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Pembukaan dan Perkenalan 
 
Saudara Soeharjono dari ILO ACTRAV Jakarta dan Saudari Indah Budiarti, Sekretaris Sekber 
PLKI,  mengucapkan selamat datang kepada 24 (dua puluh empat) peserta yang berasal dari 
empat Konfederasi serikat pekerja, yaitu KSPSI (Pasar Minggu), KSPSI (Kalibata), KSBSI dan 
KSPI pada lokakarya gabungan serikat pekerja yang disponsori oleh Sekber PLKI dan ILO 
ACTRAV.  
 
Acara dilanjutkan dengan perkenalan para peserta. Saudara Soeharjono dan Saudari Indah 
Budiarti menjelaskan secara rincian maksud dan tujuan dari kegiatan lokakarya bersama  ini 
bahwa melalui kegiatan bersama Pakta Lapangan Kerja Indonesia, secara khusus meminta ILO 
untuk memberikan kegiatan capacity building tambahan agar serikat pekerja/serikat buruh 

mampu mengembangkan strategi untuk memperbaiki pelaksanaan Konvensi No. 87 dan 98.  
Selain itu dalam lokakarya ini  akan membaantu Konfederasi bersama serikat pekerja 
anggotanya untuk mengembangkan strategi-strategi mereka terkait dengan Kebebasan Berserikat 

dan Hak Berunding Bersama.Oleh karena selain para pengurus Konfederasi ditingkat nasional, 
lokakarya ini juga diikuti oleh para pemimpin serikat pekerja/serikat buruh di tingkat daerah 
atau tempat kerja.  
 
Lebih lanjut Saudara Shigeru Wada, ILO Workers’ Specialist, menambahkan bahwa kegiatan 
ILO bersifat bantuan teknis (Technical Assistance), menyadari bahwa pelaksanaan Konvensi 

Kebebasan Berserikat dan Hak Berunding Bersama yang telah diratifikasi oleh pemerintah 
Indonesia belum secara penuh dijalankan, sehingga banyak pelanggaran-pelangaran akan 
pelaksanaan secara nyata hak tersebut bagi pekerja/buruh di Indonesia.  
 
Kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama adalah hak yang paling mendasar bagi 
pekerja/buruh. Kalau ini tidak dipenuhi akan sangatlah sulit untuk pencapaian hak lainnya, 
khususnya pencapaian akan hak-hak dasar akan pekerjaan yang layak (decent jobs). Lebih lanjut 
Wada menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 (empat) hak dasar pekerja yang menjadi kunci bagi 
pekerjaan layak: (1) kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi; (2) kebebasan dari 

segala bentuk diskriminasi; (3) bebas dari segala bentuk kerja paksa; (4) tidak ada pekerja/buruh 
anak. Karena anak memiliki hak untuk belajar tumbuh dan berkembang.  
 
Konsep pekerjaan yang layak adalah mudah, ketika para pekerja/buruh mampu hidup dengan 
layak, artinya bahwa pekerja/buruh dengan upah mereka mampu mencukupi kehidupannya 
bersama keluarga: makan/minum, pendidikan, perumahan, kesehatan, rekreasi, tabungan masa 
depan.  
 



Wada lebih lanjut mengatakan, bahwa di Indonesia masih banyak orang yang hidup dalam 

kemiskinan, tidak bekerja atau separuh bekerja dan masih harus berjuang dengan upah 
minimum, dan sayangnya pekerja anak di Indonesia tidak berkurang tapi malah meningkat, dan 
begitu banyak warga Indonesia bekerja di luar negara. 
 
Menurut Wada, bahwa situasi yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari statistik tentang 
ketenagakerjaan secara global. Sekarang ini ada sekitar 1,2 milyar orang hidup dalam 
kemiskinan. 1 milyar orang tidak bekerja atau setengah bekerja dan sekitar separuh dari populasi 
dunia hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar per hari, 200 – 250 juta anak adalah pekerja 
anak, 30 juta pekerja bekerja di pekerjaan berbahaya, dan sekitar 3.500 pekerja meninggal setiap 
hari karena sakit atau kecelakaan kerja, dan 50 juta orang bekerja di luar negaranya. 

 
Namun demikian, menggarisbawahi apa yang telah dikatakan diatas, saudara Wada 
mengatakan bahwa pekerjaan yang layak berbeda-beda tergantung dari kondisi sebuah Negara. 
Tapi di antara perbedaan tersebut seharusnya ada social floor atau hak-hak dasar pekerja untuk 

pekerjaan yang layak. Tanpa hak-hak dasar pekerja atau hak-hak sipil kita tak dapat 

meningkatkan kehidupan yang layak. 
 
Namun dalam kasus negara berkembang, menururt Wada, pemerintah biasanya menetapkan 
upah kerja yang rendah agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Tapi sekarang di 
Indonesia terdapat perubahan di mana pemerintahnya mengatakan harus ada suatu peningkatan 
taraf hidup dan peningkatan upah bagi pekerja/buruh di Indonesia. Dan untuk mencapai ke 
arah itu, pemerintah Indonesia sedang menyediakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan 
yang lebih baik untuk para pekerja/orang muda. Peningkatan upah tersebut akan menjadi 
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi domestik. 

