KATA PENGANTAR
Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UndangUndang

Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

bahwa pembangunan

ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja
secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah, 2017-2022).
penuh atas tersedianya

Y

Secara garis besar Disnakertrans DIY bertanggungjawab

DI

lapangan kerja bagi angkatan kerja di DIY. Baik itu berupa urusan administratif maupun
kebijakan teknis yang diproyeksikan untuk mengurangi tingkat pengangguran pada angkatan

D

kerja di DIY. Disnakertrans memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan tugas dan
fungsi, serta berkordinasi dengan seluruh stakeholder terkait.

masalah pengangguran dan setengah

PR

Perlu kita ketahui bahwa disamping

penganggur, masalah lain yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya kualitas

ar
ia
tD

angkatan kerja serta informasi pasar kerja yang juga masih sangat terbatas, permasalahan
menyangkut upah pekerja yang masih rendah baik yang diakibatkan produktifitas pekerja
yang masih rendah maupun akibat penerapan upah yang diterapkan oleh perusahaan yang
masih belum ada acuan. Demikian juga menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja yang
rendah, penempatan yang kurang sesuai dengan kompetensi, sehingga permasalahan

et

ketenagakerjaan bersifat multi dimensional antara berbagai faktor ekonomi, faktor sosial dan

Se
kr

faktor lainnya (Disnakertrans DIY, 2017).
Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja
diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta dan berbagai
elemen masyarakat. Kontribusi sektor publik mempunyai peran besar dalam penciptaan
kesempatan kerja untuk mengurangi penganggur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja
yang ada.
Laporan Akhir pekerjaan Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja Dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta
berisi: Pendahuluan, Kajian Teori dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan
Terkait, dan Kesimpulan dan Saran. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan
dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu, kepada pihak-pihak terkait dimohon
memberikan saran/masukannya, terima kasih.
Yogyakarta,

Agustus 2019
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BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UndangUndang

Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

bahwa pembangunan

ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja
secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta

Y

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Perencanaan Tenaga Kerja

DI

Daerah, 2017-2022).

Secara subtantif dan normatif tujuan dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang

D

Ketenagakerjaan yang terdapat Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan

PR

(UU No. 13 tahun 2003):

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
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Artinya, Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan
yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga
kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga
kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional,
namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.
2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai

et

dengan kebutuhan pembangunan Nasional dan Daerah. Penjelasan Pasal 4 huruf a

Se
kr

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Pemerataan kesempatan
kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja
perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.”
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan
meningkatkan

kesejahteraan

tenaga

kerja

dan

keluarganya.

Karena

bidang

ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka
Pemerintah mengalihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik. Alasan lain
adalah banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi baik dalam maupun luar
negeri. Salah satu contoh adalah banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Hubungan
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1

Industrial (PHI) menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Setiap putusan badan
peradilan PHI akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Urusan ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY
(Disnakertrans DIY). Bedasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
62 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan
dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY mempunyai fungsi:

DI

Y

a) Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
b) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

D

c) Pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja.

latihan.

PR

d) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga

e) Pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi.
Pengelolaan pemagangan.

ar
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f)

g) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

h) Pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja
dan purna kerja.

Pengelolaan transmigrasi.

j)

Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

et

i)

Se
kr

Kabupaten/Kota.

k) Pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
l)

Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

m) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
Secara garis besar Disnakertrans DIY bertanggungjawab penuh atas tersedianya
lapangan kerja bagi angkatan kerja di DIY. Baik itu berupa urusan administratif maupun
kebijakan teknis yang diproyeksikan untuk mengurangi tingkat pengangguran pada angkatan
kerja di DIY. Disnakertrans memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan tugas dan
fungsi, serta berkordinasi dengan seluruh stakeholder terkait.
Tenaga kerja yang masuk dalam kategori Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja
15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
adalah sebagai berikut:
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Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

DI

Y

Gambar 1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY

D

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada

PR

Februari 2018 sebesar 72,21 atau meningkat dibanding Februari 2017 sebesar 72,00 dan
Agustus 2017 sebesar 71,52. Kendati demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

ar
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mengalami peningkatan, sehingga potensi menggeliatkan ekonomi DIY masih memiliki
peluang untuk ditingkatkan. Peluang tersebut dapat dicapai, apabila pemerintah DIY
menyediakan lapanga kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang terus
meningkat di DIY.

Sebagaimana hasil dari LKJIP DISNAKERTRANS DIY 2018 menunjukkan bahwa, isu

et

strategis ketenagakerjaan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah
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Istimewa Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin tingginya
penganggur terbuka dan setengah penganggur.
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Gambar 1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY

D

Berdasarkan Jenis Kelamin

PR

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018
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Dilihat menurut jenis kelamin, pada Februari 2018 TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding
perempuan dengan perbandingan 80,90 berbanding 63,87. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2018 sebesar 3,06 persen atau
meningkat dibanding Februari 2017 sebesar 2,84 persen dan
sebesar 3,02 persen.

Agustus 2017

et

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut diperlukan

Se
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perencanaan tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan. Hal ini sesuai denga Pasal
7 Ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa penyusunan kebijakan, strategi dan
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah
harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan
yang mencakup karakteristik penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja,
dan pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
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Gambar 1.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang

D

Termasuk Angkatan Kerja

PR

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018
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Kondisi Februari 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Daerah
Istimewa Yogyakarta sebanyak 2,97 juta orang, dengan komposisi sebagai angkatan kerja
sebesar 72,21 persen dan bukan angkatan kerja sebesar 27,79 persen. Dilihat dari jenis
kelamin, Jumlah penduduk usia kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dengan
perbandingan 1,45 juta orang berbanding 1,51 juta orang. Untuk persentase angkatan kerja

et

terhadap penduduk usia kerjanya, angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan

Se
kr

perempuan dengan perbandingan 80,90 persen berbanding 63,87 persen (Statistik
Ketenagakerjaan DIY, 2017-2018).
Sedangkan untuk data 2019 per Februari Jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa
Yogyakarta pada Februari 2019 sebanyak 2,201 juta orang. Sejalan dengan naiknya jumlah
angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,95
persen poin dalam waktu setahun terakhir. TPAK pada Februari 2019 sebesar 73,16 persen.
Terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta pada
kuartal pertama tahun 2017 ke kuartal pertama tahun 2018 sebesar 5,52 ribu angkatan kerja,
selanjutnya terjadi penurunan pada kuartal pertama tahun 2018 ke kuartal pertama tahun
2019 sebesar 2,71 ribu angkatan kerja. Penurunan pengangguran tersebut tidak lebih besar
dibandingkan peningkatan angka pengangguran pada kuartal pertama tahun 2017 ke kuartal
pertama tahun 2018. Jumlah pengangguran terbuka yang ada di DIY berdasarkan
Pendidikan adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

5

Gambar 1.4. Persentase Jumlah Pengangguran Terbuka

DI

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

Y

Berdasarkan Pendidikan

D

Kedua fenomena di atas menunjukan adanya pengangguran terdidik di Daerah

PR

Istimewa Yogyakarta cukup dominan. Sebagai provinsi dengan predikat pusat pendidikan,
Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya dengan baik meningkatkan kualitas SDM. Akan
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tetapi tidak diimbangi dengan peluang/kesempatan kerja yang tersedia belum mampu
menampung harapan pencari kerja atau penganggur masih mencari pekerjaan yang sesuai

Se
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et

dengan tingkat pendidikan/keahlian yang dimiliki.

Gambar 1.5. Sebaran pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Sleman memiliki jumlah penggangguran tertinggi
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penggangguran di Kabupaten Sleman mencapai
29.692 orang. Selanjutnya Kabupaten Bantul memiliki jumlah penggangguran tertinggi ke
dua di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 15.734 orang. Tidak jauh berbeda, Kota
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Yogyakarta memiliki jumlah pengangguran sebesar 14.897 orang. Untuk Kabupaten
Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan tingkat pengangguran
yang lebih rendah dibandingkan tiga daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masingmasing memiliki jumlah pengangguran sebesar 9.249 orang dan 3.778 orang.
Perlu kita ketahui bahwa disamping

masalah pengangguran dan setengah

penganggur, masalah lain yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya kualitas
angkatan kerja serta informasi pasar kerja yang juga masih sangat terbatas, permasalahan
menyangkut upah pekerja yang masih rendah baik yang diakibatkan produktifitas pekerja
yang masih rendah maupun akibat penerapan upah yang diterapkan oleh perusahaan yang
masih belum ada acuan. Demikian juga menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja yang
rendah, penempatan yang kurang sesuai dengan kompetensi, sehingga permasalahan

DI

Y

ketenagakerjaan bersifat multi dimensional antara berbagai faktor ekonomi, faktor sosial dan
faktor lainnya (Disnakertrans DIY, 2017).

