasi, dimana negara memberikan insentif khusus pada asosiasi
tersebut baik melalui intervensi langsung dari pusat maupun daerah. Bentuknya
bisa berupa pelatihan keahlian, pelatihan literasi finansial dan ujungnya adalah
akses permodalan dan pitching atau menawarkannya jasa/produknya pada mitra
potensial yang memungkinkannya mendapatkan akselerasi usaha. Pendekatan
kelembagaan ini memungkinkan proses grouping/pengelompokan pelaku usaha
sektor informal untuk bisa memenuhi standarisasi produk dan mampu memenuhi
permintaan-permintaan komersial dari para mitra usaha atau linking informal and
formal economy.23 Dukungan pembiayaan, modal kerja bisa diberikan melalui
koperasi untuk setiap proyek yang akan dikerjakan bersama dengan mitra.
22
23

Guy Standing. Battling Eight Giants: Basic Income Now, 2020. I.B. TAURIS
Chen, MA, “Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal
Regulatory Environment,” DESA Working Paper No. 46, 2007, dapat dilihat di https://www.un.org/
esa/desa/papers/2007/wp46_2007.pdf (diakses pada 15 Mei 2020).
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Sektor perdagangan tidak berbeda dengan sektor informal lainnya, pada
prakteknya mereka berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain,
memanfaatkan kesempatan yang terbuka. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa
sektor perdagangan ini memiliki dua wajah; pertama, sektor ini sebagai buffer
dimana mereka yang tidak mendapatkan akses pekerjaan akan masuk ke
dalamnya, dikarenakan sektor ini memungkinkan dijalankan oleh mereka yang
memiliki skill paling minimum sekalipun. Kedua, sektor ini bisa bertransformasi
bukan hanya sebagai buffer tetapi juga menjadi kekuatan utama bagi untuk
mendorong pelaku ekonomi informal untuk memiliki kapasitas ekonomi yang
melampaui batas survival, melainkan menuju titik keberlanjutannya. Prasyaratnya
adalah keberadaan akses permodalan, dukungan menejerial dan akses pasar yang
memadai.
Ketiga, Pendekatan Birokrasi, dimana tidak relevan lagi melihat ruang
lingkup kementerian ketenagakerjaan, tetapi lebih cenderung fokus pada sektor
formal (hubungan industrial) sementara secara demografi mayoritas pekerja
bersifat informal. Maka ada tiga opsi, 1) merombak struktur birokrasi di
kementerian dengan membagi urusan pekerja di dalam hubungan industrial, atau
diluar hubungan industrial (di dalamnya termasuk pekerja di sektor informal); 2)
memfokuskan Kementerian Ketenagakerjaan pada sektor Hubungan industrial,
dan menggeser urusan sektor informal ke Kementerian Sosial dengan membentuk
bidang khusus terkait Pekerja Informal dan Pengangguran, ataupun ditempatkan di
Kementerian UMKM dan Koperasi tetapi dengan format baru yang memperhatikan
pula struktur ketenagakerjaannya, bukan hanya kelembagaannya; 3) melebur
2 atau 3 kementerian tersebut sehingga mampu membangun sistem yang lebih
komprehensif baik untuk formal ataupun informal.
Nantinya, opsi birokrasi yang dipilih mendapat mandat untuk mendesain
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengangguran dan pekerja sektor
informal, baik menyangkut perlindungan sosial maupun skema afirmatif untuk
mendorong akselerasi mereka dalam dunia kerja dan usaha.
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Pekerja Rumah Tangga Mayoritas adalah Perempuan
Pekerja rumah tangga merupakan salah satu profesi tertua, keberadaannya
sudah berlangsung turun temurun dan mengakar budaya, memenuhi kebutuhan
rumah tangga terhadap permintaan tenaga tambahan untuk mengurus aktivitas
di rumah, diantaranya namun tidak terbatas pada kegiatan memasak, menyajikan
makanan, mencuci, bersih-bersih rumah, merawat anak dan lansia dan lain-lainnya.
Karena sifat pekerjaan rumah tangga dikonstruksikan dan/atau melekat pada
perempuan secara umum, profesi ini pun juga mayoritas diisi oleh perempuan.
Domestifikasi perempuan dalam budaya yang didominasi laki-laki,
menempatkan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang melekat pada
tubuh dan peran perempuan, atau sering disebut sebagai kodrat, sehingga
pekerjaan rumah tangga dianggap tidak memiliki nilai tambah. Sejalan dengan
pendapat Prof. Keppi Sukesi yang menyatakan bahwa saat pekerjaan rumah
tangga masuk ke ranah publik yang komersial, maka pekerjaan ini hanya dinilai
sebagai pekerjaan sampingan dengan imbalan rendah.1 Pekerjaan ini ini kerap
kali diabaikan, setiap perempuan dipersepsikan secara kodrati bisa melakukannya
sehingga tidak memerlukan keahlian tertentu, karena itu konsepsi yang muncul
terhadap pekerja rumah tangga adalah “pembantu” karena pekerjaannya dianggap
hanya membantu aktivitas di rumah, dan tentunya dihargai dengan sangat murah.
Pemaknaan pekerjaan mengurus rumah tangga bukan suatu jenis pekerjaan juga
dapat dilihat dari data BPS tahun 2019 yang mengategorikan 40,22 juta orang
1

Sukesi, Keppi. “Bias Gender dalam Pekerjaan Rumah Tangga Domestik dan Buruh Migran,” Jurnal
Analisa Sosial, 2019, Vol. 14(1), hlm. 105.
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yang mengurus rumah tangga tidak disebut sebagai angkatan kerja.2 Secara kultur
dan struktur, masih terdapat peminggiran nilai tambah pekerjaan domestik yang
secara tidak langsung berpengaruh kepada ketidakbermaknaan profesi PRT di
tempat kerjanya, yakni di dalam rumah.
Praktik pekerja rumah tangga secara kultural pada masryarakat Jawa dikenal
dengan istilah “ngenger”, ketika seseorang dari keluarga yang miskin menitipkan
anaknya kepada kerabat atau orang yang lebih baik kondisi ekonominya. Praktik
ngenger tidak mensyaratkan adanya gaji per bulan, namun biasanya ada imbalan
balas jasa yang diberikan atas “pelayanan atau pengabdian” berupa diberikannya
akses pendidikan, dibiayai kebutuhan bulanannya, dinikahkan dan/atau diberikan
rumah, tergantung dari kemampuan keluarga yang menampungnya. Kebiasaan
pemberian balas jasa sesuai dengan kemampuan ini turun temurun dilakukan.
Hal ini menyebabkan Pekerja Rumah Tangga tidak memiliki standar gaji yang
layak karena penentuan upahnya hanya berdasarkan keikhlasan pemberi kerja,
posisinya pun enggan diakui sebagai bentuk pekerjaan yang signifikan mendorong
kemajuan keluarga pemberi kerja/pengguna jasa PRT/majikan atau pemberi
kerjanya. Subjektifitas kondisi PRT berdasarkan perlakuan majikan juga sejalan
dengan pandangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) bahwa sebagian majikan memperlakukan PRT dengan baik, namun
sebagian dari mereka memiliki risiko terhadap kekerasan, perdagangan anak, dan
kerja paksa.3
Berdasarkan data terbaru dari ILO tahun 20154, jumlah pekerja rumah tangga
di Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas adalah 4 juta orang. Dari jumlah tersebut,
3,35 juta PRT bekerja pulang pergi dan 683 ribu PRT menginap. Sementara
itu, profesi pekerja rumah tangga masih lebih banyak diisi oleh perempuan
dibandingkan laki-laki. Data ILO juga menyebutkan provinsi dengan jumlah PRT
tertinggi di antaranya Jawa Barat: 859.000, Jawa Timur: 779.000, Jawa Tengah:
630.000, Jakarta 481.000, dan Banten: 244.000. Dari pemetaan yang dilakukan
oleh ILO, gambaran kondisi kerja PRT sebagai berikut:

2
3
4
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Tabel 6.1. Skema Kondisi Kerja PRT
Waktu Kerja
6 atau 7 hari kerja

Usia PRT
81% PRT dewasa dan 92% PRT anak bekerja
selama 6 atau 7 hari kerja

40 jam atau lebih per
minggu

60% PRT dewasa dan 76% PRT anak bekerja
selama 40 jam atau lebih per minggu
Sumber: ILO (2015)

Survei tersebut juga memberikan informasi bahwa 28% pekerja rumah tangga
dewasa dan 23% pekerja rumah tangga anak berpenghasilan Rp 1.000.000 per
bulan. Profil ILO terhadap kondisi PRT di Indonesia secara eksplisit menunjukkan
bagaimana kerentanan dialami oleh PRT. Bekerja tanpa hari libur mingguan, lebih
dari 40 jam per minggu, upah yang jauh dari layak, tanpa perlindungan kesehatan
dan keselamatan kerja, dan sangat bergantung pada kebaikan dan subjektivitas
pemberi kerja/pengguna jasa PRT/majikan.

Hukum Perburuhan dalam Melihat Relasi Kerja Informal
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, arbeidsrecht (hukum perburuhan) tidak hanya terbatas
pada hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah perintah dan menerima
upah, akan tetapi juga meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja
(dokter, petani, pengacara) yang melakukan 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 yang terkandung hubungan kerja di dalamnya, sementara swa-kerja tidak
termasuk dalam cakupan hukum perburuhan karena tidak terkandung hubungan
kerja.5
Sebelum membahas hubungan kerja lebih jauh, kita harus kembali ke belakang
saat Indonesia masih dalam masa kolonialisme, dimana saat itu pengaturan
ketenagakerjaan masih mengacu pada KUH Perdata yang mengenal dua macam
hubungan perdata, yaitu:6

5
6

Imam Soepomo. Pengantar Hukum Perburuhan, 1999. Jakarta: Djambatan.
Soepomo, Imam. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, 1982. Jakarta: Djambatan.
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a.

Hubungan antara seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu dengan
orang lain. Seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu di sini memiliki
keahlian khusus sehingga mampu melaksanakan swa-pekerja atau swakaryawan. Hubungan ini bukanlah termasuk hubungan kerja karena tidak ada
wewenang pada pemberi kerja untuk memimpin atau memberikan petunjuk
dilakukannya pekerjaan itu oleh orang yang menerima pekerjaan.

b.

Hubungan antara seorang pemborong pekerjaan dengan seorang yang
menerima pekerjaan atau yang dikenal dengan perjanjian pemborongan
pekerjaan, dimana pihak pemborong pekerjaan mengikatkan diri kepada
pemberi pekerjaan untuk membuat suatu karya atau menyelesaikan pekerjaan
tertentu dengan nilai pembayaran dan waktu yang disepakati. Hubungan
ini tidak termasuk dalam hubungan kerja karena tidak ada unsur memberi
petunjuk dan memimpin dilaksanakannya pekerjaan dari si pemberi pekerjaan.

Selain kedua hubungan perdata di atas, menurut Imam Soepomo, terdapat pula
hubungan yang hidup di masyarakat, seperti hubungan seorang yang membantu
mengerjakan sawah atau ladang dengan pembayaran tertentu dari pemilik sawah
atau ladang. Kemudian hubungan antara pengendara becak dengan pemilik becak,
dimana pengendara becak wajib menyetorkan sejumlah uang setoran yang sudah
ditetapkan kepada pemilik becak. Juga hubungan antara nelayan yang menangkap
ikan memakai perahu milik orang lain, yang penghasilannya didapat melalui sistem
bagi hasil dari ikan yang ditangkap. Imam Soepomo mengutarakan kegelisahannya
terhadap kondisi hubungan perdata tersebut yang tidak dikategorikan sebagai
hubungan kerja, sehinga tidak tunduk kepada peraturan-peraturan perburuhan saat
itu, namun terserah kepada kebijaksanaan masing-masing yang sangat mungkin
tidak memberikan kedudukan atau perlakuan yang setara.
Imam Soepomo juga berpendapat jika swa-kerja seperti dokter, pengacara,
dan notaris mampu memikul risiko pekerjaan yang diambil, sementara buruh tani,
pengendara becak, dan nelayan merupakan orang-orang yang lemah posisinya,
hanya mengandalkan atau menjual tenaga untuk mendapatkan penghasilan.
Untuk memberi kedudukan hukum yang wajar dan meningkatkan nasib mereka,
seharusnya mereka dapat dikategorikan sebagai buruh biasa karena sebagai buruh
mereka akan mendapatkan perlindungan yang terdapat dalam peraturan-peraturan
perburuhan.7

7
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Hubungan kerja dari pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh
Imam Soepomo, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemberi kerja dan
buruh adalah suatu hubungan kerja. Dalam hubungan kerja tersebut, terdapat 3
(tiga) unsur, yaitu: upah, perintah, pekerjaan.
Namun, peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan yang ada, KUH
Perdata Buku III Bab 7A, Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948, UndangUndang No. 14 Tahun 1969, Undang-Undang No. 25 Tahun 1997, dan terakhir
Undang-Undang 13 Tahun 2003 mengatur hubungan kerja secara sempit yaitu
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Definisi ini membawa
dampak tidak diakuinya hubungan kerja yang subjek hukumnya bukan pengusaha,
melainkan orang perorangan yang tidak melakukan kegiatan perniagaan, termasuk
didalamnya hubungan pemberi kerja dengan Pekerja Rumah Tangga atau pekerja
informal lainnya. Hubungan kerja informal ini hanya diakui sebagai hubungan
perdata biasa.
Sedangkan ada beberapa perbedaan dalam definisi pemberi kerja. Imam
Soepomo dalam bukunya menyatakan bahwa pemberi kerja/majikan adalah
seorang pengusaha dalam hubungannya dengan buruh, karena di masa itu
diskursus relasi kerja lebih banyak terjadi di sektor-sektor yang berkaitan dengan
perniagaan, seperti perkebunan, perindustrian, perusahaan perdagangan atau
unutk keperluan membuat dan mengusahakan kereta api dan pekerjaan umum,
pelaut, dan perusahaan kayu.8 UU No. 1 Tahun 51 mendefinisikan majikan sebagai
“kata majikan termasuk juga kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan, atau
bagian perusahaan”, sementara UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan menyatakan bahwa majikan adalah orang atau badan
hukum yang mempekerjakan buruh.
Lebih jauh, di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan definisi
pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Namun dalam pasal yang lain, UU No. 13 Tahun
2003 memberikan batasan lagi dengan unsur “kegiatan usaha” yang dilekatkan
kepada pemberi kerja. Dalam hal definisi majikan yang diberikan pembatasan
pada mereka yang melakukan kegiatan usaha, menyebabkan 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.
8

Ibid. Hlm. 31-32.

115

Eny Rofiatul

Kata “majikan” sendiri relatif tidak digunakan lagi dalam hubungan kerja karena
tendensinya dianggap “negatif” dalam konteks kekuasaan--dan diganti menjadi
pemberi kerja. Namun dalam relasi pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja,
kata “majikan” masih sangat umum digunakan.
Selanjutnya adalah definisi pekerja. Di dalam UU No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh
adalah setiap orang yang 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 menentukan apakah seseorang itu adalah
pekerja atau tidak, di antaranya adalah adanya pekerjaan atau sesuatu yang
dikerjakan, adanya perintah dari pemberi kerja untuk mengerjakan pekerjaan 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
pemberi kerja yang menjalankan usaha atau pengusaha, sehingga Pekerja Rumah
Tangga tidak diakui kedudukannya sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003. Hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja merupakan
hubungan perikatan perdata, sehingga seluruh bentuk perlindungan dalam UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dinikmati oleh PRT.

UU Ketenagakerjaan Mengecualikan PRT Sebagai Pekerja
UU Ketenagakerjaaan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang
bertujuan mengatur dan melindungi hak-hak pekerja di Indonesia nyatanya belum
mampu menjadi jawaban atas perlindungan hak-hak pekerja informal salah satunya
adalah pekerja rumah tangga (PRT). Di dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal Pasal 1
angka 4 UU Ketenagakerjaan disebutkan 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.
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Berdasarkan unsur hubungan kerja di atas, seharusnya dapat disimpulkan PRT
adalah pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. Namun
pada kenyataanya, PRT dianggap sebagai “pembantu/assisten rumah tangga” dan
bukan pekerja sebagaimana orang yang bekerja di sektor formal. Rumah tangga
sebagai tempat PRT bekerja dianggap sebagai sebuah sektor kerja non formal,
tidak membutuhkan keahlian, dan konsep patriarki yang seolah melanggengkan
PRT dipekerjakan dengan upah rendah. Sempitnya definisi tersebut menjadi
penghambat diakuinya PRT sebagai pekerja yang dilindungi berdasarkan UndangUndang No 13 Tahun 2003. Tampak dalam definisi Pasal 1 angka 3, 4 dan 15:
a.

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

b.

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

c.

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 dimaksud dalam huruf a dan b
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Jika Undang-Undang 13 Tahun 2003 setia memberikan definisi pemberi kerja
berlaku pula kepada orang perseorangan, maka Pekerja Rumah Tangga dan pekerja
di sektor informal lainnya dapat tercakup dalam perlindungan yang disediakan
oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun Pasal 1 ayat 15 yang mengatur
tentang definisi hubungan kerja, tidak mengakui perseorangan sebagai pemberi
kerja, 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
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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, 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 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijadikan
tameng yang ampuh bagi para majikan untuk tidak memenuhi hak-hak pekerja
rumah tangganya.
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: “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 berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak PRT sebagai pekerja baik dalam
pengupahan serta sektor ketenagakerjaan lainnya, jaminan atas penyelesaian kasus,
dan juga perlindungan sosial. Inkonsistensi peraturan dalam UU Ketenagakerjaan,
selain berakibat pada pengecualian PRT dalam menerima manfaat perlindungan
sosial sebagai pekerja oleh negara, namun juga melanggengkan praktik kerja yang
cenderung eksploitatif terhadap PRT.
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Kondisi Rentan Pekerja Rumah Tangga
Pekerjaan rumah tangga di Indonesia umumnya dilakukan oleh perempuan
dewasa dan anak, dan sekaligus dianggap sebagai perpanjangan dari tugas
perempuan di masyarakat, yaitu dalam hal perawatan rumah tangga. Dengan
dilekatkannya profesi PRT kepada perempuan, karenanya tidak perlu dibayar atau
dihargai nilai ekonomisnya. Kalaupun diberikan upah, berarti upah yang sangat
rendah yang diberikan.
Indonesia memiliki lembaga pemerintahan yakni Kementerian
Ketenagakerjaan di level nasional dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, yang memiliki tugas memastikan norma-norma kerja dijalankan.
Namun, lembaga ketenagakerjaan ini tidak mengawasi sektor informal, termasuk
PRT di dalamnya karena jaminan perlindungan PRT dan pekerja informal lainnya
tidak diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga situasi
kerja layak PRT sangat bergantung kepada subjektivitas, belas kasih, atau kebaikan
majikan. Dalam kehidupan bernegara dan jaminan atas akses pekerjaan yang
layak, konsep ini tidak dibenarkan dan menunjukkan kegagalan negara melindungi
seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Berdasarkan laporan data ILO tahun 2015, pekerja rumah tangga Indonesia
diperkirakan berjumlah 4 juta orang, dimana perempuan dewasa dan anak
mayoritas mengisi profesi tersebut. 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 membiayai pendidikan dan majikannya juga tidak
memperbolehkan dia menempuh pendidikan.
Selain tidak diakui secara formal sebagai pekerja, berikut bentuk-bentuk
pelanggaran yang dialami oleh PRT berdasarkan laporan Human Rights Watch
tahun 20059 dan laporan Amnesty International Indonesia tahun 200710:

9

10

Lihat Halaman 17-36. Human Rights Watch, ”Always on Call: Abuse and Exploitation of Child
Domestic Workers in Indonesia,” 20 June 2005, https://www.refworld.org/docid/42c3bd0d8.html
(diakses 20 Mei 2020).
Amnesty International Indonesia, “Eksploitasi dan Pelanggaran: Situasi Sulit Pekerja Rumah Tangga
Perempuan,” 2007, https://www.amnesty.org/download/Documents/64000/asa210012007in.pdf
(diakses tanggal 24 Mei 2020).
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Tabel 6.2. Jenis dan Bentuk Pelanggaran terhadap Pekerja Rumah Tangga
Jenis Pelanggaran

Bentuk

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.

Usia

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

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.

Upah yang tidak
dibayar

Sering ditemui praktik majikan yang menahan upah PRT
dengan alasan agar PRT tersebut tidak pulang. Upah baru
dibayar 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.

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 kurang lebih 4
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 eksploitasi jam kerja yang dialami
oleh PRT.

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 selasela dapur. Bahkan ada majikan yang risih jika melihat PRT
istirahat dan terus menyuruh melakukan sesuatu.
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Jenis Pelanggaran

Bentuk

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.

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 mendapatkan kompensasi apapun. Selain
itu, PRT dikecualikan dari perlindungan atas jaminan sosial
dan ketenagakerjaan seperti pekerja pada umumnya sehingga
kondisi kerjanya yang penuh risiko tidak dapat dilindungi
oleh negara.

Pelecehan
seksual, fisik, dan
psikologis

PRT yang bekerja di dalam rumah dan di ruang privasi
keluarga seringkali harus menerima bentuk pelecehan
baik fisik, psikologis, 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.

Pengecualian
dari perlindungan
hukum dan
kurangnya
penegakan hukum

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

Tidak ada
penyelesaian atas
pelanggaran

Karena tidak dicakup dalam UU Ketenagakerjaan,
permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hak
normatif tidak dapat ditindaklanjuti. Sejauh ini, peran serikat
PRT sangat membantu untuk mendampingi anggotanya
yang memiliki masalah dengan majikan, seperti upah, cuti,
atau PHK sepihak, dan negosiasi upah atau kontrak kerja
tertulis. Ketiadaan akses penyelesaian ini, menurut Amnesty
Internasional menyebabkan PRT menempuh upaya-upaya
informal kepada orang tua, kerabat, Ketua RT/RW, Kepala
Desa/Lurah untuk membantu menyelesaikan masalah
ketenagakerjaan dengan majikan mereka.
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Perjuangan pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja dimulai sejak
tahun 2004, dimana saat itu Presiden Republik Indonesia berjanji akan meratifikasi
Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT. Pengakuan PRT sebagai pekerja
merupakan titik poin diakuinya seluruh hak-hak ketenagakerjaan melekat pada diri
seorang PRT. Berikut ini adalah proses legislasi perjuangan RUU Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT):
Tabel 6.3. Proses Legislasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Periode
Periode 2004-2009
Periode 2009-2014

Periode 2014-2019

Periode 2019-2024

Keterangan
RUU PPRT diajukan sejak tahun 2004, masuk dalam
Prolegnas setiap masa periode masa bakti DPR-RI.
• Periode Masa Bakti Tahun 2009-2014 RUU PPRT
masuk Prioritas Tahunan dari 2010, 2011, 2012,
2013,2014.
• Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan
Komisi IX DPR RI
• Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset
di 10 Kabupaten/Kota
• Tahun 2012 Komisi IX melakukan uji publik pada 3
Kota diantaranya Makassar, Malang dan Medan.
• Tahun yang sama – 2012 melakukan studi banding ke
Afrika Selatan dan Argentina
• Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT
ke Baleg DPR RI
• Tahun 2014 berhenti di Baleg DPR RI
• Masa Bakti Periode 2014-2019 masuk dalam Prolegnas
(waiting list)
• Masa Bakti Periode 2019-2024 masuk lagi dalam
Prolegnas
• Masuk RUU Prioritas 2020.
Sumber: Dokumentasi JALA PRT

Pada saat proses RUU PPRT tahun 2014 berhenti di Badan Legislatif
DPR RI, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya
disebut Permenaker No. 2 Tahun 2015). Sekilas, peraturan ini seperti mengakui
PRT sebagai pekerja, namun terdapat beberapa hal krusial yang menyebabkan
pemenuhan hak-hak PRT tidak maksimal.
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Pertama, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak merujuk pada UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun merujuk pada Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi yang digunakan bukanlah
pemberi kerja sebagaimana konsep UU Ketenagakerjaan, namun “Pengguna
PRT”. Akibat dari hal ini, hak-hak PRT sebagai pekerja belum dapat dipenuhi
karena PRT tidak dapat menggunakan mekanisme perlindungan yang disediakan
oleh UU Ketenagakerjaan, seperti adanya pengawasan terhadap pelanggaran upah,
jam kerja, hak cuti, atau hak-hak lain PRT terkait penyelesaian sengketa.
Kedua, Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini hanya mengatur bagaimana
Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga bekerja, namun tidak dapat menjawab
bagaimana jika terjadi pelanggaran-pelanggaran normatif, fisik, maupun psikologis
yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada PRT. Berdasarkan data yang dihimpun
oleh JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) pada tahun
2014, sepanjang tahun 2014 terdapat 408 kasus kekerasan11 yang menimpa PRT.
Dari kasus tersebut yang di bawa ke proses hukum, 85% kasus kekerasan yang
dialami PRT berakhir di kepolisian dan tidak dapat diproses ke penuntutan. Pada
tahun 2019, Komnas Perempuan dalam Catahu nya mencatat selama tahun 2018
terdapat 20 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Pekerja Rumah
Tangga yang datanya diperoleh dari pengadilan negeri (2 kasus), unit perlindungan
perempuan dan anak (1 kasus), rumah sakit (1 kasus) dan organisasi masyarakat
sipil (16 kasus).12
Ketiga, belum diaturnya jaminan kebebasan berserikat bagi PRT. Melalui
hak berserikat, PRT dapat belajar berorganisasi dan melakukan pengawasan
terhadap pemberi kerja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hak pekerja.
Pengorganisiran PRT sejauh ini telah berjalan di beberapa area, Jakarta, Yogjakarta,
dan Pamulang. Di Jakarta sendiri, berdiri Serikat Pekerja Sapu Lidi yang
memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya, tidak hanya pelatihan yang
menunjang pekerjaan, namun juga pelatihan lainnya seperti komputer dan bahasa
inggris. Selain itu, keberadaan serikat juga memberikan informasi akurat saat
PRT mendapatkan masalah dengan pemberi kerjanya, serikat juga dapat mewakili
anggotanya melakukan negosiasi dengan majikan untuk mencapai kesepakatan.