 
Sekitar dua tahun yang lalu, pemerintah, pengusaha, dan pekerja telah berusaha keras 
mencipatakan apa yang disebut pakta lapangan kerja Indonesia, termasuk di dalamnya 
menentukan tentang kebijakan tentang standar hidup yang lebih baik. PLKI merupakah hal yang 
diinginkan serikat pekerja/buruh namun pemerintah dan pengusaha enggan terhadap kebijakan 
tersebut. Melihat kondisi tersebut, empat konfederasi memutuskan untuk bekerja bersama untuk 
menyuarakan apa yang sudah tertera di dalam pakta tersebut. Keempat konfederasi tersebut 
bersama-sama mengembangkan kertas kerja bersama dan PLKI sekarang sudang ditandatangai 
oleh ketiga unsur tersebut dan tentunya menjadi ikatan bagi kebijakan yang sudah diambil oleh 
lembaga tripartit tersebut. 
 
Empat konfederasi menyepakati pendirian sekber untuk pelaksanaan PLKI di mana sekber ini 
akan banyak melakukan kegiatan untuk mewakili keempat Konfederasi tersebut, dan salah satu 
kegiatan yang terlihat saat ini adalah ketika terjadi demonstrasi besar buruh/pekerja di Bekasi, 
sekber telah memberikan pernyataan press bahwa SP/SB sangat berkepentingan di dalam 
penentuan skala upah. 
 
Wada meneruskan penjelasan berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
menyatakan bahwa outsourcing ternyata tidak konstitusional dan keputusan tersebut menjadi 
peluang baik bagi SP/SB untuk mengajukan tuntutan bagi perubahan UU Ketenagakerjaan. 

 

Laporan tentang situasi Kebebasan Berserikat dan Hak Untuk Perundingan Bersama 

di Indonesia  
 
Bersama dengan Saudara Puthut Yulianto, ACILS Program Manager, peserta membedah 
laporan Survey Pelanggaran Hak Dasar Buruh di Sektor Formal. Laporan survey tersebut 
dikeluarkan oleh ACILS (American Center for International Solidarity) pada tahun 2010, ada 
lima pelanggaran utama yang ditemukan yaitu: (1) diskriminasi terhadap pekerja perempuan 
ditempat kerja, cuti hamil dan penghalangan cuti haid; (2) diskriminasi anti-serikat pekerja, 



dimana pengusaha secara rutin membentuk serikat pekerja kuning untuk melemahkan serikat 

pekerja yang dibentuk oleh pekerja/buruh; (3) banyak perusahaan menolak untuk bernegosiasi 
dengan itikad baik dengan serikat pekerja; (4) peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan 
tentang hak mogok melanggar Konvensi ILO yang relevan dengan membuat sejumlah kendala 
yang membuat sulit untuk menggunakan hak tersebut, dan; (5) pelanggaran besar-besaran 
terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pekerja/buruh kontrak dan outsourcing. 

 
Lebih lanjut Puthut menjelaskan bahwa Laporan tersebut menjadi penting karena memberikan 
data terkait jumlah dan jenis pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dan serikat pekerja/buruh di 
mana data tersebut disediakan oleh 23 serikat pekerja/buruh yang memiliki hubungan dengan 
ACILS. Survey penelitian dilakukan di 20 kota/kabupaten, tetapi Puthut juga mengakui bahwa 
survey di dalam penelitian ini tidak dapat menggambarkan siatuasi keseluruhan perburuhan di 
Indonesia. 

 
Dalam penjelasan lanjutnya Puthut mengarisbawahi bahwa responden penelitian ini adalah 
pekerja di pabrik yang sudah berserikat. Namun demikian tetap terdapat kesulitan karena DPP 

SP/SB tidak semuanya memiliki kontak pengurus/ketua PUK, sehingga target awal responden 
sebanyak 3.000 lebih menjadi 1.000, tapi karena untuk keseimbangan responden berdasarkan 
sektoral dan wilayah maka penelitian hanya mendapatkan 658 responden di 20 kota/kabupaten.  
 
SP/SB sendiri ternyata mengusulkan agar metode penelitian tidak hanya menggunakan angket 
tapi juga data kualitatif dari pengurus di tingkat kota, karenanya dilakukan Focus Group 
Discussion (FGD) lalu in-depth interview terhadap pengurus dan dengan para pihak terkait di 

tingkat lokal dan nasional. Dari FGD terkumpul kasus-kasus yang terkait dengan lima isu 
penelitian, terkumpul 529 kasus yg menjadi bahan analisis. 

 
Terkait dengan berunding bersama, Puthut menjelaskan bahwa banyak pengusaha menolak 
untuk bernegosiasi dengan itikad baik dengan serikat pekerja/buruh, hanya sedikit tempat kerja 
dari serikat pekerja/buruh melaksanakan perjanjian kerja bersama, sekalipun serikat 
pekerja/buruh berhasil dalam merundingkan perjanjian kerja bersama, kualitas perjanjian itu 

sering kali rendah dan pengusaha juga sering melanggarnya. 

