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KEBIJAKAN DAN PROGRAM AKSI1 

2012 - 2013 
 
Kerugian terhadap lapangan kerja akibat krisis finansial dan ekonomi telah 
menyebabkan kesulitan hidup bagi pekerja perempuan dan laki-laki, keluarga dan 

komunitas, dan kian memperparah kemiskinan mereka. Menyadari bahwa pemulihan 
apapun tidak akan berkelanjutan kecuali terciptanya serta dipertahankannya pekerjaan 

yang layak dan produktif melalui Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact) yang 

telah diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada bulan Juni 2009. Pakta 

Lapangan Kerja Global ini berisi portofolio kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan, 
perlindungan sosial yang luas, penghormatan terhadap standard-standar perburuhan 
internasional, mempromosikan dialog sosial, dan menyeimbangkan ulang kebijakan-

kebijakan seiring dengan masa depan yang lebih berkelanjutkan dan inklusif berdasarkan 
agenda kerja yang layak serta model yang adil untuk globalisasi.  

 
Pelaksanaan dari Pakta Lapangan Kerja ini adalah merupakan komitment tripartit, yaitu 

pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh karena itu, Pakta Lapangan Kerja 
Indonesia (PLKI) juga telah disepakati bersama oleh ketiga unsur tripartit tersebut 
sebagai bukti komitmen ketiga unsur tripartit untuk melaksanakannya dengan penuh 

tanggung jawab. Dari wakil pekerja/buruh, empat Konfederasi Nasional, yaitu: 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI); Konfederasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (KSPSI); Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 
(KSBSI),dan; Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjadi penandatangan 

akta kesepakatan kerja untuk pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja di Indonesia ini di 
Istana Negara pada tanggal 13 April 2011.  
 

Menindaklanjuti kesepakatan kerja tersebut, empat Konfederasi diatas yang mewakili 
para pekerja/buruh  di Indonesia juga telah sepakat untuk membentuk Sekretariat 

Bersama (Sekber) guna mengkokohkan kerja dan usaha demi mengembangkan agenda 
bersama untuk kesuksesan pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI).  

 
Menyadari tantangan ekonomi nasional pada khususnya dan dunia pada umumnya, 
seperti kecenderungan fleksibilitas pasar kerja, maraknya tenaga kerja paruh waktu, 

kecenderungan menggunakan tenaga kerja perempuan, peningkatan bentuk-bentuk pekerjaan 
non-standar, pemborongan pekerjaan dan kerja kontrak yang tidak sesuai dengan aturan dan 

penempatan pekerja/buruh pada tempat kerja yang berbahaya tanpa perlindungan yang layak, 

semakin mendorong empat Konfederasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih 

strategis secara bersama-sama untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh. Disamping 
itu juga, melalui Sekretariat Bersama empat Konfederasi ini, kita bisa memberikan 

desakan dan pengaruh kuat pada kebijakan ekonomi makro dan sosial pemerintah demi 
mewakili kepentingan pekerja/buruh secara kuat dan satu. 

 

                                                           
1
 Kebijakan dan Program Aksi ini telah disetujui pada rapat Komite Pengarah pada tanggal 12 Januari 2012 
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Dan melalui Sekretariat Bersama ini akan memudahkan empat Konfederasi dalam 
mengembangkan kebijakan dan aksi bersama khususnya untuk pelaksanaan Pakta 

Lapangan Kerja Indonesia dengan mempromosikan satu suara pekerja/buruh dan 
serikat pekerja/serikat buruh dalam lembaga tripartit.  

 
Pada prinsipnya Sekretariat Bersama ini adalah komitmen dan konsensus dari empat 

Konfederasi untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi kebijakan dan aksi bersama 
yang terkait dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh di 
Indonesia dengan mengambil peran penting secara nasional maupun internasional. 