11
12

Kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis.
Lihat pada halaman 12, Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018,”
https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20
Perempuan%202019.pdf (diakses pada 24 Mei 2020).
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Keempat, masih memperbolehkan perjanjian kerja lisan. Kontrak kerja
tertulis merupakan bukti penting telah terjadi hubungan kerja. Jikapun PRT ingin
menggugat pemberi kerja/majikan karena tidak memenuhi hak-hak normatifnya,
bukti tertulis yang berupa kontrak kerja adalah bukti yang paling otentik di mata
hukum. Oleh karena itulah dengan masih diakomodirnya perjanjian kerja lisan,
merupakan bentuk mundur perlindungan pemerintah. Pembuatan kontrak yang
spesifik merupakan bentuk jaminan perlindungan PRT, seperti jenis pekerjaan PRT
harus dikhususkan, apakah dia akan menjadi pekerja masak, bersih-bersih rumah,
menjaga bayi, dll. Hal ini untuk menghindari pemberi kerja memberikan pekerjaan
bertumpuk-tumpuk pada PRT.
Kelima, tidak mengatur hari libur dan jam kerja untuk PRT. Pemerintah kembali
meyerahkan standar kerja layak, salah satunya adalah hak libur dan jam kerja bagi
PRT pada kesepakatan buruh-pemberi kerja. Padahal seharusnya sebagai pekerja,
PRT memiliki jam kerja dan memperoleh libur mingguan untuk dipergunakan
sebagai waktu keluarga atau sarana hiburan agar kondisi psikis PRT seimbang.
Keenam, upah masih ditentukan perdasarkan kesepakatan. Dengan tidak
diaturnya standar upah oleh Permenaker ini, sebenarnya pemerintah tidak
memberikan perbaikan yang signifikan pada kondisi PRT di dalam negeri.
Ketujuh, Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini tidak menjamin akses ke lembaga
penyelesaian perselisihan. Salah satu standar kerja layak bagi PRT adalah akses
efektif ke pengadilan atau mekanisme penyelesaian lain jika terjadi perselisihan.
Namun dalam Permenaker No 2 Tahun 2015, akses efektif ke lembaga perselisihan
tidak disediakan oleh pemerintah. Seperti kasus PRT di Medan yang menjadi
korban penyekapan dan penyiksaan, mereka tidak dapat mengadukan pemberi
kerja yang tidak membayar gaji buruh berbulan-bulan. Bahkan saat mengadu ke
Dinas Tenaga Kerja, pengaduannya ditolak dengan alasan mereka bukan termasuk
pekerja yang dijamin sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. PRT juga tidak dapat
menggunakan mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial. Jikapun PRT ingin
menggugat ke pengadilan perdata, mereka sudah mengalami kondisi yang sangat
berat jika diharuskan menghadapi proses peradilan yang berbiaya mahal.
Kedepannya, jika Pemerintah melakukan ratifikasi terhadap KILO 189,
ketentuan standar minimum kontrak kerja PRT dalam Permenaker No. 2 Tahun
2015 ini dan sekaligus pembahasan Rancangan Undang-Undangan Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus disesuaikan untuk memastikan
diakuinya PRT sebagai pekerja. Berdasarkan pasal 7 Konvensi ILO 189, kontrak
tertulis yang dibuat antara pemberi kerja dan PRT memuat hal-hal penting dan
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detil, terutama masalah hak normatif, cuti, jam kerja, dan hari libur. Namun dalam
Permen ini, perjanjian kerja tertulis selain masih menjadi pilihan dan bukan
kewajiban, juga hanya menyertakan poin yang bermuatan perlindungan, yaitu
pada hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu berlakunya perjanjian.
Walaupun Permenaker ini masih perlu disempurnakan, namun sejauh ini
advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT bersama dengan organisasi serikat PRT
berhasil memperoleh dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menghimbau
majikan/pengguna/pemberi kerja Pekerja Rumah Tangga untuk mendaftarkan PRT
nya ke dalam program BPJS Kesehatan yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 36.800 per bulan untuk
setiap PRT sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf g Permenaker No 2 Tahun 2015
yang menyatakan bahwa “Pengguna Jasa PRT wajib mengikutsertakan Pekerja
Rumah Tangga (PRT) nya dalam program jaminan sosial.” Surat edaran ini pun
juga memberikan informasi kontak yang bisa dihubungi jika pemberi kerja ingin
mendaftarkan PRT yang bekerja di rumahnya ke dalam BP Jamsostek.13

PRT dalam Kerangka Kerja Layak dan Pembangunan
Berkelanjutan
Pemerintah Indonesia menjadi salah satu dari 193 kepala Negara dan
pemerintahan yang ikut menyepakati agenda pembangunan global (Sustainable
Development Goals/SDGs). Dengan menyepakati tujuan pembangunan global,
berarti pemerintah telah sepakat dengan konsekuensi aktif untuk mencapai
tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dan disepakati. Salah satu tujuan SDG yang
berdampak langsung terhadap pemenuhan hak PRT adalah Tujuan 8: Mendukung
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan
produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, dengan target:14
a.

Mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang
layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda
dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang
mempunyai nilai yang sama;

b.

Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja
paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan

13

Surat Kepala BPJS Ketenagakerjaan kepada Majikan PRT Nomor: B/8429/112019 tertanggal 25
November 2019, terkait Kepesertaan PRT ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sdg2030indonesia.org, “Sustainable Development Goals,” https://www.sdg2030indonesia.org/
page/16-tujuan-delapan (diakses pada 26 Mei 2020).
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menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak,
termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025
mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak;
c.

Mellindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman
bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja
dalam situasi genting.

Potret PRT selalu melekat kepada undervalued pekerjaan dengan upah yang
rendah, partisipasi pekerja perempuan, sekaligus yang masih dalam usia anak,
dan perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia. Berdasarkan data Bank
Dunia, 9 juta orang bekerja sebagai pekerja migran. Dari jumlah tersebut, 40%
bekerja dengan sebagai PRT, dimana 94% diisi oleh perempuan.15 Perlindungan
pekerja migran perempuan diperjuangkan oleh pemerintah, diantaranya
pengakuan atas status pekerja, upah minimum, hak istirahat mingguan, cuti, dan
perlindungan sosial. Lebih jauh lagi di Hong Kong, pekerja migran domestik
diakui kedudukannya dalam sistem penyelesaian sengketa domestik. Pemerintah
pun dalam UU No. 18 Tahun 2017 mensyaratkan negera tujuan penempatan adalah
adanya hukum yang melindungi pekerja asing, memiliki perjanjian tertulis dengan
pemerintah, dan sekaligus memiliki sistem jaminan sosial untuk pekerja asing.
Diplomasi pengakuan PRT di sektor domestik atau informal demikian aktif
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemerintah di negara tujuan, namun
sayangnya perlindungan ke dalam terhadap PRT domestik diberikan porsi yang
sangat minim atau bahkan diabaikan. Kondisi pengakuan harkat dan martabat PRT
domestik PRT migran sangat kontras, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi
oleh pemberi kerja/majikan di luar negeri dapat kita sebut dengan perbudakan dan
penganiayaan, namun di dalam negeri kasus-kasus yang dialami PRT dianggap
sebagai hal yang umum terjadi atau urusan privat rumah tangga orang lain.
Padahal, untuk mendukung diplomasi, persamaan nilai kerja, kesetaraan upah PRT
di luar negeri, pemerintah masih perlu berjuang meyakinkan masyarakat tentang
pentingnya undang-undang yang melindungi PRT di dalam negeri, bukan mahal
mengabaikannya. Secara mutlak pengakuan PRT domestik di Indonesia melalui
pengesahan UU PPRT akan berdampak signifikan pada perlindungan PRT migran
di luar negeri.16
15
16
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Lihat laporan World Bank. Indonesia’s global workers: juggling opportunities and risks, 2017.
Washington, D.C.: World Bank Group.
Utomo, AP, “Kasus TKI Tewas di Malaysia Organisasi HAM Inginkan Perlindungan PRT,” 13 Februari
2018,
https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/13173391/kasus-tki-tewas-di-malaysiaorganisasi-ham-inginkan-perlindungan-prt (diakses pada 24 Mei 2020).
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Dalam proses pembahasan dan advokasi RUU PPRT, beberapa pandangan
bias yang muncul antara lain: Adanya asumsi bahwa tidak sesuai dengan norma
dan nilai luhur budaya Indonesia yakni konsep “kekeluargan”. Jika perlindungan
PRT diatur dalam Undang-Undang tersendiri dengan jam kerja, upah, jenis
pekerjaan, cuti tahunan, serta hak-hak lainnya, maka akan membawa hubungan
PRT dan pemberi kerja/majikan yang selama ini berjalan secara kekeluargaan
berubah menjadi formal. Oleh karena itulah, pembahasan RUU PPRT di periode
DPR sebelumnya selalu mandek karena ketakutan formalisasi PRT ini. Kemudian,
RUU PPRT juga menawarkan spesialisasi keahlian PRT, misalkan memasak,
membersihkan rumah, menata kebun, merawat anak, dan bentuk spesifikasi
lainnya, hal ini dianggap memberatkan ekonomi rumah tangga, terutama kalangan
menengah ke bawah atau pasangan yang baru saja memulai kehidupan keluarga
namun kondisi ekonomi belum mapan. RUU ini juga ditolak dibahas karena
dianggap mencampuri urusan privat (rumah tangga) sehingga kehadiran negara
tidak diperlukan.17
Pengabaian Pemerintah Indonesia terhadap PRT domestik sama persis
dengan pengabaian PRT migran yang bekerja di Malaysia yang dikecualikan
dari Employment Act 1955, dimana PRT migran tidak memiliki hak atas cuti
melahirkan, hari istirahat, jam kerja, dan juga kompensasi pengakhiran kontrak.18
Jika pemerintah terus menerus berdiplomasi dengan aktif mendorong Pemerintah
Malaysia melindungi PRT migran asal Indonesia, kenapa pemerintah mundur
serempak untuk membahas pelindungan PRT di dalam negeri?
Pro kontra perlindungan PRT acapkali dihadapkan pada kesaksian pemberi
kerja/majikan di media sosial tentang bagaimana PRT yang bekerja dengan mereka
tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal. Selain itu, pada konteks pekerja
migran perempuan, kasus kekerasan yang mereka alami sebagain disebabkan karena
tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, seperti tidak dapat mengoperasikan
alat rumah tangga atau merawat barang-barang yang menggunakan teknologi
terkini. Tentunya hal ini sangat berseberangan dengan pandangan masyarakat
yang sudah melekatkan pekerjaaan domestik kepada perempuan, yang tidak
memerlukan keahlian dan secara naluriah dapat melakukannya dengan baik.
17
18

Ady, “PRT adalah Pekerja, bukan Pembantu”, 17 Juni 2013, https://www.hukumonline.com/berita/
baca/lt51bea80c54626/prt-adalah-pekerja--bukan-pembantu (diakses tanggal 24 Mei 2020).
Lihat pada halaman 14, Human Rights Watch, “Help Wanted: Abuses against Female Migrant
Domestic Workers in Indonesia and Malaysia,” 22 Juli 2004, https://www.hrw.org/report/2004/07/21/
help-wanted/abuses-against-female-migrant-domestic-workers-indonesia-and-malaysia (diakses 10
Mei 2020).
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Gambaran masalah yang disampaikan oleh pemberi kerja/pengguna jasa PRT/
majikan di Indonesia, termasuk kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran
perempuan di luar negeri merupakan peluang untuk meningkatkan keahlian PRT.
Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan tujuan SDGs No. 4 yakni memastikan
pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan
belajar seumur hidup bagi semua.
Pengakuan PRT sebagai pekerja, seharusnya diikuti dengan peningkatan
akses kepada lembaga peningkatan kapasitas sesuai dengan pasar kerja yang paling
diminati, misalnya merawat anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci atau
menyetrika, dan lain-lain sebagainya. Setelah PRT dapat mengakses lembaga
pelatihan, mereka dapat mengikuti uji kompetensi sehingga keahlian yang mereka
miliki terhadap pekerjaan rumah tangga dapat terdokumentasikan. Peran negara
penting untuk memastikan akses ini, karena mayoritas profil PRT hanya menikmati
Pendidikan dasar dan tidak mengenyam pendidikan lanjutan. Pemenuhan negara
atas fasilitas pelatihan yang layak merupakan bentuk substitusi akses pendididkan
yang tidak diambil oleh PRT karena terhimpit persoalan ekonomi dan memilih
bekerja mengandalkan tenaganya.
Pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, PRT juga mengalami
dampak langsung, diantaranya mengalami PHK, upahnya dipotong 50% - 75%,
atau dirumahkan tanpa upah sama sekali. Program bantuan yang diberikan oleh
Pemerintah kebanyakan tidak bisa diakses karena mayoritas PRT tidak memiliki
KTP DKI Jakarta.19 Program kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah sebagai
langkah stimulus ekonomi di tengah krisis, memang secara normatif dapat diakses
oleh PRT karena persyaratan yang diperlukan cukup mudah, yakni berusia
minimal 18 tahun dan tidak sedang bersekolah atau menempuh pendidikan.20
Hanya saja, ada faktor-faktor lain yang kemudian belum menjadi pertimbangan
dalam pelaksanaan program ini, yakni pengetahuan teknologi, akses internet, dan
kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk PRT. Hingga kini, belum ada evaluasi
apakah program kartu prakerja telah tepat menyasar seluruh masyarakat yang
terdampak COVID-19.

19

20
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RUU PPRT Sebagai Upaya Perluasan Definisi Hubungan Kerja
dan Perlindungan PRT
Kembali ke masa lampau untuk mengetahui riwayat munculnya hubungan
kerja, diskursus pembahasan hubungan kerja, termasuk definisi unsur-unsurnya
harus digali melampaui hukum positif yang mengaturnya. Walaupun Imam
Soepomo dianggap sebagai Bapak Hukum Perburuhan yang mengisi narasi-narasi
pelindungan pekerja dalam konteks hubungan industrial, namun pemikirannya
juga menegaskan adanya kegelisahan terhadap pekerja-pekerja rentan yang tidak
mendapatkan akses ke seluruh instrumen perlindungan ketenagakerjaan yang
berlaku. Diskurus hubungan kerja saat ini cenderung berhenti dilakukan dan
pembahasan hubungan kerja lebih kepada perpanjangan definisi pasal-pasal dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Apalagi seiring dengan perkembangan ekonomi global, jumlah pekerja
informal mengalami peningkatan signifikan sejak krisis ekonomi 1998 yang
dialami oleh Indonesia. Data BPS tahun 2019 menunjukkan sebanyak 55,72% atau
74,1 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor informal atau dapat disebut sebagai
pelaku ekonomi informal. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga
kerja di sektor formal yakni sebesar 44,28% atau 59,1 juta jiwa.
Selain itu, munculnya jenis dan tipe pekerjaan-pekerjaan baru yang
karakteristiknya tidak memenuhi atau disengaja agar tidak memenuhi kualifikasi
hubungan kerja akan tunduk kepada ketentuan perjanjian perdata. Melalui perjanjian
perdata ini, hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada kesepakatan semata,
dimana jaring pengaman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan
tidak berlaku. Selama standar yang diterapkan dalam perjanjian lebih tinggi, hal
tersebut menguntungkan pekerja, namun jika standar yang diterapkan dalam
perjanjian kerja tersebut lebih rendah, hal tersebut akan melanggar hak-hak pekerja
yang posisinya lebih lemah dan rentan.
RUU PPRT yang tahun ini masuk ke dalam prioritas tahunan DPR RI
memiliki semangat pengakuan PRT sebagai pekerja, yang ini sejalan dengan
prinsip non diskriminasi dalam pengakuan hak asasi manusia. RUU ini juga sejalan
dengan Konvensi-Konvensi Dasar ILO yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia.21 RUU ini setidaknya harus memastikan perlindungan upah, jaminan
21

Konvensi ILO yang sudah diratifikasi Indonesia, antara lain Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan
Berserikat, Konvensi ILO No.98 tentang Hak untuk Berunding dan Bernegosiasi, Konvensi ILO No.
100 tentang Pengupahan yang Sama Untuk Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan yang Sama,
Konvensi ILO No. 111 tentang Non Diskriminasi, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum
Kerja, Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dan Konvensi
ILO No. 29 tentang Kerja Paksa.
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sosial, jam kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, penyelesaian sengketa, serta
peningkatan kapasitas PRT. Untuk mengakomodir kebutuhan dan kemampuan
pemberi kerja, RUU PPRT juga memungkinkan skema kontrak paruh waktu dan
penuh waktu, sehingga pemberi kerja dapat fleksibel mempekerjakan PRT sesuai
dengan kebutuhannya. Selain mengedepankan pemenuhan hak-hak PRT, RUU
ini juga melindungi kepentingan pemberi kerja yang menginginkan PRT yang
bekerja padanya adalah PRT terampil dan mampu menjalankan kewajiban secara
maksimal.
Seiring dengan makin tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan pada kurun waktu 2015-2019 berdasarkan catatan Badan Pusat
Statistik22, tentunya permintaan PRT domestik untuk menggantikan peran ganda
yang selama ini dibebankan kepada perempuan akan semakin tinggi. Tanpa adanya
RUU PPRT yang mengatur hak-hak dan kewajiban pemberi kerja dan PRT secara
setara, sub-penindasan dari perempuan yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik
terhadap perempuan lainnya yang terperangkap dalam kemiskinan structural akan
terus terbuka.

Rekomendasi
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih memerlukan proses panjang
karena mengubah kultur dan cara pandang masyarakat Indonesia secara signifkan.
Untuk memastikan kepatuhan masyarakat serta pengakuan PRT sebagai pekerja,
rekomendasi berikut ini dapat dilakukan oleh pemerintah:
1.

Meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT. Konvensi ini
mengatur hak-hak dasar PRT yang diakui, meratifikasi konvensi ini terlebih
dahulu dapat mencegah tumpang tindih muatan regulasi nasional dan
internasional.

2.

Mendukung pembahasan RUU PPRT, menyetujui, dan menandatangani RUU
PPRT sebagai Undang-Undang, demi terwujudnya pengakuan PRT sebagai
pekerja.

3.

Melakukan edukasi ke masyarakat secara luas, melalui kementerian terkait,
seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah, Kementerian Ristek Dikti tentang bagaimana pengakuan

22

Lihat Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia,” Agustus
2019,
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguranterbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html (diakses pada 24 Mei 2020)
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pekerjaan domestik sebagai pekerjaan dan peran PRT di dalamnya yang
mengisi profesi tersebut. Hal ini secara perlahan-lahan akan mengubah cara
pandang masyarakat tentang profesi PRT.
4.

Merevitalisasi Balai Latihan Kerja yang dimiliki pemerintah sesuai dengan
permintaan pasar kerja dalam negeri, sehingga PRT dapat mengakses lembaga
training ini dan mengikuti sertifikasi yang diperlukan.

5.

Menunjuk pusat pengaduan, jika bukan Dinas Tenaga Kerja, untuk
mendampingi PRT yang mengalami masalah dengan pemberi kerjanya, baik
masalah yang berkaitan dengan hak-hak normatif maupun masalah lainnya.

6.

Dalam pembahasan RUU PRT, membuka ruang dialog dan mencari titik temu
antara pemberi kerja/majikan atau organisasi pemberi kerja/pengguna jasa
PRT/majikan dengan PRT atau serikat PRT demi terakomodirnya hak-hak
para pihak.

7.

Mengakomodir perkembangan diskursus hubungan antar orang terkini yang
secara hukum positif tidak dikategorikan sebagai hubungan industrial, namun
membuka peluang terjadinya eksploitasi dan kerentanan pekerja.
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Alasan Migrasi dan Perkembangan Pekerja Rumah Tangga
Migran Indonesia
“Anak saya butuh susu. Umurnya 16 bulan waktu saya tinggal ke Hong Kong. Anak
pertama 10 tahun. Suami saya meninggalkan saya karena menikah lagi dengan
perempuan lain, dan pulang ke kampungnya. Sebelumnya, suami saya bekerja di
Malaysia dan menjadi tulang punggung keluarga. Saya tidak bekerja, hanya di
rumah mengurus anak-anak. Sejak ditinggal suami, saya kesulitan membiayai kedua
anak saya. Tidak mungkin saya bergantung terus pada ibu saya yang sudah tua dan
hidupnya pas-pasan. Saat ada tawaran dari saudara jauh, yang juga sponsor di desa
kami untuk jadi pekerja rumah tangga di Hong Kong, saya langsung bersedia. Niatnya
memang untuk membiayai kedua anak saya” (N, PRT migran asal Kuningan Jawa
Barat, wawancara tanggal 19 April 2020).
“Saya ingin kehidupan keluarga yang lebih layak. Tetangga-tetangga saya di kampung
yang jadi TKW di luar negeri, pada punya rumah, dan bagus-bagus. Sedangkan saya
Sudan hampir tiga tahun rumah tangga, belum punya apa-apa. Pendapatan suami paspasan untuk makan sehari-hari dan bayar kontarkan. Pendapatan saya kerja sebagai
tukang cuci gosok juga diambil suami. Dia yang nabung dan saya tidak tahu berapa
tabungan kami. Makanya waktu saya lihat ada lowongan di Facebook untuk jadi
PRT di Hong Kong, saya kontak sponsornya, lalu sponsor bawa saya ke PT untuk
diberangkatkan ke Hong Kong” (T, PRT migran asal Indramayu, wawancara tanggal
19 April 2020).

135

Yusmiati Vistamika Wangka

Penuturan N dan T, dua perempuan pekerja rumah tangga (PRT) migran di
Hong Kong, merepresentasikan alasan banyak perempuan Indonesia yang menjadi
pekerja rumah tangga migran karena kemiskinan. Peneliti LIPI, Hidayati Inayah
menuliskan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah atau
menghasilkan produk yang cukup untuk mendukung seseorang atau keluarganya,
sering menjadi alasan utama di balik perpindahan pencari kerja dari satu negara ke
negara lain. Hal ini bisa terjadi baik dari negara miskin ke negara kaya, ataupun
dari negara berkembang ke negara berkembang lainnya yang memiliki potensi
pekerjaan yang lebih baik1. Walaupun demikian, alasan individu tidak sepenuhnya
terjadi di ruang hampa. Ada konteks sosial tertentu yang melatarbelakanginya.
Pengalaman N dan T bekerja sebagai PRTmigran memang untuk pemenuhan
kebutuhan pribadi dan keluarga, akan tetapi pilihan tersebut tidaklah bebas dari
cara kerja industri migrasi.
Studi Spaan dan Van Naerssen menegaskan industri migrasi melibatkan
berbagai aktor dan institusi formal maupun non formal. Industri ini berfungsi
mencipatkan daya tarik, fasilitasi dan juga kontrol, serta ikut memengaruhi pekerja
migran sebagai individu aktif dalam membuat keputusan, pada berbagai level
migrasi. Lebih jauh, Spaan dan Van Naerssen menggunakan pendekatan ambang
batas, untuk memperlihatkan bagaimana industri migrasi bekerja memengaruhi
keputusan individu. Ambang batas pertama yaitu ketidakpedulian dan daya tarik
migrasi. Daya tarik dilakukan oleh industri migrasi melalui promosi peluang kerja.
Sebagai contoh, agen dan calo/perantara perusahaan swasta aktif mempromosikan
daya tarik migrasi ke desa-desa dari mulut ke mulut maupun melalui iklan, yang
menarik perhatian mereka yang masih muda, yang ingin memperbaiki kondisi
kehidupan mereka untuk bermigrasi2. N dan T dalam pengakuannya sama-sama
menggunakan jasa sponsor/calo untuk menghubungkan mereka pada agen perekrut
atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Ambang batas kedua yaitu lokasi, merupakan tahapan yang dilalui seseorang
setelah memutuskan untuk bermigrasi. Pada tahap ini, calo/broker tetap berperan
memengaruhi pilihan tujuan migrasi3. N menuturkan awalnya ia ingin menjadi
1

2

3
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PRT di Taiwan, tetapi calo memengaruhi keputusannya agar memilih Hong Kong.
Ia pun menuruti dengan keyakinan calo lebih tahu lokasi yang terbaik.
Sedangkan ambang batas ketiga adalah ambang lintasan merujuk pada
bagaimana seseorang mencapai tujuan migrasi yang telah dipilih dengan
mempertimbangkan sumber-sumber keuangan. Untuk konteks Indonesia,
pada level ini, para perekrut dan agen berperan menutupi biaya migrasi, yang
meninggalkan beban utang bagi pekerja migran dan ketergantungan pada agen
perekrut4.
Salah satu aktor yang berperan dalam berkerjanya industri migrasi adalah
negara sebagai pembuat kebijakan. Bekerjanya negara dalam migrasi tenaga kerja
oleh Brown disebut state-sponsored migration5, atau stated-center approach6.
Pemerintah Indonesia sendiri, menjadikan pengiriman pekerja migran sebagai
bagian dari program pembangunan. Walaupun isu pekerja migran dalam babakan
sejarah Indonesia telah dikenal sejak zaman kolonial, banyak literatur mencatat
migrasi tidak tetap untuk tujuan bekerja menjadi masif setelah mendapat perhatian
dan intervensi pemerintah pada tahun 1970 melalui Peraturan Pemerintah
No.4/19707.
Di zaman kolonial, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan pekerja dari
Jawa dan Sumatra Utara tahun 1880 untuk menjadi pekerja pada perkebunan milik
pemerintah di Suriname, salah satu koloni Belanda di Amerika Selatan. Mereka
dikirim menggantikan budak-budak Afrika yang telah dibebaskan pada tahun
1863. Menggunakan Kapal ‘SS Koningin Emma’, sejumlah 94 orang (61 laki-laki,
31 perempuan dan 2 anak) diberangkatkan dari Pulau Jawa menuju Suriname8.
Gelombang pekerja migran Indonesia ke Suriname terus bertambah hingga
mencapai 32.986 orang pada tahun 19399.
4
5
6

7

8
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Ibid.
Brown Graham, “State-sponsored migration and inequality: evidence from New Order Indonesia”, 23
Januari 2015, https://researchgate.net/publication/271209165 (diakses 15 April 2020).
Hakim dan Fitrianto. “Political Economy of Sending Domestic Workers Abroad: Case Study of
Indonesian Migrant Workers”. Mediterranean Journal of Social Science MCSER Publishing, July
2015, Vol.6(4), hlm. 316-322.
Tirtosudarmo. “The Indonesian State’s Response to Migration,” Journal of Social issues in Southeast
Asia, 1993 Vol.29 (3); INDIES, 2008; BNP2TKI, 2008; Brown, 2015; Hakim dan Fitrianto, Ibid.;
Killias, O. Follow TheMaid, 2018. Denmark: Nias Press.
Asyarifh, “Sejarah Penempatan TKI dari Masa ke Masa”, 26 Juni 2015, https://www.kompasiana.com/
prestonessss/550ea715813311b72cbc64e0/sejarah-penempatan-tki-d ari-masa-ke-masa (diakses 15 April
2020).
Hakim dan Fitrianto. “Political Economy of Sending Domestic Workers Abroad: Case Study of
Indonesian Migrant Workers”. Mediterranean Journal of Social Science MCSER Publishing, July
2015, Vol.6(4), hlm. 316-322.
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Kebijakan mengirimkan pekerja migran ini berlanjut pada masa setelah
kolonial yaitu di bawah rezim Soeharto, akan tetapi tujuannya berbeda dari
kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial. Jika pengiriman
pekerja Indonesia ke Suriname sangat terkait dengan keuntungan kolonial,
kebijakan pengiriman pekerja migran setelah kemerdekaan justru menjadi strategi
pemerintah mengatasi pengangguran dalam negeri karena kegagalan pemerintah
menciptakan lapangan pekerjaan10. Sebagai negara pengekspor minyak, Indonesia
mulai secara resmi mempromosikan migrasi tenaga kerja internasional dalam
skala besar pada awal tahun 1980an, menyusul menurunnya pendapatan di sektor
komoditas dan minyak11.
Sebagai bagian dari state-center approach, pengiriman pekerja migran ke
luar negeri kemudian bersifat reguler dan jumlahnya terus mengalami peningkatan
sebagaimana tabel 7.1 dan 7.2.
Tabel 7.1. Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan
Lima Tahun (Repelita) dan Negara Tujuan
RepeRepe-
RepeRepelita V
lita
lita II
lita III
Negara Tujuan
IV
(1974(197919891999(198479)
84)
1994
1994*
89)
Arab Saudi

3.817

55.976

223.573

268.858

267.191

Negara Timur Tengah
lain

1.235

5.349

3.428

5.145

16.071

Malaysia/Brunei

536

11.441

38.705

130.735

392.512

Singapore/Hong Kong

3.279

6.768

12.272

38.071

80.222

Korea/Taiwan/Jepang

451

920

573

6.153

45.256

Lain-lain

7.274

15.956

13.711

17.010

123.100

Total

17.042

96.410

292.262

465.972

814.352

Sumber: Tirtosudarmo (1999)
*hanya hingga tahun 1997.
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Hakim dan Fitrianto Ibid.; Tirtosudarmo. “The Indonesian State’s Response to Migration,” Journal of
Social issues in Southeast Asia, 1993 Vol.29 (3).
Chin Christine. In Service and Servitude: Foreign Female Domestic Workers and The Malaysian
‘Modernity’ Project, 1998. New York: Columbia University Press.
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Tabel 7.2. Data Penempatan Pekerja Migran Berdasarkan Negara Tahun
2017-2019
No

NEGARA

2017

2018

2019

1

MALAYSIA

88.991

90.671

79.663

2

TAIWAN

62.823

72.373

79.574

3

HONG KONG

69.182

73.917

70.840

4

SINGAPORE

13.379

18.324

19.354

5

ARAB SAUDI

6.471

5.894

7.018

6

KOREA SELATAN

3.728

6.905

6.193

7

BRUNEI DARUSSALAM

6.623

5.707

5.639

8

ITALY

1.010

1.204

1.349

9

PAPUA NEW GUINEA

225

132

1.034

10

KUWAIT

1.162

1.172

782

11

TURKEY

811

1.005

730

12

UNITED ARAB EMIRATES

1.667

726

578

13

JAPAN

538

458

486

14

OMAN

1.085

749

471

15

POLAND

51

102

430

16

NEW ZEALAND

332

340

339

17

MALDIVES

283

322

292

18

SOLOMON ISLANDS

291

285

218

19

QATAR

1.037

587

217

20

BAHRAIN

125

86

130

21

ALJAZAIR

19

657

129

22

RUSSIA

125

91

126

23

GABON

235

378

96

23

ZAMBIA

155

190

89

25

HUNGARY

7

135

56

26

LAINNYA

2.544

1.230

720

TOTAL

262.899

283.640

276.553

Sumber: BP2MI (2019)
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Tabel 7.1. dan 7.2. memperlihatkan kecenderungan meningkatnya jumlah pe
nempatan baru pekerja migran Indonesia mulai dari tujuh belas ribuan di awal
berlakunya kebijakan mengirimkan tenaga kerja migran, hingga mencapai lebih
dari dua ratus tujuh puluh enam ribu di akhir tahun 2019. Negara tujuan pekerja
migran Indonesia cenderung sama untuk lima negara dengan jumlah penempatan
terbesar yaitu Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Singapore. Bank
Dunia (2017) menyebutkan jumlah pekerja migran Indonesian berkisar 7% dari
total angkatan kerja Indonesia12.