 
Dalam kasus pelanggaran hak mogok kerja, menurut Puthut, pengusaha biasanya membuat 
sejumlah kendala yang menyulitkan pelaksanaan hak tersebut. Selain itu, pengusaha sering 
membalas dendam terhadap para pemimpin pemogokan dengan memecat mereka atau 
menuntut mereka di pengadilan pidana atau perdata. 

 
Puthut juga menyebutkan 4 temuan positif dari penelitian yang dilakukan ACILS: (1) dari 9 juta 
pekerja di sektor formal mengatakan bahwa sebagian besar pengusaha mendaftarkan 
pekerja/buruhnya ke Jamsostek dan membayar iuran serta kontribusi yang yang diminta; (2) 
sebagaian tempat kerja yang disurvey membayar upah minimum yang ditetapkan secara hukum 
dan upah lembur dibayarkan sesuai; (3) kebanyakan pengusaha tidak mencampuri partisipasi 
pengurus serikat pekerja/buruh dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas mereka; (4) tempat 
kerja yang memiliki kode etik yang terpasang lebih patuh terhadap hukum ketenagakerjaan 
daripada yang tidak memilikinya. 

 
Selanjutnya Puthut menyebutkan 4 pola pelanggaran hak-hak buruk terkait dengan hak 
kebebasan berserikat, berunding bersama, dan hak mogok kerja. Keempat pola tersebut adalah 
(1) hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah rusak. Dinas ketenagakerjaan daerah kekurangan 
staf dan dana serta hanya memiliki otoritas yang sedikit untuk memberikan sanksi kepada 
pengusaha yang melanggar hukum. Polisi yang bertugas mengajukan pelanggaran pidana ke 
jaksa penuntut umum menunjukkan sedikit antusiasme untuk berurusan dengan pelanggaran 
hak-hak buruh; (2) ditemukan juga bahwa pengadilan industrial belum menjanjikan penyelesaian 
kasus perburuhan dengan cepat dan murah, sehingga pengadilan pidana dan perdata menjadi 



arena yang semakin penting bagi perselisihan perburuhan, sebagian alasannya adalah keputusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pengusaha untuk mendapatkan putusan di 
pengadilan pidana sebelum memberhentikan pekerja/buruh karena melakukan tindakan pidana 
di tempat kerja; (3) hukum yang sekarang tidak menyediakan cara yang efisien dan efektif untuk 
menangani tuduhan diskriminasi anti serikat pekerja/buruh, dan; (4) pengadilan di Indonesia 
telah tidak konsisten dalam menguatkan putusan MK yang menganulir pasal-pasal UU 
Ketenagakerjaan yang mengizinkan pemecatan langsung untuk pelanggaran serius. 
 
 

Analisis situasional mengenai Kebebasan Berserikat dan Pelanggaran terhadap Hak 

Berunding Bersama: kasus-kasus terkini dan serikat pekerja/serikat burh yang 

menanggapi pelanggaran hak-hak pekerja/buruh  

 
Menanggapi temuan dalam laporan ACILS tersebut, para peserta menyadari bahwa meskipun 
dibuat pada tahun 2010 tetapi situasi tersebut masih relevan saat ini. Disamping mengajukan 
beberapa pertanyaan untuk klarifikasi atas temuan pelanggaran yang terjadi, para peserta juga 

melaporkan beberapa kasus yang mungkin tidak sempat tercatat yang pernah terjadi atau saat ini 
masih terjadi dibeberapa wilayah di Jawa Timur, DKI Jakarta dan Yogyakarta, sehingga laporan 
ini menjadi diskusi menarik untuk mengakhir sesi presentasi laporan yang dikeluarkan oleh 
ACILS.  
 
Dari laporan yang disampaikan oleh peserta, maka dapat dibuat daftar beberapa kasus: 
 

(1) Union Busting, intimidasi dan melarang pembentukan serikat pekerja/buruh; 
(2) Pemimpin buruh mendapatkan surat peringatan untuk pemecatan karena dianggap 

sering meninggalkan pekerjaan, padahal saat itu serikat pekerja/buruh sedang 
mempersiapkan diri untuk perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang sudah 
habis masa berlakunya; 

(3) Kasus pemecatan pemimpin/aktifis buruh karena kegiatannya dalam serikat 
pekerja/buruh; 

(4) Kriminalisasi para pemimpin/aktifis buruh oleh pengusaha karena aktifitas mereka 
dalam gerakan buruh; 

(5) Tidak dipenuhinya kesejahteraan pekerja/buruh dan upaya-upaya perbaikan upah; 
(6) Pengabaian pelaksanaan K3 (keselamatan kesehatan kerja). 

 

Diskusi– Merespons serangan terhadap kebabasan berserikat dan hak berunding bersama: 

aksi-aksi serikat pekerja/serikat buruh di tingkat lokal dan nasional  
 
Berdasarkan laporan yang ditemukan para peserta dibagi dalam dua kelompok untuk melakukan 
analisis dalam diskusi kelompok, yaitu kelompok dalam tingkat nasional dan kelompok yang 
mewakili SP/SB di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tempat kerja dengan tetap 
berkonsentrasi pada tiga masalah utama yaitu kebebasan berserikat, berunding bersama, dan hak 
mogok kerja. Diskusi kelompok diharapkan dapat memberikan poin-poin besar penanganan 
kasus-kasus pelanggaran hak pekerja dan SP/SB. 