D

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja
diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta dan berbagai

PR

elemen masyarakat. Kontribusi sektor publik mempunyai peran besar dalam penciptaan

yang ada.
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kesempatan kerja untuk mengurangi penganggur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa
Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin tingginya penganggur
terbuka dan setengah penganggur. Tambahan kesempatan kerja baru yang tidak sebanyak

et

tambahan Angkatan Kerja (AK) baru mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin

Se
kr

besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak
langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah
sosial politik yang juga semakin meningkat. Seandainya masalah pengangguran ini berlanjut
terus tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di
Daerah Istimewa Yogyakarta (LKJIP Disnakertrans, 2018).
Dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat partisipasi
angkatan kerja yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan partisipasi angkatan
kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang
tersedia. Sebagaimana hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Daerah Istimewa
Yogyakarta 2018 atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap
tantangan menunjukkan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ke depan. Yaitu masih terbatasnya kesempatan kerja disektor formal dan
masih adanya kesempatan kerja yang tidak terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari
kerja dengan kebutuhan dunia industri.
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Menurut Labor Institute Indonesia (2019), sejauh ini paling tidak ada 5 masalah besar
yang dihadapi ketenagakerjaan sepanjang tahun 2018 yaitu, Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) akibat digitalisasi atau otomatisasi, informalisasi tenaga kerja, jaminan sosial (BPJS
Ketenagakerjaan dan Kesehatan), masih tingginya Kecelakaan dan Keselamatan Kerja (K3),
dan masalah outsourcing. PHK akibat digitalisasi atau omotomatisasi, masif terjadi di tahun
2018 sebagai akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail, perbankan,
transportasi, dan manufaktur khususnya otomotif, teksil, dan elektronik adalah sektor yang
rentan mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan digitalisasi.
Seiring dengan masifnya PHK, maka akan menimbulkan permasalahan penarikan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan, selain itu sistem pendataan di
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mengalami kekeacauan dikarenakan

DI

Y

migrasi kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan yang semakin tinggi
yang dikhawatirkan ketidaksiapan perangkat dan sumber daya di kedua BPJS tersebut

D

dalam melakukan adjustment. Belum lagi permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan yang
sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal dan permasalahan defisit yang menghantui

PR

BPJS Kesehatan.

Kemudian permasalahan K3 yang masih cukup tinggi terjadi di tahun 2018 juga akan
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terjadi di tahun 2019 dikarenakan perhatiaan perusahaan terhadap K3 ini masih rendah,
Sistem Manajemen K3 (SMK3) perusahaan tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak
perusahaan yang tidak memiliki SMK3. Selain itu audit K3 dan Pengawasan K3 berdasarkan
PP 50/2012 tentang Sistem Manajemen K3, dan UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja,
masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah, Kemudian outsourcing, tenaga kerja akan

et

semakin menjamur dengan minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, seperti

Se
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minimnya perlindungan terhadap Jaminan Sosial (BPJS), kontrak kerja yang tidak adil, dan
tenaga kerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum.
Belum lagi berbicara masalah lapangan pekerjaan yang tersedia, yang sangat terbatas
dan terkadang hanya terpusat di perkotaan, hal ini membuat penyebaran tenaga kerja
menumpuk di perkotaan yang mengakibatkan lapangan pekerjaan di pinggiran atau di
daerah pedesaan kurang diminati. Tercatat presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
bekerja pada Februari 2018 mencapai 70,00 persen. Sedangkan komposisi menurut jenis
kelamin sekitar 54,98 persen laki-laki dan 45,02 persen perempuan, sedangkan menurut
komposisi sebaran bekerja menurut tempat tinggal menunjukkan sebesar 69,11 persen di
wilayah perkotaan berbanding 30,89 persen di wilayah pedesaan.
Dalam dua tahun terakhir, jumlah penganggur di DIY meningkat cukup banyak. Tak
hanya jumlah penganggur yang meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turut
bergerak naik. Berbagai kebijakan Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja
nampaknya belum cukup menekan laju pengangguran. Dari data yang diolah Badan Pusat
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Statistik (BPS) DIY, pada Februari 2016, jumlah penganggur DIY sebanyak 59.000. Lalu
pada Februari 2017, jumlahnya naik jadi 60.000 orang. Padahal jumlah angkatan kerja pada
tahun itu (2,115 juta) lebih sedikit dibanding Februari 2016, yang sebanyak 2,9 juta. Pada
Februari 2018, jumlah pengangguran naik cukup banyak jadi 65.600 orang, dari total
angkatan kerja sebanyak 2,142 juta orang (Harian Jogja, 11/05/18).
Disnakertrans DIY, banyak menerima aduan mengenai permasalahan ketenagakerjaan
terkait kontrak dan telatnya perusahaan membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Sejak awal 2019 sampai triwulan pertama (Januari hingga Maret 2019)
kurang lebih ada 12 pengaduan. Sebagian besar perusahaan dengan kategori sedang yang
mempekerjakan 50 sampai 100 orang. Keterlambatan tersebut berakibat saat karyawan
ingin mengklaim BPJS pun terkendala (Republika.co.id).

DI
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Dibutuhkan langkah kongkrit dan cara yang tepat untuk menanggulangi seluruh
permasalahan yang terjadi diatas. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan; pertama

D

Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak dapat dipungkiri tingginya angka angkatan kerja
dan rasio lapangan kerja yang masih terbatas menjadikan persaingan tenaga kerja menjadi

PR

semakin ketat. Kualitas tenaga kerja yang baik dan memiliki kompetensi yang tepat menjadi
pertimbangan utama bagi perusahaan untuk menerima calon tenaga kerja. Cara yang dapat
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ditempuh tentunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan, melakukan pelatihan dan
pemagangan untuk pemebekalan angkatan kerja yang diharapkan mampu bersaing secara
kompetitif.

Kedua, Pengembangan industri di daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal
yang ada. Penumpukan angkatan kerja yang ada di kota menjadikan penyebaran tenaga

et

kerja yang tidak merata. Daya tarik kota sebagai pusat ekonomi memang masih menjadi
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magnet bagi sebagian besar angkatan kerja yang ada, sehingga tak sedikit angkatan kerja
yang berada di daerah pinggiran terpaksa bermigrasi ke daerah perkotaan untuk
mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Hal tersebut dapat diimbangi dengan cara
mengembangkan industri di daerah, sehingga angkatan kerja yang ada di daerah tidak harus
bermigrasi ke kota.

Ketiga, sosialisasi ketenagakerjaan. Ada banyak jenis angkatan kerja yang ada, baik
dari sifat maupun karakteristiknya. salah satunya pengangguran friksional, atau dengan kata
lain adalah oang yang terpaksa menganggur karena diputus hubungan kerja oleh
perusahaan dan belum bekerja kembali, atau orang yang sengaja keluar dari pekerjaannya
dengan alasan menginginkan pekerjaan yang lebih baik. Sosialisasi ketenagakerjaan
menjadi hal yang penting agar informasi tentang ketenaga kerjaan dapat diketahui oleh
banyak orang. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau dengan memanfaatkan
jejaring internet dan flatform media sosial.
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Keempat adalah sistem upah, dalam ketenagakerjaan permasalahan upah memang
menjadi masalah yang selalu menjadi sorotan utama, permasalahan upah menjadi hal yang
sangat kontradiktif bagi berbagai pihak, baik pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat
sendiri sebagai obyek dari kebijakan tersebut. Diperlukan formulasi yang tepat dalam
menentukan besaran Upah Minimum Regional (UMR) dengan tetap mempertimbangkan
inflasi dan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
Selain itu pihak perusahaan diharapkan juga wajib untuk mengikutsertakan
pegawainya dalam asuransi jaminan sosial, mewajibkan setiap perusahaan untuk
memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan kepada setiap pegawainya, dan
mewajibkan setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak ketenagakerjaan selain gaji, yaitu
seperti hak untuk cuti, hak untuk menjalankan ibadah dan lain-lain.
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Sebelum semua masalah tersebut semakin sulit untuk diurai, maka pemerintah dituntut
untuk segera merancang jalan keluar dari seluruh permasalah yang ada. Pemerintah

D

diharapkan dapat mengantisipasi timbulnya gejolak sosial yang semakin masif dikarenakan
permasalahan ketenagakerjaan yang tidak ditangani dan diantisipasi dengan baik. Maka dari

PR

itu pembentukan peraturan yang mampu meminimalisir atau bahkan menyelesaikan semua
masalah tersebut secara legel menjadi sebuah keniscayaan.
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1.3. TUJUAN

1. Melakukan kajian akademik secara mendalam dan komprehensif tentang landasan
filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai arti penting kebijakan kondisi kerja,
hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan industri di
Daerah Istimewa Yogyakarta; dan.

et

2. Melakukan kajian akademik untuk mengevaluasi serta merumuskan rekomendasi

Se
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terhadap kebijakan kondisi kerja, hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan
hubungan perburuhan di industri Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan kajian kebijakan kondisi kerja,
hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan industri di Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah mixed methods. Penelitian ini adalah penelitian dengan cara
menggabungkan dua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.
Menurut Creswell (2009) dalam (Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa menggunakan metode
kualitatif dan metode kuantitatif secara kombinasi bisa mendapatkan pemahaman yang lebih
baik dibandingkan menggunakan satu metode. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji
secara luas penemuan yang dihasilkan dari metode kualitatif. Metode kombinasi ini
menggunakan model sequential exploratory, pada tahap awal penelitian menggunakan
metode kualitatif dengan bobot yang lebih tinggi dibandingkan metode kuantitatif dan pada
tahap kedua menggunakan metode kuantitatif.
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Tujuan menggunakan metode mixed methods atau kombinasi adalah untuk dapat
mengeksplorasi tentang kondisi kerja, hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan
hubungan perburuhan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, untuk mendapatkan
data primer juga dilakukan dengan metode survei kepada buruh dan pelaku industri di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data/informasi secara
mendalam terkait kondisi kerja, hubungan kerja, dan penyelesaian perselesihan perburuhan
yang selama ini terjadi.
Peneltian survey merupakan tekhnik mengumpulkan data dengan cara menanyakan
sejumlah pertanyaan kepada kelompok tertentu yang telah ditentukan sesuai kaidah
penelitian (Rossi, Wright, Anderson, 2009). Pertanyaan dapat dajukan dengan cara yang

DI

Y

kreatif. Pemilihan responden dengan tujuan tertentu kerapkali dijadikan bagian dari upaya
untuk merepresentasikan opini publik. Akurasi dan representasi dalam survey adalah dua hal

D

yang mutlak harus dipenuhi (Muhtadi, 2014). Kebutuhan survey dengan hasil cepat dan
akurat menjadi keinginan banyak kalangan 10 tahun terakhir ini.