Kekhasan Posisi dan Karakteristik Pekerja Rumah Tangga (PRT)
Migran Diantara Pekerja Migran Indonesia
Dalam laporan Bank Dunia yang dirilis tahun 2017, tiga profil utama Pekerja
Migran Indonesia (PMI) adalah perempuan pekerja rumah tangga migran di
Timur Tengah, pekerja migran di negara-negara maju dan pekerja migran lakilaki non-prosedural di Malaysia. Profil pertama, merupakan kelompok besar yang
melebihi jumlah pekerja migran ke Timur Tengah, dan profil kedua didominasi
oleh perempuan PRT migran yang bekerja di Taiwan, Hong Kong dan Singapore13.
Profil yang disimpulkan Bank Dunia ini, memperlihatkan pekerjaan yang
paling banyak dimasuki pekerja migran adalah sektor rumah tangga. Hal ini
sejalan dengan data yang dikeluarkan Badan Nasional Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI)14. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penempatan
PRT migran masih tetap tertinggi dibanding pekerja migran yang bekerja di sektor
lain, sebagaimana terlihat dalam tabel 7.3.
Tabel 7.3. Jumlah Penempatan Pekerja Rumah Tangga Migran Tahun 2017-2019
Jumlah
Persentase terhadap total pekerja
migran Indonesia

2017

2018

2019

96.041

93.195

86.407

36.53%

32.85%

31.244%

Sumber: Diolah oleh penulis dari BP2MI (2020).
12
13
14
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Bank Dunia. Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Resiko, 2017. Jakarta: World Bank
Group, Australian Government.
Ibid.
Sebelum direvitalisasi, BP2MI bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP2TKI). BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan serta dipimpin oleh seorang kepala.
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Data di atas memperlihatkan walaupun terjadi kecenderungan jumlah yang
menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi setiap tahun persentase penempatan PRT
migran ke berbagai negara selalu di atas 30%, dan selalu paling tinggi di antara
dua puluh lima jenis pekerjaan lain yang dimasuki pekerja migran Indonesia.
Konstruksi budaya patriarkhi yang membagi kerja laki-laki dan perempuan
(sexual divison of labour), melekatkan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan
perempuan, karena itu mayoritas PRT migran adalah perempuan.
Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia antara tahun 2013 dan
2014, ada beberapa karakteristik perempuan yang menjadi PRT migran. Pertama,
mayoritas PRT migran adalah perempuan yang belum pernah melakukan
pekerjaan berbayar sebelum migrasi. Pekerjaan sebagai PRT adalah pengalaman
kerja berbayar pertama. Kalaupun ada yang pernah bekerja sebelum menjadi PRT
migran, biasanya upah yang diterima lebih kecil dibandingkan yang diterima
sebagai PRT migran15.
Dalam wawancara dengan T, terungkap sebelum menjadi PRT migran di Hong
Kong, T menjadi pekerja rumah tangga di Indonesia dengan gaji Rp 1.000.000 per
bulan, kemudian menjadi Sales Promotion Girl (SPG), dengan gaji Rp 1.200.000/
bulan, penjaga counter toko emas dengan gaji Rp 1.500.000 per bulan, hingga
bekerja tidak tetap sebagai buruh cuci gosok keluarga dengan pendapatan kotor Rp
1.500.000 dari total tiga rumah tangga. Sedangkan N pernah bekerja di salah satu
butik terkenal ibu kota sebelum menjadi PRT migran di Taiwan dan Hong Kong,
dengan gaji Rp 3.000.000 per bulan.
Gap perbedaan gaji PRT migran dengan pekerja di dalam negeri memang
menjadi salah satu faktor pendorong migrasi perempuan menjadi PRT migran.
Ambil contoh di Hong Kong, berdasarkan penelitian lembaga legislatif Hong
Kong, gaji minimum PRT migran di Hong Kong 150% lebih tinggi dari gaji
rata-rata pekerja di Filipin, dan 190% lebih tinggi dari rata-rata gaji pekerja di
Indonesia16.
Karakteristik lain perempuan PRT migran adalah umumnya berasal dari
desa dan berpendidikan rendah. Eksploitasi sumber daya alam secara masif dan
kebijakan yang tidak responsif gender membuat banyak perempuan, khususnya
perempuan miskin di pedesaan kehilangan ruang hidup, dan sumber mata
15
16

Ibid.
Research Office Legislative Council Secretariat, “Foreign Domestic Helpers aand Evolving Care
Duties in Hong Kong, Research Brief Issue No.4, 2016-2017”, https://www.legco.gov.hk/researchpublications/english/1617rb04-foreign-domestic-helpers-and-evo
lving-care-duties-in-hong-kong20170720-e.pdf (diakses 20 April 2020).
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pencaharian. Berbagai literatur menyimpulkan eksploitasi sumber daya alam di
desa memaksa banyak perempuan mencari penghidupan ke kota, namun daya
tolak kota karena laju urbanisasi, menyebabkan perempuan desa pada akhirnya
mencari pekerjaan ke luar negeri, sebagai pekerja rumah tangga17. BP2MI
mencatat akumulasi jumlah PRT migran paling banyak ditempatkan antara tahun
2014 hingga 2019 berdasarkan latar belakang pendidikan adalah lulusan SMP
(656.210 orang), diikuti SD (581.587 orang) dan SMU (479.778 orang). Sisanya
berlatarbelakang pendidikan diploma, sarjana dan pasca sarjana18.

Kebijakan dan Praktik Penempatan Pekerja Rumah Tangga
Migran Indonesia: Apakah Diskriminatif?
Negara mengatur pengiriman dan penempatan PRT migran melalui sejumlah
peraturan dan undang-undang. Penempatan PMI berdasarkan kebijakan pemerintah,
dimulai tahun 1970, melalui Peraturan Pemerintah No.4/1970 tentang Program
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN),
hingga akhirnya menjadi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia ke Luar Negeri (UU PPTKLN No.39/2004), yang kemudian
diperbaharui melalui Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU
No.18/2017).
Pada bagian berikut, saya ingin menggarisbawahi dua hal akibat kebijakan
negara yang berkontribusi pada kerentanan PRT mengalami berbagai kerugian
yaitu pelaksanaan penempatan oleh pihak swasta dan pembiayaan.
Sejak pertama kali diatur negara tahun 1970, penempatan PMI selalu
melibatkan pihak swasta, dalam hal ini Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI)19 sebagai agen perekrut. Berkembangnya agen perekrut
merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang memberi angin segar
kepada pihak swasta untuk berbisnis melalui penempatan pekerja migran. Palmer
menyebutkan pemerintah Orde Baru mengimplementasikan sejumlah kebijakan
di tahun 1980an dan 1990an yang memberi peluang berkembangkanya industri
17

18

19
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Ibad, Irsyahid dkk. Modul Pendidikan Dasar dan Menengah Buruh Migran, 2015. Jakarta: Tifa
Foundation dan DPN SBMI; Andriyeni, Nindy Silvie, Risca Dwi Ambasari. Menagih Tanggung Jawab
Negara Untuk Melindungi Perempuan Buruh Migran: Kaleidoskop Kekerasan dan Pelanggaran Hak
Perempuan Buruh Migran, 2017. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
BP2MI, “Laporan Pengolahan Data BNP2TKI-Januari 2020”, 3 Maret 2020, https://bp2mi.go.id/
uploads/statistik/images/data_03-03-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_Januari pdf (diakses
15 Mei 2020).
Dahulu P3MI disebut PJTKI kemudian berganti nama menjadi PPTKLN dan pasca UU No.18/2017
menjadi P3MI.
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rekrutmen dan memungkinkan pihak swasta memaksimalkan kemampuan mereka
mendapatkan keuntungan dari keterlibatan mereka dalam proses rekrutmen20.
BP2MI dalam laporan per-tanggal 2 Maret 2020 menyebutkan terdapat 316 P3MI
yang masih aktif izinnya, dan 126 P3MI yang dicabut izinya.
Merujuk pada UU.No.18/2017, sesungguhnya tidak semua PMI ditempatkan
oleh pihak swasta. PMI yang dikategorikan sebagai pekerja migran perseorangan
dan pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, tidak harus
ditempatkan oleh perusahaan penempatan swasta (P3MI). Sebaliknya PRT migran
wajib ditempatkan oleh P3MI. Dengan aturan ini, tidak ada kemungkinan bagi
PRT migran untuk mencari kerja secara mandiri (direct hiring), dan mereka yang
tidak di tempatkan melalui perusahaan penempatan dikategorikan sebagai pekerja
ilegal oleh negara21.
Aturan penempatan ini juga berbeda dengan PRT migran dari negara lain di
Asia seperti Filipina, Sri Lanka, India atau Bangladesh. Walaupun mereka kerap
menggunakan jasa agen untuk mencarikan mereka pemberi kerja (majikan), tetapi
tidak ada kewajiban untuk ditempatkan oleh agen di negara asal mereka.
Tata cara penempatan PRT migran yang terbaru, dituangkan dalam Peraturan
menteri ketenagakerjaan (Permenaker) No.9 tahun 2019, dua tahun setelah UU
No.18/2017 disahkan. Tata cara penempatan ini antara lain memuat pelaksanaan
penempatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Dibandingkan
dengan Undang-Undang sebelumnya (UU No.39/2004) yang mempertegas
dominasi pihak swasta dalam tata kelola migrasi, dalam UU No.18/2017 dan
aturan turunannya tentang penempatan, negara juga berperan dalam proses
penempatan, tetapi lebih banyak pada pemberian informasi dan pendaftaran calon
pekerja migran. Secara singkat, pembagian peran berdasarkan Permenaker 9/2019
dirangkum dalam tabel berikut:

20
21

Palmer Wayne. Indonesia’s overseas migration programme 1969-2010, 2016. Leiden: Brill.
Killias, O. Follow The Maid, 2018. Denmark: Nias Press.
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Tabel 7.4. Pembagian Peran Pada Tahapan Sebelum Bekerja Pekerja
Migran Indonesia Berdasarkan Permenaker No.9/2019
No

Tahapan

Peran
Negara

Peran
Swasta
(P3MI)

Keterangan

1

Pemberian informasi

√

2

Pendaftaran

√

3

Seleksi

√

P3MI dapat melibatkan agen
penempatan di negara tujuan)

4

Pemeriksaan
Kesehatan dan
psikologi
Penandatangan
Perjanjian Penempatan

√

P3MI membantu memfasilitasi

Pendaftaran
Kepesertaan Jaminan
Sosial
Pengurusan
Visa Kerja

√

5
6

7

Layanan Terpadu Satu Atap
(LTSA), Pemkab/Pemkot,
pemerintah desa, Kemenaker,
BP2MI.
dilakukan oleh calon pekerja
pada LTSA/Pemkab/Pemkot

√

√

8

Orientasi
Pra-Pemberangkat an
(OPP)

√

√

9

Penandatangan
Perjanjian Kerja

√

10

Pemberangkatan

√

(sebagai pelaksana OPP)
(bertanggung jawab
mendaftarakan PMI)

Sumber: data diolah penulis dari Kemenaker (2019).

Tabel di atas memperlihatkan peran negara hanya pada tahapan paling awal.
Setelah calon pekerja dinyatakan lolos seleksi, pihak swasta (P3MI) mengambil
alih tahapan selanjutnya.
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Pengalaman empirik memperlihatkan penempatan oleh pihak swasta
menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pihak swasta (agen perekrut di
negara asal maupun agen penempatan di negara tujuan) dengan PRT migran, yang
menyisakan koersi, pembayaran berlebih akan biaya penempatan (overcharging),
hingga praktik-praktik yang mengarah pada kerentanan PRT migran menjadi
korban perdagangan orang. Kisah berikut menggambarkan bagaimana agen dapat
menyebabkan PRT migran mengalami masalah hukum di negara penempatan.
T, diberangkatkan perusahaan penempatan X yang berlokasi di Indramayu Jawa Barat
pada awal Oktober 2019. Setibanya di Hong Kong, T diterima oleh agen M yang
menjadi mitra kerja X. Sehari setelahnya T diberi tahu agen bahwa pemberi kedja
(majikan) batal mempekerjakan T karena mengetahui usia T yang tertera di paspor
jauh lebih muda dari usia T di biodata yang diterima majikan dari agen. Kontrak kerja
T berakhir hari itu juga. Tentu saja hal ini mengagetkan T. Ia masih ingin bekerja di
Hong Kong. Agen M berjanji akan mencarikan T majikan baru, dan T dibawa tinggal
di rumah agen.
Hari berlalu, T tidak kunjung mendapatkan majikan. Setiap kali T bertanya, agen
selalu mengatakan belum ada majikan yang mau mempekerjakan T. Selama di rumah
agen, T bekerja mengerjakan pekerjaan rumah dan setiap hari minggu, T juga dibawa
ke kantor agen untuk bersih-bersih. T mulai cemas karena ia sangat ingin mendapatkan
pekerjaan. Secara tidak sengaja, ia menceritakan kegelisahannya kepada salah
seorang PRT asal Indonesia yang ditemuinya di jalan. PRT ini menjelaskan kepada T
kemungkinan masa berlaku visa kerja T telah habis, dan T bisa mendapatkan masalah
di Hong Kong. Dia kemudian menyebarkan cerita T di media sosial, dan PRT lain
yang membaca kisah T, menghubungkan T dengan NGO yang biasa mendampingi PRT
migran bermasalah hukum di Hong Kong. Ternyata T telah melewati izin masa tinggal
di Hong Kong selama 19 hari. T kemudian dibawa ke imigrasi dan kasusnya diselidiki
oleh pihak imigrasi. Di bawah jaminan, T bisa tinggal di shelter yang disediakan NGO
selama penyelidikan berlangsung. Sejak November 2019, T secara rutin ‘wajib lapor’
ke departemen imigrasi. Ia diberikan ‘recognizance paper’, dan paspornya ditahan
pihak Imigrasi. Ia pun tidak diperbolehkan bekerja selama kasusnya diinvestigasi.
Secara hukum, jika PRT migran tidak menyelesaikan masa kontrak dua tahun, visa
PRT migran berlaku dua minggu setelah kontrak kerja berakhir.
Pelanggaran batas waktu izin tinggal jika visa berakhir merupakan pelanggaran
serius di Hong Kong dan terancam pidana jika terbukti dilakukan secara sengaja.
T tidak mengetahui dengan pasti kapan kontraknya berakhir. Yang ia tahu, majikan
batal mempekerjakannya sebelum ia mulai bekerja di rumah majikan, dan agen
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berjanji akan membantunya mencarikan pekerjaan baru. Ia tidak menyangka agen
membiarkannya melanggar batas waktu visanya. T pernah menghubungi orang yang
ia kenal di perusahaan penempatan di Indramayu, tetapi mereka juga lepas tangan.
Malang nasibnya. Niat ke Hong Kong untuk bekerja, bukan gaji layak yang ia dapatkan,
tetapi masalah hukum yang membuatnya tidak bisa segera mendapatkan pekerjaan
baru bahkan menghalanginya pulang ke Indonesia. (Narasi ini disarikan berdasarkan
wawancara dengan T, PRT migran asal Indramayu, tanggal 10 April dan 19 April 2020).

Selain kerentanan berhadapan dengan hukum, kerentanan lain yang jamak
terjadi dalam relasi PRT migran dengan perusahaan penempatan maupun agen di
negara tujuan adalah pembebanan berlebih biaya penempatan. Konsulat Jenderal
KJRI Hong Kong di tahun 2019 mengklaim KJRI berhasil mengembalikan total
HKD 1,2 juta atau sekitar Rp 2,2 milyar kepada PRT migran yang melaporkan
kasus overcharging dengan disertai bukti pendukung. Uang ini adalah akumulasi
yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan
menurut hukum22. Informasi tentang overcharging akan dibahas pada pembahasan
mengenai migrasi kerja berbiaya.

Migrasi Kerja Berbiaya (Mahal)?
Dalam kaitan dengan penempatan oleh P3MI, PRT migran diwajibkan
membayar sejumlah biaya penempatan. Tentu saja hal ini berbeda dari migrasi kerja
PMI perseorangan dan PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum,
yang mendapatkan pekerjaan tanpa perlu membayar. Melihat berbagai aturan
pemerintah sebelumnya mengenai biaya penempatan misalnya dalam Permenaker
No.98/2018 atau Permenaker 22/2024, logika dibalik hal ini adalah PRT migran
tidak mandiri mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tetapi melibatkan jasa agen
dalam mencarikan pekerjaan, karena itu dibutuhkan biaya antara lain untuk
pengurusan dokumen jati diri; pemeriksaan kesehatan dan psikologi; pelatihan
kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; visa kerja; akomodasi dan konsumsi selama
masa penampungan.
Akan tetapi, jika dikaitkan dengan bekerjanya industri migrasi, perusahaan
penempatan memiliki sejumlah struktur berlapis yang membutuhkan biaya yang
tidak sedikit. Johan Lindsquit menggarisbawahi struktur perusahaan penempatan
22
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perusahaan perekrut pekerja migran biasanya terdiri dari kantor pusat yang memiliki
lisensi resmi untuk melakukan pendidikan/pelatihan pra-penempatan, kantor
cabang yang mengatur administrasi dan berbagai dokumen, calo yang melakukan
rekrutmen ke desa-desa, serta sub-calo yang membantu calo, biasanya orang dekat
calon pekerja migran. Ada fee pada setiap struktur, karena itu komodifikasi pekerja
migran dimulai dari struktur level bawah/lokal (sub-calo, calo dan kantor cabang)
hingga kantor pusat di Jakarta atau kota besar lain. Agensi akan berusaha menjaga
pekerja migran agar modal yang telah mereka keluarkan dapat diterima kembali.
Hal ini juga menjelaskan mengapa laki-laki dibebankan biaya agen sebelum
keberangkatan, sedangkan perempuan setelah berada di negara tujuan. Perempuan
dianggap lebih mudah dikontrol, terikat pada satu rumah tangga, dibanding lakilaki yang lebih bebas23.
Ambil contoh, penempatan di Hong Kong. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No.98 tahun 2012 menetapkan setiap PRT migran dikenakan biaya penempatan
sebesar Rp 14.780.400, untuk biaya asuransi perlindungan, pemeriksaan
psikologi, pemeriksaan kesehatan, paspor, biaya pelatihan (terdiri dari akomodasi
dan konsumsi selama pelatihan dan peralatan/bahan praktik), uji kompetensi, jasa
perusahaan penempatan, dan jasa agen penempatan di Hong Kong. Biaya ini tidak
dibayarkan di awal, tetapi dibayar oleh PRT setelah mereka menerima gaji dengan
cara mencicil selama 6 bulan awal. Pembayaran dilakukan dalam mata uang Hong
Kong, pada kurs 1 HKD = Rp1.100 atau setara HKD 13.436. Dengan kurs yang
fluktuatif setiap tahun, dan sejak tahun 2012 tidak pernah di bawah Rp 1.100,
ada selisih kurs yang sangat banyak, yang dibayarkan PRT migran kepada agen
atau perusahaan penempatan. Contohnya, N yang diberangkatkan ke Hong Kong
Januari 2020 menandatangani dokumen yang menyatakan biaya penempatan yang
harus dibayar selama enam bulan pertama adalah HK. 2.198/bulan. Jika mengikuti
kurs minimum sepanjang bulan Februari 2020 yaitu 1 HKD = 1.700 Rupiah, maka
ada selisih kurs sekitar 7 juta rupiah yang diterima perusahaan penempatan.
Komponen biaya penempatan ini tidak pernah disosialisasikan kepada PRT
migran secara transparan, sehingga terjadi pembayaran berulang oleh PRT sesaat
setelah mereka menerima gaji pertama di Hong Kong. Total Rp 14.780.000 yang
disebutkan dalam Pemenaker 98/2012 telah memasukkan jasa agen Hong Kong
sebagai salah satu komponen yang dibayar oleh PRT sebesar Rp 410.000 (atau
10% dari gaji satu bulan PRT). Dalam praktiknya, agen Hong Kong masih meminta
23

Lindquist Johan. “Labour Recruitment, Circuits and Gendered Mobility: Reconceptualising the
Indonesia Migration Industry,” Pacific Affairs, Citizenship and Migration, March 2010, Vol.83(1).
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bayaran 10% dari gaji bulanan ini dengan dalih mengikuti aturan pemerintah Hong
Kong dimana agen diperbolehkan menerima bayaran dari PRT migran tidak lebih
dari 10% gaji bulanan. Jadi, PRT membayar 10% dari gaji bulan pertamanya
kepada dua pihak. Angka yang mungkin tidak terlalu besar, akan tetapi merujuk
pada penjelasan salah satu pejabat KJRI Hong Kong tahun 2019, setiap tahun
penempatan baru PRT Indonesia di Hong Kong di atas 10.000 orang, maka
angkanya lebih dari sekadar fantastis.
Dengan adanya Undang-Undang PPMI No.18 tahun 2017, pembebanan biaya
penempatan ini seharusnya tidak terjadi lagi. Semangat yang diusung oleh UU
PPMI adalah zero placement cost, sebagaimana tertuang pada pasal 30, di bawah
ini:
(1) Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Sepintas, terlihat adanya kontradiksi ayat 1 dan 2, karena di ayat satu PMI
tidak dapat dibebani biaya penempatan, tetapi di di ayat 2, akan ada aturan
mengenai biaya penempatan dalam aturan turunan. Sayangnya, hingga tiga tahun
lewat, aturan turunan ini, belum juga rampung, sehingga kita tidak mengetahui
pada aspek mana saja PRT migran masih dikenakan biaya penempatan.

Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesian
Bagian berikut ini akan memaparkan bagaimana perkembangan UU PPMI
sejak disahkan, dan salah satu bentuk pelindungan sosial yang berubah pada era
implementasi UU PPMI yaitu jaminan sosial yang diambil alih negara.
Pada 25 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia
mengesahkan RUU PPMI menjadi undang-undang setelah tertunda bertahuntahun lamanya. RUU ini telah diajukan ke DPR sejak tahan 2009 sebagai revisi
terhadap Undang-Undang No.39/2004, yang dinilai tidak berpihak pada pekerja
migran dan menguntungkan pihak swasta. Undang-undang ini mendapat sorotan
yang luas baik dari organisasi pekerja migran, lembaga swadaya masyarakat, serta
kelompok masyarakat sipil lainnya.
Terdapat beberapa keberatan utama terhadap UU. No.39/2004. Pertama,
instrumen ini lebih banyak mengatur penempatan dibanding perlindungan pekerja
migran. Dari 109 pasal, terdapat lebih dari 55% pasal tentang penempatan.
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Hanya 8 pasal yang mengatur tentang perlindungan. Kedua, undang-undang ini
tidak berperspektif gender, padahal mayoritas pekerja migran adalah perempuan
pekerja rumah tangga yang merupakan kelompok rentan dalam industri migrasi.
Kata perempuan hanya disebut satu kali dalam keseluruhan pasal, ketika mengatur
larangan perempuan hamil menjadi pekerja migran. Ketiga, undang-undang ini
memberi kewenangan yang sangat besar terhadap pihak swasta sebagai pelaksana
penempatan. Keempat, memperpanjang dualisme kelembagaan instansi pemerintah
yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada pekerja migran24.
Ditilik dari isinya, secara singkat, terdapat beberapa hal yang menjadi
pembeda progresif UU PPMI dari undang-undang PPTKLN sebelumnya:
(1) Menggunakan konvensi PBB 1990 mengenai Pelindungan Hak-Hak seluruh
pekerja migran dan keluarga sebagai konsideran utama, disamping UUD 45
pasal 20,21,27,28 dan 29.
2)

Dimasukkannya pelaut awak kapal sebagai pekerja migran yang mendapat
pelindungan. Undang-undang sebelumnya hanya mengkategorikan tenaga
kerja yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum dan pekerja yang
bekerja pada perseorangan. Penambahan pelaut awak kapal (pasal 4) menjadi
langkah maju dalam upaya melindungi awak kapal Indonesia yang sering
bermasalah ketika bekerja di kapal asing.

(3) Hak Pekerja Migran.
Pasal 6 UU PPMI mengatur 13 hak dasar pekerja migran, dengan memperluas
hak-hak yang sudah diatur dalam UU sebelumnya. Hak-hak yang ditambahkan
antara lain hak untuk memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban
sebagai pekerja migran, hak terhadap akses pendidikan dan pelatihan, hak
berkomunikasi, hak berserikat dan berkumpul di negara tujuan.
Hak-hak ini belum sepenuhnya mencerminkan 27 hak pekerja migran dan
keluarganya yang berbasis hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam
konvensi PBB 190, yang melingkupi hak di negara asal, negara transit dan
negara tujuan.
(4) Pelindungan Menyeluruh
Pelindungan menyeluruh yang dimaksud disini meliputi pelindungan dari
sisi tempat dan dalam berbagai aspek. Dalam hal tempat, pelindungan PMI
meliputi pelindungan sebelum keberangkatan, pada saat kerja dan setelah
24

HRWG. Evaluasi Rekomendasi ASEAN Forum on Migrant Labour Untuk Perlindungan Buruh Migran
di ASEAN, 2017. Jakarta: HRWG-TIFA; Irianto, S. Akses Keadilan dan Migrasi Global, 2011. Jakarta:
Yayasan Obor.
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migrasi. Pelindungan sebelum keberangkatan memastikan calon PMI
memiliki keabsahan dokumen, serta mendapatkan informasi dan peningkatan
kualitas melalui pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemerintah (pasal 8
dan 9). Sementara itu, pelindungan selama bekerja mengamanatkan adanya
atase ketenagakerjaan dengan status diplomatik (pasal 10 dan 22). Selain itu
jaminan keamanan dan keselamatan pekerja migran dimasukan dalam klausal
perjanjian kerja (pasal 15 ayat 2 huruf g).
Pelindungan dalam berbagai aspek meliputi pelindungan pada aspek hukum,
sosial dan ekonomi. Pelindungan hukum memastikan PMI bekerja di
negara yang melindungi PMI baik melalui peraturan perundang-undangan,
perjanjian bilateral tertulis atau yang memiiki jaminan sosial untuk pekerja
asing, serta memastikan pekerja migran tidak ditempatkan di negara tertentu
karena alasan keamanan dan lain-lain (pasal 31-33).
Pelindungan sosial (pasal 34) meliputi peningkatan kualitas pendidikan
dan pelatihan PMI/calon PMI, penyediaan tenaga pendidikan dan pelatih
yang kompeten, pelindungan perempuan dan anak serta penyediaan pusat
pelindungan PMI di negara tujuan.
Pelindungan ekonomi (pasal 35) menyangkut pengelolaan remitansi, edukasi
keuangan dan edukasi kewirausahaan.
(5) Dihapusnya asuransi yang dikelola pihak swasta.
Pasal 29 UU PPMI mengatur bahwa jaminan sosial PMI diintegrasikan
ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Poin ini akan
dibahas pada bagian lain dalam tulisan ini.
(6) Semangat zero placement fee dalam pembiayaan, sebagaimana diatur dalam
pasal 30.
(7) Peran pemerintah pada semua level.
UU PPMI mengatur peran pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga
ke tingkat desa dengan tanggung jawab antara lain mengatur mekanisme
penempatan dan pelindungan yang terkordinir dan terintegrasi melalui
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di tingkat daerah, melaksanakan tugas
penyelenggaraan pendidikan, menyosialisasikan informasi dan permintaan
pekerja.
Pengambilalihan penyelenggaraan pendidikan oleh negara menjadi pembeda
yang penting dari undang-undang sebelumnya.
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Pasal 42 memberi peran spesifik kupada pemerintah desa dalam tata kelola
migrasi antara lain menyangkut verifikasi data, fasilitasi pemenuhan
persyaratan PMI, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan,
serta melakukan pemberdayaan kepada pekerja migran dan keluarganya.
Peran pemerintah desa tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.
(8) Berkurangnya Peran Swasta/Perusahaan Penempatan.
Pasal 52 mengatur kewenangan swasta hanya pada mencari peluang kerja,
menempatkan dan menyelesaikan masalah pekerja migran yang ditempatkan.
Pengurangan peran swasta ini secara langsung meniadakan penampungan
calon pekerja migran, sehingga memotong biaya penampungan dan pelatihan
yang selama ini cukup besar. Untuk PRT yang ditempatkan di Hong Kong,
komponen biaya penampungan dan pelatihan yang ditanggung PRT migran
berdasarkan Permenaker No.98/2012 adalah Rp 8.500.000/orang.
Isu-isu krusial di atas memperlihatkan adanya arah baru dalam tata kelola
migrasi PMI yang lebih menitikberatkan pada pelindungan PMI oleh
negara. Sayangnya, kehadiran negara melindungi PMI belum teruji dalam
implementasi payung hukum ini, antara lain karena belum tuntasnya instrumen
hukum turunan, mundur dari tenggat waktu yang diamanatkan UU PPMI
yaitu dua tahun setelah pengesahan (atau November 2019). Hingga April
2020, dari 28 aturan turunan yang terdapat dalam UU PPMI, disederhanakan
menjadi 13 aturan turunan, dan yang telah dirampungkan pemerintah baru 6
aturan turunan. Kelambatan ini secara langsung menyebabkan penempatan
PMI termasuk PRT migran masih mengikuti skema lama. Pihak swasta masih
memiliki kewenangan besar, migrasi PRT masih berbiaya mahal.