 
Dalam presentasi hasil diskusi kelompok, kedua kelompok menyebutkan bahwa kebebasan 
berserikat menjadi semakin sulit karena SP/SB tidak bersatu. Terkait dengan berunding 
bersama, pengusaha lebih senang dengan nilai PKB yang lebih rendah daripada nilai yang 
disebutkan dalam UU, dan banyak strategi pengusaha untuk tidak memberikan upah yang 
tertulis di dalam PKB, misalnya dengan melarang pimpinan di tingkat pabrik membayar upah 
pekerja sesuai PKB. Terkait dengan hak mogok kerja, banyak perusahaan melakukan intimidasi 
untuk mencegah pemogokan. 

 



Saudara Wada menanggapi presentasi kelompok nasional dengan komentar bahwa sepertinya 

kepemimpinan tidak tumbuh dengan baik di SP/SB dan memberikan saran agar ketika 
pekerja/buruh mendirikan serikat pekerja/buruh di tempat kerja, Konfederasi harus segera 
memberikan bantuan teknis dan keterampilan yang spesifik dan itu berarti memfungsikan 
kepemimpinan di tingkat nasional dan provinsi. Menanggapi presentasi dari kelompok provinsi, 
kabupaten, dan tempat kerja, Wada mengatakan bahwa dirinya paham bahwa hak mogok kerja 
di Indonesia dilindungi oleh UU dan diatur prosedurnya, SP/SB harus mengikuti prosedur 
tersebut tapi sekali waktu SP/SB langsung saja mengadakan pemogokan tanpa memperhatikan 
lebih dulu kepada prosedur. Namun yang terpenting, menurut Saudara Wada, SP/SB harus 
melakukan persiapan yang benar sebelum melakukan pemogokan. 

 
Menguatkan serikat pekerja/serikat buruh dalam pelaksanaan secara penuh 

kebebasan berserikat dan hak berunding bersama  
 
Dalam hasil laporan diskusi kelompok tersebut disimpulkan bahwa penguatan pengetahuan dan 
ketrampilan para pekerja/buruh khususnya bagi para pemimpin buruh diperlukan untuk 

mengkokohkan mereka sebagai pemimpin dan aktifis buruh. Oleh karenanya daftar peningkatan 
kapasitas mereka diberbagai tingkatan disusun dan dimasukan dalam rekomendasi peserta 
lokakarya ini (lihat lampiran 2: Rekomendasi) 
 

Berunding Bersama untuk meningkatkan kondisi kerja, isu-isu ekonomi: standard 

upah dan standard hidup 

 
Saudara John Ritchottem, Spesialis ILO untuk Hubungan Industrial (IR) menjadi fasilitator 
dalam topik ini. John memulai dengan isu dan pemahaman akan upah dan upah minimum.  

 
John mengajak para peserta untuk bercurah pendapat dengan memberikan sejumlah konsep 
berbeda, yaitu perbedaan antara upah dan upah minimum. Oleh karenanya John mengajukan 
beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban pemahaman peserta akan apa yang disebut 
dengan upah minimum. Dari 24 peserta yang hadir ada 6 orang yang pernah duduk didewan 

pengupahan, dan ada beberapa peserta termasuk 6 orang tersebut pernah menjadi tim perunding 
pembuatan PKB.  
 
Dari hasil curah pendapat mengenai konsep upah minimum, John menyimpulkan bahwa 
pengertian upah minimum bagi peserta hendaknya adalah: (1) sebagai patokan upah 
pekerja/buruh yang baru masuk kerja atau kurang dari setahun; (2) sebagai standar kehidupan 
(layak) pekerja/upah; (3) sebagai jaringan pengaman (safety net) bagi para pekerja/buruh dengan 

upah rendah, dan; (4) dapat sebagai rujukan upah dalam perjanjian kerja bersama. 
 
John sendiri juga mengatakan bahwa sasaran dari upah minimum adalah upah minimum 
memengaruhi tingkat upah di dalam perekonomian secara keseluruhan. John mencontohkan 
beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Di 
Malaysia sebagai contoh, tidak mempunyai upah minimum tapi sepertinya akan segera punya. 
Salah satu yang dapat dilihat dari penekanan yang besar pada upah minimum adalah bahwa 
upah rerata dan upah minimum menjadi sama/serupa. Selanjutnya John memberikan gambaran 

situasi upah minimum bagi pekerja di Indonesia melalui bagan grafik yang ia gambar yang 
memperlihatkan sekitar 5 persen pekerja berada di bawah dan 5 persen lagi pekerja berada di 
atas upah minimum dan 90 persen pekerja berada di sekitar upah minimum, dengan kata lain 
upah minimum hampir sama dengan upah rerata. 
 
Melihat situasi di Indonesia, John mengatakan bahwa sekalipun bila SP/SB memiliki PKB 
semua pekerja tetap saja berada sedikit di atas rentang upah minimum. John mengatakan bahwa 
fokus sebagian besar SP/SB adalah berfokus pada upah minimum, dan ini adalah fenomena 
yang umum di Asia Tenggara.  