Maka empat  Konfederasi ini melalui Sekretariat Bersama menetapkan kebijakan dan 
Program Aksinya:  

 

1. Kebijakan Mempromosikan Pekerjaaan 
 

Empat Konfederasi menegaskan bahwa akibat krisis finansial dan ekonomi telah 

menyebabkan defisit globalisasi: meningkatnya pekerja/buruh informal dan pekerjaan 
berbahaya, rendahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh pada kontrak kerja fleksibel 

dan pekerjaan non-standar, tingginya angka kecelakaan dan kematian ditempat kerja, 
rendahnya keamanan dan kepastian pekerjaan dengan penyalahgunaan kontrak kerja 

yang dilakukan dengan menggunakan agen tenaga kerja atau melalui outsourcing yang 
mana prinsip ini adalah sebagai keputusan sadar pengusaha untuk membatasi jumlah 

angkatan kerja permanen.  
 
Empat Konfederasi ini memahami bahwa kondisi-kondisi kerja tersebut diatas secara 

sadar diakui oleh pengusaha guna memaksimalkan flesibilitas untuk mendapatkan 
alternatif paling murah sebagai bagian dari desakan pasar untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimal.  Oleh karenanya, empat Konfederasi dan serikat 
pekerja/serikat buruh anggotanya sering mendapatkan hambatan dalam 

mengidentifikasikan siapa yang harus bertanggung jawab ketika muncul persoalan 
perburuhan, karena persoalan besar disini adalah ketika hubungan antara pengusaha dan 
pekerja/buruh tidak jelas ataupun tidak ada karena kondisi yang telah dibuat tadi. Dan 

juga pada kondisi ini pekerja/buruh pada pekerjaan diatas biasanya tidak dilindungi oleh 
undang-undang perburuhan ataupun perlindungan jaminan sosial, dan juga hambatan 

bagi mereka untuk bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh. 
 
Oleh karena itu empat Konfederasi berkomitment untuk program aksinya: 

 
a) Mempromosikan pekerjaan yang layak karena penting untuk kesejahteraan 

manusia. Disamping itu pekerjaan yang layak memberikan penghasilan dan 
membuka jalan menuju perbaikan ekonomi; 

b) Melakukan pengornisasian dan penguatan bagi para pekerja/buruh untuk 

kampanye perlindungan dan kepastiaan pekerjaan melalui peraturan perundang-
undangan; 

c) Menguatkan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh dalam memperbaiki kondisi 
dan syarat – syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama yang berkualitas; 

d) Menguatkan suara pekerja/buruh dalam lembaga tripartit nasional dan daerah 
dengan mendorong pengusaha dan pemerintah dalam agenda keamanan dan 

kepastian pekerjaan demi perbaikan status hubungan kerja pekerja/buruh; 
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e) Mendorong pemerintah dan pengusaha untuk perbaikan standar- standard 
ketenagakerjaan, termasuk kebebasan berserikat dan hak atas perundingan 

bersama. 
 

2. Kebijakan Perlindungan Sosial Yang Luas Bagi Semua Pekerja/Buruh 
 
Pengesahan Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 tahun 2004 
dan Keputusan Menteri No. 24 Tahun 2006, maka Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) telah memberikan manfaat komprehensif dengan menambah jumlah 
manfaat yang ditawarkan oleh program Jamsosnas, dan memperluas jangkauan 

pelayanan Jamsosnas kepada lebih banyak pekerja/buruh Indonesia, baik di sektor 
formal maupun informal.  Dan juga pengesahaan Undang-Undang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) No. 24/2011 pada bulan November 2011 lalu 

telah membuktikan bahwa strategi memperbaiki kesejahteraan pekerja/buruh adalah 

juga upaya perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan suatu 

amanat konstitusi dan pencapaian  mandat keadilan dan perlindungan sosial yang layak 
dan memadai bagi semua. Di samping itu, sistem-sistem jaminan sosial yang sudah 

direncanakan tidak menimbulkan beban ekonomi baru bagi pengusaha dan pemerintah 
tetapi justru akan meningkatkan kinerja ekonomi sehingga dapat membantu 
meningkatkan daya saing mereka.  