Pengelolaan Jaminan Sosial oleh Negara.
Salah satu bentuk pelindungan oleh negara terhadap PRT migran adalah
diikutsertakannya PRT migran dalam jaminan sosial ketenagakerjaan milik negara/
dikelola oleh negara. Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No.18 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, di
bawah pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pengambilalihan
ini dengan sendirinya mengakhiri peran konsorsium swasta atas asuransi pekerja
migran Indonesia, termasuk PRT migran, yang selama sekian tahun menawarkan
tanggungan jenis risiko yang menggiurkan, tetapi minim penyelesaian.
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Terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam pertanggungan risiko antara
asuransi TKI yang dikelola konsorsium sebelumnya dengan Jaminan Sosial yang
dikelola BPJS. Secara singkat perbandingan dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7.5. Perbandingan Skema Asuransi TKI dengan
Sistem Jaminan Sosial PMI
ASURANSI TKI
1. Asuransi Pra Penempatan
- Meninggal dunia
- Sakit dan Cacat
- Kecelakaan
- Gagal berangkat bukan karena
kesalahan calon TKI
- Tindak kekesaran fisik, pemerkosaan dan pelecehan
seksual

2. Asuransi Selama Penempatan
- Gagal ditempatkan bukan karena
kesalahan TKI
- Meninggal dunia
- Sakit dan Cacat
- Kecelakaan di dalam dan di luar jam
kerja
- PHK perseorangan/massal sebelum
berakhirnya perjanjian kerja
- Upah tidak dibayar
- Menghadapi masalah hukum
- Tindak kekerasan fisik, perkosaan,
pelecehan seksual
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SISTEM JAMINAN SOSIAL (BPJS)
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) - Program Wajib
- Kecelakaan yang terjadi dalam
hubungan kerja (termasuk dalam
perjalanan dari rumah ke tempat
kerja dan sebaliknya)
- Gagal berangkat atau gagal
ditempatkan bukan karena
keinginan PMI
- PHK karena kecelakaan kerja
- Biaya repatriasi bagi PMI yang
mengalami masalah
- Kerugian akibat tindakan pihak
lain selama perjalanan pulang ke
daerah asal.
- Kekerasan fisik dan pelecehan
2. Jaminan Kematian (JKM)Program Wajib
Meninggal dunia bukan akibat
kecelakaan kerja
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ASURANSI TKI

SISTEM JAMINAN SOSIAL (BPJS)

- Hilangnya akal budi
- TKI dipindahkan ke tempat kerja lain
yang tidak sesuai dengan perjanjian
penempatan
3. Asuransi Setelah Kembali

-

Meninggal dunia
Sakit
Kecelakaan
Kerugian atas tindakan pihak lain
selama perjalanan pulang

3. Jaminan Hari Tua (JHT) - Program
Sukarela
- Khusus yang terdaftar menjadi
anggota. Ketika memasuki usia
pensiun, meninggal dunia atau cacat.

Sumber: Justice Without Borders (2019).

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat asuransi di bawah konsorsium swasta
lebih banyak cakupannya dibanding yang dijamin oleh BPJS, khususnya manfaat
yang diterima selama bekerja. Hal ini sangat disayangkan, karena masalahmasalah seperti di PHK sebelum masa kontrak berakhir, upah tidak dibayar, dan
masalah hukum sangat sering dialami PRT migran di berbagai negara.
Jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial
BPJS hanya memberi manfaat sebelum bekerja dan setelah bekerja, tetapi tidak
dapat dimanfaatkan ketika PRT tetap bekerja pasca kecelakaan kerja. Pasal
17 Pemenaker 18/2018 tidak menjamin perawatan dan pengobatan di negara
penempatan, tetapi menjamin pengobatan lanjutan di Indonesia, dan memberikan
santunan uang di negara penempatan. Hal lain yang tidak ditanggung selama PRT
migran berada di negara penempatan adalah rehabilitasi alat bantu dan penggantian
biaya gigi tiruan. Jenis dan manfaat JKK dan JKM dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut:
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Tabel 7.6. Jenis Layanan dan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Berdasarkan Permenaker 18/2018 Pasal 15-17
Sebelum dan sesudah
Di Negara Penempatan
penempatan
Perawatan dan
a. Pemeriksaan dasar dan
Tidak tersedia
Pengobatan
penunjang
karena
b. Perawatan tingkat pertama
kecelakaan kerja,
dan lanjutan
termasuk PMI
c. Rawat inap
yang terbukti
d. Perawatan intensif
mengalami risiko
e. Penunjang diagnostic
tindak kekerasan
f. Pengobatan
fisik dan
g. Pelayanan khusus
perkosaan
h. Alat kesehatan dan implant
i. Jasa dokter atau medis
j. Operasi
k. Transfusi darah; dan/atau
l. Rehabilitasi medik.
Santunan Uang,
a. Penggantian biaya
a. Penggantian biaya pendan atau penpengangkutan peserta
gangkutan peserta yang
dampingan dan
yang mengalam
mengalam kecelakaan
pelatihan vokecelakaan kerja ke
kerja ke rumah sakit dan/
kasional bagi
rumah sakit dan/atau ke
atau ke rumahnya;
calon PMI/PMI
rumahnya;
b. Santunan catat sebagian
yang mengalami
b. Santunan catat sebagian
dan total
kecacatan akibat
dan total
c. Santunan kematian
kecelakaan kerja. c. Santunan kematian
d. Santunan berkala yang
d. Santunan berkala yang
dibayarkan sekaligus jika
dibayarkan sekaligus jika
peserta mengalami cacat
peserta mengalami cacat
total akibat kecelakaan
total akibat kecelakaan
kerja.
kerja.
e. Biaya rehabilitasi
e. Biaya rehabilitasi
f. Penggantian biaya gigi
f. Penggantian biaya gigi
tiruan
tiruan
g. Bantuan uang bagi calon
g. Bantuan uang bagi calon
PMI yang gagal berangkat
PMI yang gagal berangkat
bukan karena kesalahan
bukan karena kesalahan
sendiri
sendiri
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Sebelum dan sesudah
penempatan
h. Beasiswa pendidikan
atau pelatihan kerja
bagi 2 (dua) orang anak
peserta, bagi peserta yang
mengalami cacat total;
dan/atau
i. Bantuan uang bagi PMI
yang mengalami kerugian
atas tindakan pihak lain
selama perjalanan pulang
ke daerah asal.

Di Negara Penempatan
h. Beasiswa pendidikan atau
pelatihan kerja bagi 2
(dua) orang anak peserta,
bagi peserta yang mengalami cacat total; dan/
atau
i. Bantuan uang bagi PMI
yang mengalami kerugian
atas tindakan pihak lain
selama perjalanan pulang
ke daerah asal.

Sumber: diolah oleh penulis dari BPJS Ketenagakerjaan (2018)

Tabel 7.7. Jaminan Kematian (JKM) Berdasarkan Permenaker 18/2018
Sebelum dan setelah
Di Negara Penempatan
penempatan
Santunan kematian
Rp.16.200.000
Rp.85.000.000 (dibayarkan Rp. 24 X 200.000, atau
Santunan berkala
sekaligus bersama santunan Rp.4.800.000 dibayar
berkala dan biaya
sekaligus
pemakaman)
Biaya pemakaman
Rp.3.000.000
Beasiswa pendidikan/
pelatihan kerja bagi 2 orang
anak, bagi peserta yang
meninggal bukan karena
kecelakaan kerja

Tingkat Pendidikan:
-TK/SD : Rp.500.000/
tahun
- SLTP/sederajat:
Rp.7.500.000/tahun
-SLTA/sederajat:
Rp.1.000.000/tahun
-Perguruan Tinggi:
Rp.1.500.000/tahun

Tidak tersedia

Diolah penulis dari BPJS Ketenagakerjaan (2018)

Kedua tabel diatas memperlihatkan perlindungan sosial yang dikelola negara
menitikberatkan pada perawatan/pengobatan akibat kecelakaan dan santunan
karena kecelakaan ataupun kematian baik terhadap PMI maupun keluarga.
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Perawatan/Pengobatan bagi PMI yang mengalami kecelakaan kerja tidak
tersedia di negara penempatan, kecuali PMI dipulangkan oleh pemberi kerja dan
membutuhkan pengobatan lanjutan (pasal 17, ayat 1). Dengan demikian, jika PRT
migran mengalami kecelakaan kerja, dan masih tetap melanjutkan pekerjaannya,
PRT tidak memiliki akses mengklaim biaya perawatan akibat kecelakaan kerja di
negara penempatan.
Perubahan skema perlindungan sosial di bawah sistem JSN memang relatif
baru. Belum banyak informasi mengenai bagaimana pengalaman PRT migran
mengakses program wajib JKK dan JKM sebelum dan setelah penempatan, akan
tetapi persoalan terkait pemanfaatan jaminan sosial ini bagi PRT migran adalah
minimnya sosialisasi di negara penempatan dan tidak adanya penanggung jawab
dari BPJS yang bisa menjadi tempat bertanya jika PRT migran ingin memperoleh
informasi mengenai kepesertaan dalam Jaminan Sosial Nasional, bagaimana
mengajukan klaim, dan lain-lain.
Kurangnya pemahaman berpotensi kehilangan hak yang semestinya
bisa dituntut ketika terjadi kecelakaan kerja dan kematian. Memang sebelum
keberangkatan, dalam orientasi pra pemberangkatan- kegiatan 1 hari yang wajib
diikuti PRT migran jika telah memiliki visa kerja dan siap diberangkatkan- materi
tentang jaminan sosial ini disampaikan. Akan tetapi pemahaman mengenai
manfaat jaminan sosial ini belum menyeluruh. N dan T sama-sama memiliki kartu
kepesertaan jaminan sosial ini (atau yang umum dikenal dengan kartu BPJS)
tetapi tidak mengetahui manfaat apa yang didapat dari kepesertaan ini. Yang
mereka ingat, pihak perusahaan penempatan memberikan kartu BPJS bersamaan
dengan kontrak kerja dan paspor tepat di hari keberangkatan mereka ke Hong
Kong. Sementara itu bagi PRT migran yang dulunya berada di bawah pelindungan
konsorsium swasta, dan sudah cukup lama bekerja di negara penempatan, banyak
dari antara mereka yang tidak memiliki kartu kepesertaan jaminan sosial ini, belum
memahami bagaimana mendaftarkan diri, serta apa manfaatnya.

Penutup
Kebijakan negara terakait PRT migran telah melewati babakan sejarah
yang panjang, bahkan melewati beberapa kali pergantian pemerintahan, namun
tetap menyisakan banyak masalah. Perlu pendekatan yang sungguh-sungguh
melihat PRT migran bukan sekadar pencari kerja, komoditi yang dimanfaatkan
oleh swasta yang business minded, atau penyumbang devisa bagi pembangunan
ekonomi bangsa, akan tetapi warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi di
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negara lain. Permasalahan yang terjadi di negara penempatan, tidak terlepas dari
kebijakan dalam negeri Indonesia yang masih tetap membatasi gerak calon PRT
untuk bekerja secara mandiri tanpa melewati perusahaan penempatan.
UU PPMI hanyalah anggur baru pada kirbat yang lama. Ujian terhadap
‘pelindungan’ yang digadang-gadang menjadi fokus baru tata kelola migrasi yang
lebih berperspektif hak, masih jauh dari kenyataan karena lambatnya pemerintah
menindaklanjuti amanat UU PPMI. Selain itu faktor sosiologis dan perspektif
terhadap perempuan PRT migran oleh para aktor industri migrasi menghasilkan
banyak cerita seperti yang dialami T dan N.
Beberapa hal praktis sebagai sumbang saran kepada para pemangku
kepentingan, yakni, 1) pemerintah agar sesegera mungkin menyelesaikan semua
aturan turunan UU PPMI; 2) pemerintah agar meratifikasi Konvensi Internasional
No.189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga; 3) bekerja secara
mandiri dimungkinkan terjadi jika calon PRT migran memiliki pendidikan dan
ketrampilan yang memadai. Karena itu, sebagaimana amanat UU PPMI bahwa
negara bertanggunhjawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sangat
penting untuk menyusun kurikulum yang komprehensif, mencakup- namun
tidak terbatas pada literasi hukum dan kebijakan terkait PRT migran di dalam
negeri maupun di negara penempatan, pemahaman mengenai pekerjaan sebagai
PRT sebagai pekerjaan profesional, dan hak yang setara antara pekerja dan
pemberi kerja; 4) perwakilan Negara di berbagai negara penempatan PRT migran
memfasilitasi pemberdayaan PRT di bidang hukum dan lain-lain secara reguler,
melalui pelatihan-pelatihan; 5) menerjemahkan kontrak kerja berbahasa asing ke
dalam Bahasa Indonesia, dan memastikan PRT migran menandatangani hal yang
dimengerti.
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1

Ekonomi Kelautan: Kacamata Makroekonomi
Perekonomian di sektor kelautan, atau yang juga disebut ‘ekonomi laut’ (ocean
economy), berperan sangat signifikan baik sebagai sumber penghidupan masyarakat
pesisir dan masyarakat pulau kecil serta sebagai penggerak roda perekonomian
secara makro melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),
neraca ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana dapat dilihat di tabel
8.1, pada kuartal-IV 2019 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami
pertumbuhan sebesar 4.26% (y-on-y) atau berkontribusi besar IDR 449,7 triliun (atau
11,19 persen) pada PDB 20191. Pada Maret 2020, BPS mengeluarkan data bahwa
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan menyerap 34,58 juta pekerja (Tabel 8.2).
Tabel 8.1. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2017 - 2019 (persen).
Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan

Laju Pertumbuhan
2017 2018
2019
3.92
3.89
3.64

Distribusi
2017 2018 2019
13.16 12.81 12.72

Sumber: BPS (2020)
1

Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi: Maret 2020, 2020. Jakarta: BPS
RI.
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Tabel 8.2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama, 2016-Agustus 2019 (juta orang)
Lapangan Pekerjaan Utama
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2016
37.77

2017
35.92

2018
35.70

2019
43.58

Sumber: BPS (2020)

Dari jumlah tersebut, sektor perikanan sendiri berkontribusi sebesar USD.
26.9 triliun atau 2.6 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
pada 2018 dan menyerap 7 juta pekerja. Pada 2019, total produksi kelautan
berkontribusi pada 2.4% total ekspor nasional.
Berdasarkan status pekerjaan, dari total 126,50 juta total penduduk bekerja,
terdapat 56,02 juta orang (44,28 persen) bekerja di kegiatan formal dan 70,49 juta
orang (55,72 persen) bekerja pada kegiatan informal. Dari angka ini, Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor terbesar yang menyusun komposisi
penduduk bekerja, yakni 27,33 persen dari total pekerja. Namun, tercatat adanya
tren menurunnya lapangan kerja pada sektor ini, di mana sebesar 1.12 juta orang
kehilangan pekerjaan pada kuartal-4 2019. Pada Februari 2019, BPS mencatat
terdapat 4.7 juta pekerja bebas (pekerja informal) di sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan.
Dari sisi upah buruh dalam kegiatan formal, sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan masuk dalam kategori upah rendah, yang mana berada di bawah ratarata upah nasional, yakni 2,03 juta rupiah per bulan. Gambar 8.1. di bawah ini
memberikan gambaran upah rendah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
dibandingkan sektor lainnya di Indonesia.
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Gambar 8.1. Rata-Rata Upah Buruh Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan Survei Angkatan Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pada
2019, rata-rata jam kerja dari buruh laki-laki di sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan adalah 41 jam seminggu, sedangkan perempuan sebanyak 33 jam
seminggu. Dengan upah sebesar rata-rata 2.2 juta rupiah per bulan untuk laki-laki
dan 1.5 juta rupiah per bulan untuk buruh perempuan. Upah ini termasuk yang
paling rendah dibandingkan dengan upah di sektor lainnya, yakni untuk buruh
laki-laki dengan rentang 2.5 juta hingga 5 juta dan buruh perempuan dari rentang
1.8 juta hingga 4.3 juta rupiah per bulan. Secara umum, data dari survei tenaga
kerja BPS menunjukkan bahwa buruh perempuan memiliki upah yang lebih
rendah dibandingkan buruh laki-laki pada semua jenis industri, walaupun perlu
dicatat bahwa rata-rata waktu kerja per minggu pun tercatat sedikit lebih rendah
dibandingkan buruh laki-laki.
Data dari Sakernas 2019 juga menunjukkan bahwa upah untuk pekerja bebas
(pekerja informal) di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih rendah
lagi dibandingkan upah buruh, yang juga sudah terhitung rendah. Pekerja informal
perempuan rata-rata menerima upah sebesar 767 ribu per bulan, dan pekerja
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informal laki-laki sebesar 1.3 juta per bulan. Tentu angka ini jauh di bawah Upah
Minimum Regional (UMR) dari provinsi apapun di Indonesia.
Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh, mayoritas dari
pekerja informal di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada di kelompok
tidak tamat Sekolah Dasar (SD), lulus SD dan lulus Sekolah Menengah Pertama
(SMP), yang mana menyusun 84 persen dari total angkatan pekerja informal di
sektor ini.
Nelayan tradisional dan nelayan kecil mempunyai karakteristik dan pola
penangakapan dan konsumsi yang berbeda dengan nelayan / pengusaha perikanan
ukuran menengah dan besar. Nelayan tradisional (traditional fisherfolks), nelayan
kecil (smallholders fisherfolks), yang sebagian besar berkegiatan di sektor
informal, melaut menggunakan kapal berukuran di bawah 10 Gros Ton (GT) dan
menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi pribadi dan sebagian tangkapan untuk
dijual. Tulisan ini berangkat dari hasil observasi penulis di Kabupaten Kepulauan
Sangihe di provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Daerah
Istimewa Aceh terhadap bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang memengaruhi
kerentanan nelayan.

Gambar 8.2. Peta Lokasi Observasi di Aceh Besar dan Sangihe
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Secara hukum positif, hak-hak nelayan, termasuk nelayan tradisional,
sudah diatur oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta melalui
Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh Indonesia
pada tahun 1982. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) juga telah mengatur
hak-hak nelayan tradisional, misalnya melalui pengaturan fishing ground (area
penangkapan ikan di laut).
Nelayan tradisional dan nelayan kecil mencari ikan untuk konsumsi rumah
tangga dan lebihnya dijual di pasar tradisional, seperti yang diobservasi di
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di Kabupaten Aceh Besar serta di lokasi pesisir
dan pulau kecil lainnya.
Majoritas penduduk pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerja
sebagai nelayan tradisional, baik yang memiliki kapal sendiri maupun yang
meminjam atau membantu menjadi nelayan buruh di kapal kecil lain. Nelayan
buruh pada kapal kecil biasanya berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan
penjual ikan di pasar tradisional tanpa ada kontrak atau jadwal kerja yang tetap
(sistem harian). Begitu juga di Aceh Besar, karena terjadi kemarau panjang dalam
dua tahun terakhir, banyak petani yang kini membantu menjadi ABK di kapal
kecil nelayan. Mereka melaut untuk menangkap ikan yang akan dijual dan juga
dikonsumsi pribadi. Di Aceh Besar, skema bagi hasil antara pemilik kapal, kapten
kapal, dan ABK adalah 1:1:1 setelah dipotong biaya BBM dan biaya makan harian.
Hasil tangkapan ikan dan hasil laut lainnya menjamin masyarakat pulau dan
masyarakat pesisir tetap memiliki akses terhadap ketersedian pangan, mengingat
lokasi pulau-pulau kecil di Sangihe yang jauh dari pusat kota Tahuna. Posisi
geografis pulau kecil di Sulawesi Utara berada di garda terdepan Indonesia
membuat masyarakat pulau kecil rentan terhadap krisis kelaparan dan malnutrisi
jika mereka harus bergantung pada rantai pasok pangan global.
Sektor perikanan juga berkontribusi dalam menyediakan bahan makanan
bergizi dari laut dengan kadar protein, asam amino, dan mikro-nutrien yang
tinggi. Selain akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik, makanan bernutrisi
sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dampak malnutrisi dan tengkes
(stunting), khususnya pada anak-anak dan lansia. Prevelansi tengkes di Indonesia
cukup tinggi, yakni 27.67 persen, yang mana artinya satu dari empat balita di
Indonesia mempunyai tinggi badan di bawah rata-rata berdasarkan kerangka
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tengkes merupakan satu masalah kesehatan
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publik yang rumit dan jika tidak ditangani dengan baik saat ini, dapat menumpuk
menjadi penghambat pengembangan kualitas SDM dan masalah kesehatan
publik di masa depan. Kontribusi nelayan tradisional dan nelayan kecil terhadap
pencegahan dan pengurangan risiko tengkes pada balita tentu menjadi salah satu
faktor positif, tidak hanya dalam level rumah tangga dan masyarakat, tapi juga
dalam level makro terkait upaya Pemerintah untuk mengembangkan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Tujuan tulisan ini adalah untuk memaparkan bentuk-bentuk dan faktor-faktor
yang mendorong dan mengurangi kerentanan yang dialami oleh kelompok nelayan
tradisional di di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dan di Kabupaten
Aceh Besar, DI Aceh, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Kerentanan Kontekstual
Berangkat dari teori ‘Kerentanan’ yang awalnya digunakan untuk menjelaskan
mengapa krisis pangan dan kelaparan terjadi di saat terdapat food waste di lokasi
lain, menyebutkan bahwa kerentanan adalah konsep di mana adanya interaksi
antara level sensitivitas kepada kelompok tertentu atas ‘paparan’ (exposure)
akibat ‘guncangan’ dari luar. Teori Kerentatan menjelaskan bahwa dampak yang
dirasakan akan tergantung kepada kapasitas adaptasi dari kelompok yang terpapar
guncangan tersebut. Argumen ini berkembang seiring bertambahnya kajian
mengenai kerentanan: tingkat sensitivitas dan kapasitas adaptasi setiap kelompok
masyarakat berbeda sehingga dampak atas paparan terhadap guncangan yang
dirasakan satu kelompok akan berbeda dengan kelompok lainnya.
Teori ini dapat dilengkapi oleh dua kerangka besar dari bidang
perubahan iklim dan kesehatan publik. Kerangka analisa yang pertama adalah
‘Kerentanan Kontekstual’ (‘Contextual Vulnerability’) yang berangkat dari
observasi mendalam dalam kajian perubahan iklim. O’Brien dan rekan-rekan
memaparkan bahwa tingkat kerentanan setiap kelompok masyarakat dapat
berbeda-beda tergantung konteks sosial, politik dan tata kelola pemerintahan,
ekonomi, dan budaya di mana masyarakat tersebut berada. O’Brien et al.
menjelaskan mengapa kelompok masyarakat dalam satu negara atau wilayah bisa
lebih rentan dibandingkan negara atau wilayah lainnya, dan bahkan dalam satu
area pemerintahan (one locality) dapat ditemukan kelompok yang lebih rentan dari
kelompok lainnya. Kerangka Kerentanan Kontekstual melihat bagaimana sistem
yang ada, di tingkat nasional dan lokal, dapat memperbesar atau memperkecil
potensi dampak terhadap paparan bencana perubahan iklim atau guncangan, atau
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bagaimana sistem yang ada dapat memitigasi atau memperbesar potensi bencana
untuk terjadi, serta pola respons atas bencana tersebut.
Contextual Vulnerability

1b
Political and
Institutional
Structures and
Changes

Economic and
Social Structures
and Changes

Climate Variability
and Change

Contextual Conditions
Institutional
Biophysical

Contextual
Vulnerability

Socio-Economic
Technological

Responses

Gambar 8.3. Model Kerentanan Kontekstual
Sumber: O’Brien et al (2007)

Kerentanan Kontekstual beriringan dengan Model Sosial Ekologi (‘Social
Ecological Framework’) yang pada awalnya banyak digunakan secara praktis
oleh WHO dan UNICEF. Jika Kerangka Kerentanan berangkat dari isu perubahan
iklim, Model Sosial Ekologi pada awalnya banyak digunakan untuk menganalisa
berbagai isu sosial dan kesehatan publik, seperti kekerasan terhadap perempuan
dan anak, kesehatan reproduksi, perilaku hidup sehat, dan masalah kesehatan
publik terkait kelompok rentan lainnya. Model Sosial Ekologi digunakan untuk
menganalisa fenomena sosial melalui interaksi berbagai level dalam ekosistem
atau lingkungan yang memengaruhi fenomena sosial tersebut (gambar 8.3),
yakni level individu, level interpersonal, level masyarakat, dan level institusi dan
kebijakan publik2.
2

Bronfenbrenner, U. “Ecological systems theory.” In R. Vasta (Ed.), Six theories of child development:
Revised formulations and current issues. 1992. hlm. 187–249. Jessica Kingsley Publishers.
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Institutionals
Community

Relationships

Individual

Gambar 8.4. Model Sosial Ekologis
Sumber: WHO (2007, adaptasi pemikiran Brofenbenner pada 1992)

Kedua model ini dapat membantu dalam menjelaskan mengapa, misalnya
pekerja lepasan atau buruh harian di perkotaan, seperti pembantu rumah tangga,
buruh pabrik, sopir ojek online, dan pekerjaan ‘lepasan’ lainnya, penjaga toko,
pemilik usaha mikro, dll; perempuan petani dan nelayan buruh di pedesaan, pesisir
dan pulau kecil; masyarakat adat; dan orang dengan disabilitas cenderung lebih
rentan terhadap krisis dibandingkan kelompok masyakarat lainnya. Terlebih jika
individu tersebut masuk dalam dua kategori atau lebih, misalnya perempuan
dengan disabilitas yang juga anggota rumah tangga dengan kelompok pendapatan
rendah di pedesaan.
Masyarakat kelas ekonomi lemah di Indonesia umumnya ditandai dengan
tren sosial-ekonomi berupa pendapatan yang rendah dan/atau tidak tetap, kondisi
rumah dan lingkungan yang kurang memadai, serta akses terhadap pelayanan
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih sangat terbatas, sebagaimana
tercantum dalam Indeks Pembangungan Manusia (Human Development Index).
Masyarakat pada kelompok ini pada umumnya mempunyai jenis perkerjaan yang
rentan terhadap guncangan (shock) karena jenis ketenagakerjaan, seperti kontrak
atau buruh lepasan / freelance, dan berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan,
seperti pertanian, kehutanan dan kelautan, manufaktur, pedangang retail kecil,
dan transportasi, yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan situasi
makroekonomi. Situasi ini membuat kelas pekerja, terlebih lagi pekerja di sektor
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informal, sangat rentan terhadap guncangan atau bencana karena tidak adanya
memiliki asuransi pendapatan atau pesangon seperti masyarakat kelas pekerja
kantoran, yang umum didentifikasi sebagai kelas menegah tengah.
Ditambah, pendapatan yang diterima pekerja informal cenderung tidak tetap
baik dalam segi jumlah dan rentang waktu upah diterima, sehingga kelompok ini
cenderung tidak memiliki cadangan dalam bentuk tabungan atau aset (capital
reserve), misalnya emas, rumah, atau tanah.
Gambaran komposisi dan tren masyarakat rentan ini tidak jauh berbeda
dengan negara ekonomi berkembang lainnya seperti Thailand, Vietnam, Mexico,
dan Brazil. Kerentanan kontekstual ini berbeda-beda dari satu lokasi dengan lokasi
lainnya, tetapi juga terdapat karakteristik yang cukup umum secara global ditandai
dengan jenis pekerjaan dan karaketeristik pekerjaan, akses dan kepemilikan aset
produktif, serta akses terhadap perlindungan sosial.