 

Lebih lanjut John mengatakan bahwa untuk rujukan SP/SB di Indonesia, di beberapa negara 
maju OECD upah minimum berada sekitar 40% dari upah rerata, dan ini artinya ada sekitar 
20% pekerja berada di bawah upah minimum, 40% berada di tingkat upah menengah, dan 40% 
berada di atas upah minimum. Itulah arti sebenarnya dari upah minimum sebagai safety net. Bila 

terlalu berfokus pada upah minimum, menurut John, maka upah minimum tidak berperan 
sebagai tujuan utamanya. Di Indonesia, 45% pekerja mendapatkan upah di bawah upah 
minimum, jadi upah minimum tidak berperan sebagai safety net. Ketika berperan sebagai rujukan 

di dalam berunding bersama, maka hasilnya tidak memberikan banyak perbedaan di antara upah 
minimum dengan upah yang dinegosiasikan. Ini semua karena pemerintah terlalu aktif di dalam 
penentuan upah minimum sehingga ketika terjadi perundingan bersama, pengusaha dapat 
mengajukan tuntutan ke pengadilan.  
 
John menawarkan kepada peserta situasi di mana sistem upah minimum dapat ditinggalkan dan 
ke sistem di mana perusahaan dapat membayar upah yang lebih. Dengan upah minimum, ada 
masalah juga bagi pengusaha yaitu pengusaha kecil menengah harus menderita karena harus 

membayar pekerja sesuai upah minimum, sementara perusahaan besar akan sangat senang 
karena membayar pekerja berdasarkan upah minimum. John menyarankan agar SP/SB mulai 
berusaha memisahkan antara upah minimum dari berunding bersama. 
 
Hari pertama lokakarya ditutup pada jam 18.00 WIB. 
 

Berunding Bersama untuk meningkatkan kondisi kerja, isu-isu ekonomi: standard 

upah dan standard hidup 
 
Hari kedua lokakarya, Saudara John Ritchotte, masih melanjutkan topik bahasan hari pertama 
kemarin. Menanggapi apa yang telah dia sampaikan dalam diskusi hari pertama John sekali lagi 
menekankan bahwa upah minimum sama sekali tidak terkait dengan kinerja perusahaan.  
 
Lalu John mengajak peserta untuk membayangkan jikalau pekerja/buruh di Indonesia tidak 

memiliki upah minimum, dan juga tidak memiliki sistem untuk memperbaiki upah minimum 
yang tanpa campur tangan pemerintah dalam penetapan upah, bagaimana SP/SP dapat 
meningkatkan upah? 
 
John juga kembali mengajukan pertanyaan apakah upah ditetapkan berdasarkan 
sektoral/industrial? Peserta dapat memastikan bahwa di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten sudah 
berdasarkan upah minimum sektoral. Tapi di dalam sektor tersebut juga didasarkan pada 
kelompok industri. Kelompok I adalah contohnya adalah perusahaan otomotif, kelompok II 
adalah perusahaan logam, elektronik, dan kelompok lainnya mendapatkan upah minimum 
seperti yang ditetapkan pemerintah, misalnya perusahaan tekstil, garmen, sepatu, dan penetapan 
ini dilakukan melalui dewan pengupahan. John juga ingin tahu mengapa dua kelompok industri 
yang pertama dibedakan dan peserta menanggapi bahwa hal tersebut dikarenakan perbedaan 
jenis modal, yang pertama adalah padat modal (hasil yang diproduksi) sementara lainnya padat 
karya (industri yang lebih menitik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau 
pekerja/buruh) 

 
Untuk menegaskan kembali poin pentingnya berunding bersama dalam penetapan upah tanpa 
campur tangan pemerintah, John meminta peserta menyebutkan perusahaan-perusahaan yang 
memiliki kinerja baik di luar sektor minyak dan pertambangan. Sekali lagi, dari sana John 
menyebutkan bahwa sebagian besar perusahaan tersebut membayar pekerja/buruhnya 
berdasarkan upah minimum dan berunding bersama yang dilakukan SP/SB di perusahaan-
perusahaan tersebut hanya memberikan sedikit peningkatan upah di atas upah minimum bagi 
pekerja. 
 



John menutup sesi dengan menyatakan bahwa tujuannya di dalam diskusi bersama peserta 

adalah membuka ruang untuk berpindah dari penetapan upah minimum ke ruang yang mungkin 
masih tersedia, jalan atau strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan upah. 

 

Standar Perburuhan Internasional Dalam Perlindungan Kerja 
 
Saudara Jajoon Coue, Spesialis ILO untuk Standar Perburuhan Internasional, memfokuskan 
presentasi dengan judul “Regulating Flexibiliy, Issue in Indonesia Context”. Pertama-tama dia 

menjelaskan posisi ILO tentang ketenagakerjaan. Ia katakan bahwa ILO sangat mendukung 
pekerjaan yang produktif dalam artian produktif berdasarkan pilihan dan kemampuan 
pekerja/buruh dan tingkat perkembangan ekonomi. Dikatakan olehnya bahwa untuk produktif 
membutuhkan hubungan jangka panjang di antara pekerja/buruh dan pengusaha yang berarti 
bahwa adanya pekerjaan dengan kontrak untuk jangka waktu yang tak terbatas lebih diutamakan 
dibandingkan kontrak jangka waktu tetap dan hubungan ketenagakerjaan tidak diputus kecuali 
ada alasan yang baik. 
 