PR

1.4.1. Tekhnik Sampling

Penelitian survey dimana data-data dan atau informasi utama diperoleh melalui
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questionare. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih berkualitas dan valid, pengisian
questionare dilakukan denan menggunakan tekhnik wawancara dengan jawaban tertutup
dan semu tertutup. Hal ini merupakan startegi control yang dapat dilakukan untuk
mengkonfirmasi secara langsung terhadap jawaban manakalah terjadi ketidak konsistenan
dari jawaban responden. Dalam penentuan sampling yang terbatas jumlah populasinya kecil,

et

rumusan Slovin (Steph Ellen, eHow Blog, 2010; dengan rujukan Principles and Methods of
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Research; Ariola et al. (eds.); 2006) untuk menentukan responden/sampling sangat mudah
dilakukan yaitu dengan menggunakan rumus:

Dimana:
n

= Sampel

N

= Populasi

e

= Interval Keyakinan (biasanya 0,05 atau 0,01)
Untuk menggunakan rumus tersebut, pertama-tama tetapkan terlebih dahulu taraf

keyakinan atau confidence level (…%) akan kebenaran hasil penelitian (yakin berapa
persen?), atau taraf signifikansi toleransi kesalahan (0,..) terjadi. Misalnya kita ambil taraf
keyakinan 95%, yaitu yakin bahwa 95% hasil penelitian benar, atau taraf signifikansi 0,05
(hanya akan ada 5% saja kesalahan karena “kebetulan benar” terjadi). Jika yang akan kita
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teliti itu sebanyak 1.000 orang karyawan, seperti dicontohkan di muka, dan taraf
signifikansinya 0,05, maka besarnya sampel menurut rumus Slovin ini akan menjadi:

n = N/(1 + Ne^2) = 1000/(1 + 1000 x 0,05 x 0,05) = 286 orang.

Atau

sehingga sampling = 286 orang.

Rumus Slovin ini tentu mempersyaratkan anggota populasi (populasi) itu diketahui
jumlahnya (simbulnya N). Dalam bahasa saya disebut populasi terhingga. Jika populasi tidak
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Y

diketahui jumlah anggotanya (populasi tak terhingga), maka rumus ini tak bisa digunakan.
Lebih-lebih jika populasinya tak jelas (tidak diketahui keberadaannya, apalagi jumlahnya,
misalnya orang yang korupsi atau nikah siri). Teknik sampling yang digunakan pun tentu tak

PR

sesuai (quota, purposive, snowball, accidental, dsb).

D

bisa teknik yang bersifat random (“probability sampling”), harus menggunakan teknik yang

Sehingga dalam penelitian ini, data pemilih per kabupaten adalah populasi yang
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sangat besar sehingga jika menggunakan Slovin, tentu sampling terpilih akan sangat besar
sehingga tidak terjangkau. Maka, penelitian ini menjadikan data pemilih tersebut dijadikan
untuk merumuskan quota dalam penentuan sampel yaitu diambil dari prosentase masingmasing daerah dari 100% total populasi. Tekhnik ini dibenarkan oleh Cohen yang
memberikan acuan bahwa Penelitian Korelasional butuh sampel minimal 30 responden.

et

Penelitian Eksperimental, Kausal-Komparatif, butuh minimal 15 responden/obyek. Penelitian
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Survey (masuk kategori Penelitian Deskriptif) butuh minimal 100 responden kelompok utama
dan minimal 50 responden kelompok minor. Penelitian Lapangan atau Etnografis (kualitatif)
tentunya butuh sampel tidak sebesar penelitian kuantitatif karena tingkat kesulitannya.
Penentuan jumlah sampel juga dibatasi masalah biaya, waktu, uang, dukungan administratif,
jumlah penelitian dan sumberdaya.
Penelitian survey ini menentukan sample dengan tekhnik purposive sampling atau
judgmental sampling yaitu digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan
penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya. Dengan
purposive sampling, peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili
populasi. Metode ini kerap digunakan dalam exploratory research atau dalam field research.
Kelebihan tehnik ini sangat cocok untuk melihat perilaku masyarakat yang beragam
yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sosiologi. Purposive sampling signifikan digunakan
dalam 3 situasi. Pertama, peneliti menggunakan guna memilih responden unik yang akan
memberi informasi penting. Peneliti ingin menggunakan content analysis guna meneliti
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
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Majalah untuk menemukan tema-tema kebudayaan. Ia memilih majalah perempuan populer
untuk penelitian karena trend-nya membicara budaya.
Kedua, peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang sulit
dicapai. Misalnya, peneliti hendak meneliti masalah prostitusi. Mustahil peneliti mendaftar
seluruh nama pelacur di suatu lokalisasi dan secara acak memilih lewat tekhnik simple
random sampling. Untuk itu, peneliti cenderung informasi subyektif (misalnya lokalisasi
pelacuran atau dengan siapa pelacur biasa berhubungan) dan para ahli (polisi susila, satpol
PP, atau LSM pemerhati pelacur) guna mengidentifikasi sampel para pelacur untuk
digunakan dalam penelitian.
Ketiga, tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan
wawancara mendalam. Tujuan penelitian bukan hendak melakukan generalisasi atas

DI

Y

populasi yang lebih besar, tetapi lebih pada kehendak untuk memperoleh informasi yang
mendalam tentang sesuatu hal. Misalnya, Boim menggunakan purposive sampling dalam

D

Focus Group Study seputar apa yang dipikirkan masyarakat tentang dana keistimewaan

1.4.2. Tekhnik Analisis Data

PR

atau terkait isu politik lokal.

Dalam Penelitian Korelasional, terdapat Koefisien Korelasi. Koefisien Korelasi adalah
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suatu statistik yang mengindikasikan derajat dimana dua variabel berhubungan satu sama
lain dengan cara yang linier. Misalnya, hubungan antara kepribadian anak dengan
kepribadian orang tua, konsumsi ganja dengan daya ingat, dan dengar musik rock n’ roll
dengan niat merusak. Koefisien Korelasi berkisar dari -1 hingga 1. Jika Koefisien Korelasi
berkisar dari > = -1 hingga < 0 maka korelasi negatif. Jika Koefisien Korelasi = 0 maka

et

dianggap tidak ada korelasi. Jika Koefisien Korelasi > 0 dan < = 1 maka korelasi positif.
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Mengikuti teori penelitian survey, data-data yang terkumpulkan akan di-check
berdasarkan klasifikasi data yang sempurna/layak analisis, data yang kurang/dapat
diperbaiki, dan data yang rusak. Setelah itu kemudian data diolah atau di-entry dengan
menggunakan SPSS. Dari pengolahan ini akan didapatkan data mentah berupa grafik-grafik
yang semula tidak saling terkait kemudian diberikan makna dengan melakukan teknik antar
variable yang kemudian dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan teoritis.
Misalnya, data dari daerah urban dan rural akan dilihat signifikansi perbedaannya dan juga
memperbandingkan di ketiga kabupaten lokasi penelitian. Selain itu, FGD (Focus Group
Discussion) juga akan ditempuh untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dari data yang telah
dikumpulan dan dianalisis.
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BAB II.
KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1.

Perkembangan Konsep Ketenagakerjaan
Tenaga kerja merupakan kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan atau

lembaga penerima kerja dan dipenuhi oleh pencari kerja. Menurut Lipsey,dkk “tenaga
kerja adalah jumlah tenaga kerja dewasa yang berusia lebih dari 16 tahun yang
bekerja penuh waktu.” Dalam teori klasik, tingkat output dan harga keseimbangan
hanya bisa dicapai bila tingkat tenaga kerja dalam keadaan full employment atau

Y

tingkat tenaga kerja penuh. Sementara keadaan full employment, bisa dicapai bila

DI

mekanisme pasar bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah. Dalam teori
ini mengungkapkan bahwa bila terjadi pengangguran sifatnya hanyalah sementara,

D

dan akan hilang dengan sendirinya melalui mekanisme pasar. Keseimbangan tenaga

PR

kerja dijamin dengan tingkat harga dan upah yang fleksibel.

Teori Keynes mengungkapkan hal berbeda dari teori klasik yang diungkapkan
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Adam Smith dimana tenaga kerja akan mengalami kenaikan bila pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan. Pengangguran akan selalu berlaku, dikarenakan
permintaan agregat tidak selalu mencapai tingkat permintaan yang diperlukan dalam
mencapai tenaga kerja penuh.