Kerentanan Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Kelautan
Dalam konteks ekonomi kelautan, kerangka kerentanan kontekstual dapat
digunakan untuk menjelaskan bagaimana nelayan tradisional dan buruh di ekonomi
kelautan, seperti nelayan buruh dan ABK yang beroperasi dalam kategori informal,
berada dalam posisi yang rentan terhadap guncangan. Namun nelayan tradisional,
nelayan kecil, dan nelayan buruh juga mempunyai ketahanan terhadap guncangan
hingga rentang tertentu, seperti dalam situasi pandemi Covid-19. Kerentanan
kontekstual melihat bagaimana kondisi sosial-ekonomi, institusi dan tata kelola,
sistem budaya, serta kondisi fisik geografis masyarakat sebagai sebuah sistem yang
tidak beroperasi dalam ruang vakum ketika terjadi perubahan atau guncangan.
Kerangka analisa ini melihat bagaimana struktur ekonomi, sosial-budaya, dan
politik memengaruhi ketahanan (resilience) masyarakat akan ‘guncangan’ pada
sistem, yang dalam tulisan ini dikerucutkan pada situasi saat pandemi Covid-19.
Dalam menganalisa struktur sosial ekonomi, kami akan melihat kembali
komposisi jenis dan sektor pekerjaan, status pendapatan, dan kepemilikan aset
produktif kelompok masyarakat rentan sektor Perikanan dan Kelautan. Mayoritas
masyarakat miskin di Indonesia adalah petani dan nelayan3 dan sebagian besar
berkegiatan di sektor informal Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. Data juga
menunjukkan bahwa penduduk miskin, rumah tangga dengan pendapatan di bawah

3

Badan Pusat Statistik (BPS). Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2019, 2020. Jakarta: BPS RI.
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Rp 2 juta /bulan4, banyak berada di pedesaan dibandingkan perkotaan5. Pola dan
pilihan pengehidupan (livelihoods) di pedesaan yang cenderung masih terbatas
pada pemanfaatan lahan dan laut dengan nilai tambah dan produktivitas yang
masih rendah, serta terbatasnya akses terhadap teknologi, pelayanan kesehatan,
pendidikan tinggi, pasar dan pelayanan perbankan, menjadi beberapa faktor yang
menjelaskan tren ini6.
Dari segi sebaran geografis, kabupaten-kabupaten yang berada di Indonesia
bagian Timur memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi serta Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional7.
Lima provinsi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari sisi sosial-ekonomi
masyarakatnya dalam menghadapi kerentanan yakni, Nusa Tenggara Timur (NTT),
Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Berdasarkan data
BPS dari database INDODAPOER yang kami kumpulkan, enam provinsi tersebut
adalah lokasi di mana kabupaten-kabupaten yang mempunyai angka kemiskinan di
atas 15% terbanyak, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada relatif
jauh di bawah rata-rata nasional, kecuali Papua yang berada sedikit di atas rata-rata
nasional. Artinya di enam provinsi ini masih terdapat jutaan keluarga pra-sejahtera
dengan akses yang sangat terbatas pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, tempat
tinggal yang layak, serta lapangan pekerjaan.

4
5

6

7
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Tabel 8.3. Indeks Pembangunan Manusia di Enam Provinsi Dengan
Angka Kemiskinan Tertinggi
Provinsi

[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nusa
Tenggara
Timur

59.21 60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 63.13 63.73 64.39 65.23

Sulawesi
barat

59.74 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96

63.6

Maluku

64.27 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05

67.6 68.19 68.87 69.45

Maluku utara

62.79 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 66.63

Papua barat

59.6

59.9

64.3

65.1 65.73

67.2 67.76

68.7

60.3 60.91 61.28 61.73 62.21 62.99 63.74

64.7

Papua

54.45 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 58.05 59.09 60.06 60.84

Indonesia

66.53 67.09

67.7 68.31

68.9 69.55 70.18 70.81 71.39 71.92

Sumber: BPS (2020)

Data di tabel 8.3 menunjukkan bahwa kondisi awal masyarakat persisir dan
pulau kecil, termasuk di dalamnya nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan
buruh dan perempuan nelayan, di enam provinsi ini sudah rentan sebelum adanya
pandemi, dan akan semakin rentan ketika ada guncangan ekonomi akibat pandemi
Covid-19. Daerah Istimewa Aceh dan Sulawesi Utara juga mencatat angka
kemiskinan provinsi yang cukup tinggi, namun Indeks Pembanguna Manusia
kedua provinsi berada di atas rata-rata nasional, sehingga cenderung lebih baik
secara makro dibandingkan enam provinsi ini. Hal ini menjadi catatan penting jika
kita ingin melihat kerentanan kontekstual di sektor ekonomi kelautan di Indonesia.
Beberapa penelitian lebih jauh melihat kemiskinan secara struktural,
dengan pendekatan akses serta kontrol terhadap aset, seperti kepemilikan tanah
dan aset produktif lainnya. Akses terhadap Sumber Daya Alam (laut, tanah, dan
hutan) dan kepemilikan tanah serta aset produktif lainnya dapat menjelaskan
kondisi kemiskinan di pedesaan. Sebagian besar masyarakat pedasaan, daerah
pesisir dan pulau kecil yang rentan terhadap guncangan tidak memiliki tanah
(landless) ataupun aset produktif lainnya, seperti perahu dan mesin produksi8.
8

Neilson, J. “Agrarian transformations and land reform in Indonesia,” Land and Development in
Indonesia (Ed. John McCarthy and Katheryn Robinson), 2016, hlm. 245-264.
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Mereka memiliki akses terhadap SDA dalam kadar yang terbatas. Masyarakat
ini umumnya bekerja sebagai buruh tani, nelayan buruh, baik Anak Buah Kapal
(ABK) atau buruh bekerja di tempat pelelangan ikan, buruh kuli angkut ikan atau
penjual ikan di pasar. Sistem remunerasi yang berlaku sangat fleksibel, dinamis,
dan berdasarkan kepercayaan di antara kedua belah pihak (yang terkadang dengan
relasi kuasa tidak berimbang), mulai dari bagi hasil tangkapan hingga upah harian.
Sebagai contoh, jika ada nelayan harian yang meminjam perahu (dari nelayan
yang memiliki perahu) untuk berangkat ke laut dan sepakat bagi hasil tangkapan,
nelayan harian akan memberikan sebagian ikan tangkapan kepada nelayan pemilik
kapal, setelah nelayan harian membayar biaya bensin. Begitu juga dengan ABK
perahu kecil, pembagian profit biasanya dalam bentuk hasil tangkapan ikan untuk
kemudian dikonsumsi atau sisanya dijual kembali.
Setalah melihat komposisi sosial ekonomi, mari kita lihat sistem sosial
dan budaya di Indonesia untuk menjelaskan kerentanan kontekstual masyarakat
pesisir dan pulau kecil yang mayoritas adalah pekerja informal di sektor kelautan.
Masyarakat Indonesia mempunyai nilai gotong-royong sebagai cerminan budaya
kolektivisme. Hampir di setiap daerah, ada sistem kekerabatan dan kemasyarakat
yang menjelaskan ‘gotong-royong’ dalam konteks lokal, misalnya Eretan ngupaya
mina, atau bersama-sama saling membantu mencari ikan, tradisi yang masih
dipegang oleh masyarakat pesisir di Pacitan, Jawa Timur. Budaya ini ditranslasikan
ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberikan pekerjaan kepada
nelayan yang tidak mempunyai kapal, dan memberi sedikit hasil ikan tangkapan
kepada keluarga nelayan yang belum beruntung dalam menangkap ikan hari itu.
Dalam budaya masyarakat Sangir di Sulawesi Utara, budaya gotong royong
disebut dengan Mepalose. Khususnya di kampung (pulau) Beeng, sebagian
besar masyarakat masih menjalankan budaya Mepalose, di antaranya ketika
membersihkan kebun kelapa, panen buah kelapa dan diproses menjadi kopra, atau
saat berkebun dan panen berbagai jenis tanaman dan sayur. Contoh lainnya yakni
ketika ada masyarakat yang tengah menikmati hasil panen, misalnya cabai, tomat,
umbi-umbian, sayuran, cengkeh, maupun sagu, mereka selalu membagikan hasil
panen tersebut kepada tetangga-tetangga atau masyarakat yang kurang mampu.
Anggota masyarakat yang membantu panen secara khusus akan mendapatkan
sebagian hasil panen, sehingga semua buah dan sayur dapat dipanen lebih cepat
dan tidak ada yang busuk di pohon.
Begitu juga ketika ada duka yang terjadi di kampung / pulau Beeng, semua
warga membawa sembako dan makanan atau menyumbangkan tenaga sesuai
kemampuan masing-masing untuk menopang pelaksanaan acara kedukaan, apalagi
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jika keluarga yang berduka sangat membutuhkan, seluruh anggota masyarakat
akan mepalose mengurus prosesi kedukaan.
Secara informal, masyarakat pedesaan, pesisir, dan pulau kecil cenderung
memiliki sistem sosial yang masih rekat dibandingkan masyarakat perkotaan
karena beberapa faktor, misalnya faktor kekerabatan, nilai dan adat budaya yang
memfasilitasi interaksi sosial masyarakat, dan juga karena saling membutuhkan untuk
bertahan hidup. Di Pulau Beeng Darat di Sangihe, selain bantuan dari Kementerian
Sosial RI dan Dinas Sosial Sangihe, masyarakat juga saling membantu satu sama
lain, memastikan tidak ada yang kelaparan. Masyarakat saling menyumbangkan
hasil kebun dan sagu (dari pohon yang mereka tanam sendiri) sehingga setiap
keluarga masih dapat makan tiga kali sehari dalam kondisi sulit ini.
Namun, budaya gotong-royong di masyarakat ini semakin sulit dilakukan
ketika kehidupan mereka semakin sulit. Terlebih lagi ada faktor tambahan yang
mempersulit kehidupan sehari-hari seperti faktor stressor iklim yang semakin terasa
dampaknya bagi nelayan tradisional dan nelayan kecil. Perubahan iklim, seperti
perubahan arah angin dan kekuatan angin, cuaca yang semakin tidak terprediksi,
dan semakin seringnya ombak tinggi yang menerpa rumah-rumah warga di pesisir
pulau Beeng memengaruhi hasil tangkapan dan kehidupan sehari-hari. Nelayan
kecil di desa pesisir Lambaro Nejid di Aceh Besar juga mengobservasi hal yang
sama, namun dengan intensitas yang lebih ringan dibandingkan di pulau-pulau
kecil di Sangihe.
Dari sisi sebaran geografis wilayah perairan, pandemi ini membawa dampak
yang berbeda pada satu kelompok nelayan di satu wilayah laut dengan wilayah
laut lainnya. Hasil observasi Global Fishing Watch (GFW)9, sebagaimana yang
dilaporkan oleh situs Mongabay, memberikan gambaran bahwa beberapa kawasan
pesisir dan kepulauan cukup terdampak oleh Covid-19. Sebagaimana terlihat
di tabel 8.4, beberapa wilayah perairan ini adalah kantung-kantung nelayan
tradisional, dan masyarakat yang sudah dari generasi ke generasi menjadi
nelayan skala kecil, dan pandemik Covid-19 memengaruhi aktivitas perikanan
nelayan tradisional, khususnya dalam kegiatan produksi (melaut), distribusi dan
perdagangan. Data dari Global Fishing Watch terkonfirmasi oleh pengakuan dari
para nelayan tradisional dan nelayan kecil dalam diskusi bersama KIARA pada 13
Juni 2020, khususnya, di perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara
(711), Perairan Laut Jawa (712), Selat Makasar (713) dan Laut Banda (714).
9

Ambari, M, “Memetakan dampak positif dan negatif Covid-19 pada kapal ikan,” Mongabay, 21 Mei
2020,
https://www.mongabay.co.id/2020/05/21/memetakan-dampak-positif-dan-negatif-pandemicovid-19-pada-kapal-ikan/ (diakses pada 6 Juni 2020).

173

Naimah L. Talib, Susan Herawati, dan Fransiska Limbengpiah

Tabel 8.4. Wilayah Perairan yang Terdampak Covid-19
Kode
711
712
713
714

Wilayah Perairan
Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara
Laut Jawa
Laut Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
Teluk Tolo dan Laut Banda
Sumber: Global Fishing Watch (2020)

Dapat dilihat pada gambar 8.5 di bawah ini bahwa aktivitas perikanan di
wilayah 712 dan 713 mengalami penurunan setelah diberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar pertama kali di Jakarta. Sedikit berbeda, 711 (perairan
Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Natuna Utara), kegiatan perikanan sempat
menaik (jauh di atas tren sebelum PSBB), kemudian turun drastis, naik kembali,
dan tren aktivitas perikanan nasional menunjukkan adanya tren penurunan drastis
hingga data dilaporkan. Ditambah, beberapa nelayan di wilayah perairan 711 dan
712 melaporkan adanya aktivitas kapal ukurang sedang dan besar yang mengambil
ikan di perairan yang sudah diatur sebagai fishing ground untuk nelayan tradisional
dan nelayan kecil, yakni 4-12 mil dari batas garis pantai.

Gambar 8.5. Aktivitas Perikanan di Perairan Indonesia pada Era-Covid 19
Sumber: Global Fishing Watch (2020)
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Penurunan kegiatan perikanan mengakibatkan menurunya pendapatan para
nelayan tradisional dan nelayan kecil, yang sebagian besar sudah dalam kategori
berpendapatan rendah bahkan sebelum ada krisis akibat Covid-19. Turunnya
pendapatan umumnya dikarenakan harga ikan yang mengalami penurunan akibat
pembatasan sosial (‘pagebluk’) dan lesunya kegiatan perekonomian. Secara
nasional, BPS mencatat harga ikan kembung mengalami penurunan sebesar 1.03
persen pada Maret 2020. Hasil pengamatan di lapangan, misalnya di Pelabuhan
Perikanan Nusantara di Lamongan Jawa Timur, harga tangkapan ikan turun hingga
50 persen akibat menurunnya permintaan pasar. Beberapa nelayan tradisional
mengaku mengalami kerugian akibat tingginya biaya operasional dan rendahnya
harga ikan di pasar. Nelayan harus menjual tangkapan dengan harga murah untuk
menghindari rugi lebih besar jika ikan membusuk. “Sekarang ini sebagian pembeli
sudah tidak ada tempat untuk menimbun ikan. Bahkan truk-truk pengangkut ikan
yang sudah berangkat tidak bisa kembali karena kebijakan karantina wilayah di
beberapa daerah di Indonesia.” ujar Amir, nelayan paruh baya di Jawa Timur,
sebagaimana dikutip di situs Mongabay.
Hal yang sama diobservasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
dan di Aceh Besar, Aceh, di mana harga ikan turun hingga 50-60 persen di masingmasing lokasi karena sepinya pembeli. Ditambah lagi, pengeluaran biaya bensin
untuk nelayan yang memakai mesin katinting, boot teptep, dan boot robin untuk
melaut cukup tinggi, karena harga BBM di kepulauan dan pesisir relatif lebih mahal
dari harga BBM diperkotaan. Jadi selama pandemi ini, meskipun penghasilan
menurun para nelayan tetap harus melaut agar dapat memenuhi kebutuhan pangan
sehari-hari mereka.
Di Demak, tantangan para nelayan tradisional ditambah oleh adanya
persaingan dengan kapal ukuran sedang dan besar yang berlayar di area fishing
ground nelayan tradisional dan nelayan kecil. Persaingan ini menambah kesulitan
nelayan tradisional dan nelayan kecil dalam menangkap ikan. Rendahnya
pengawasan dan penegakan hukum akan peraturan fishing ground, yang sudah
diatur oleh Kementerian Keluatan dan Perikanan, juga menjadi salah satu faktor
yang menambah kerentanan nelayan tradisional, baik sebelum maupun di saat
pandemi seperti ini.
Di Kabupaten Kepulauan Pangkajane, Sulawesi Selatan, banyak nelayan
yang tidak bisa melaut karena adanya pembatasan sosial. Harga kepiting juga
mengalami penurunan sebesar 45 persen, dan nelayan kepiting mencoba menjual
kepiting melalui media sosial untuk mengurangi kerugian (jika kepiting tidak
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terjual di pasar yang sangat sepi). Sedangkan di Aceh Besar, harga gurita yang
tadinya 60 ribu rupiah per kilo menjadi 30 ribu per kilo, dan harga tuna sebelum
situasi Covid-19 berkisar 45 – 70 ribu per kilo menjadi 20 ribu per kilo. Turunnya
harga ikan dan produk laut menyebabkan turunnya pendapatan para nelayan
tradisional dan nelayan kecil pada masa-masa pandemi ini.
Kerentanan yang muncul akibat terbatasannya aktivitas melaut dan jatuhnya
harga ikan membuat nelayan tradisional lebih rentan di saat pandemi, terlebih
karena harga 11 bahan komoditas bahan pokok naik, yang menghambat akses
(daya beli) masyarakat bahari terhadap pangan yang bernutrisi. Di sisi lain, nelayan
tradisional yang dapat melaut dan mengkonsumsi tangkapan ikan, cenderung
mempunyai ketahanan pangan dalam level rumah tangga, sehingga mereka tidak
kelaparan atau harus mengurangi porsi atau frekuensi makan secara signifikan.
Namun, kami mengobservasi bahwa diversifikasi makanan lokal dan kebun
sayur rumah tangga dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat persisir
dan pulau kecil, terutama di masa krisis. Misalnya di Kabupaten Sangihe, selain
mengkonsumsi nasi, masyarakat di pulau kecil di Sangihe terbiasa mengkonsumsi
makan umbi-umbian dan sagu. Khususnya di pulau Beeng Darat, selama pandemi
Covid-19, semakin banyak masyarakat yang mulai menanam umbi-umbian, sayur,
rempah-rempah, selain kelapa untuk kopra, sebagai kebutuhan pokok sehari-hari.
Hal ini dilakukan sebagai upaya bertahan selama krisis, untuk menghemat biaya
membeli bahan pokok makanan.
Di Aceh Besar, sebagian masyarakat menanam pangan keluarga, seperti sayur
mayur. Namun, kemarau panjang yang terjadi selama dua tahun kebelakang ini
cukup menggangu upaya ketahanan pangan dalam level keluarga dan masyarakat
ini. Kemarau panjang menyebabkan gagal panen tahun lalu, dan tidak ada cocok
tanam tahun ini. “Sudah tidak ada yang menanam lagi, tidak padi atau cabai
akibat kemarau panjang.” Ujar Bapak Rahmi, nelayan dari Aceh Besar yang
melakukan observasi akan dampak perubahan iklim di desanya.
Situasi sulit ini dirasakan hampir semua kelompok nelayan tradisional dan
nelayan kecil. Namun, dari kelompok nelayan tradisional, nelayan kecil dan
nelayan buruh, sub-kelompok yang terdampak sangat signifikan adalah perempuan
nelayan akibat absennya perlindungan hukum dan perlindungan sosial.
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Kerentanan Berlapis Perempuan Nelayan
Kondisi perempuan nelayan yang tercatat sebagai pekerja sektor informal di
bidang perikanan dan kelautan sangat problematik. Undang-Undang No. 7 tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan
Petambak Garam yang berintensi positif sayangnya tidak menjangkau kelompok
perempuan nelayan. Definisi nelayan yang sempit dalam UU No.7/2016 membuat
perempuan nelayan tidak diakui sebagai ‘nelayan’, sehingga tidak mendapatkan
hak atas perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam UU tersebut. Situasi
ini tentunya membuat perempuan nelayan menjadi sangat rentan karena tidak
ada hukum positif yang menjamin perlindungan perempuan nelayan dalam
menjalankan pekerjaannya.
Pada kenyataannya, nelayan perempuan memiliki aktivitas beragam di
bidang perikanan dan keluatan, mulai dari melaut (menangkap ikan), membantu
menyiapkan ikan untuk dijual (nilai tambah produksi), hingga menjual ikan di
pasar. Perempuan nelayan juga menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan
di wilayah pesisir dan pulau kecil atas perannya di bidang perikanan dan kelautan.
Tanpa peran nelayan perempuan dalam menyediakan asupan protein, asam amino
dan mikronutrien yang terkandung dalam ikan dan makanan laut lainnya akan
semakin banyak anak-anak, lansia, dan masyarakat kelompok rentan lainnya yang
mengalami malnutrisi dan tengkes.
Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Persaudaraan
Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Perhimpunan Petambak Udang Wilayah
(P3UW) dan Puspita Bahari menyoroti kerentanan perempuan nelayan akibat
tidak diakui keberadaanya secara hukum. Absen dari definisi nelayan pada UU,
perempuan nelayan tidak mendapatkan kartu nelayan sehingga tidak mendapatkan
bantuan sosial, subsidi, dan akses terhadap program-program kenelayanan lainnya,
seperti kredit perbankan untuk industri pengelolaan hasil perikanan rumahan.
Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan peranan perempuan dalam kegiatan
industri perikanan dalam instrumen nasional dan internasional.
Ancaman penyakit Covid-19 dan dampak ekonomi dari pandemi dirasakan
juga dirasakan oleh perempuan nelayan di daerah pesisir, misalnya di Demak, Jawa
Tengah. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat setidaknya
terdapat 12.827 desa pesisir di Indonesia yang menjadi tempat tinggal nelayan
dan perempuan nelayan, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah
dalam menangani penyebaran Covid-19. Rantai ekonomi perikanan yang mati suri
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selama pagebluk menyebabkan perempuan nelayan dan anak rentan mengalami
kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu stres dari kesulitan ekonomi.
KIARA melakukan observasi di lapangan, sebelum pandemi Covid-19,
perempuan nelayan berkontribusi terhadap 60 persen pendapatan dari total
pendapatan keluarga nelayan. Jika musim ombak tinggi datang, perempuan
nelayan harus bekerja ekstra untuk tetap mendapatkan pinjaman dan kebutuhan
keluarga nelayan dapat tetap terpenuhi. Hasil observasi KIARA di beberapa desa
pesisir di Indonesia melihat bawah di masa pandemi, perempuan nelayan tetap
dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga nelayan sekali pun nyaris seluruh
sektor ekonomi di Indonesia lumpuh. Beban untuk memenuhi kebutuhan keluarga
di saat terselut tentu tidak hanya menjadi beban fisik tetapi juga mental.
Di sisi lain, pengakuan politik identitas perempuan nelayan yang masih berada
di wilayah abu-abu pada kenyataannya berdampak pada fasilitas yang seharusnya
didapatkan oleh perempuan nelayan. Di dalam mandat Undang-Undang 7 tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan
Petambak garam, salah satu mandat negara adalah memastikan kepastian usaha
bagi aktor yang ada di rantai produksi perikanan.
Namun, Perempuan Nelayan yang disebutkan hanya berkontribusi pada
“rumah tangga nelayan”, “rumah tangga pembudidaya ikan”, dan “rumah tangga
petambak garam” di dalam UU 7 tahun 2016, sehingga dianggap tidak menjadi
aktor penting untuk mendapatkan fasilitas negara berupa perlindungan dan
pemberdayaan di masa pandemi ini. KIARA mencatat lebih dari 1 juta perempuan
nelayan yang selama ini terlibat dalam aktivitas perikanan pasca produksi seperti
penjual ikan belum mendapatkan fasilitas dari negara. Hal ini merupakan dampak
dari kebijakan yang diskriminatif dengan menyebutkan kontribusi perempuan
nelayan hanya pada ruang domestik yaitu “rumah tangga nelayan”.
Dampaknya, fokus distribusi fasilitas negara, seperti bantuan BBM
bersubsidi, jaring pengamanan sosial bagi nelayan dan pekerja perikanan, dan
Program Nelayan Berdaulat masih berfokus kepada nelayan laki-laki. Identitas
perempuan nelayan dilekatkan pada profesi laki-laki sehingga dalam distribusi
bantuan perempuan nelayan menjadi bergantung kepada nelayan laki-laki.
Gambar 8.6 di bawah ini menggambarkan interaksi faktor-faktor yang
memengaruhi kerentanan nelayan tradisional, nelayan kecil dan perempuan
nelayan, khususnya pada konteks masa pandemi Covid-19.
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Faktor eksternal: Faktor Perubahan Iklim; Faktor ekonomi makro melemah dipicu
oleh pandemi Covid-19, permintaan terhadap ikan menurun, sehingga harga ikan menurun.
Karena biaya produksi, melalui harga BBM dan es, cenderung tetap, pendapatan nelayan
tradisional menurun.



Karakteristik
pekerja nelayan






Akses dan
kepemilikan
aset produktif





Akses terhadap
jaminan
perlindungan
sosial



Nelayan tradisional, nelayan kecil, dan pekerja informal sektor perikanan
berpendapatan rendah dan tidak tetap
Pendidikan relatif rendah, sebagian besar berada di kategori keluarga pra-sejahtera
Konsumsi ikan untuk Rumah Tangga, dan (sisa) tangkapan dijual di pasar
tradisional

Sebagian besar memiliki akses terhadap faktor produksi
Namun, tidak semua nelayan memiliki aset produktif seperti kapal bermesin dan
tanah

Sebagian sudah mendapatkan akses terhadap jaminan perlindungan sosial bagi
masyarakat pra-sejahtera secara umum (Kartu Sembako, PKH, KIS) dan bagi
nelayan secara khusus
Namun, isu data membuat banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan
sosial, dan nelayan perempuan, yang belum diakui sebagai ‘nelayan’, tidak
mempunyai akses terhadap perlindungan sosial bagi nelayan

Di sisi lain, masih cukup banyak nelayan tradisional dan masyarakat di pulau kecil dan desa
pesisir masih melakukan tradisi gotong-royong, diversifikasi makanan, dan menanam
tumbuhan pangan yang meningkatkan ketahanan pangan. Namun, menanam di
rumah semakin sulit karena faktor perubahan iklim, seperti kemarau panjang.