Jajoon kemudian mengatakan bahwa seiring globalisasi yang ditandai dengan kompetensi 
internasional dan perpindahan lokasi yang lebih besar, pengusaha membutuhkan dan dapat 
meminta fleksibilitas yang lebih besar dan berimplikasi bahwa sumberdaya manusia secara 
berkala juga harus direlokasi. 
 
Jajoon kemudian menjelaskan standar ILO terkait fleksibility tenaga kerja yaitu Konvensi 158 
(tentang Pemutusan Hubungan Kerja). Di konvensi ini dinyatakan bahwa pemberhentikan dapat 
dilakukan oleh pengusaha tapi pekerja/buruh memiliki hak untuk “fairness” terkait dengan 

justifikasi bagi perilaku/kinerja, kebutuhan operasional, banding untuk membela diri, 
pemberitahuan awal, pesangon, dan konsultasi dan pemberitahuan dari otoritas yang 
berwenang. 
 
Terkait dengan pemberhentian tenaga kontrak-tetap, Jajoon menjelaskan, ada 3 metode 
untuknya yaitu (1) membatasi tujuan penggunaan FTC (fixed-term contract), (2) membatasi total 

durasi FTC digunakan, dan (3) membatasi jumlah pembaruan. 
 
Terkait dengan konteks Indonesia, semakin banyak perusahaan menggunakan tenaga kontrak 
karena mahalnya biaya pesangon yang harus dikeluarkan ketika terjadi pemberhentian 
pekerja/buruh. Menurut penelitian Bank Dunia, kata Jajoon, pesangon di Indonesia bisa lebih 
tinggi 200% daripada di Thailand dan Vietnam. Jajoon mengatakan, di negara-negara maju 
biasanya serikat pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah terlibat di dalam penentuan siapa 
dan berapa besar pesangon dan jaminan sosial yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh. Di 
Denmark, sebut Jajoon, ada model yang disebut flex-sec (felksibilitas dan kepastian). Di sana ada 

jaminan untuk pendidikan dan pelatihan bagi pekerja/buruh yang diberhentikan, dan juga ada 
tunjangan sosial untuk periode waktu yang lama.  
 
Jajoon juga menyebutkan bahwa keputusan MK pada Januari 2012 yang menganulir sebagian 
Pasal 65 dan 66 UU Ketenagakerjaan membatasi penggunaan kontrak-kontrak waktu tertentu 
bagi pekerjaan temporer dan Pasal 59 membatasi lamanya kontrak waktu tertentu (fixed-term), 

perpanjangan dan pembaruan menjadi totalnya 5 tahun juga terlalu membatasi. Namun Jajoon 
mengatakan bahwa tren saat ini adalah membatasi tujuan penggunaan kontrak-kontrak fixed-term 

tanpa harus membatasi durasi dan pembatasan waktu kontrak. 
 
Oleh karena dalam kata penutupnya, Jajoon menjelaskan terkait dengan outsourcing bahwa 

sampai saat ini belum ada ketentuan yang menyeluruh dalam standar ILO dan hampir tidak 
mungkin meregulasi semua keadaan dan mengurangi kebutuhan di mana sub-contracting terjadi 

karena niat baik. Karena itu, dialog sosial menjadi aspek yang tak dapat dipisahkan dari 
pengelolaan subcontracting. 



Kesimpulan dan Penutup 
 
Saudara Shigeru Wada mengakhir dua hari lokakarya ini dengan menyampaikan kesimpulan 
yang akan menjadi rekomendasi para peserta ke kantor Sekretariat Bersama PLKI: 
 

(1) lokakarya ini mengidentifikasi beberapa kebutuhan untuk membangun kapasitas SP/SB 
guna mempertahankan dan mempromosikan hak-hak pekerja di tingkat pabrik, tingkat 
kabupaten, provinsi dan nasional. Kebutuhan paling utama adalah kebutuhan pelatihan 
bagi pengurus serikat pekerja dalam keterampilan berunding bersama, berkoordinasi 
dengan pihak-pihak yang berwenang dan pelatihan dalam mengawasi pelanggaran hak-
hak pekerja berdasarkan mekanisme ILO; 

(2) terkait dengan upah minimum, Wada juga menyimpulkan bahwa system pengupahan 
yang ada saat ini memiliki kelemahan sekaligus juga kelemahan dialog social dan 
berunding bersama di tingkat pabrik dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, lokakarya 
ini menyimpulkan kebutuhan akan keterampilan dan pengalaman bagi pemimpin SP/SB 
di tingkat pabrik, kabupaten dan provinsi di situasi berunding bersama dan penetapan 

upah minimal. 
(3) terkait dengan putusan MK tentang outsourcing, maka akan memiliki banyak implikasi 

dan mungkin menyebabkan amandemen terhadapa UU Ketenagakerjaan saat ini dan 
meminta Sekber untuk mendorong Konfederasi-Konfederasi mengembangan kebijakan 
bersama terkait outsourcing agar keputusan MK dapat memberikan manfaat sepenuhnya 

untuk memperkuat kepastian kerja 
 
sehubungan dengan rekomendasi diatas, saudari Indah Budiarti, Sekretaris SEKBER PLKI, 
berjanji untuk membawa ke pertemuan Komite Pengarah pada bulan Februari agar menjadi 
pertimbangan para pemimpin ke-empat Konfederasi dalam membuat keputusan untuk 
pengambilan kebijakan. 
 