Tenaga kerja diartikan sebagai permintaan tenaga kerja. Tersedianya
lapangan kerja nantinya diisi oleh pencari kerja, inilah yang dimaksud dengan tenaga

et

kerja. Secara umum, pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dari penawaran tenaga
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kerja yang ada. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat.
Pandangan mainstream ekonomi terhadap permintaan tenaga kerja adalah

sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya. Maksimalisasi keuntungan
dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis kebutuhan penggunaan tenaga kerja.
Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan angka pengangguran tenaga kerja
merupakan roda penggerak pembangunan ekonomi suatu wilayah. Jumlah dan
komposisi tenaga kerja terus berubah seiring dengan berlangsungnya proses
demografi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara atau wilayah. TPAK
diukur sebagai presentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia
kerja. Indikator ini menunjukan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour
supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Dalam

perencanaan

pembangunan,

data

mengenal

ketenagakerjaan

memegang peranan penting. Tanpa data tersebut tidalah mungkin program
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pembangunan direncanakan dan dilaksanakan. Semakin lengkap dan tepat data
mengenai ketenagakerjaan yang tersedia semakin mudah dan tepat rencana
pembangunan itu disusun.
Yang dimaksud dengan tenaga kerja (Man power) ialah besarnya bagian dan
penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Oleh International Labor
Organization (ILO) diputuskan bahwa seseorang dapat atau belum dapat dilibatkan
dalam kegiatan ekonomi didasarkan pada umur. Di beberapa negara seperti Amerika
Serikat, Jerman Barat dan negara-negara Eropa yang lain, bagian penduduk yang
termasuk usia kerja ialah umur 15-64 tahun. Di indonesia, Badan Pusat Statistik tahun
1998 menentukan batasan usia kerja 15 tahun keatas, yang sebelumnya dengan
batasan usi 10 tahun keatas.
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Secara umum pengukuran kegiatan ekonomi dapat didekati dengan dua
cara, yaitu pendekatan kebiasaan (Gainful worker approach) dan pendekatran saat ini

D

(labour force approach). Dalam pendekatan kebiasaan kurang dapat menggambarkan
yang tepat antara yang bekerja dan yang sedang mencari pekejan. Kelemahan ini

PR

akan dirasakan bila. ingin mengetahui jumlah angkatan kerja yang sedang mencari
pekerjaan atau penganggur terbuka. Konsep ini cenderung menghasilkan angka
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penganggur terbuka relatif kecil.

Pendekatan lain yang banyak dipergunakan adalah pendekatan saat ini.
Dalam pendekatan ini penduduk kelompok umur tertentu dan dalam kurun waktu
seperti sebulan, seminggu yang lalu ditanyakan kegiatan Utama. Dengan demikian
pendekatan ini memberikan batas yang tegas dalam jangka seminggu ini, apa kegiatan

et

utamanya. Oleh karena itu pendekatan saat ini lebih dikenal dengan pendekatan
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aktivitas kini dengan jangka waktu yang tertentu. Di Indonesia yang dimaksud dengan
angkatan kerja adaiah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang secara aktif
melakukan kegiatan ekonomi (BPS, 1983). Angkatan kerja terdiri dan penduduk yang
bekerja, mernpunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak
mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Mereka yang
berumur 15 tahun atau tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah,
mengurus rurnah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan
untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja.
Bekerja diartikan sebagai melakukan sesuatu kegiatan urtuk menghasilkan
atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh
penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu tertentu. Disayangkan
bahwa kurun waktu yang digunakan untuk mendefinisikan apakah seseorang itu bekerja
atau tidak, berbeda dan penelitian satu dengan yang lain, sehingga angka yang
diperoleh mempunyai kesulitan untuk diperbandingkan. Konsep bekerja dan sensus
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penduduk 1971 yakni 2 jam dalam seminggu dengan konsep bekerja dan sensus
penduduk 1980 yakni 1 jam seminggu. Data bekerja 1 jam seminggu ditransformasikan
kedalam bekerja 2 hari seminggu dan sebaliknya seperti disajikan oleh BPS (1983)
secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan. Ini memberikan informasi bahwa
perbedaan. Konsep yang digunakan dalam pengukuran yang berbeda dapat
diperbandingkan dan yang lebih penting adalah diberikan catatan tentang perbedaan
tersebut.
Dengan pendekatan saat ini berarti mereka yang bekerja sekedarnya saja
sudah dianggap bekerja dan dengan demikian yang unemployed yang ekuivalen dengan
penganggur adalah mereka yang tidak bekerja sama sekali dan aktif mencari pekerjaan.
Pengertian ini adalah pengertian penganggur terbuka atau open unemployment (Ananto

DI

2.1.2.

Y

Sigit,1983).
Politik Hukum Ketenagakerjaan

D

Cara pandang terhadap pekerja merupakan penentu paradigma dan politik
ketenagakerjaan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memulai pembahasan dalam

PR

hal ini. Pertama, adalah pandangan tentang manusia dan kerja. Kedua, relasi antara
manifestasi kerja (tenaga) dengan upah. Ketiga, hak dasar pekerja. Membahas ketiga
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hal tersebut, menjadi jelas posisi pekerja dalam konteks kerja, upah dan pekerjaan
dengan hanya menjual tenaga. Selama ini ketiga aspek lebih dipandang dari sudut
produksi dan ekonomi belaka, padahal dimensi manusia, kerja, tenaga, upah dan
alamiah (dasar) pekerja multidimensi dan dalam pola hubungan yang kompleks bahkan
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

et

Reduksi manusia yang mutidimensi ini menjadi hanya ekonomis semata, bahkan
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menjadi alat produksi yang merupakan instrumen produktivitas menjadikan posisi
pekerja hanya komoditi dalam pasar tenaga kerja. Dehumanisasi inilah yang menjadi
pandangan dasar selama ini terhadap pekerja, sehingga pada proses selanjutnya
pekerja semakin teralienasi (terasing) dengan kodrat dasarnya sebagai manusia di
muka bumi ini. Posisi yang demikian ini semakin memperoleh legitimasi dari orientasi
pembangunan Orde Baru yang bertumpu pada pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan
distribusi melalui trickle down effect.
Sejarah membuktikan bahwa pandangan dasar itu gagal, bahkan Orde Baru
mewariskan kebangkrutan perekonomian nasional dan utang luar negeri yang sudah
melampaui batas psikologisnya. Oleh karena itu, strategi kebijakan pembangunan
hendaknya merubah orientasinya dari trilogi Orde Baru yang gagal menjadi pendekatan
keseimbangan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang manusiawi, karena dengan
demikian, dalam posisinya yang sentral dalam pembangunan sebagai instrumen dalam
rangka mencapai kebutuhan dasar manusia. Selama ini paradigma lama selalu
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membela kepentingan pengusaha, segala peraturan perusahaan selalu dipermudah.
Tidak hanya itu, dalam praktiknya pengusaha juga melakukan kesewenang-wenangan,
yang mana upah pekerja dibayar murah dan bila ada protes dari pekerja, pengusaha
mengerahkan militer untuk menindasnya.
Berdasarkan pandangan dasar yang disebutkan di atas, maka kebijakan atau
politik ketenagakerjaan berorientasi pada pengembalian posisi pekerja kepada fitrahnya
sebagai manusia yang jelas harkat dan martabatnya. Pengembalian citra kemanusiaan
pada diri pekerja ini dalam bentuk promosi hak dan perlindungannya, termasuk di
dalamnya adalah akses pemilikan terhadap kekayaan (perusahaan) yang secara hakikat
adalah milik Allah SWT. Dalam merealisasikan program politik ketenagakerjaan yang
demikian, maka dibutuhkan agenda kerja sebagai berikut:
pembinaan

pandangan

dasar

dari

Y

program

orientasi

DI

1) Meningkatkan

pembaharuan pekerja Indonesia.

D

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pekerja Indonesia.

3) Membangun kemitraan sejati sesuai dengan pandangan dasar, sehingga

PR

tercipta saling mempunyai loyalitas, integritas dan profesional di segala bidang.
4) Dalam mengatasi konflik ketenagakerjaan, maka diperlukan pelayanan
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mediator bila terjadi perselisihan serta pembelaan hukum bagi kaum pekerja.
5) Memberikan pelayanan informasi tentang peluang kerja bagi pekerja.
6) Setiap pekerja sepakat dan setuju dengan visi, misi dan tujuan yang sesuai
dengan pandangan dasar.

Agenda politik ketenagakerjaan tersebut akan operasional apabila terdapat suatu

et

kondisi yang mendukungnya, baik secara sistematik maupun kulturnya. Di dalam
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mempersiapkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu tindakan aktual, yaitu:
1) Membangun kekuatan pekerja.
2) Hubungan sosial pekerja dengan produksinya (pekerja pemilik aset
perusahaan).

3) Perlindungan hak pekerja.
4) Kesejahteraan spiritual pekerja.

Sesuai dengan semangat Indonesia baru, paradigma pembangunan politik hukum
di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi. Paradigma lama yang cenderung melihat
pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada
pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek produksi
pembangunan. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan
menentukan kebijakan pemerintah menjadi pro pekerja melalui suatu perubahan yang
resolutif-kompositif, artinya dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara
proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik.
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2.1.3.

Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan
Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan,

ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan
perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang
memerintah).