Gambar 8.6. Temuan Penelitian: Kerentanan Kontekstual Pekerja Informal
di Sektor Perikanan

Pertimbangan Kebijakan untuk Mengatasi Kerentanan Pekerja
Informal Kelautan
Kebijakan publik adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketahanan
masyarakat terhadap guncangan khususnya nelayan tradisional, nelayan kecil, dan
nelayan perempuan di daerah pesisir dan pulau kecil. Teradapat dua aspek yang
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perlu diperhatikan dalam melihat institutional settings, yakni kebijakan publik dan
prinsip tata kelola.
Dari sisi hukum formal dan kebijakan publik, Indonesia sudah mengatur
profesi nelayan melalui Undang-undang Nelayan dan Undang-Undang Tenaga
Kerja. Namun, sebagaimana masalah dalam sektor informal pada umumnya,
banyak pekerja yang masih belum diakui keberadaanya oleh Undang-Undang yang
ada. Status kerja informal menegaskan ketidakpastikan akan perlindungan hukum
dan menutup akses terhadap hak-hak perlindungan sosial. Hal ini terlihat dalam
kasus nelayan perempuan yang masih belum diakui keberadaanya oleh hukum
formal. Dari kacamata Kerentanan Kontekstual, tentu situasi ini memperburuk
kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi, misalnya pandemi Covid-19 ini.
Sistem perlindungan sosial yang semakin kuat dapat mengurangi kerentanan
dan dampak negatif dari guncangan pada pekerja informal di sektor kelautan,
khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil. Untuk memastikan bahwa semua
kelompok masyarakat rentan di ekonomi kelautan mendapatkan perlindungan
sosial, perempuan nelayan perlu mendapatkan pengakuan hukum dari UndangUndang. Tahap awal ini menjadi sangat krusial, sehingga jaminan atas perlindungan
sosial dapat diterima oleh seluruh kelompok nelayan, tidak terkecuali perempuan
nelayan.
Pemerintah Indonesia sudah menyediakan paket stimulus dan bantuan sosial
untuk mempertahankan kondisi makro dan meringankan beban keluarga prasejahtera terdampak Covid-19, akibat PHK atau lesunya daya beli masyarakat.
Berbagai bentuk bantuan sosial, baik tunai dan non-tunai, yang dikelola oleh
Kementerian Sosial, misalnya melalui Program Keluarga Harapan dan Kartu
Sembako / Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Bantuan sosial khusus Covid-19
pun sudah disiapkan untuk masyarakat yang terdaftar di Database Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau dulu dikenal sebagai Basis Data Terpadu
(BDT). Stimulus lainnya sudah disiapkan untuk pemilik Usaha Mikro, Menengah
dan Besar (UMKM) serta Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa untuk
kegiatan pembangunan desa masing-masing. Bantuan sosial dalam berbagai
bentuk menjadi faktor yang menguatkan sistem ketahanan masyarakat dan dapat
mengurangi dampak dari kerentanan akibat Covid-19, khususnya untuk membantu
melancarkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek serta membantu
UMKM dalam menghadapi situasi pasar yang kurang bergeliat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sudah menyiapkan bantuan
sosial khusus untuk merespons Covid-19 yang disbeut dengan Nelayan Berdaulat
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dan Nelayan Siaga. Nelayan berdaulat bertujuan untuk membantu nelayan dengan
memberikan infromasi mengenai posisi ikan dan kegiatan memasarkan tangkapan
dengan memanfaatkan teknologi. Sedangkan program Nelayan Siaga bertujuan
memastikan bahwa sebaran virus korona baru bisa ditekan tanpa menggangu
aktivitas kegiatan perekonomian di pusat-pusat pelabuhan dan lelang perikanan
di Indonesia. Tentu inisiatif ini sangat positif, namun rancangan program dan
implementasi harus diperhatikan agar program dapat tepat sasaran dan inklusif,
yakni memastikan bahwa nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan buruh dan
perempuan nelayan ikut merasakan dampak positif dari program-program ini.
Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pengecekan di lapangan
apakah semua nelayan sudah memiliki alat dan kemampuan yang dimiliki untuk
memanfaatkan teknologi yang akan digunakan. Jika aplikasi sudah siap tetapi
masyarakat nelayan tidak siap menggunakannya, program dengan intensi baik ini
menjadi tidak optimal dan tidak dapat menyasar tujuannya.
Dalam konteks perlindungan sosial, baik bantuan sosial yang dikelola oleh
Kementerian Sosial maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapasitas
fiskal untuk pendanaan dan ketepatan data menjadi dua hal yang mendasar.
Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan dana tambahan untuk bantuan sosial
terkait Covid-19. Di tingkat daerah, banyak daerah yang belum me-realokasi
dana untuk bantuan sosial tambahan selama krisis, sedangkan Dana Desa sudah
dihimbau untuk dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19. Realokasi sektoral
dari APBN, realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kesehatan, dana
hibah, dan pinjaman luar negeri sudah dikerahkan sebagai sumber pendanaan
untuk penanganan Covid-19 di Indonesia10. Kementerian Keuangan sudah
mengkonfirmasi dana sebesar 677,2 triliun Rupiah untuk penanganan Covid-19
di berbagai sektor11. Diharapkan pemerintah dapat memutar akal untuk mencari
sumber pendanaan untuk membiayai respons kebijakan penanganan Covid-19 dan
rehabilitasi sosial-ekonomi pasca-Covid-19 nanti.
Perlindungan sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan ketahahan
masyarakat rentan, khususnya nelayan selama pandemi ini. Namun, gap data
yang terdaftar di DTKS dan kondisi di lapangan dapat menjadi ancaman terbesar
10

11

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan, “Langkah Kemenkeu
Tangani Covid-19,” 2020, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=14759 (diakses pada 6 Juni
2020).
Anjaeni, R, “Pemerintah menambah dana penanganan Covid-19 di Bidang Kesehatan menjadi RP
877.5 triliun,” Kontan online, 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-menambah-danapenanganan-covid-19-di-bidang-kesehatan-menjadi-rp-8755-t> (diakses pada 6 Juni 2020).
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bagi suksesnya sistem perlindungan sosial dalam mengurangi dampak negatif
pandemik Covid-19. Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memberikan
ruang untuk perbaikan dan pembaharuan data secara berkala, namun keterbatasan
sumberdaya di tingkat Kabupaten menghalangi tercapainya tujuan ini. Misalnya,
data yang digunakan untuk membagikan bantuan sosial di Provinsi Aceh adalah
data BPS tahun 2015, yang mana sudah terjadi banyak perubahan hingga saat
ini. Prakondisi data yang outdated, menambah kerumitan di saat krisis seperti ini
terjadi. Ditambah, seiring banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan, apakah
cukup bantuan sosial menyasar pada mereka yang sudah ada di DTKS saja?
Bagaimana dengan mereka yang tidak ‘miskin’ ketika ada pembaharuan sistem
namun sekarang ‘jatuh miskin’? Banyak dari mereka yang mempunyai usaha
mikro juga sangat terdampak oleh lesunya ekonomi akibat pandemik Covid-19.
Hasil penelitian SMERU12 memprediski akan ada 1.2 juta hingga 8.5 juta
orang miskin baru di Indonesia, sebagaimana tulisan Kompas pada 22 April
‘Sasar kelompok rentan’, yang mana menjadi pekerjaan rumah sangat berat bagi
pemerintah jika ini dibiarkan menjadi bola panas.
Bagaimana dengan risiko krisis pangan pada nelayan tradisional dan nelayan
buruh, termasuk juga nelayan perempuan, yang berkegiatan di sektor informal?
Jika alasannya karena adanya ‘kegagalan pasar’ sehingga distribusi bahan makanan
tidak merata, maka solusi cash transfer (seperti PKH atau bansos Covid-19) dan
Kartu Sembako akan membantu masyarakat rentan.
Oleh karena itu, kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi
sangat penting dalam memastikan pekerja informal sektor kelautan mempunyai
cukup pangan selama pandemi. Memastikan bahwa pembatasan sosial harus
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat rentan, seperti nelayan tradisional
dan buruh lepas sektor kelautan, dan memastikan keseimbangan antara cukupnya
pangan masyarakat rentan dan pengelolaan risiko penyebaran pandemik. Misalnya,
inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang
memberikan bantuan pangan kepada seluruh nelayan kecil di pesisir dan pulaupulau.
Produksi ikan harus dapat didistribusikan dengan baik untuk meningkatkan
konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, sehingga ketahanan pangan
lokal tercapai dan tidak menjadi food waste. Untuk mencapai tujuan ini, konektivitas
antar-pelabuhan dan sistem distribusi menjadi sangat penting untuk memastikan
12
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tidak ada ikan yang tertahan di satu pelabuhan. Sistem konektivitas harus diiringi
dengan sistem administasi yang ramping, di mana proses pergerakan ikan tetap
cepat dan bisa diawasi oleh KKP. Distribusi ikan dan pangan laut menjadi penting
karena pangan bergizi sangat penting untuk menjaga, atau tidak memperburuk,
kondisi risiko malnutrisi dan tengkes, yang menjadi salah satu prioritas nasional
untuk meningkatkan SDM Indonesia.
Sedangkan dari sisi ketahanan pangan, memastikan ketahanan pangan
lokal dapat dicapai misalnya dengan mensubsidi BBM bagi nelayan kecil
sehingga nelayan kecil tetap dapat melakukan penangkapan ikan di saat harga
ikan turun. Perihal mengenai subsidi ini sebenarnya sudah diatur oleh UU No.
7/2016 pada Pasal 24 mengenai subsidi bagi nelayan kecil, yang dapat difasilitasi
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah. Ketahanan pangan juga dapat
dilakukan dengan memberikan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat
rentan khususnya nelayan kecil, sosialisasi hidup sehat dan konsumsi pangan
bergizi selama pandemik. Ketahanan pangan secara organik dapat ditingkatkan
dengan memastikan cukupnya penghasilan nelayan kecil, sehingga memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk mempertemukan pembeli dan penjual di pasar ikan
online dapat dipertimbangkan.
Pada prinsip tata kelola pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU
No.7/2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, keterbukaan
informasi, integritas, dan akuntabilitas publik menjadi kunci dalam tata kelola
industri perikanan, budi daya dan tambak garam. Memberikan informasi yang
tepat, cepat, dan sensitif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, serta
proses tata kelola pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat di saat
krisis seperti ini menjadi harapan untuk meningkatkan ketahanan sistem, khususnya
bagi para pekerja informal di sektor kelautan yang sudah rentan bahkan sebelum
ada pandemi Covid-19. Integritas, selalu penting dan menjadi semakin mendesak
di kala krisis, untuk memastikan seluruh rakyat yang rentan tetap mendapatkan
hak-haknya untuk mendapatkan pangan bergizi yang cukup dan mendapatkan
pelayanan terhadap kesehatan dan pendidikan. Dalam situasi krisis, di tengah
ketidakpastiaan akan kondisi di masa depan, mempercepat proses birokrasi untuk
pembuatan keputusan dan pembagian bantuan sosial, tanpa melompati proses
birokrasi yang perlu, menjadi sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas publik.
Kerjasama dengan aktor non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat, lembaga penelitian dan universitas, serta lembaga donor dapat
membantu dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia di level
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regional. Misalnya, akademisi dan lembaga penelitian dapat memberikan kontribusi
melalui sumber daya manusia untuk menghasilkan kajian yang berguna dan sesuai
konteks lokal untuk membentuk kebijakan publik terkait penanganan Covid-19.
Lembaga Swadaya Manusia (LSM) dan lembaga donor dapat dioptimalkan
untuk membantu memetakan situasi di lapangan, serta membantu koordinasi dan
pendanaan untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan.
Poin akhir dalam prinsip tata kelola untuk meningkatkan ketahanan sistem,
pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memberikan
informasi dalam membuat atau merevisi kebijakan publik. Evidence-based policy
atau kebijakan berdasarkan data yang tersedia, serta kemampuan kebijakan untuk
beradaptasi sesuai perkembangan situasi, bisa menentukan apakah kita bisa
melewati badai ini bersama-sama dalam kapal yang besar bernama Indonesia.

Kesimpulan
Tulisan ini sudah memperlihatkan bagaimana kerentanan kontekstual pekerja
informal di sektor kelautan, mulai dari kerentanan karena karakteristik masyarakat
nelayan tradisional dan nelayan kecil yang rata-rata masih berpendidikan rendah,
berupah rendah dan tidak tetap, dan belum semua mempunyai aset produktif.
Situasi kerentanan pekerja informal di sektor perikanan ini diperburuk oleh situasi
ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kami melakukan analisa makro
dari data BPS dan data sekunder lainnya, dan ditunjang oleh kegiatan observasi
langsung di lapangan, yang melihat struktur ekonomi dan sosial, sistem budaya,
dan letak geografis masyarakat pesisir dan pulau kecil dalam melihat karakteristik
dan pola kerentanan kontekstual bagi nelayan tradisional dan nelayan kecil di
Indonesia. Kami menemukan bahwa kelompok nelayan tradisional dan nelayan
kecil sangat rentan terhadap guncangan, seperti saat situasi pandemi Covid-19,
dan khususnya perempuan nelayan sangat rentan karena belum diakui oleh UU
sehingga menutup akses terhadap perlindungan hukum dan perlindungan sosial.
Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari kerentanan yang
tinggi ini sudah dirasakan oleh nelayan tradisional, nelayan kecil, dan nelayan
perempuan.
Pada akhir tulisan, kami memberikan dua rekomendasi besar pada bidang
kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan untuk mengurangi kerentanan, atau
meningkatkan ketahanan, nelayan tradisional dan nelayan kecil terhadap krisis
akibat pandemi Covid-19. Pada kebijakan publik, kami mengusulkan adanya
jaminan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat rentan, khususnya
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nelayan tradisional dan nelayan perempuan (yang seharusnya diakui oleh negara
berdasarkan UU Nelayan, Petambak Garam). Pada tata kelola pemerintahan, kami
mengusulkan tata kelola diselenggarakan dengan cara yang transparan, akuntabel,
dan memegang integritas. Kerjasama dengan mitra non-pemerintah di tingkat tapak
juga akan bermanfaat dalam memastikan informasi dan program yang disiapkan di
tingkat nasional dapat disampaikan dan diimplementasikan sampai di tingkat desa.
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Pendahuluan
Diprediksi 800 juta pekerjaan akan segera hilang di muka bumi dan digantikan
oleh robot. Peralihan peran kerja manusia ke mesin-mesin atau robot ini biasa
disebut otomasi.1 Ini terjadi hampir di seluruh penjuru dunia dan merupakan
gambaran dunia kerja masa depan (future works) yang memang perlahan akan
terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang ‘hilang’ ini sebagian bertransisi dengan jenis
pekerjaan baru.
Lanskap perubahan itu misalnya ditunjukkan dengan menurunnya pekerjaan
di industri manufaktur selama rentang 1970 -2013 di negara maju.2 Dan sebaliknya
industri jasa (selain industri primer) mengalami kenaikan yang signifikan.3 Migrasi
dari industri ke pekerjaan tersier (jasa) inilah yang disebut oleh Michael Hardt
sebagai proses posmodernisasi atau informatisasi.4 Ini berkaitan dengan paradigma
ekonomi negara kapitalis yang sangat bertumpu pada inovasi.
Salah satu yang mendorong hal tersebut tentu terobosan di bidang teknologi
khususnya algoritma.5 Inovasi ini membidangi terbentuknya perusahaan teknologi
raksasa di mana jasa dan informasi adalah jantung produksi mereka.6 Akhirnya,
1
2
3
4
5
6

Mckinsey Global Institute. Job Lost, Jobs Gained : Workforce Transition In a Time of Automation,
2017. McKinsey & Company.
Peetz, David. The Realities and Future of Work, 2019. Australia: The Australian National University
Press.
Ibid
Hardt, Michael. Pekerja Afektif, 2011. Jakarta:Penerbitan Anjing Galak.
AI atau kecerdasan buatan merupakan salah satu inovasi teknologi paling canggih saat ini.
seperti Google, Facebook, Amazon ataupun Uber.
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algoritma menunjang terbentuknya revolusi digital dan mendisrupsi ekonomi.
Salah satu disruspi adalah terciptanya apa yang disebut industri ‘platformisasi’.
Sebuah industri yang mengedepankan ‘platform’ atau aplikasi sebagai ‘alat
produksi’. Aktivitas semacam ini sangat kuat ditopang oleh daya kreativitas atau
inovasi, karena kekuatannya adalah menciptakan sesuatu dari ketiadaan.7
Disrupsi ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi ikut berkorelasi positif
dalam meningkatkan permintaan pasar tenaga kerja. Namun di lain hal ada isu
yang muncul seperti: menghilangkan jenis kerja tetap (permanent jobs) maupun
kontrak (temporary jobs), lalu memperluas prekariatisasi (tidak ada jaminan
perlindungan sosial) atau precariat, serta menimbulkan informalisasi jenis baru
pada kerja dengan basis platform. Penggunaan sebuah platform atau aplikasi untuk
menjual tenaga kerja ini kemudian disebut sebagai gig economy.8
Untuk diketahui gig economy terdiri dari dua jenis, pertama kerja yang
transaksinya melalui platform atau aplikasi namun dilakukan secara lokal, untuk
itu kehadiran pekerja secara fisik tetap diperlukan (local gigs); kedua, bentuk
kerja di mana transaksi dan pelaksanaannya dilakukan dari jarak jauh (remote)
melalui platform (remote gigs).9 Artinya platformisasi menjalar di semua lini,
tidak hanya berkaitan dengan mereka yang sibuk atau bekerja sebagai kerah putih,
namun kerah biru (blue-collar) di era ini semakin terintegrasi dengan ekosistem
ekonomi digital. Sebutannya beragam sesuai sub-sektor di mana ia bekerja, ada
yang disebut sebagai pekerja lepas (freelance), digital nomads maupun manusia
portofolio.10 Dorongan utama adalah fleksibilitas kerja karena dipermudah dengan
adanya pekerjaan secara remote dan tidak harus rutin ke kantor, semua tempat
adalah kantor bagi mereka.
Ekonomi digital secara cepat mengalami pertumbuhan signifikan terutama
di wilayah dengan pasar atau konsumen besar seperti Indonesia. Laporan tahunan
yang diperlihatkan oleh Google dan Temasek memperlihatkan bahwa sepanjang
2019 pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia tertinggi di kawasan Asia dengan
nilai total sekitar 567 triiliun rupiah serta diiringi tren pertumbuhan positif.11
7
8
9
10
11
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Perkembangan yang signifikan ini tentu menimbulkan dampak seperti otomasi,
walaupun tak sepenuhnya mengganti manusia dengan robot akan tetapi hanya
memindahkan mereka (displacement).12
Ini berarti ada semacam transisi pekerjaan ataupun pekerjaan ‘tengah’
yang menjembatani pekerjaan-pekerjaan mesin dengan manusia. Pekerjaan
‘transisional’ juga akibat intensifikasi kapital dalam industri kreatif seperti
developer/pengembang aplikasi on-demands service atau Software as Application
Service (SaAs).13 Salah satunya, yakni sektor ride-hailing atau penyedia jasa
layanan transportasi yang menciptakan transisi pekerjaan yang masif dan cepat.
Sektor ini menjadi salah satu penopang ekonomi digital paling besar di samping
sektor lain seperti e-commerce, online travel, dan online media.14 Disamping itu,
algoritma buatan ikut memunculkan pola baru dalam bentuk relasi kerja. Pola ini
berupa sistem ‘kemitraan’ atau partnership dalam melihat hubungan kerja antara
pemberi kerja dan pekerja.
Pola kemitraan di dalam platform menawarkan kemudahan dalam
memperoleh kerja dan fleksibilitas. Namun dampaknya adalah tidak ada hubungan
yang ekuilibrium atau seimbang antara pemberi kerja dan pekerja. Di dalam sistem
ini, penyedia kerja atau mitra harus melakukan serangkaian kerja yang fleksibel
terutama di segi waktu dan tempat yang didapatkan namun ternyata banyak
aturan di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dalam sistem kemitraan ride-sharing15,
yang merupaka jasa yang mengandalkan teknologi aplikasi demi melakukan
pemesanan terhadap transportasi maupun layanan non-transportasi yang dimiliki,
yang di dalamnya menggunakan sistem suspend, bonus dan poin yang merupakan
serangkaian aturan yang mengarah pada gamifikasi. Gamifikasi adalah model
kerja yang membuat pekerja lebih tertantang untuk menyelasikan misi dan poin
dengan menggunakan aturan dan ketercapaian tertentu sehingga pekerja merasa
bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan seperti bermain game.16 Mereka yang
12
13
14
15
16

Lihat Irani, Lilly, “The Labor that Makes AI Magic,” NYU AINow Summit talk, 25 Juli 2016, https://
quote.ucsd.edu/lirani/white-house-nyu-ainow-summit-talk-the-labor-that-makes-ai-magic/ (diakses
pada 19 Juni 2020).
Terbukti dari banyaknya perusahaan unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka yang
memiliki fundings atau pembiayaan multi-triliun. Op.cit. E-Conomy SeA.
Op.cit. E-Conomy SeA. Hlm. 21
Wibawa, Berto Mulia, dkk. Analisis Industri Bisnis Jasa Online Ride Sharing di Indonesia. Surabaya.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2018.
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terplatformisasi harus tetap mengikuti aturan main berdasarkan algoritma berbasis
rating agar tetap hidup dalam lingkaran ekosistem ini.
Kontrol algoritma melalui platform ini sama sekali di luar radar aturan
pemerintah. Misalnya pengertian pekerja dalam UU 13/2003 sebagai acuan hukum
ketenagakerjaan di Indonesia berbeda dengan relasi kerja yang tercipta antara
pekerja maupun pemberi kerja pada industri transportasi daring yang berbasis
platform. Sehingga, definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan tidak dapat
menjangkau pekerja dalam sektor industri transportasi daring maupun pekerja
kreatif lainnya. Pekerja di industri kreatif yang berstatus sebagai pekerja lepas
sulit mendapatkan hak-hak normatif seperti ketentuan jam kerja yakni delapan jam
sehari, insentif lembur, hak cuti, dan pesangon. Sementara pekerja yang menjadi
mitra, didorong terus bekerja untuk menghasilkan keuntungan tanpa ada batasan
waktu. Sedangkan fleksibilitas adalah kata sifat yang sering didengungkan ketika
bekerja di gig economy. Pay as you go, work just in time artinya dengan teknologi
mempermudah orang-orang untuk memperoleh pekerjaan meskipun sangat mudah
pula untuk dipecat.
Ketiadaan relasi kerja yang seimbang antara mitra dan penyedia jasa
memunculkan dua pertanyaan, apakah ekonomi digital menghancurkan hubungan
kerja dan memperluas informalisasi serta membuat pengawasan melalui algoritma
untuk menyamarkan apa yang disebut perbudakan modern (modern slavery)?
Artikel ini mencoba mengulas beberapa pertanyaan kunci tersebut, selain itu juga
melihat bagaimana aturan yang kaku dari pemerintah cenderung menguntungkan
pihak penyedia layanan platform dan serta fleksibilitas menjadi model kerja yang
dicari walaupun pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial bagi kehidupannya.

Pekerja di Era Platformisasi dan Perluasan Informalisasi
Tingginya penggunaan gawai dan penetrasi internet memicu lahirnya
berbagai platform dari e-commerce, marketplace, hingga transportasi daring.
Platform ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai
dampak dari berkembangnya teknologi. Hal ini berbanding lurus dengan proyeksi
yang menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup dan e-commerce
yang terus meningkat, bersamaan dengan pertumbuhan penduduk kelas menengah
yang mendukung secara positif pertumbuhan ekonomi digital.17 Artinya teknologi
menjadi sangat vital perannya dalam ekonomi terutama terhadap mereka yang
17
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bekerja dalam platform on-demand. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi
ikut mendongkrak industri kreatif di mana merupakan ekosistem subur gig
economy. Di Indonesia sendiri misalnya, sektor kreatif menyumbang Produk
Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.000 triliun rupiah sejak 2017-2019 dengan angka
pertumbuhan 100 triliun rupiah pertahun.18
Tingginya angka pertumbuhan itu mendorong semakin masifnya transisi
kerja. Kerja terutama di bawah platformisasi telah membantu transisi banyak
pekerja kerah biru sehingga pekerja manual di beberapa jenis pekerjaan seperti
pekerjaan domestik, kebersihan, transportasi bahkan, pijat hingga kecantikan
bergeser transaksi pekerjaannya menggunakan platform atau aplikasi. Sebelumnya
telah disebutkan bahwa ada dua tipe pekerjaan dalam Gig Economy, pertama
local gig dan remote gig. Dari penjelasan Alex Wood, local gig berarti mereka
yang mendapatkan transaksi melalui platform namun tetap dibutuhkan kehadiran
fisiknya seperti food delivering (pengantar makanan), transportasi, couriering
(kurir) dan buruh kasar.19 Sedangkan Gig Remote bekerja di bawah pengawasan
jarak jauh, dilakukan secara daring serta dengan beragam jenis pekerjaan layanan
digital seperti entri data, pemograman atau pekerjaan analitikal dan sebagainya
melalui platform atau aplikasi tertentu.20 Bisa disederhanakan bahwa mereka yang
disebut bekerja dalam gig economy adalah sama-sama menggunakan aplikasi
atau platform dalam memperoleh permintaan pekerjaan (order) atau ada transaksi
didalamnya yang memperjualbelikan tenaga kerja, mudahnya mereka dinamai
gig workers. Artinya terdapat perbedaan mendasar antara local dan remote gig.
Misalnya, apabila local gig masih membutuhkan bertemu dengan pelanggan
atau customer, remote gig sama sekali tidak bertemu dengan pelanggan untuk
menyelesaikan pekerjaannya namun keduanya memiliki satu sarana untuk
mempertahankan nilai kerjanya yakni melalui platform.
Gig workers akhirnya menjadi sebuah model kerja masa kini. Dunia kerja
yang tersentralisasi dalam sebuah platfrom dengan pola kerja yang fleksibel tidak
terikat waktu maupun kantor. Fasilitas yang hendak dipakai pun bebas disesuaikan
dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pekerja. Selain itu mereka tidak
memiliki atasan langsung, karena bekerja sesuai dengan sistem kerja yang dibangun
sendiri. Dalam sistem ini, jam kerja, pakaian kerja, dan tempat bekerja ditentukan
18

19
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oleh si pekerja. Ada kalanya penghasilan yang didapat merupakan penentuan
sendiri terhadap kualitas jasa atau produk yang dihasilkan.21 Selain itu secara
global pekerja yang disebut pekerja immaterial ini22 terkoneksi dengan global
supply labour atau suplai pekerja dunia melalui internet. Seorang pekerja lepas
misalnya harus berjuang keras untuk mendapatkan satu task/pekerjaan di sebuah
platform bersaing dengan pekerja lepas lain di seluruh dunia berdasarkan reputasi
(hasil kerja sebelumnya).23 Inter-kompetisi terjadi juga di sistem platformisasi di
manapun pekerja berada, karena pelayanan instan harus didapatkan pelanggan.
Hasilnya adalah mereka diberi rating atau penilaian dari setiap jasa/pekerjaan
yang diselesaikan. Rating terhadap pekerja (gig workers) menjadi dasar evaluasi
setiap pekerjaan/task yang telah selesai untuk kemudian mendapatkan serangkaian
upah, bonus, poin maupun pekerjaan kembali karena berhasil menyelesaikan
‘misi’ dengan baik. Di dalam platformisasi, rating adalah hal yang amat penting
bagi mereka. Lebih lanjut rating dan reputasi adalah kontrol dari platform kepada
pekerjanya agar mematuhi manajemen algoritma mereka.24 Sistem semacam ini
dibutuhkan di perusahaan aplikasi atau platform untuk menjaga ‘ritme’ dan juga
kualitas layanan mereka. Gig economy bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi
teknologi memperlebar dampaknya. Dampak tersebut dilihat dari segi status
pekerja maupun relasi kerja ketika bekerja terhadap satu platform. Status mereka
tidak jelas karena bukan termasuk pekerja maupun pemilik usaha (UMKM),
namun umumnya dilabeli sebagai mitra atau independent contractor. Ketika
status ditetapkan seperti ini tentu berimplikasi terhadap pemenuhan wajib pajak,
kewajiban kerja, dan perlindungan sosial, hingga hak-hak bagi pekerja.
Mereka yang bekerja di gig economy tidak memiliki jaminan perlindungan
sosial sendiri seperti dalam konteks Indonesia misalnya BPJS Kesehatan maupun
BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi mereka harus mengatur pembayaran pajak
sendiri hingga tidak memiliki hak apabila diperlakukan semena-mena, dipecat
atau tidak dibayar upahnya. Maka kelompok pekerja ini tergolong kategori
informal, karena menurut Husmann25 definisi pekerja informal adalah mereka
yang hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja tidak jelas. Ketidakjelasan
21
22
23
24
25
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ini berbuntut pada hubungan yang timpang antara pemberi kerja (dalam hal ini
pemilik platform/aplikasi) dan juga pekerja (yang memberi jasa gig workers).
Selain itu Portes juga menambahkan bahwa pekerja (pekerja tanpa kontrak, pekerja
kontrak, tidak memiliki upah minimum serta tidak terlindungi atau tak dijamin di
dalam kontrak kerja) merupakan bentuk informalitas.26 Artinya pekerja mereka
yang menjadi gig workers baik secara local maupun remote merupakan salah satu
bentuk meluasnya informalisasi akibat teknologi.
Di Indonesia ekonomi digital seperti dijelaskan sebelumnya mengalami tren
yang signifikan dari tahun ke tahun. Ride-hailing atau industri transportasi daring
sebagai salah satu sektor yang menyumbang perekonomian digital paling besar
turut membuka lebar lapangan kerja bagi masyarakat.27 Di sini jasa perlahan
membawa peralihan dari pekerjaan-pekerjaan konvensional menuju pekerjaan
yang terplatformisasi. Sesuai dengan analisa Hardt, bahwa jasa memang
berpondasi pada pertukaran secara kontinu baik informasi maupun pengetahuan.28
Ini artinya informalisasi juga akan terus terjadi dibalik pertukaran jasa dan
informasi ini. Algoritma yang menggawangi platform atau industri aplikasi
semakin menghasilkan terobosan dan kebaharuan sesuai inovasi teknologi, inilah
gap antara negara atau pemerintah yang kaku dengan teknologi yang lentur. Tentu
akibatnya adalah selain terjadi informalisasi juga memunculkan sistem algoritma
yang memungkinan melahirkan aturan yang condong menguntungkan satu pihak
yakni pemilik platform.