Lokakarya dua hari ini diakhiri pukul 15.30 WIB dengan mengucapkan banyak terima kasih 
kepada para peserta atas partisipasi aktif dalam berbagi pengalaman/pengetahuaan dan diskusi 

bersama. 
 
Jakarta, 28 Februari 2012 
Dipersiapkan oleh 
 
 
Indah Budiarti 
Sekretaris SEKBER PLKI 
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Lokakarya Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

SEKBER/ILO/ACTRAV “Kebebasan Berserikat dan Hak 

Berunding Bersama di Indonesia” 
Hotel Puncak Raya, Cisarua, Bogor: 15-16 Februari 2012 

 

DAFTAR PESERTA 

 

No Name P/L Organisasi 

WAKIL EMPAT KONFEDERASI 

1 Helmi Salim L KSPSI – Kalibata 

2 Syafril Arsyad, S.Sos L KSPSI – Kalibata 

3 Edi Purwandi L KSPSI – Kalibata 

4 Siti Nur Azizah Azis P KSPSI – Kalibata 

5 Asmin Santiaji L KSPSI – Kalibata 

6 Anna Sumarna L KSPSI – Kalibata 

7 R. Sjamsoel Arief S.  L KSPSI – Kalibata 

8 Teguh Subchan, SE L KSPSI – Pasar Minggu 

9 Andreas Sugiono L KSPSI – Pasar Minggu 

10 Vanny Sompie L KSPSI – Pasar Minggu 

11 E. Kustandi L KSPSI – Pasar Minggu 

12 Drs H. Fauna Sukma Prayoga L KSPSI – Pasar Minggu 

13 Atim Riyanto, SH L KSPSI – Pasar Minggu 

14 Haris Usbandi L KSBSI 

15 Setiyo Winarto L KSBSI 

16 Dedi Hardianto L KSBSI 

17 Asep Sarfudin L KSBSI 

18 Slamet Mahmudi L KSBSI 

19 Razian Agus Toniman L KSPI 

20 Anny M. Simanjuntak P KSPI 

21 Marmin Hartono L KSPI 

22 Roni Febrianto L KSPI 

23 Mashuri L KSPI 

24 Sofyan Tinanto L KSPI 

SEKBER PLKI 

25 Indah Budiarti P SEKBER PLKI 

ILO STAFF 

26 Shigeru Wada L ILO ACTRAV 

27 Soeharjono L ILO ACTRAV 

28 John Ritchotte L ILO Bangkok 

29 Jajoon Coue L ILO Bangkok 
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SEKBER PLKI/ILO ACTRAV 

Lokakarya Gabungan Serikat Pekerja “Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama” 
15-16 Februari 2012, Hotel Puncak Raya, Cisauara Bogor, Indonesia 

 
Lokakarya Gabungan Serikat Pekerja SEKBER PLKI/ILO ACTRAV “Kebebasan Berserikat dan 
Hak Berunding Bersama” tanggal 15-16 February 2012 di Cisarua Bogor dihadiri oleh 24 
peserta wakil dari KSPSI (Pasar Minggu), KSPSI (Kalibata), KSBSI dan KSPI dan juga Kantor 
SEKBER PLKI, staf ACILS serta Pakar dan staf dari ILO. 
 
Hak-Hak Pekerja, khususnya yang terkait dengan Konvensi ILO No. 87 dan 98 
 
Menerima dan mengapresiasi “Hak Dasar Perburuhan di Indonesia 2010, Survei Pelanggaran di 
Sektor Formal” yang diterbitkan oleh ACILS. Laporan tersebut mengungkapkan sejumlah 
pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja/buruh di negara ini. 
 
Para peserta juga melaporkan contoh-contoh tambahan pelanggaran yang terjadi di tingkat 
provinsi, kabupaten/kota dan pabrik. 
 
Mencatat kategori-kategori pelanggaran berikut yang menonjol di Indonesia: 
1) Hak berorganisasi dan hak untuk bergabung dengan serikat pekerja: pengusaha berulang 

kali membentuk serikat-serikat pekerja/buruh kuning untuk melemahkan serikat 
pekerja/buruh yang dibentuk oleh pekerja, menolak mengakui serikat pekerja/buruh, serta 
memberhentikan pengurus serikat pekerja/buruh dan juga mengajukan tunduhan kriminal 
yang dibuat-buat terhadap aktivis serikat pekerja/buruh. 

2) Hak untuk berunding bersama: beberapa pengusaha menolak melakukan perundingan 
berdasarkan niat baik dengan serikat pekerja/buruh yang menyebabkan banyak tempat 
kerja memiliki serikat pekerja/buruh tapi tanpa perjanjian kerja bersama dan sekalipun 
serikat pekerja/buruh mampu menghasilkan sebuah perjanjian kerja bersama, mutu 
perjanjian tersebut rendah dan pengusaha sering kali melanggar perjanjian tersebut. 