Dalam

hubungan

dengan

kekuasaan

ekonomi,

permasalahan

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat
(ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. (Philipus, 2003).
Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu
(Philipus, 2003):
Perlindungan hukum preventif, bahwa perlindungan ini bertujuan mencegah

Y

1)

2)

DI

terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum represif, bahwa perlindungan hukum ini bertujuan

D

menyelesaikan sengketa.

Terdapat beberapa norma dasar dalam perlindungan tenaga kerja diantaranya

PR

ialah sebagai berikut:

1) Norma keselamatan kerja yaitu keselamatan kerja yang berhubungan dengan
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mesin, pesawat, alat-alat kerja dan proses pengerjaannya, keadaan tempat
kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2) Norma

kesehatan

kerja

yaitu

berkaitan

dengan

pemeliharaan

dan

mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur
pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.

et

3) Norma kerja yang berupa perlindungan kepada tenaga kerja yang berkaitan
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dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak,
kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh
pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan guna memelihara gairah dan
menjaga perlakuan sesuai dengan martabat manusia dan moral.

4) Terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita
penyakit kuman akibat perkerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan
rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli
warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian.
Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang
lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin yaitu: Perlindungan hukum dari kekuasaan
majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan
yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundangundangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum
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tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis
(Zainal, 2003).
Dari uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana bentuk
perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh majikan karena
melakukan kesalahan berat. Selain itu juga bagaimana upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh pekerja apabila pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak
atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial
merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh
semua Negara. Menurut Imam Soepomo, yang dimaksud dengan Jaminan Sosial

DI
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adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh, dalam hal buruh diluar
kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (Income

2.1.4.

D

Security) dalam hak buruh kehilangan upah karena alasan diluar kehendaknya.
Hubungan Industrial

PR

Istilah hubungan industrial berasal dari kata industrial relation, merupakan
perkembangan dari istilah hubungan perburuhan (labour relation atau labour
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management relations). Menurut Sentanoe Kertonegoro, istilah hubungan perburuhan
memberi kesan yang sempit seakan-akan hanya menyangkut hubungan antara
pengusaha dan pekerja (Sentanoe Kertonegoro,1999:14). Pada dasarnya masalah
hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas, yakni aspek sosial budaya,
psikologi ekonomi, politik hukum dan hankamnas sehingga hubungan industrial tidak
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hanya meliputi pengusaha dan pekerja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat
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dalam arti luas. Dengan demikian, penggunaan istilah hubungan industrial dirasakan
lebih tepat daripada hubungan perburuhan.
Pengertian hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU

Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para
pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengertian di
atas dapat diuraikan unsur-unsur dari hubungan industrial, yakni: adanya suatu sistem
hubungan industrial; adanya pelaku yang meliputi pengusaha, pekerja/buruh dan
pemerintah; adanya proses produksi barang dan/atau jasa (Asri Wijayanti, 2009:57).
Hubungan Industrial di Indonesia, menurut Abdul Khakim (2003:50) mempunyai
perbedaan dengan yang ada di negara lain. Ciri-ciri itu adalah sebagai berikut:
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a. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja,
tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia,
masyarakat, bangsa dan Negara.
b. Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia
yang bermartabat.
c. Melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan,
tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk memajukan perusahaan
Secara umum terdapat lima sistem hubungan industrial, yaitu sebagai berikut
(Wijayanti, 2009):
a. Sistem hubungan industrial atas dasar kegunaan (utility system). Pada bagian ini
hubungan perburuhan diatur sedemikian rupa, sehingga utility buruh dapat
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digunakan sepenuhnya. Ada kebijaksanaan full employment of manpower. Buruh
diberi upah dan jaminan yang tinggi apabila ia dapat memberikan tenaganya

D

dengan maksimal. Tenaga mereka diperas untuk mencapai produksi yang
sebesar-besarnya.

PR

b. Sistem hubungan industrial atas dasar demokrasi (Democratic system). Sistem
ini mengutamakan konsultasi atau musyawarah antara buruh dan majikan.

ar
ia
tD

c. Sistem hubungan industrial atas dasar kemanusiaan (Human system). Sistem ini
tidak begitu memperhitungkan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
d. Sistem hubungan industrial atas dasar komitmen seumur hidup (lif long
commitment/lif time employment). Sistem ini terdapat di Jepang. Buruh
cenderung setia kepada majikan, baik perusahaan dalam keadaan untung atau
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rugi. Buruh mempunyai disiplin yang tinggi, bekerja keras dengan penuh
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dedikasi. Di pihak lain majikan memperlakukan buruhnya sebagai anak dan
dianggap keluarga, dengan memberikan fasilitas-fasilitas.

e. Sistem hubungan industrial atas dasar perjuangan kelas. Muncul atas ide dari
Karl Marx dimana terdapat pertentangan kelas pemilik modal (kapitalis). Semakin
tajam pertentangan maka semakin cepat diselesaikan dengan membinasakan
kapitalis oleh proletar yang lapar yang menuntut keadilan.
Dalam melaksanakan prinsip hubungan industrial perlu adanya sikap mental dan
sikap sosial yang sama antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, sehingga tidak ada
tempat bagi sikap yang berhadapan atau sikap penindasan oleh yang kuat terhadap
yang lemah (Shamad,1995:18). Guna mewujudkan falsafah hubungan industrial dalam
kehiupan hubungan kerja seharihari mutlak perlu suasana yang kondusif dalam
lingkungan kerja.
Suasana tersebut dapat terwujud bila didukung sarana, antara lain (Wijayanti, 2009):
a. Serikat pekerja/serikat buruh
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Yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di
perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak, dan kepentingan pekerja/buruh, dan keluarganya.
b. Organisasi Pengusaha
Yaitu organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang bersifat
demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang secara khusus
menangani bidang hukum industrial dan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan
hubungan industrial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai
salah satu sarana utama terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam
dunia usaha.
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c. Lembaga Kerjasama Bipartite (LKS Bipartit)

Yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

D

hubungan industrial di satu perusahaan, yang anggotanya terdiri dari pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung
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jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
d. Lembaga Kerjasama Tripartite (LKS Tripartit)
forum

komunikasi,

konsultasi

dan
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Yaitu

musyawarah

tentang

masalah

ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
e. Peraturan Perusahaan

Yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-

et

syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
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f. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat
buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instnsi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama sebagai sarana
pendukung yang sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial,
melestarikan dan mengembangkan keserasian hubungan kerja karena PKB
merupakan wahana partisipasi antara pekerja/buruh dan pengusaha.
g. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
Yaitu yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan unsur pekerja/buruh dan
pengusaha.
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h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Yaitu pengadilan hubungan industrial yang sudah dibentuk berdasarkan UU
Nomor 2 Tahun 2004. Pengadilan hubungan industrial merupakan salah satu
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.

2.1.5.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara

serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya
persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat
pekerjaan.
Berdasarkan kasus-kasus perselisihan industrial, penyebab utama yang sering

Y

ditemui di banyak perusahaan dapat dikelompokkan dalam empat kategori

DI

(Gambirowati, 2018).

a) Tuntutan non-normatif, yaitu yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak

D

diatur dalam peraturan perundangan dan perjanjian kerja bersama.
b) Tuntutan normatif, yaitu tuntutan terhadap hak-hak yang telah diatur dalam
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peraturan perundangan dan hak-hak yang telah telah disepakati dalam
perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.
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c) Keterlibatan pihak ketiga, seperti pekerja/buruh dari perusahaan lain atau
serikat pekerja/serikat buruh (afiliasi lain) yang memprovokasi pekerja/buruh
sehingga terjadi perselisihan.

d) Tekanan dari beberapa pekerja di dalam perusahaan yang memaksa pekerja
lain agar ikut berunjuk rasa.

et

Atas dasar uraian di atas, maka manusia dalam hubungan antar pribadi, tidak
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dapat dilepaskan dari interaksi atau hubungannya satu sama lain dalam rangka
memenuhi kebutuhan/kepentingannya, baik bersifat jasmani maupun rohani. Dalam
melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan
perbedaan-pebedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat
melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.
Ronny Hanitijo mengemukakan, bahwa konflik adalah situasi (keadaan) di mana
dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak
dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain
mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Joni Emirson juga mengemukakan
pengertian tentang konflik/perselisihan, sebagai berikut:
Adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan
sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Dalam pengertian ini, konflik dapat
dimaknakan sebagai suatu kondisi di mana pihak yang satu menghendaki agar pihak
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lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan, tetapi pihak lain
menolak keinginan itu.
Asyhadi mengemukakan juga pengertian perselisihan yang dilihat dari aspek
psikologis, yaitu: “Perselisihan merupakan luapan emosi yang mempengaruhi
hubungan seseorang dengan orang lain”.21 Di dalam pada Pasal 1 angka 22 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 dirumuskan pengertian perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:
“Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh

DI

Y

hanya dalam satu perusahaan”.