Mitra Pengemudi Transportasi Online dan Jebakan Perbudakan
Modern
Berapa pastinya jumlah mitra pengemudi transportasi online hingga saat
ini belum diketahui secara pasti baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
Perusahaan penyedia aplikasi transportasi online agaknya enggan membuka data
berapa sebenarnya jumlah mitra pengemudi transportasi online di Indonesia. Hal
ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia
(Garda) yang menyatakan bahwa pihak aplikator masih menyembunyikan
26
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berapa jumlah mitra pengemudi.29 Namun, untuk melihat perkiraan jumlah mitra
pengemudi transportasi online, dapat dilihat dari berapa kali aplikasi tersebut
diunduh melalui PlayStore.
Tabel 9.1. Data Unduhan Aplikasi Mitra Gojek dan Grab (Juni 2020)
Data Unduhan Aplikasi Mitra
Gojek di PlayStore
Gojek driver 5 juta unduhan
Aplikasi ini memiliki beberapa jenis
pekerjaan :
• GoRide
• GoFood

GoKilat Driver 100ribu

Data Unduhan Aplikasi Mitra Grab di
PlayStore
Grab driver (Grab Bike dan Grab Car) 10
juta unduhan
Aplikasi ini memiliki beberap jenis
pekerjaan :
• Grab Bike
• Grab Car
• Grab Food
• Grab Express
• Grab Mart
• Grab Health
-

Gocar driver 1 juta unduhan

-

GoLife Mitra 100ribu unduhan

-

Sumber: Playstore (per Juni 2020)

Gojek Driver melayani pengantaran orang dan makanan menggunakan sepeda
motor, sementara GoKilat Driver melayani pengantaran barang. Untuk pengantaran
orang menggunakan mobil menggunakan layanan GoCar Driver. Gojek juga
memiliki layanan berupa jasa bersih-bersih rumah melalui aplikasi GoLife Mitra.
Lebih sederhana dibanding Gojek, Grab cenderung meringkas pekerjaan mitra
dalam aplikasi yang sama, yaitu Grab Driver. Grab Driver melayani pengantaran
orang menggunakan sepeda motor dan mobil, pengantaran makanan, pengantaran
barang (melalui Grab Express), Grab Health untuk konsultasi kesehatan dan
pengantaran obat, dan GrabMart untuk jasa belanja.
29
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Algoritma juga berpotensi melahirkan eksploitasi jenis baru yang belum ada
sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Novianto dan Wulansari dalam Effendi,
bahwa pengguna produk digital merupakan orang-orang yang memproduksi data
dan menjadi objek dari iklan untuk menjadi konsumen dari komoditi yang ada di
media sosial, di mana individu sebagai pengguna tidak merasa dirugikan sehingga
eksploitasi menjadi tersamarkan.30 Eksploitasi terjadi karena nilai yang dihasilkan
oleh pengguna tidak dinikmati oleh pengguna tetapi dinikmati oleh korporasi. Hal
ini membuat situasi pekerja yang masuk dalam dunia digital menjadi lebih buruk
karena semakin sulit mendapatkan upah yang layak.
Eksploitasi dalam dunia digital tidak hanya terbatas pada sulitnya mendapatkan
upah layak, namun juga soal jam kerja. Tren jam kerja yang fleksibel beberapa
tahun terakhir cukup digandrungi oleh masyarakat, terutama anak-anak muda.
Bekerja secara fleksibel dinilai tidak terlalu mengikat dan tidak ada waktu bekerja
yang baku sehingga dipersepsikan dapat bekerja dengan lebih bebas. Penerapan
waktu kerja yang fleksibel juga dilakukan oleh perusahaan aplikasi transportasi
daring yang sengaja membuat jam kerja untuk para mitra dengan sistem yang
fleksibel.31
Disadari atau tidak, fleksibilitas kerja cenderung menjadi jebakan bagi
para mitra pengemudi transportasi daring. Memang, para mitra leluasa untuk
menentukan jam berapa mereka akan mulai bekerja dan jam berapa mereka
akan mengakhiri pekerjaan dengan mematikan aplikasi. Namun, fleksibilitas
jam kerja di transportasi daring tidak bisa dipisahkan dari sistem kerjanya yang
menggunakan sistem kerja gaming, dimana mitra memiliki target untuk dicapai
melalui sistem poin apabila ingin mendapatkan bonus harian. Kenyataan ini
membuat mitra sangat rentan berada dalam jam kerja yang panjang karena tidak
ada batasan jam kerja, mengingat poin hanya berlaku dalam satu hari saja untuk
bisa diakumulasikan menjadi bonus harian. Berbeda dengan jam kerja fleksibel
di pekerjaan lainnya, di sektor tranportasi daring, mitra berhadapan dengan risiko
kerja yang cukup tinggi seperti kecelakaan lalu lintas. Rata-rata pada tahun 2016
tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan.32 Angka yang luar
30
31
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biasa ini tidak menutup ketertarikan masyarakat untuk menjadi penyedia jasa
melalui platform transportasi daring.
Selain itu, dengan panjangnya jam kerja alih-alih jam kerja fleksibel, mitra
juga memiliki beban kerja yang cukup tinggi karena harus menempuh jarak yang
jauh dan berkendara dalam waktu yang cukup lama setiap harinya. Jam kerja yang
fleksibel juga membuat batas antara waktu bekerja dengan waktu tidak bekerja
menjadi sangat kabur. Padahal jam kerja yang fleksibel dan adanya bonus harian
tidak menjadi jaminan bagi mitra pengemudi transportasi daring untuk memperoleh
pendapatan yang layak. Lapangan kerja baru akibat berkembangnya ekonomi
digital membuat banyak terjadinya perubahan dalam aspek ketenagakerjaan.
Kategorisasi jenis pekerjaan menjadi lebih beragam dan cenderung kompleks.
Hal inilah yang terjadi dalam industri transportasi daring, dimana
perkembangan industri ini membuka lapangan kerja bagi ribuan orang yang
kemudian menjadi mitra pengemudi.33 Namun, karena sistem kerjanya yang
berbeda dan baru serta menggunakan istilah mitra, para mitra pengemudi ini tidak
tergolong dalam definisi pekerja seperti yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003. Tidak semua pekerjaan dalam dunia digital bisa dimasukkan
sebagai pekerjaan digital, termasuk pekerjanya.34
Fenomena ini setidaknya menggambarkan adanya gap yang cukup besar
dilihat dari sisi pendidikan dan hard-skill. Bagi mereka yang memiliki tingkat
pendidikan tinggi dan linier serta memiliki hard-skill yang sesuai maka hal ini
menjadi kriteria penting untuk masuk sebagai pekerja terampil dan terserap dalam
perusahaan yang berbasis platform. Artinya, memiliki kesempatan untuk terserap
dalam pekerjaan sektor formal. Menurut penelitian McKinsey dalam Affandi,
pekerja yang memiliki keterampilan tinggi memiliki kesempatan yang lebih besar
untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh kenaikan upah.35 Namun, hal ini
tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan tinggi seperti mitra
pengemudi pada perusahaan transportasi daring.
Apa yang dialami oleh mitra pengemudi yang bekerja untuk perusahaan
aplikasi transportasi daring menggambarkan bagaimana informalisasi terjadi
pada mereka. Mitra pengemudi, meminjam istilah Effendi, dapat dikategorikan
33
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sebagai unpaid or paid-by-results outsourced domestic labour.36 Hal ini karena
mitra memperoleh pendapatan dari penggunaan sistem tarif, poin dan bonus,
berdasarkan permintaan (order) yang berhasil diselesaikan. Memang, digitalisasi
membuka keran kesempatan kerja yang cukup besar. Menurut data dari BPS,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kelompok usia muda menunjukkan
angka yang tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. TPT kelompok usia 20-24
tahun sebesar 16,73% dan TPT kelompok usia 25-29 tahun sebesar 6,99%.37
Namun, ada yang perlu dicermati secara lebih mendalam dalam melihat
fenomena iklim tenaga kerja di era digitalisasi saat ini, seperti yang terjadi pada
mitra pengemudi transportasi daring. Sistem kerja yang fleksibel dan penggunaan
perjanjian kemitraan dengan penerapan pembagian keuntungan membuat
pekerjaan sebagai mitra pengemudi dapat dikategorikan sebagai pekerjaan sektor
informal. Dalam hal ini, mitra pengemudi masuk dalam kategori berusaha dibantu
yaitu oleh perusahaan aplikasi transportasi online. Aplikasi yang digunakan oleh
mitra pengemudi bukan milik dari mitra pengemudi sendiri, namun merupakan
milik dari perusahaan, walaupun nama mitra pengemudi tercantum sebagai nama
akun. Selain itu, mitra juga memiliki keterikatan untuk mengikuti semua aturan
yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi transportasi daring.
Sekilas, melihat waktu kerjanya yang fleksibel seolah tidak ada hal yang
perlu diperdebatkan, dan cenderung memberikan keleluasaan waktu dalam
bekerja. Selain itu, penggunaan perjanjian kemitraan dipandang tidak terlalu
bersifat mengikat bagi mitra pengemudi. Namun, perjanjian kemitraan ini semakin
mengukuhkan klaim bahwa pekerjaan sebagai mitra pengemudi di industri
transportasi daring merupakan informalisasi pekerjaan. Perusahaan tidak memiliki
tanggung jawab dalam menjamin upah layak bagi pekerja, menerapkan ketentuan
delapan jam kerja dan menerapkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sayangnya
informalisasi ini tersamarkan melalui kampanye ekonomi digital yang digaungkan
pemerintah dan dunia teknologi.
Banyaknya jumlah mitra pengemudi transportasi daring di Indonesia
mengindikasikan bahwa angkatan kerja di Indonesia tidak dapat diserap ke dalam
sektor formal. Selain itu, adanya kesenjangan penguasaan keahlian menempatkan
mitra pengemudi sebagai buruh tidak tetap dan buruh yang tidak terlindungi,
dalam praktik digitalisasi.
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Mengaburkan Definisi Kesejahteraan
Saat ini, transportasi daring tidak terbatas pada jasa pengantaran orang, tetapi
telah berkembang menjadi jasa-jasa lainnya seperti jasa pengantaran makanan,
jasa pengantaran barang, jasa pijat, jasa konsultasi kesehatan dan pengantaran
obat, jasa bersih-bersih, dan lainnya. Jasa pengantaran orang, makanan dan barang
memiliki sistem yang hampir sama, yaitu penggunaan tarif per kilometer, adanya
bonus, dan poin. Selain jasa pengantaran orang, jasa pengantaran makanan dan
barang memiliki potensi beban kerja yang tinggi.
Pengemudi transportasi daring yang kemudian disebut sebagai mitra, memiliki
perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan aplikasi transportasi daring.
Kemitraan telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (13)38 dimana
yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menangan dengan Usaha Besar. Namun, perjanjian kerjasama
kemitraan yang digunakan oleh perusahaan aplikasi transportasi daring dinilai
memiliki banyak kekurangan yang berdampak pada ketidaksetaraan hubungan
kerja antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikasi transportasi daring.
Terdapat beberapa hal yang disorot dalam perjanjian kerjasama kemitraan
ini yang dinilai menyebabkan hubungan kemitraan antara pengemudi ojek daring
dengan perusahaan aplikasi transportasi online menjadi tidak setara. Hubungan
kemitraan ini dikuatkan melalui perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi
dengan perusahaan transportasi daring. Dalam perjanjian hubungan kemitraan
ini mengatur posisi mitra yang tidak dapat mengintervensi ketentuan perjanjian
kemitraan yang dibuat oleh perusahaan aplikasi transportasi daring, termasuk
apabila terdapat perubahan di dalamnya. Selain itu, perusahaan juga dapat secara
sepihak menghentikan penggunaan aplikasi oleh mitra dan menolak akses mitra
untuk masuk kedalam aplikasi dengan alasan apapun. Keputusan sepihak ini
membuat pengemudi menjadi sangat rentan dalam hubungan kemitraan yang tidak
setara dan terancam diputus mitra sewaktu-waktu, tanpa alasan yang jelas.
Selain ketentuan di atas, perusahaan aplikasi transportasi daring juga
memiliki hak penuh atas penentuan target, penentuan performa minimum, dan
hak penuh untuk menentukan tarif yang dibayarkan oleh konsumen. Dengan kata
lain, pengemudi tidak memiliki posisi tawar atas pendapatan yang diterimanya,
karena selain bergantung dengan jumlah pesanan yang diterima, juga bergantung
38
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pada kebijakan perusahaan dalam menentukan tarif, target dan bonus. Apabila
pengemudi mengalami kerugian keuntungan, cedera pribadi dan kerusakan properti
yang timbul karena penggunaan aplikasi, pihak perusahaan tidak bertanggung
jawab untuk melakukan ganti rugi. Padahal, pengemudi ojek daring bekerja
dalam wilayah kerja yang rawan mengalami kecelakaan lalu lintas maupun rentan
mendapatkan pesanan fiktif yang dapat membuat pengemudi mengalami kerugian.
Perusahaan aplikasi transportasi daring juga memiliki hak penuh atas penentuan
target, penentuan performa minimum, dan hak penuh untuk menentukan tarif
yang dibayarkan oleh konsumen. Dengan kata lain, pengemudi tidak memiliki
posisi tawar atas pendapatan yang diterimanya, karena selain bergantung dengan
jumlah order yang diterima, juga bergantung pada kebijakan perusahaan dalam
menentukan tarif, target dan bonus.
Ada beberapa temuan dari hubungan kemitraan ini yang cenderung merugikan
mitra. Dalam hal pendapatan, karena menggunakan hubungan kemitraan, mitra
pengemudi tidak memiliki pendapatan sesuai upah minimum yang ditetapkan.
Mitra pengemudi juga tidak memperoleh jaminan sosial dari perusahaan
transportasi daring karena bukan pekerja tetap, padahal mitra memiliki risiko
pekerjaan yang cukup tinggi dengan potensi waktu kerja yang cukup panjang.
BPJS Ketenagakerjaan mengatakan hampir 175 ribu pengemudi ojek daring
(Gojek dan Grab) yang masuk ke dalam BP Jamsostek dan hampir separuhnya
berada di Jakarta.39

Posisi Mitra Pengemudi dalam Hubungan Kerja
Era digitalisasi bukan saja menimbulkan berbagai perubahan mendasar pada
pola kehidupan manusia, tetapi juga melahirkan model bisnis dan model ekonomi
baru yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Model bisnis dan model ekonomi
yang baru saat ini merupakan kombinasi antara teknologi dengan sistem ekonomi
yang kemudian disebut sebagai sharing economy. Sharing economy menurut
Dyal Chand dalam Pratiyudha, merupakan penyediaan jasa dan barang yang
didalamnya melibatkan berbagai actor dan sifatnya peer-to-peer, dengan cara
menyewakan aset mereka dalam suatu sistem jaringan penyedia jasa dan barang
40
. Model ekonomi ini yang dapat ditemui dalam perusahaan transportasi daring
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di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, sharing economy41 dari
perusahaan aplikasi transportasi online memiliki dua jenis usaha yang dijalankan
yaitu ride sharing dan digital marketplace42. Perusahaan aplikasi transportasi
daring menurut Shirin Ghaffany memiliki tujuan untuk mempertemukan pemilik
dari suatu barang atau jasa yang ingin ditawarkan kepada konsumen yang
membutuhkan, melalui perantara yang disebut dengan mitra.43 Di Indonesia,
mitra pengemudi dari perusahaan aplikasi transportasi daring diikat dalam suatu
perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi transportasi daring. Sayangnya,
status mitra tersebut membuat hubungan kerja antara mitra dengan perusahaan
aplikasi transportasi daring menjadi cenderung kabur dan menihilkan berbagai hak
mitra sebagai tenaga kerja.
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur tentang
pengertian pekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain. Setidaknya ada tiga aspek yang bisa membuat
seseorang disebut sebagai pekerja, yaitu upah, perintah dan pekerjaan (UU
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003). Sayangnya, berdasarkan definisi yang ada
dalam UU Ketenagakerjaan tersebut mitra pengemudi tidak dapat didefinisikan
sebagai pekerja, karena beberapa hal. Mitra pekerja tidak menerima upah dari
perusahaan aplikasi transportasi daring, tetapi melalui pembagian keuntungan dari
tarif yang telah dibayarkan oleh konsumen. Dari sisi perintah, mitra cenderung
terkesan lebih bebas dalam mengerjakan pekerjaannya karena dapat menerima
atau menolak pesanan yang masuk ke dalam aplikasi. Namun, pada praktiknya
mitra pekerja tidak benar-benar bebas ketika bekerja karena mitra berada di
bawah aturan poin dan penilaian melalui sistem rating. Untuk mendapatkan poin
dan penilaian yang bagus, mitra bekerja dalam waktu kerja yang cukup panjang
dengan beban kerja tinggi. Dari sisi jam kerja, mitra harus bekerja dalam waktu
41
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yang cukup panjang, yang tidak sesuai dengan aturan waktu bekerja delapan jam
seperti dalam UU Ketenagakerjaan.
Hubungan kerja yang kabur antara mitra dan perusahaan aplikasi transportasi
daring membuat mitra tidak terpenuhi haknya sebagai pekerja seperti mendapatkan
upah layak menurut UMR, mendapat jaminan sosial, dan bekerja dalam waktu
kerja yang jelas, karena status mitra yang tidak masuk sebagai pekerja dalam UU
Ketenagakerjaan. Dari sisi perusahaan, perusahaan aplikasi transportasi online
cenderung menghindar dari tanggung jawab untuk memenuhi hak kerja layak
dengan menggunakan status mitra bagi pengemudinya.

Regulasi yang Tidak Adaptif
Dari sekian kali protes dilakukan oleh misalnya pekerja kreatif maupun mitra
pengemudi transportasi daring, pemerintah terkesan gagap dalam manghadapi
perubahan teknologi.44 Dalam konteks transportasi daring, gagapnya negara
dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat ini dapat dilihat
dari tidak matangnya regulasi yang mengatur transportasi daring. Regulasi yang
tidak matang ini kemudian memicu konflik di akar rumput, misalnya antara mitra
pengemudi transportasi daring dengan pengemudi ojek konvensional di berbagai
daerah di Indonesia.45 Artinya, negara belum dapat mengakomodir kesejahteraan
masyarakat yang harus berhadapan dengan digitalisasi di sektor transportasi.
Hal ini juga menegaskan bahwa ada gap teknologi di masyarakat yang membuat
akses masyarakat terhadap ekonomi digital semakin terbatas dan berpotensi
meningkatkan persaingan.
Kementerian Perhubungan beberapa kali mengeluarkan Peraturan Menteri
Perhubungan yang mengatur transportasi daring di Indonesia.46 Permenhub
44
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terbaru ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pengoperasian antara
lain mengatur kuota dan wilayah operasi, pengaturan tarif batas bawah dan atas,
pengaturan larangan bagi penyedia aplikasi, pengaturan pembatasan tanda nomor
kendaraan sesuai domilisi perusahaan, dan sebagainya.47 Sayangnya, Peraturan
Kementerian Perhubungan tersebut tidak mengakomodir kesejahteraan mitra
pengemudi transportasi daring di dalamnya.
Hal ini tidak aneh, karena Kementerian Perhubungan hanya mengatur
soal regulasi beroperasinya transportasi di Indonesia. Padahal, persoalan
kesejahteraan mitra sangat perlu dibuat regulasi yang jelas, supaya mitra terjamin
kesejahteraannya. Sayangnya, regulasi tentang kemitraan yang bernaung di bawah
UU UMKM membuat posisi mitra menjadi sangat rentan. Akibat pemberlakuan
UU tentang Kemitraan yang mengacu pada UU UMKM, mitra tidak bisa
dikategorikan sebagai pekerja, seperti yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak adanya tiga aspek pokok dalam hubungan
kerja antara mitra dengan perusahaan aplikasi transportasi daring membuat posisi
mitra menjadi sangat lemah untuk memiliki upah layak, jam kerja yang layak dan
jaminan sosial.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dari pemerintah, dengan
mengatur secara khusus mitra pengemudi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
Hal ini tentu untuk menyeimbangkan relasi antara mitra dengan pemberi kerja
agar jaminan sosial maupun upah terjamin. Selain itu perlu ada perluasan definisi
pekerja yang sesuai dengan kondisi zaman dengan dinamika ketenagakerjaan di
dalamnya. Namun catatan tambahannya adalah perluasan definisi pekerja bukan
saja untuk kepentingan mitra pengemudi pada transportasi daring, tetapi juga
mencakup pekerja lepas (freelance) maupun pekerja di industri kreatif lain yang
selama ini teralienasi dari UU Ketenagakerjaan.
Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dapat
mencontoh apa yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Bagian California,
Amerika Serikat yang memberlakukan sebuah regulasi bernama Assembly Bill
5. Regulasi ini dibuat oleh pemerintah California untuk merespons semakin
berkembangnya transportasi daring di negara bagian tersebut. AB5 merupakan
peraturan yang mengatur perusahaan yang memberlakukan konsep sharing
economy atau gig economy, seperti perusahaan aplikasi transportasi daring agar
47
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mengubah status mitra menjadi karyawan.48 UU ini berupaya untuk melindungi
yang disebut dengan mitra agar memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja
seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, asuransi dan lainnya yang hilang
karena menyandang status sebagai mitra atau pekerja paruh waktu.
Memang, Assembly Bill 5 atau AB5 tidak bisa diadopsi begitu saja di
Indonesia, tetapi perlu menjadi tinjauan maupun acuan untuk usulan perubahan.
Namun, yang pasti, regulasi yang adaptif dan menjawab persoalan kesejahteraan
pekerja informal dan pekerja paruh waktu harus tetap dibuat. Di sisi lain, dengan
tidak adanya regulasi yang jelas mengatur tentang status mitra pada perusahaan
aplikasi transportasi daring juga membuat negara rugi, karena negara dapat
kehilangan pajak penghasilan yang cukup besar sementara perusahaan aplikasi
transportasi daring justru memiliki valuasi yang sangat tinggi yaitu 331 Triliun
Rupiah hingga tahun 2020.49 Hilangnya pajak akibat status mitra pada pengemudi
perusahaan aplikasi transportasi daring misalnya membuat Amerika kehilangan
pajak 7 miliar dolar setiap tahunnya.50

Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah semestinya memperhatikan pekerja-pekerja di sektor informal
dengan memperhatikan kebijakan atau rekomendasi yang harus dimulai dari
perluasan definisi kerja. Maksud dari definisi kerja atau pekerja adalah definisi
yang inklusif meliputi jenis pekerjaan informal. Ini termasuk mitra on-demand
platform atau perusahaan aplikasi maupun perluasan definisi bagi pekerja lepas
(freelancer) dan pekerja lain yang masuk dalam kategori gig workers agar
terlindungi dan terpenuhi hak normatifnya sebagai pekerja.
Selain itu perlu adanya pendataan pekerja informal terutama gig workers yang
real time oleh pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan penyedia aplikasi
transportasi daring. Hal ini akan mempermudah pemerintah dalam melindungi
pekerja maupun mendata mereka ketika terjadi krisis. Pendataan ini juga harus
diiringi dengan regulasi perlindungan data pekerja, terutama mitra transportasi
48

Zaenudin, Ahmad, “Pro Kontra Perlindungan Pekerja Sharing Economy California,” 17 Januari 2020,
https://tirto.id/pro-kontra-perlindungan-pekerja-sharing-economy-california-eqcy (diakses pada 12
Juni 2020).

49

Yuni, Astutik, “Didorong Merger, Valuasi Raksasa Grab dan Gojek Tembus Rp 331 T,” 19 Maret
2020, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200309184604- 37-143596/didorong-merger-valuasiraksasa-grab-gojek-tembus-rp-331-t (diakses pada 12 Juni 2020).
Zaenudin, Ahmad, “Pro Kontra Perlindungan Pekerja Sharing Economy California,” 17 Januari 2020,
https://tirto.id/pro-kontra-perlindungan-pekerja-sharing-economy-california-eqcy (diakses pada 12
Juni 2020).
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daring agar datanya terlindungi dan tidak diperjualbelikan. Perlindungan data
mitra pekerja di era digital saat ini sangat penting karena data pribadi berpotensi
dibobol, diambil dan diperjualbelikan di pasar gelap.
Regulasi yang dibuat haruslah regulasi yang bersinergi dan tidak
tumpang tindih antar kementerian terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM dan Kementerian
Ketenagakerjaan. Regulasi yang dibuat haruslah inklusif, yang mencakup seluruh
kepentingan pekerja di Indonesia, tentu saja disesuaikan dengan era digitalisasi
yang sangat masif saat ini.
Terakhir adalah mempertimbangkan prinsip diskoneksi ketika akhir pekan,
cuti maupun hari libur lainya agar pekerja terhindar dari isu kesehatan mental.
Kebijakan ini harus bisa mengintervensi perusahaan penyedia aplikasi transportasi
daring, karena kebijakan akan menjadi sia-sia apabila tidak ada sinergitas di antara
negara dengan korporasi.
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Pendahuluan
Dinamika sektor informal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses
paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Model pembangunan
yang lebih berbasis pada sektor modern, industrialisasi, mekanisasi pertanian,
dan pembangunan bias perkotaan cenderung tidak merata. Ketidakmerataan ini
melahirkan dikotomi antara masyarakat desa dengan kota, tradisional dengan
modern, kelompok marginal dengan inti, dan formal dengan informal menjadi
marak sebagai buah lain dari pembangunan1. Seiring dengan perjalanan waktu,
dikotomi antara sektor formal dan informal dalam roda perekonomian Indoneisa
cenderung eksis seakan tidak berakhir.
Di Indonesia sendiri, eksistensi sektor informal terhadap ekonomi baru
dirasakan sekitar tahun 1970, sektor tersebut ada sejak dimulainya pemulihan
pascaperang dunia II pada dekade 1950 dan 19602. Pada saat itu adalah masa
kepercayaan kembali ekonomi dunia, ketika negara-negara Eropa, Jepang, dan
negara bekas kolonisasi mulai membangun dan bangkit dari “keterpurukan”.
Senada dengan proses pemulihan ekonomi tersebut, maraklah diskursus
seputar model pembangunan di dunia ketiga3. Sayangnya, hampir semua model
pembangunan lebih bersifat materialis dengan mengedepankan pertumbuhan
1
2
3

Pitoyo, AJ. “Dinamika Sektor Informal Di Indonesia: Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya
dalam Sisrem Eonomi Makro”, Populasi, 2007, Vol. 18(2).
Ibid.
Pembangunan dunia ketiga adalah pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi
oleh negera-negara miskin atau negara-negara sedang yang sedang berkembang dalam sebuah dunia
yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan militer negara-negara adi kuasa atau
negara-negara industri maju.
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ekonomi sebagai basis pembangunan. Nampaknya model pembangunan ekonomi
ini yang diharapkan mampu menciptakan banyak peluang kerja terencana justru
tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja dan berbuah pengangguran dan
pekerja tidak produktif.
Beragam teori-pun banyak bermunculan yang membahas tentang sektor
formal dan informal. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Berger &
Buvinic4 yang menjelaskan bahwa sektor informal berdasarkan konsep supply
and demand. Menurut teori ini, berkembangnya sektor informal adalah respons
terhadap keterbatasan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini terjadi
karena ketidakmampuaan pasar tenaga kerja formal. Disebutkan sektor formal
cenderung menggunakan tenaga kerja terdidik disertai dengan persyaratan keahlian
tertentu, padahal tenaga kerja yang ada tidak semuanya memenuhi persyaratan
tersebut. Sebagai akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal
akan mencari usaha alternatif yang lebih mudah yaitu, sektor informal.