3) Hak mogok kerja: Aturan-aturan di dalam UU Ketenagakerjaan tidak mematuhi Konvensi-
Konvensi ILO yang terkait/relevan dengan menenggakkan sejumlah hambatan yang 
menyulitkan bagi pelaksanaan hak mogok kerja dan pengusaha sering kali melakukan 
tindakan balasan terhadap para pemimpin pemogokan dengan memecat mereka atau 
menuntut mereka di pengadilan pidana atau perdata  

4) Diskriminasi terhadap pekerja perempuan: kendati kepatuhan terhadap cuti melahirkan 
relatif baik, banyak pekerja perempuan tetap diberhentikan dari pekerjaannya ketika 
mereka hamil dan pengusaha sering kali menghalang-halangi pekerja perempuan 
mengambil cuti haid 

5) Pekerja kontrak dan outsourcing: sebagian besar pengusaha yang memperkerjakan 
pekerja/buruh paruh waktu melakukan hal tersebut dengan cara-cara yang melanggar 
hukum 

6) Penegakan hukum ketenagakerjaan: dinas ketenagakerjaan setempat sering kali 
kekurangan tenaga/staf, pihak kepolisian sedikit sekali memberikan perhatian untuk 
menangani pelanggaran-pelanggaran hak pekerja, pengadilan industrial tidak berfungsi 
seperti yang diharapkan 

 
Mengakui perlunya serikat pekerja/buruh membangun kapasitas untuk mempertahankan dan 
meningkatkan hak-hak pekerja/buruh, khususnya hak-hak yang tercantum di dalam Konvensi 
87 dan 98, di berbagai tingkatan termasuk: 
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1) Tingkatan tempat kerja: pelatihan untuk para pemimpin yang baru terpilih, pelatihan 

negosiasi untuk berunding bersama bagi para negosiator serikat pekerja/buruh, pelatihan 
penanganan perselisihan dan prosedur peradilan industrial 

2) Tingkat Daerah: keterampilan melakukan koordinasi dan kepemimpinan termasuk 
berhubungan dengan pihak otoritas dan bantuan bagi SP/SB di pengadilan industrial 

3) Tingkat sektoral: mengorganisasi dan mempromosikan hak berorganisasi bagi semua 
pekerja khususnya yang berada di  industri pariwisata/perhotelan dan juga sektor informal 

4) Tingkat Konfederasi (nasional): pelatihan pengembangan kebijakan nasional, pelatihan 
menggunakan Mekanisme Supervisi ILO bagi pelanggaran hak 

 
Meminta Sekretariat Bersama, dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut di atas dan 
dengan bantuan ILO dan organisasi sahabat lainnya, mengembangkan rencana kerja jangka-
menengah untuk membantu organisasi serikat pekerja/buruh di tiap tingkatan membangun 
kapasitasnya guna mempertahankan dan mempromosikan hak-hak pekerja. 
 
Berunding Bersama dan Sistem Upah Minimum  
Menerima penjelasan singkat tentang situasi berunding bersama dan upah minimum di 
beberapa negara di Asia Tenggara dan wilayah lainnya dan juga Indonesia di mana berunding 
bersama lemah adanya dan upah minimum menjadi upah rata-rata yang sesungguhnya 
 
Mencatat demonstrasi-demonstrasi upah minimum baru-baru ini di Bekasi dan di tempat lain 
yang memperlihatkan kelemahan di dalam sistem penetapan upah saat ini dan juga kelemahan 
dialog sosial dan berunding bersama di tingkat tempat kerja dan kabupaten/provinsi. 
 
Mengakui kurangnya keterampilan dan pengalaman pemimpin SP/SB di tingkat pabrik, 
kabupaten dan provinsi terkait dengan berunding bersama dan penetapan upah minimum 
 
Juga mengakui kurangnya layanan dukungan dari tingkat sektoral dan nasional, misalnya 
memberikan informasi yang diperlukan tentang statistik ekonomi dan kinerja perusahaan, 
mengkoordinasi kampanye upah minimum secara nasional, dan mengembangkan kebijakan 
nasional tentang peningkatan berunding bersama dan tentang upah minimum. 
 
Meminta Sekretariat Bersama untuk mengembangkan program-program pelatihan tentang 
berunding bersama di tingkat pabrik bekerja sama dengan ILO, dan mengkoordinasikan 
diskusi-diskusi di antara Konfederasi-Konfederasi SP/SB tentang sistem upah minimum agar 
mereka dapat menghasilkan kebijakan bersama 
 
Keputusan Mahkamah Konstitusional tentang Outsourcing 
 
Menerima penjelasan singkat tentang keputusan MK baru-baru ini tentang outsourcing yang 
akan memiliki beberapa implikasi dan sangat mungkin menghasilkan amendeman UU 
Ketenagakerjaan 
 
Mencatat pentingnya SP/SB untuk mempelajari sudut pandang berbeda Bank Dunia, APINDO 
dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya 
 
Meminta Sekretariat Bersama untuk mendorong Konfederasi-Konfederasi mengembangkan 
kebijakan bersama tentang outsourcing agar peluang yang diciptakan oleh keputusan MK dapat 
sepenuhnya dimanfaatkan untuk menguatkan kepastian kerja para pekerja/buruh 
 
 
 