Pengertian di atas mencerminkan dapat dirasakan cukup memenuhi rasa

D

keadilan, apakah pekerja itu masuk serikat pekerja atau tidak, dan kalau terjadi
perselisihan hubungan industrial tetap mendapatkan perlindungan dari Undang-

PR

Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang 2 Tahun 2004. Atas dasar
pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur dari konflik/ perselisihan tersebut adalah:
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a) Adanya pihak-pihak (dua orang atau lebih).

b) Tujuan yang berbeda, yakni pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain
berbuat/bersikap sesuai dengan yang dikehendakinya.
c) Pihak yang lain menolak keinginan tersebut atau keinginan itu tidak dapat
dipersatukan.

et

Kenyataannya tidaklah mudah menciptakan hubungan industrial yang

Se
kr

harmonis, dan bahkan bukannya tercipta hubungan industrial yang tenang, dalam
arti tenang bekerja dan tenang berusaha tetapi malah keteganganlah yang sering
timbul dalam pelaksanaan hubungan industrial tersebut. Ketegangan antara pekerja
dan pengusaha sering memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial yang
diakibatkan karena banyaknya kepentingan yang saling bertentangan. Konflik
kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya
seseorang merugikan orang lain dan dalam kehidupan bersama konflik itu tidak
dihindarkan.
Sementara itu, bentuk-bentuk perselisihan hubungan industrial pada dasarnya
dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu (Gambirowati, 2018):
a. Perselisihan industrial menurut sifatnya:
1) Perselisihan

kolektif,

yaitu

perselisihan

yang

terjadi

antara

pengusaha/majikan dengan serikat pekerja/ serikat buruh, karena tidak
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adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan.
2) Perselisihan perseorangan, yaitu perselisihan antara pekerja/buruh yang
tidak

menjadi

anggota

serikat

pekerja/serikat

buruh

dengan

pengusaha/majikan.
b. Perselisihan industrial menurut jenisnya:
1) Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul antara pengusaha/majikan
atau kumpulan pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, karena
salah satu pihak dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama tidak
memenuhi isi dari perjanjian kerja tersebut atau melangggar ketentuan
hukum yang berlaku bagi hubungan kerja yang telah mereka sepakati

DI

Y

bersama.

2) Perselisihan kepentingan, yaitu pertentangan antara pengusaha/ majikan

D

atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh sehubungan dengan tidak

keadaan perburuhan.
2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP

PR

adanya persesuaian pendapat mengenai syaratsyarat kerja dan/atau
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Asas atau prinsip penyusunan norma adalah merupakan ratio legalisasi dimana
merupakan prinsip bagi lahirnya suatu Pasal atau ayat dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu untuk memahami maksud atau makna dari suatu rumusan
Pasal atau ayat haruslah terlebih dahulu dikembalikan kepada asas dari pembentukan
Pasal atau ayat tersebut. Yang dimaksudkan dalam asas penyusunan peraturan

et

perundang-undangan adalah asas Pancasila. Pancasila merupakan sebagai sumber

Se
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segala hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilaya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum perlu
mendapatkan perhatian yang seksama dari manajemen. Semakin tinggi kesadaran dan
pemahaman masyarakat tentang hukum, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk
selalu dilindungi oleh hukum. Dalam masyarakat semacam itu, setiap orang menginginkan
setiap aktivitas atau permasalahan yang mereka hadapi harus mendapatkan perlindungan
hukum. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat semena-mena memperlakukan
karyawan/pekerja perusahaan. Sebagai karyawan, mereka dapat menuntut manajemen
perusahaan jika diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif.
Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya gugatan-gugatan yang dilakukan oleh
karyawan atau calon karyawan (yang tentu saja akan mengganggu kelancaran usaha
perusahaan), hal terbaik yang harus dilakukan oleh organisasi, khususnya manajer sumber
daya manusia adalah membuat kebijakan dan/atau prosedur yang tunduk dan mengikuti
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peraturan perundangan yang ada. Di Indonesia ada banyak peraturan perundangundangan yang harus dirujuk oleh para pengusaha dalam pembuatan kebijakan berkaitan
dengan pengelolaan karyawan ataupun calon karyawan, menyangkut hal-hal baik pada
saat pengadaan karyawan, pemekerjaan dan pemberian kesejahteraan, maupun
pemutusan hubungan kerja atau pemensiunan.
Ketenagakerjaan pada awalnya merupakan bidang yang berada dalam ruang lingkup
hukum privat. Namun karena ketenagakerjaan dianggap menjadi bidang yang penting
untuk diatur secara langsung oleh negara. Maka negara turun tangan langsung dengan
membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Sehingga, ketenagakerjaan
tidak lagi bagian dari hukum privat tetapi menjadi bagian dari hukum publik. Alasan lain
mengapa langkah ini dilakukan oleh negara adalah karena banyaknya kasus yang

mendapat

perlindungan.

Pembuatan

regulasi

yang

DI

Y

menjadikan Tenaga Kerja Indonesia dalam maupun luar negeri menjadi korban dan kurang
mengatur

secara

khusus

D

ketenagakerjaan dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan berbagai masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik sebelum dan

PR

sesudah regulasi ketenagakerjaan lahir. Perlu diketahui bagaimana tingkat penerimaan
masyarakat serta pemahaman masyarakat atas lahirnya UU No. 13 tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan. Selain itu juga masih perlu dipertanyakan bagaimana tingkat
perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan kepada pekerja ataupun
pengusaha. Tujuan dari regulasi tersebut juga perlu di identifikasi untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat.

Asas Pancasila dalam ketenagakerjaan adalah hidup dan terintegrasinya nilai-nilai

et

yang bersumber dari kelima Pancasila dalam usaha penciptaan urusan ketenagakerjaan

Se
kr

serta mampu memberikan kebaruan terhadap dunia ketenagakerjaan di Daerah Istimewah
Yogyakarta ke arah yang lebih baik, demi (1) Semakin terwujudnya keadilan sosial baik
secara vertikal maupun horizontal (2) Terjadinya proses-proses partisipatif dan demokratis
(3) terciptanya ruang yang semakin jelas bagi perlindungan buruh dan pekerja (3)
Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi (4)
Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, (5) Memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, (6) Meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja beserta keluarga. (Fritje, 2014).
Dalam asas Pancasila, prinsip Kebinekaan harus ditekankan. Yang dimaksud dengan
prinsip kebinekaan dalam Kondisi Kerja dan hubungan kerja adalah berorientasi pada
keadilan sosial bagi seluruh pekerja dan buruh yang tentu juga terbebas dari seluruh
bentuk diskrimanasi mengingat keberagaaman yang ada di Indonesia baik suku, etnik,
agama, budaya serta golongan. Selanjutnya perwujudan tersebut termaktub dalam
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pembentukan peraturan perundangan yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
peraturan perundang-undangan. Penyusunan harus mempunyai format sebagai berikut:
Pasal UU. 12/2011, Menyebutkan; Dalam membentuk peraturan perundangan harus
dilakukan berdasarkan pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik yang meliputi:
Kejelasan tujuan.

b.

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

c.

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

d.

Dapat dilaksanakan.

e.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

f.

Kejelasan rumusan.

g.

Keterbukaan.

DI

Y

a.

Selanjutnya, Pasal 6 UU 12/2011, menyatakan:

D

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
Pengayoman;

b.

Kemanusiaan;

c.

Kebangsaan;

d.

Kekeluargaan;

e.

Kenusantaraan;

f.

Bhineka Tunggal Ika;

g.

Keadilan;

h.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i.

Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau

j.

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain

et
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a.
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(1)

mencerminkan

asas

sebagaimana

yang

dimaksud

diatas,

Peraturan

Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang ketenagakerjaan
serta peraturan perundangan yang bersangkutan. Dalam menyusun Kajian Kebijakan
Kondisi Kerja, Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di
Industri DIY meliputi:
1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955.

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

26

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.
6.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturana

DI

Y

Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan.

D

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan
Skala Upah.

PR

13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Pedoman Verivikasi Keanggotaan 06/MEN/IV/2005
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Tentang Pedoman Verivikasi Keanggotaan Pekerja/Serikat Buruh.
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Syarat Penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan lain.
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 16/MEN/2011
Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

bahwa

pembangunan

ketenagakerjaan

diselenggarakan

atas

asas

Se
kr

menegaskan

et

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas
pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional,
khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan
ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara
pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pembangunan
ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling
mendukung. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi
fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan produk hukum berupa
peraturan daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip.
Asas-asas pembentukan peraturan daerah ini penting untuk diterapkan karena dalam era
otonomi luas dapat terjadi pembentukan Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas
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dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan
adanya asas-asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah.
2.3.

KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA

2.3.1. Praktik Penyelenggaraan di Indonesia
Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis. Dari
aspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang
ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan
yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di negeri ini. Sebelumnya sudah ada
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-

Y

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tak itu saja, Indonesia

DI

merupakan negara pertama di Asia dan negara ke-lima di dunia yang telah meratifi kasi
seluruh konvensi pokok ILO.