Kebijakan Ketenagakerjaan dan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja
Industrialisasi di Indonesia yang telah dimulai sejak awal abad ke-20
membawa corak perekonomian yang unik, dimana sejak dini negara kolonial
Hindia Belanda yang mempraktikan segresi rasial di ruang ekonomi dan politik,
berupaya mempertahankan industri kecil dengan beragam insentif menjadi
pilar perekonomian pribumi, di sisi lain pemerintah mendorong modal untuk
mengembangkan industri-industri raksasa di Hindia Belanda, khususnya yang
bergerak di sektor agrikultur dan pertambangan. Pola ini terus tumbuh pasca
kemerdekaan, dimana kebijakan ekonomi pemeritah dari sejak era Presiden
Soekarno (dengan ekonomi bantengnya)5, Soeharto (dengan fasilitasi kredit
perbankan dan pinjaman luar negeri swasta serta kebijakan pasar oligopolis dan
monopolitistik) memberikan kesempatan tumbuhnya jaringan konglomerasi
industri terutama untuk memproduksi komoditi subtitusi impor6. Disisi lain,
industri kecil sebagai penyokong perekonomian domestik tetap tumbuh pesat
dengan beragam instrumen kebijakan penyangga seperti kredit usaha mikro dan
inkubasi bisnis. Keduanya tumbuh bersama membentuk dualisme ekonomi, yang
4
5

6
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Op.Cit.
Program Banteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada bulan
April 19950. Program ini bisa dipandang sebagai politik afirmatif untuk menghidupkan kewirausaan
di kalangan kaum bumiputera. Adapun bentuknya bermacam-macam, namun pada intinya terutama
berupa pemberian dan kemudahan izin impor dan kredit bagi pedagang bumiputra. tujuanya adalah
menumbuhkan pengusaha bumiputera (Indonesia).
Muhaimin, YA. Bisnis dan Politik Kebijakan Ekonomi Indonesia 19950-1980, 1991. Jakarta: LP3ES.
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melahirkan polarisasi perekonomian antara sektor formal dan informal yang
hampir sama kapasitasnya dalam menyerap tenaga kerja7.

Gambar 10.1. Penduduk Bekerja Berdasarkan
Status Formal dan Informal 1886-2017
Sumber: Diolah dari data Sakernas BPS

Pada gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan pekerja formal di
Indonesia dimana pada 1986 jumlah pekerja formal hanya 27,28% meningkat
drastic mencapai 35,71% pada 1997. Hal ini ditengarai sebagai imbas dari
perkembangan industrialisasi dan penguatan sektor jasa yang meningkat pesat
hingga 1997 sehingga masing-masing mampu menyerap 13,2% dan 40,25% tenaga
kerja yang mayoritas berada di sektor formal, sebaliknya pertanian mengalami
penurunan drastis hingga 12,72% dari 54,36% menjadi tinggal 41,64%. Namun
seiring dengan krisis finansial yang melanda asia, termasuk Indonesia di dalamnya,
gejala informalisasi meningkat kembali, puncaknya pada 2003 dimana pekerja
formal hanya mencapai 28,9%. Hal ini dibarengi peningkatan sektor pertanian
yang mencapai 47,17% pada 2003 sedangakan industri dan jasa merosot menjadi
12,55% dan 35,92%. Setelahnya seiring dengan stabilitas makro ekonomi, sektor
formal mulai berkembang perlahan meskipun sempat terjadi fluktuasi tetapi terus
mengalami tren meningkat secara perlahan hingga kini. Namun, kemampuan
industri dalam menyerap tenaga kerja terbilang stagnan hanya mencapai 13,64%
sedangkan sektor jasa mencapai 47,65%. Hal ini yang menyebabkan peningkatan
jumlah pekerja formal berjalan sangat lambat dibandingkan pekerja informal.

7

Siahaan, B. Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Bating Stir, 1996.
Jakarta:Pustaka Data.
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Gambar 10.2. Persentase Status Pekerja Formal dan Informal 1986-2017
Sumber: Diolah dari data Sakernas BPS8

Gambar 10.3. Persentase Status Pekerja Berdasarkan Sektor 1986-2017
Sumber: Diolah dari data Sakernas BPS9

Dalam konteks ketenagakerjaan, relasi kerja menjadi permasalahan yang
rumit diuraikan dikarenakan regulasi ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut
para pekerja sektor formal tetapi juga menyangkut permasalahan para pekerja di
sektor informal. Hanya saja, dalam detail kebijakannya, regulasi ketenagakerjaan
nasional masih cenderung bias formal, terutama dalam kerangka regulasi UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Undang-Undang ini mengganti
istilah “majikan” yang sebelumnya tercantum dalam UU Kerja Nomor 12 Tahun
1948 dengan istilah “pengusaha” dan bukan menggunakan istilah “pemberi kerja”
8
9
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Pada 1995 tidak dilakukan Sakernas dan sejak 2005 dilakukan setahun 2 kali periode Februari dan
Agustus.
Pada 1995 tidak dilakukan Sakernas dan sejak 2005 dilakukan setahun 2 kali periode Februari dan
Agustus.
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dalam mendefinisikan hubungan kerja, sebagai berikut:“Hubungan kerja adalah
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah10”.
Konsekuensi dari model regulasi ini, secara kentara dapat ditafsirkan telah
membagi dua ranah status hubungan kerja yaitu, pekerja informal dan informal.
Pekerja formal didefinisikan dengan pekerja yang memiliki hubungan kerja
dengan pengusaha, sedangkan pekerja informal adalah pekerja yang bekerja di
luar hubungan kerja11. Keduanya melahirkan konsekuensi legal, dimana pekerja
formal terlindungi dalam skema-skema hukum normatif; mulai dari tingkat upah,
hak cuti, hak lembur, jaminan sosial, THR (Tunjangan Hari Raya), pesangon,
hak berserikat dan lain sebagainya, termasuk juga akses untuk berperkara
dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal ini dikarenakan, pekerja dan
pengusaha memiliki relasi yang jelas berupa hubungan kerja. Sebaliknya, mereka
yang berada di luar hubungan kerja berdasarkan regulasi tidak memiliki hak dan
akses yang sama. Oleh karenanya, akses perlindungan ketenagakerjaan secara
hukum hanya dinikmati kurang dari separuh penduduk bekerja, selebihnya tidak
menikmati akses atas perlindungan ketenagakerjaan sehingga risiko atas kondisi
kerjanya ditanggung sendiri oleh pekerja yang bersangkutan.
Meskipun, tafsir istilah formal dan informal ini memiliki kecendrungan bias
pemahaman baik dengan istilah statistik maupun dengan pemahaman konseptual
dalam diskursus sosiologis. Dalam konteks statistik, Badan Pusat Statistik
menggunakan pendekatan proxy model dalam menafsirkan formal atau informal,
dimana penduduk bekerja yang dikategorikan formal adalah mereka yang dalam
survei diidentifikasikan sebagai pekerja yang berusaha sendiri dan/atau dibantu
buruh tetap atau dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan dalam
konteks sosiologis yang diidentifikasikan sebagai sektor informal adalah sektor
subsistensi dimana pekerjaan itu lahir dari usaha skala kecil dan mikro, yang tidak
tercatat maupun tidak tercakup dalam kerangka regulasi serta memiliki kapasitas
ekonomi yang terbatas, dengan kemampuan pekerja yang tidak mempersyaratkan
10
11

Lihat UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 15 bandingkan dengan UU No. 12 Tahun 1948 pasal 1 ayat
2 dan 3.
Pendekatan informal juga berkembang ke ranah yang abu-abu (tersamarkan) dengan munculnya
istilah “kemitraan” di beberapa sektor; mulai dari taksi, ojek online, marketing kartu kredit, dll. Relasi
antara pengusaha dan orang yang disebut mitranya dianggap bukan hubungan kerja; meskipun mereka
bekerja atas nama perusahaan yang bersangkutan dengan perintah berupa target dan sanksi yang
ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
beragam instrumen (algoritma computer), penentuan tingkat upah juga ditentukan secara sepihak
bukan berdasarkan negosiasi dan pelaksanaan pekerjaan juga ditentukan secara detail oleh perusahaan
sehingga ketiganya memenuhi kriteria unsur hubungan kerja.
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pendidikan formal serta keberlanjutannya sangat rentan sehingga mudah berubah
dari satu model produksi ke model produksi yang lain12.
Tabel 10.1. Kategorisasi Status Kerja Formal dan Informal

Status
Pekerjaan

Tenaga
Tenaga
Kepe
Tenaga
Profemimpin
Tata
sional,
an dan
Usaha
Teknisi
Ketata dan yang
dan yang
laksa
Sejenis
Sejenis
naan

Tenaga
Usaha
Penju
alan

Tenaga
Usaha
Jasa

Tenaga
Tenaga
ProdukUsaha
si,
PertaOpe
nian, Kerator
hutanan,
Alat-alat
PerbuAngkut
ruan dan
an dan
PeriPekerja
kanan
Kasar

Lainnya

Berusaha
Sendiri

Formal

Formal

Formal

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Berusaha
Dibantu
Buruh
Tidak
Tetap/Buruh Tidak
Dibayar

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Informal

Formal

Formal

Berusaha
Dibantu
Buruh
Tetap/Buruh Dibayar

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Buruh/
Karyawan/
Pegawai

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Pekerja
Bebas di
Pertanian

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Formal

Pekerja Bebas di Non
Pertanian

Formal

Formal

Formal

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Pekerja
Keluarga/
Tak Dibayar

Formal

Formal

Formal

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Tak
Terjawab

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Informal

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)13

12
13
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Lihat Erani Yustika; Hans Dieters Evers; LP3S Prisma.
Konsep terkait pendekatan statistik BPS lihat https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.
html#subjekViewTab1
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Dalam memahami dinamika hubungan industrial di Indonesia, persoalan
dominasi sektor informal serta angka pengangguran terbuka pada Agustus 2019
masih kisaran 7,05 juta orang (5,28%), perlu dipertimbangkan sehingga pembacaan
terhadap relasi kerja menjadi kurang berimbang. Mereka menjadi apa yang disebut
Mark sebagai relative surplus population, atau populasi terbuang, semacam
populasi sisa yang tidak terserap oleh kebutuhan akumulasi produktif capital14.
Hal ini melahirkan konsekuensi pada rendahnya daya tawar kelas pekerja maupun
pemerintah di hadapan para pengusaha, dikarenakan pengusaha memiliki lebih
banyak alternatif untuk menyerap tenaga kerja. Belum lagi, peran konglomerasi
bisnis yang cukup menentukan efektifitas lobi pengusaha dalam memengaruhi
pengambilan keputusan terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Alhasil, kebijakan
ketenagakerjaan terus didorong untuk membentuk pasar kerja fleksibel yang
semakin memperlemah posisi tawar pekerja.

Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja
Pasar kerja fleksibel merupakan institusi dimana pengguna tenaga kerja dan
pekerja serta pencari kerja bertemu pada suatu tingkat upah tertentu dimana kedua
belah pihak memiliki keleluasaan dalam menentukan keputusan untuk bekerja
sama tanpa hambatan sosial politik15. Sehingga di dalam pasar kerja fleksibel,
peran dan campur tangan negara banyak dikurangi, digantikan oleh fungsi
mekanisme pasar. Tren kerangka hubungan negara, modal dan buruh bergeser dari
model kolektivisme liberal atau korporatisme ke arah individualisme pasar dalam
bentuk yang baru16. Menurut para pendukung gagasan pasar kerja fleksibilitas,
diasumsikan dapat menghasilkan dua efek positif. Pertama, persaingan yang
terbuka dan bebas intervensi non-ekonomi di dalam pasar yang fleksibel akan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kedua, fleksibilisasi pasar
kerja akan menghasilkan pemerataan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat
mencipatakan perbaikan tingkat pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan.
Fleksibilitas pasar kerja juga dianggap mempunyai fungsi penting dalam
memecahkan masalah dualisme pasar kerja. Fleksibilitas pasar kerja menciptakan
14
15

16

Marx, Karl. Capital Vol. 1 , 1976. New York: International Publishers.
Kertas posisi disusun oleh Hari Nugroho (LabSosio UI) dan Indrasari Tjandraningsih (AKATIGA)
melalui serangkaian diskusi dan penelitian. Para Reviewer yang mendukung penyususan kertas posisi
ini adalah Fauzi Abdulah (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane), Sugeng Bahagijo (Prakarsa) dan
Bini Buchori (Prakarsa). Kegiatan penelitian lapangan dilakukan oleh Fauzan, Fahmi Panimbang,
Alex Zulkarnaen, Endang Rokhani dan Sari.
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terbukanya peluang para pekerja di sektor informal untuk berpindah ke sektor formal
yang lebih aman dan menyejahterakan17. Dengan semakin banyak orang bekerja
di sektor formal, tunjangan kesehatan, pendidikan dan pensiun, dan peningkatan
keterampilan. Keseimbangan gender pun dianggap menjadi lebih baik karena para
perempuan yang dominan di ekonomi informal dapat berpindah ke sektor formal.
Sehingga sektor informal yang dipandang rentan terhadap eksploitasi kerja serta
memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah akan berkurang dominasinya dan
berganti ke arah dominasi sektor formal yang lebih aman dan produktif.
Di Indonesia sendiri, gagasan pasar kerja fleksibel didukung oleh pemerintah,
pengusaha, dan kalangan ekonom neoklasik. Gagasan ini dipandang sebagai
langkah strategis untuk memecahkan masalah kemiskiknan dan pengangguran
sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem pasar kerja yang ada selama
ini dipandang terlalu kaku18 dan tidak membantu memesahkan masalah tingginya
angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, rendahnya pertumbuhan
investasi, terlalu besarnya konsentrasi penduduk di sektor informal.
Oleh karena itu, perlu adanya langkah kebijakan diambil oleh pemerintah
untuk melakukan restrukturisasi pasar kerja. Langkah tersebut salah satunya
yaitu perubahan kebijakan ketenagakerjaan. Agenda terpenting dari perubahan
kebijakan ketenagakerjaan tersebut adalah penciptaan pasar kerja yang lebih
fleksibel. Kebijakan pasar kerja yang fleksibel yang telah tercermin dalam UUK
13/2003 (terutama pada pasal 59-66)19 dipandang masih perlu lebih difleksibelkan20.
Apalagi jika dikaitkan dengan pasal-pasal yang mengatur PHK. Pasal-pasal ini
dianggap masih terlalu kaku.
Meski demikian, restrukturisasi kebijakan ketenagakerjaan masih bias pada
sektor formal. Sementara itu fleksibilisasi pasar tenaga kerja yang dianggap
mampu mengubah derajat sektor informal menjadi formal sehingga sektor
informal yang memiliki kerentanan akan berkurang dominasinya dan berganti ke
arah sektor formal yang lebih aman justru terbalik. Fleksibilisasi pasar kerja justru
tidak mampu menjawab dalam mengurangi jumlah pekerja di sektor informal yang
rentan. Hal ini dapat kita lihat dari data BPS yang menyebutkan bahwa informal
17
18
19
20
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masih mendominasi demografi tenaga kerja Indonesia, meskipun terus terjadi
perbaikan dimana pada 2010 sektor informal mencapai 67,83% tetapi terus turun
hingga 2019 hanya 55,72%.

Gambar 10.4. Porsi Pekerja Formal dan Informal
Sumber: Diolah dari BPS

Meski demikian perlu diingat bahwa sektor informal masih sangat rentan,
dimana keberadaanya mengandalkan kesempatan sesaat dengan mengandalkan
sumber daya yang terbatas dalam bentuk keterampilan maupun modal finansial.
Tentunya juga, keberadaan sektor informal tidak dilindungi oleh standar regulasi
formal, relative berpindah-pindah dan bahkan berubah sesuai dengan permintaan
barang ataupun jasa oleh konsumen yang dapat dipenuhinya.

Sektor Informal dan Penopang Krisis Ekonomi
Di Indonesia kebijakan terkait dengan keberadaan sektor informal umumnya
dilihat sebagai sumber keprihatinan, situasi dimana keadaan mereka setengah
menganggur dan miskin. Sektor informal muncul dari tren belakangan ini dan
proyeksi dari sebuah proses yang disebut “deindutrialisasi”21. Pemerintah juga
seringkali abai dalam memperhatikan potensi sektor informal. Padahal perlu kita
pahami bahwa pada saat krisis tahun 1998 sektor informal menjadi penopang
masyarakat dan mampu berkembang.
Pada saat Indonesia mengalami krisis tahun 1998, dimana perekonomian
Indonesia betul-betul carut marut, tingkat inflasi tinggi, angkanya mendekati
21

Basri, Faisal. “Deindustrialisasi,” Tempo, Vol. Ed. 30 November-6 Desember 2009, hlm. 102-103.
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88% dengan nilai rata-rata tukar rupiah terhadap dolar mencapai 10.000, hal ini
juga diperparah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mendekati 15%22. Hal ini
menjadikan beban luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor
industri yang sejak awal banyak dimodali dari pinjaman utang luar negeri. Disisi
lain, upaya untuk menggerakan industri dengan impor bahan baku juga terhambat
sehingga melahirkan gejolak krisis luar biasa. Ribuan perusahaan d iberbagai sentra
industri gulung tikar dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jutaan
buruh. ILO memprediksikan sekitar 5,4 juta pekerja kehilangan pekerjaanya23. Hal
ini menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat secara signifikan.
Namun yang menarik dari kondisi tersebut dan kaitannya dengan aspek
ketenagakerjaan adalah terjadinya informalisasi tenaga kerja karena pemutusan
hubungan kerja. Informalisasi ini, berupa usaha-usaha mikro kecil dan menengah
yang dalam proses produksinya sama sekali tidak bertumpu pada kredit perbankan,
sehingga mereka cukup aman. Bahkan industri furnitur yang sebagian besarnya
diproduksi di rumah justru mendapatkan untung melimpah disebabkan produknya
menjadi lebih berdaya saing di pasar24.
Kondisi Informalisasi tenaga kerja saat Indonesia mengalami krisis ini
menjadi wujud nyata fleksibilitas sektor informal. Krisis ekonomi dengan diikuti
berbagai krisis multidimensi telah menyebabkan banyak industri besar yang begitu
tergantung pada barang-barang impor berhenti beroperasi. Di sisi lain, sektor
informal yang memiliki karakter teknologi sederhana, berbahan baku lokal, modal
relatif kecil, dan kemudahan dalam beroperasi menjadi tumbuh subur. Sektor
informal eksis sebagai komplementer sistem ekonomi nasional dan subtitusi
kebutuhan sektor formal ketika diguncang badai krisis. Terbukti jatuhnya sektor
formal pada saat krisis yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK)
besar-besaran sehingga banyak pekerja yang menjadi setengah menganggur,
bahkan menganggur sama sekali.
Meski demikian, sektor informal masih sangat rentan. Wacana kebijakan untuk
melindungi sektor informal masih sangat minim dan tidak didukung oleh analisis
empiris secara teliti. Misalnya, seberapa kuat data resmi dalam mendokumentasi
jumlah pekerja di sektor informal? Apakah sektor informal merupakan sumber
22
23
24
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utama dari keadaan setengah menganggur dan kemiskinan? Apakah sektor informal
sebagian besar merupakan sebuah produk dari regulasi pasar tenaga kerja? dan lain
sebagainya. Padahal jika melihat data yang dikeluarkan oleh BPS sektor informal
lebih banyak dibandingkan sektor formal, namun dalam kenayataanya sektor
informal masih luput dalam perlindungan regulasi dan kebijakan pemerintah.

Penutup
Sektor informal kini telah berkembang seiring berjalannya waktu. Kini sektor
informal tidak lagi dilihat sebagai “ruang tunggu” untuk para pekerja dalam
mengantri mendapatkan pekerjaan sektor formal, meskipun kondisi mereka masih
jauh dari kata layak. Namun, berkembangnya sektor informal tidak dibarengi
dengan kondisi kerja yang layak. Pekerja di sektor informal harus menghadai
berbagai kondisi yang buruk akibat tidak adanya kebijakan yang melindungi
kondisi sektor informal.
Dapat dikatakan bahwa, sejak Indonesia menyepakati fleksibilisasi pasar
tenaga kerja dengan disahkannya UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tren informalisasi justru semakin meningkat. Alih-alih fleksibilisasi menjamin
terbukanya peluang para pekerja sektor informal berpindah ke sektor formal yang
lebih aman namun implementasi tidak terbukti25. Sebab hubungan kerja yang
fleksibel justru cenderung menerapkan hubungan kerja informal di sektor formal
sehingga sektor formal tidak lagi diadalkan. Hal ini mengakibatkan surplus pekerja
yang mencari nafkah di sektor informal, dan mereka bekerja tanpa perlindungan
aturan ketenagakerjaan sama sekali26. Kebijakan perlindungan yang sangat
terbatas, pekerja sektor informal juga harus menerima upah yang rendah jauh
dibawah upah minimum, serta tidak adanya jaminan sosial yang melekat tegas
melindungi pekerja sektor informal.
Meskipun sejak 2011 pemerintah telah membuat UU Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial yang didalamnya terdapat BPJS Ketenagakerjaan yang dimulai pada
1 Juni 2015 serta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, namun pekerja informal
harus menghadapi kerumitan mengingat pekerja sektor informal harus mendaftar
dua lembaga secara terpisah. Alhasil jumlah kepesertaan pekerja sektor informal
dalam program jaminan sosial sangat minim. Dilihat dari data kepesertaan untuk
25

26
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peserta bukan penerima upah telah mencapai 2,3 juta untuk program JKK dan
JKM, sebagaimana merupakan program Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja
Rentan yang dibiayai melalui donasi, sedangkan total kepesertaan pada tahun 2018
mencapai 30,4 juta orang, terbesar adalah peserta penerima upah yang mencapai
19,4 juta, disususl peserta kontruksi 8,6 juta27. Hal ini membuktikan bahawasanya
kepesertaan pekerja sektor informal atau peserta bukan penerima upah masih
sangat minim. Sementara itu program Jaminan Kesehatan Nasinal yang ada di
Indonesia bukanlah program universal helth care yang umum dilakukan di Eropa
melainkan bentuk iuran mandiri yang mesti ditanggung oleh anggotanya. Bukan
pelayanan kesehatan yang ditanggung negara melalui pajak dan mampu diakses
dengan murah, dan bahkan gratis, oleh semua orang. Terlebih besarnya pekerja
di sektor informal yang jumlahnya lebih banyak dari pekerja di sektor formal
sehingga besar kemungkinan jika kebanyakan mereka masih belum dilindungi
oleh layanan jaminan sosial tersebut.
Padahal jika merujuk pada sejarah krisis yang telah dialami oleh Indonesia,
pekerja sektor informal mampu menjadi pendorong roda ekonomi dalam
menghadapi krisis. Pengalaman negara-negara maju seperti di Amerika Serikat,
Jepang, dan Taiwan pada tahun 1980 dalam merespom terjadi krisis mereka
membangkitkan industri kecil dan menengah yang memang sengaja melakukan
industrialisasi berbasis usaha kecil28 atau ekonomi sektor informal sebagai
mesin dalam menjalankan perekonomian. Berbeda dengan Indonesia, sektor
informal ini justru luput menjadi perhatian. Disis lain adanya pertumbuhan sektor
informal secara signifikan, kondisi demikian akan memperparah ketimpangan
dan basis pajak semakin sulit ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya aturanaturan yang mengatur sektor informal tersebut. Sebagai rekomendasi, penulis
merekomendasikan beberapa catatan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja
sektor informal supaya lebih layak, adapun rekomendasinya sebagai berikut:
1.

Pemerintah mengupayakan pendataan ulang sektor informal berdasarkan
jenis usaha atau berdasarkan sektor yang dikerjakannya. Hal ini penting
dilakukan sebagai indentifikasi awal dalam mendampingi pekerja sektor
informal dalam berbagai hal. Sebab pengalaman yang dilakukan Trade Union
Rights Centre sebagai lembaga yang konsen mendampingi pekerja informal
khususnya pekerja rumahan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi
jenis dan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses pendampingan karena

27
28

Laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018.
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jumlah pekerja rumahan yang banyak dan banyak dan tersebar diberbagai
sektor. Sementara itu proses pendataan ini penting dilakukan sebagai upaya
identifikasi pendapatan di sektor informal dalam mentertibkan wajib pajak.
2.

Perlu dibentuknya asosi pekerja sektor informal sebagai langkah dalam
memperjuangkan hak sebagai pekerja yang jauh dari layak.

3.

Pemerintah perlu memperhatikan jaminan sosial sektor informal dengan
membuat peraturan perlindungan khusus untuk pekerja di sektor informal.
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wilayah kerja TURC.
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Feminism. Naimah sedang melanjutkan studi doctoral di
University of Melbourne, yang didanai oleh Melbourne
Research Scholarship, mencoba memahami bagaimana perubahan iklim menjadi
faktor stressor tambahan bagi masyarakat lokal, dan pola adaptasi masyarakat di
pulau kecil di Indonesia, menggunakan lensa Keadilan Sosial/Lingkungan dan
Intersectionality.

Rizki Amalia Fathikhah adalah staf peneliti di Divisi
Riset dan Pengembangan serta Data Academy Programme,
Trade Union Rights Centre (TURC).

Susan Herawati adalah sekretaris jenderal Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aktivis yang terlibat
langsung dalam advokasi pemenuhan hak nelayan, termasuk
nelayan tradisional, nelayan kecil, dan nelayan buruh, dan
mendorong diakuinya identitas perempuan nelayan oleh
Negara. Terlibat dalam berapa penelitian terkait hak-hak
sosial dan identitas nelayan, kedaulatan laut, dan akses nelayan terhadap sumber
daya laut, pemikiran Susan sudah diterbitkan di media massa seperti the Jakarta
Post, dan dipresentasikan di Women’s Empowerment in Contemporary Indonesia
International Conference di UCLA, USA pada 2019.
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Yasinta Sonia Ariesti adalah Manajer Program di TURC
yang sedang melanjutkan studinya di bidang Politik,
Big Data, dan Quantitative Methods di University of
Warwick, UK didukung oleh beasiswa dari Pemerintah
Inggris, Chevening. Pendidikan multidisciplinary yang
mengandalkan data besar dan pendekatan kuantittaif
menjadi ketertarikan Yasinta untuk lebih mendalami studi perburuhan dan Gerakan
sosial di Indonesia.

Yusmiati Vistamika Wangka, seorang feminis dan aktivis,
tertarik pada isu gender, pemberdayaan perempuan dan hak
asasi perempuan. Salah seorang yang membidani lahirnya
Young Women’s Christian Association (YWCA) Indonesia
tahun 2001 untuk mempromosikan kepemimpinan
perempuan muda Kristen dalam merespons isu-isu sosial
kemasyarakatan. Sejak tahun 2013 berkonsentrasi pada persoalan migrasi kerja
perempuan dan isu terkait lainnya, khususnya di Indonesia dan Hong Kong.
Lulusan Kajian Gender Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Teologi INTIM
Makassar; Saat ini bekerja di Christian Action Centre for Migrant Domestic
Worker Hong Kong; Gemar membaca, travelling dan menulis. Tulisan yang pernah
dipublikasikan di beberapa buku antara lain ‘Gereja dan Seksualitas Perempuan’
(2010), Dunia PerEMPUan (2015), Exploited by Silent (2018).
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Pelaku ekonomi informal mengalami hantaman paling keras di
tengah Pandemi Covid-19--yang mengakibatkan krisis kesehatan
dan ekonomi di seluruh dunia.
Di Indonesia, para pekerja informal mengalami kerentanan berlapis
dan kompleks karena tidak ada/tidak cukup/tidak memadainya
hukum dan kebijakan ketenagakerjaan yang secara spesifik dan
komprehensif mengakomodasi hak dan perlindungan mereka
sebagai pekerja dan pelaku ekonomi yang paling nyata. Kebijakan
yang tersedia pun sangat terbatas dan tidak adaptif terhadap
bentuk kerja “baru” yang muncul akibat tren informalisasi kerja,
kemajuan teknologi, dan globalisasi.
Buku ini menyajikan berbagai riset kebijakan terkait status pekerja
informal di beragam sektor, mulai dari bentuk dan/atau jenis kerja di
sektor informal yang paling kovensional hingga kontemporer.
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