 
Oleh karena itu empat Konfederasi berkomitment untuk program aksinya: 

 

a) memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua kelompok masyarakat 
dan para pekerja/buruh dalam memperbaiki kondisi kerja dan keselamatan di 

tempat kerja; 
b) mendorong pelaksanaan undang-undang yang berlaku dan monitoring dengan 

melakukan advokasi kampanye secara nasional dan daerah; 
c) menguatkan kapasitas pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh secara 

nasional dan daerah dalam memahami kebijakan perlindungan sosial sebagai 

mekanisme komprehensif bagi perlindungan pekerja/buruh yang meliputi 
manfaat asuransi bagi pekerja/buruh yang sedang mengganggur, manfaat 

pensiun dan jaminan hari tua, manfaat tunjangan jaminan kesehatan dan juga 
manfaat perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), manfaat program 

pelatihan dan training bagi peningkatan ketrampilan kerja, manfaat perlindungan 
upah, dan lainnya; 

d) Menguatkan kapasitas perundingan dengan memasukkan klausal kebijakan 

perlindungan sosial dalam perjanjian kerja bersama. 
 

3. Pelaksanaan  Standar –Standar Perburuhan Internasional, Terutama 

Kebebasan Berserikat dan Hak Untuk Berunding Bersama 
 
Melindungi dan membela hak pekerja/buruh adalah menjadi komitmen utama empat 
Konfederasi ini bahwa semua pekerja/buruh tanpa pembedaan apapun untuk menikmati 

dan mendapatkan perlindungan atas hak dan kepentingan mereka sebagai 
pekerja/buruh. Tetapi tidak dipungkiri bahwa kondisi pelaksanaan pasar bebas di 

Indonesia telah menghilangkan sebagian atau seluruh hak dan kepentingan 
pekerja/buruh ini. Hal ini dapat diidentifikasi melalui tidak dilaksanakan standar-
standar minimum perburuhan yang berlaku dan berdampak pada rendahnya kondisi-

kondisi kerja dan perlindungan terhadap para pekerja/buruh ditempat kerja. Sehingga 
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memunculkan kasus pelanggaran hak pekerja/buruh karena banyak pengusaha 
mengabaikan peraturan yang ada dan tidak menaati untuk menjalankannya, disamping 

itu juga sistem pengawasan pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja dan 
transmigrasi sangatlah lemah. Hal ini tentunya menghambat serikat pekerja/serikat 

buruh dalam menegakkan hak dan kepentingan pekerja/buruh ditempat kerja.  
 

Banyak kasus perburuhan terkait dengan pelanggaran hak untuk kebebasan berserikat 
dan hak untuk berunding bersama. Pemerintah dan pengusaha semakin tidak 
bertoleransi terhadap serikat pekerja/serikat buruh. Tantangan ini terkait dengan 

pengakuan kebebasan berserikat yang dicerminkan melalui kurangnya perlindungan 
terhadap diskriminasi serikat pekerja/serikat buruh dan kesulitan yang dihadapi oleh 

pekerja/buruh dalam mendirikan serikat pekerja/serikat buruhnya dan hak mereka 
untuk melaksanakan perundingan kerja bersama khususnya bagi pekerja/buruh dalam 

relasi kerja yang tidak pasti atau pekerja/buruh sub-kontrak/outsourcing.  
 

Indonesia adalah negara di Asia yang pertama kali meratifikasi semua Konvensi Inti 

ILO, namun demikian, pengakuan pada ketentuan dari Konvensi seringkali terhalang 
oleh hambatan serius dimana peraturan perundang-undangan tidak mampu menjamin 

secara memuaskan jaminan yang ditetapkan Konvensi yang menyangkut langkah-
langkah perlindungan terhadap pelanggaran hak pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruh. Oleh karenanya, kondisi ini menjadi perhatian serius keempat 
Konfederasi untuk pencapaian hak-hak pekerja/buruh sebagai legitimasi akan 
martabatnya sebagai manusia yang dilindungi oleh hukum, undang-undang dan 

standard perburuhan internasional 
 
Oleh karena itu empat Konfederasi berkomitment untuk program aksinya: 

 
a) Melakukan advokasi kampanye pelaksanaan hak berserikat dan hak berunding 

bersama khususnya bagi pekerja/buruh kontrak/outsourcing dan pekerjaan non-
standard 

b) Melakukan pengorganisasi dan rekruitmen pekerja/buruh yang belum berserikat; 
c) Membangun kapasitas pengetahuan dan ketrampilan para pekerja/buruh agar 

mereka mampu menyuarakan dan berjuang atas hak dan kepentingan mereka 
ditempat kerja; 

d) Memastikan pelaksanaan undang-undang dan aturan perburuhan nasional dan 

juga standard perburuhan internasional, serta mengambil langkah yang tepat 
bilamana terjadi pelanggaran; 

e) Melakukan kerjasama dengan serikat pekerja/serikat buruh baik nasional dan 
internasional dalam membangun institusi kerjasama multilateral guna 

memastikan dan memasukkan standar perburuhan nasional dan internasional 
diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan; 

 

4. Mempromosikan Upah Yang Layak  
 
Empat Konfederasi mengakui bahwa upah yang layak bagi pekerja/buruh adalah 
perjuangan utama serikat pekerja/serikat buruh untuk memperbaiki kehidupan mereka. 