D

Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifi kasi 18 konvensi.
Ini terdiri dari delapan konvensi pokok, delapan konvensi umum, dan dua konvensi
Kendati

demikian,

bukan

berarti

Indonesia

PR

lainnya.

tidak

memiliki

persoalan

ketenagakerjaan. Indonesia merupakan sedikit dari negara yang mampu bertahan
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menghadapi resesi global, yang terjadi pada akhir 1990-an. Dalam beberapa tahun
terakhir, Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga yang
perekonomiannya lebih maju, dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif.
Kendati dampak negatif krisis dirasakan di seluruh wilayah, Indonesia mampu
mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2009 dan 2010 berkat pasar

et

domestik yang besar.
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Sayangnya, penciptaan lapangan kerja tidak selalu dihasikan secara otomatis dari
pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami apa yang terjadi di banyak negara di
dunia, yakni apa yang disebut pertumbuhan angka penggangguran. Dalam banyak hal,
pasar tenaga kerja Indonesia tak pernah sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia.
Persentase pekerjaan informal dan setengah pengangguran (underemployment) kurang
lebih tetap sama sejak 1996, yakni sebelum krisis terjadi. Peluang kerja untuk kaum
muda pun nyaris tidak berkembang selama dasawarsa terakhir.
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Gambar 2.1. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2018
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Sumber: https:/bps.go.id/

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta
orang dibanding Februari 2017. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin. Dalam setahun terakhir,
pengangguran berkurang 140 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,13

et

persen pada Februari 2018.
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Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertinggi
diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,92 persen. Penduduk yang bekerja
sebanyak 127,07 juta orang, bertambah 2,53 juta orang dibanding Februari 2017. Lapangan
pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,68 persen poin), Jasa Lainnya (0,40 persen
poin), dan Industri Pengolahan (0,39 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang
mengalami penurunan adalah Pertanian (1,41 persen poin), Konstruksi (0,20 persen poin),
dan Jasa Pendidikan (0,16 persen poin). Sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen)
penduduk bekerja di kegiatan informal, akan tetapi persentasenya menurun sebesar 0,13
persen poin dibanding Februari 2017.
Dari 127,07 juta orang yang bekerja, sebesar 7,64 persen masuk kategori setengah
menganggur dan 23,83 persen pekerja paruh waktu. Dalam setahun terakhir, setengah
penganggur dan pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 0,02 persen poin dan
1,31 persen poin.
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Gambar 2.2. Sebaran pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019
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Sumber: https://bps.go.id/

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta
orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,12 persen poin. Dalam setahun
terakhir, pengangguran berkurang 50 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi

et

5,01 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah
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Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar
8,63 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 129,36 juta orang, bertambah 2,29 juta orang dari
Februari 2018. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk
yang bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,43 persen poin),
Perdagangan (0,39 persen poin), dan Konstruksi (0,34 persen poin). Sementara lapangan
pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian (1,00 persen poin);
Administrasi Pemerintahan (0,23 persen poin); serta Informasi dan Komunikasi (0,06 persen
poin). Sebanyak 74,08 juta orang (57,27 persen) bekerja pada kegiatan informal.
Selama setahun terakhir (Februari 2018–Februari 2019), pekerja informal turun
sebesar 0,95 persen poin. Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh
(jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 69,96 persen. Sedangkan penduduk yang
bekerja dengan jam kerja 1–7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 2,69
persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu
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(22,67 persen) dan pekerja setengah penganggur (7,37 persen). Rata-rata upah buruh
berdasarkan hasil Sakernas Februari 2019 sebesar 2,79 juta rupiah. Rata-rata upah buruh
laki-laki sebesar 3,05 juta rupiah dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,33 juta
rupiah.
Terdapat 7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih
rendah daripada rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan
universitas sebesar 4,34 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar
1,73 juta rupiah.

2.3.2. Praktik Penyelenggaraan di DIY
Jumlah penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Daerah

Y

Istimewa Yogyakarta pada Februari 2018 diperkirakan mencapai 2,97 juta jiwa. Jumlah

DI

penduduk usia kerja laki-laki tercatat 1,45 juta dan perempuan 1,51 juta orang. Secara total
terjadi kenaikan bila dibandingkan keadaan pada Februari 2017 dengan penduduk usia kerja

D

sebanyak 2,94 juta orang. Untuk jumlah penduduk usia kerja di daerah perkotaan pada
Februari 2018 jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia kerja di daerah
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perdesaan. Penduduk usia kerja di daerah perkotaan berjumlah sekitar 2,14 juta orang,

jiwa.

ar
ia
tD

sedangkan penduduk usia kerja yang tinggal di daerah perdesaan tercatat sekitar 0,82 juta

Dari total penduduk usia kerja tersebut, yang tergolong sebagai Angkatan Kerja (AK)
pada Februari 2018 sebesar 72,21 persen atau meningkat dibandingkan keadaan pada
Februari 2017 yang mencapai 69,87 persen. Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, angkatan
kerja laki-laki pada Februari 2018 tercatat sekitar 80,90 persen, sementara angkatan kerja
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perempuan 63,87 persen.
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Tabel 2.1. Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu Sebelum
Pencacahan dan Jenis Kelamin Februari dan Agustus 2017

Klarifikasi
Wilayah/Kegiatan
Perkotaan
(N)
Perkotaan
(%)
AK
Bekerja
Pengangguran
Bukan AK
Sekolah
Mengurus RMT
Lainnya
Perdesaan

Laki-laki

Perempuan

1.072.235

1.072.456

Laki-laki+
Perempuan
2.144.691

100

100

100

78,55
75,74
2,81
21,45
9,24
8,63
3,58

60,76
58,09
2,67
39,25
10,54
26,12
2,58

69,65
66,91
2,74
30,35
9,89
17,38
3,08

380.697

440.934

821.631

LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

31

(N)
Perdesaan
(%)
AK
Bekerja
Pengangguran
Bukan AK
Sekolah
Mengurus RMT
Lainnya

100

100

87,53
86,55
0,98
72,47
5,63
3,43
3,41

71,44
70,73
0,71
28,56
4,51
21,51
2,54

78,89
78,06
0,83
21,11
5,03
13,14
2,94

Perkotaan +
Perdesaan
(N)
Perkotaan +
Perdesaan
(%)
AK
Bekerja
Pengangguran

1.452.932

1.513.390

2.966.322

100

100

100

80,90
78,57
2,33

63,87
61,77
2,10

72,21
70,00
2,21

Bukan AK
Sekolah
Mengurus RMT
Lainnya

19,10
8,30
7,27
3,53

36,13
8,79
24,78
2,56

27,79
8,55
16,20
3,04
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Sumber: BPS DIY, 2019

Y

100

et

Penduduk usia kerja yang tidak tergolong dalam angkatan kerja disebut bukan
angkatan kerja. Tabel di atas menunjukkan bahwa bukan angkatan kerja di Daerah Istimewa
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Yogyakarta sebesar 27,79 persen. Untuk penduduk bukan angkatan kerja, persentase di
wilayah perkotaan lebih kecil dibandingkan wilayah perdesaan pada Februari 2018 masingmasing sebesar 19,10 persen untuk wilayah perkotaan dan 36,13 persen untuk wilayah
perdesaan. Penduduk perempuan bukan angkatan kerja perkotaan dan perdesaan selalu
lebih besar dibandingkan dengan laki-laki selama periode yang sama, hal ini menunjukkan
bahwa secara persentase perempuan lebih banyak berperan sebagai penanggung jawab
rumah tangga dibandingkan laki-laki yang memiliki peran lebih dan tanggung jawab secara
ekonomi.
Persentase penduduk usia kerja menurut kegiatan pada Februari 2018 tercatat
sebesar 70,00 persen bekerja dan 2,21 persen pengangguran. Persentase penduduk yang
bekerja mengalami peningkatan pada kondisi Februari 2018 jika dibandingkan dengan
kondisi Februari 2017, sebesar 0,05 persen poin sebesar 69,95 persen. Hal yang sama
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terjadi terhadap pengangguran pada periode waktu yang sama yaitu mengalami peningkatan
sebesar 0,16 persen poin sebesar 2,05 persen.
Untuk persentase penduduk bukan angkatan kerja pada Februari 2018 adalah: 8,55
persen sekolah, 16,20 persen mengurus rumah tangga, dan lainnya 3,04 persen. Sementara
untuk komposisi penduduk bukan angkatan kerja pada Februari 2017 adalah 8,88 persen
sekolah, 15,55 persen mengurus rumah tangga, dan 3,57 persen lainnya. Sedangkan untuk
kondisi Agustus 2017, penduduk bukan angkatan kerja memiliki komposisi 9,02 persen
sekolah, 15,95 persen mengurus rumah tangga dan 3,51 persen lainnya.
Persentase penduduk usia kerja menurut kegiatan pada Agustus 2017 tercatat sebesar
69,36 persen bekerja dan 2,16 persen pengangguran. Persentase penduduk yang bekerja
tampak mengalami peningkatan pada kondisi Agustus 2017 jika dibanding kondisi Februari
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2018 sebesar 0,64 persen poin dari 69,36 persen menjadi 70,00 persen. Untuk
perbandingan kondisi Februari 2017 dengan Agustus 2017 terlihat bahwa terjadi penurunan
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persentase penduduk bekerja sebesar 0,59 persen poin dari sebesar 69,95 persen pada
Februari 2017 menjadi 69,36 persen pada Agustus 2017.

PR

Struktur umur tenaga kerja secara umum berpola U terbalik. Rendah pada usia muda,
mencapai puncak pada usia 25 – 29 tahun baik secara umum maupun dibedakan menurut
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jenis kelamin laki-laki dan perempuan, secara perlahan menurun pada usia yang lebih tua.
Pada Februari 2018 tampak peningkatan proporsi tenaga kerja pada usia awal tenaga
produktif mulai usia 15 – 39 tahun dengan nilai sekitar 10 persen. Dilihat menurut jenis
kelaminnya, usia awal tenaga produktif baik untuk laki-laki maupun perempuan mulai usia
15-39 tahun, hal yang sama untuk usia awal tenaga produktif mulai 15-39 tahun pada
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Februari 2017. Berakhirnya usia produktif perempuan kurang lebih sama dibanding usia
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produktif laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan semakin setara dengan
kondisi laki-laki.