Oleh karenanya, setiap pekerja/buruh setidaknya mendapatkan bayaran sesuai dengan 
standar upah minimum yang ditetapkan (dimana upah tersebut hendaknya bisa 

mencukupi kebutuhan dasar pekerja/buruh tersebut bersama keluarga), atau sesuai 
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dengan upah kelayakan hidup yang mana upah tersebut dapat menjamin standar 
minimum kehidupan mereka bersama keluarga.  

 
Ketidakcukupan upah pekerja/buruh mendorong mereka untuk bekerja lebih lama 

dengan lembur demi menambah penghasilan tambahan, tetapi tetap tidak mencukup 
untuk memenuhi kehidupan layak mereka. Disamping itu juga tren terkini pengurangan 

giliran (shift) harian kerja pabrik, memotong jam kerja dan membatasi waktu lembur 

mengakibatkan pekerja/buruh mengalami “kekurangan” penghasilan. 
 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh empat Konfederasi bersama serikat pekerja/serikat 
buruh anggotanya untuk mendorong kenaikan upah pekerja/buruh melalui penetapan 

upah minimum baik secara nasional maupun daerah setiap tahunnya. Tetapi juga 
disadari bahwa rendahnya paradigma pengupahan dan kemampuan berunding wakil 

pekerja/buruh dalam lembaga tripartit pengupahan  mengakibatkan penetapan upah 
minimum tidak berkembang secepat kebutuhan hidup.  

 
Oleh karena itu empat Konfederasi berkomitment untuk program aksinya: 

 

a) Mempersiapkan kertas posisi serikat pekerja/serikat buruh tentang paradigma 
pengupahan dan penetapan upah kehidupan layak; 

b) Menguatkan posisi perundingan dengan membangun kapasitas serikat 

pekerja/serikat buruh untuk memperbaiki upah melalui perundingan kerja 
bersama; 

c) Menguatkan kemampuan berunding dan pengetahuan para wakil pekerja/buruh 
dalam lembaga tripartit pengupahan; 

d) Melakukan lobi nasional dan daerah tentang mengapa pekerja/buruh harus 
mendapatkan upah yang layak bagi kehidupan mereka dan keluarganya 

 

Menguatkan Dialog Sosial Untuk Menguatkan Pengaruh Nasional. Berbasis kepada 
kebijakan dan program aksi dalam pelaksanaan Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) 
ini, empat Konfederasi telah melakukan identifikasi bahwa strategi membangun 

perjanjian nasional dengan pemerintah dan pengusaha melalui dialog sosial tripartit 
menjadi agenda utama untuk perbaikan kebijakan dan aturan perburuhan yang adil dan 

demi pencapaian portofolio Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) yang telah 
disepakati secara bersama oleh unsur tripartit ini. Karena empat Konfederasi ini percaya 

bahwa sosial dialog adalah sebagai unsur penting dalam pencapaian agenda kerja layak. 
Kemitraan dan dialog sosial adalah komponen yang fundamental, karena melalui dialog 
sosial yang efektif dan adil antara unsur tripartit ini pada setiap level pengambilan 

kebijakan tentunya akan menjamin bagi keberlanjutkan usaha dan tentunya bermanfaat 
bagi kehidupan pekerja/buruh dan ekonomi nasional secara umum.  

 
Oleh karenanya, empat Konfederasi melalui Sekretariat Bersama berkomitmen untuk 

menjalankan kebijakan dan program aksi yang telah disepakati bersama dengan bekerja 
bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh anggotanya dan organisasi lainnya demi 
pencapaian pelaksanaan PLKI secara efektif dan konkret.  
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