2.4. IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH
TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mejemuk yang terdiri dari beranekaragam
suku, bangsa, agam, dan golong. Maka dari itu peraturan yang jelas sangat diperlukan baik
peraturan berupa norma maupun peraturan lainnya. Peraturan dibuat untuk ditaati dan
dipatuhi bukan hanya sekedar dijadikan alat kelengkapan negara saja. Penerapan norma
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan agar
kegiatan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan benar.
Penerapan norma hukum dalam Kehidupan Sehari-hari adalah tanggung jawab setiap
warga negara. Sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum, kita harus menyadari
pentingnya hokum sebagai pedoman dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan
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bernegara. Ketentuan-ketentuan norma hukum dan norma lainnya harus diterapkan dalam
berbagai kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan keluarga, misalnya: berlaku sopan dan santun terhadap sesama
anggota keluarga lainnya; menghormati orang tua atau yang dituakan dalam keluarga,
mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan dalam keluarga; menyayangi adik, hidup rukun,
menyelesaikan masalah dengan baik. menciptakan rasa aman dan tenteram di
lingkungannya; tidak membuang sampah di sembarang tempat; tidak merusak fasilitas
umum; mematuhi aturan lalu lintas, tidak main hakim sendiri.
Menaati semua peraturan perundangan yang berlaku; melaksanakan Pancasila dan
UUD 1945 secara benar; menghindari tindak pelanggaran KKN dalam setiap pemberian
pelayanan publik; memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan.
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Penerapan norma dan peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus
dilakukan dengan konsekuen dan konsisten. Jika tidak, akan terjadi kerawanan dan bahaya

D

yang akan timbul ditengah masyarakat seperti (Gambirowati, 2018):

2. Timbulnya kecemburuan sosial.
3. Terjadinya pertentangan dan konflik.

PR

1. Munculnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
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4. Terjadinya ketidakbenaran dan ketidakadilan
5. Terselisihnya kepentingan rakyat.

6. Terpicunya gerakan sparatisme dan lain sebagainya.
Penerapan norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara difokuskan
untuk mengatur perilaku pengemban kekuasaan dan aspirasi rakyat. Selain itu untuk
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mengatur hubungan antara Lembaga, aparat hukum yang dan keamanan. Tak terkecuali
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masalah hubungan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Hubungan antara buruh
sebagai pekerja dan perusahaan sebagai tempat mereka bekerja menjadi sangat penting
untuk diperhatikan, agar keduabelah pihak melakukan hak mereka dan melaksanakan
kewajiban yang sama-sama diemban dengan baik, tanpa ada diskrimasi terhadap
perseorangan atau golongan.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih kurang baik inilah yang menjadi
salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Pelaku pasar
kerja terdiri dari (1) pengusaha yang membutuhkan tenaga, (2) pencari kerja, (3) perantara
atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk
saling

berhubungan

(Simanjuntak,

1985).

Masalah

dalam

pasar

kerja

adalah

ketidakseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan dapat
digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu (Suroto, 1992).
a) Masalah kelebihan tenaga kerja yang timbul apabila tenaga kerja lebih besar
daripada kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat (Suplay > Demand).
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b) Masalah kekurangan tenaga kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja
kurang dari kebutuhan tenaga kerja (Suplay < Demand).
c) Masalah rintangan pasar kerja yang timbul apabila persediaan tenaga kerja
sebenarnya sudah sesuai dengan kbutuhan tenaga kerja dalam masyarakat, akan
tetapi nyatanya karena adanya sesuatu rintangan, keduanya tidak dapat bertemu
pada tempat dan waktu yang sama. Disini masalahnya terletak dalam mekanisme
penyaluran (Suplay < Demand).
d) Masalah dalam lingkungan pekerjaan, baik pekerjaan-pekerjaan dalam hubungan
kerja (upahan atau buruhan dan kontrakan), maupun dalam pekerjaan sendiri.
Masalah ini menyangkut pendapatan, kepastian tenaga kerja untuk memiliki dan
mempertahankan pekerjaannya, keselamatan jasmani, ketentraman, perlakuan adil
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dan produktivitas kerja. Kelompok masalah ini disebut ketidaklayakan dalam
lingkungan kerja (Suplay xDemand).

D

Dari berbagai macam masalah yang ada diatas, penerapan Undang-undang
khususnya Ketenagakerjaan juga menjadi mengalamai permasalahannya sendiri, yang juga

PR

berimpilkasi terhadap seluruh objek yang ada di dalam Undang-undang tersebut. Ada
beberapa pihak yang yang terlibat dan mendapat Implikasi langsung dari diterapkannya
ketenagakerjaan

tersebut
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undang-undang

yang

pertama

Buruh/Pekerja,

Perusahaan/Pengusaha dan Pemerintah.
a. Pekerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan atau ketenagakerjaan.
Selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan
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Belanda juga karena Peraturan Perundang-undangan yang lama (sebelum UU No.13
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tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman
penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli,
tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Orang-orang ini disebut sebagai
“Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun
swasta disebut sebagai karyawan atau pegawai (White Collar). Pembedaan yang
membawa konsekuensi pada perlakuan dan hakhak tersebut oleh pemerintah Belanda
tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.
Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan
buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang
maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU
No.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni buruh adalah
barang

siapa

yang

bekerja

pada

majikan

dengan

menerima

upah.

Dalam

perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti
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dengan istilah pekerja. Sebagai yang diusulkan oleh pemerintah (Depnaker) pada waktu
kongres PBSI II tahun 1985.
Alasan pemerintah karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian
bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan
berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis dalam UU No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membedakannya dengan tenaga kerja.
Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Pasal 1 butir (2) UU No.13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan pengertian pekerja dalam UU No.13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
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upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Implikasi paling nyata yang dirasakan oleh para pekerja khususnya di kawasan

D

DIY adalah Pekerja sudah dilindungi hak dan kewajibannya oleh undang-undang,
namun walaupun dengan demikian masih banyak pelanggaran yang terjadi seperti
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Pemutusan Hubungan Kerja khususnya tentang Pemutusan Hubungan kerja kemudian
Pemerintah menghasilkan UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
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Hubungan Industrial (PHI). Selanjutnya UU PHI memuat tentang Pengadilan Hubungan
Industrial yang menggantikan fungsi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
ditingkat Daerah dan ditingkat Nasional.

Selanjutnya bagaimana menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial bagi
Pekerja/buruh Outsourcing? Jawaban yang paling normatif berdasarkan UU No 2 tahun
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2004. Namun menjadi apakah hal yang normatif tersebut dapat dijalankan?
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Dalam jenis pekerjaan outsourcing perjanjian paling lama 2 tahun dan dapat
diperpanjang satu kali saja Pasal 59 ayat 4 UU No 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Jika Pasal 59 ayat 4 ini ditafsirkan maka setelah itu seorang
buruh/pekerja tidak dapat lagi bekerja di perusahaan atau pabrik yang sama untuk
seterusnya.

Apalagi disebutkan perjanjian kerja paling lama 2 tahun itu artinya perjanjian kerja
dapat saja kurang dari 2 tahun. Jika dikaitkan dengan Pemutusan Hubungan kerja maka
perjanjian kerja waktu tertentu sebenarnya bentuk PHK untuk menghindari prosedur
PHK yang telah diatur dalam UU No 2 tahun 2004. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal
154 poin b UU UU

No.13 tahun 2003 menyatakan salah satu syarat orang di PHK

tanpa harus melalui lembaga penyelesaiaan hubungan industrial jika perjanjian kerja
berakhir.
Sebenarnya pekerjaan waktu tertentu ini dimaksudkan untuk mempermudah di
PHK bagi pekerja/buruh. Jika dikaitkan dengan Pasal 156 ayat 2 UU N0 13 tahun 2003,
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perhitungan upah pesangon yang terkecil dengan masa kerja 1 tahun dan masa kerja 8
tahun. Pasal ini mensyaratkan bahwa yang boleh dibayarkan pesangonnya hanya
memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun.
Disinilah banyak terjadi masalah tentang ketenaga kerjaan karena banyak kasus
pengusaha hanya memberikan perjanjian kerja tidak lebih dari satu tahun untuk waktu
kerja tertentu. Bahkan untuk tidak memberikan status hukum yang jelas, maka
pengusaha mempekerjakan pekerja dengan status borongan tanpa perjanjian kerja.
Dalam UU ini memang secara jelas diatur tentang tahapan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu
Mediasi Pasal 8 dan seterus atau konsiliasi Pasal 17 dan seterus atau artibtrase Pasal
29 dan seterusnya. Ketiga jenis penyelesaian ini berdiri sendiri dan bukan tingkatan.
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Kesemua penyelesaian perselisihan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari.
Kalau dalam penyelesaian tersebut para pihak tidak sepakat maka dapat diajukan

D

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 55 dan seterus kecuali untuk
Arbitrase. Pengadilan Hubungan Industrial diberikan waktu 50 hari untuk menyelesaikan

PR

perselisihan hubungan industrial Pasal 103. Untuk tingkat Mahkamah Agung atau
kasasi perselisihan hubungan industrial harus diputus paling lambat 30 hari Pasal 115.
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Prosedur Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial jika ditilik dari jadwalnya
memang sangat singkat tidak lebih dari 100 hari. Namun fakta membuktikan bahwa
ternyata Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial lebih dari 100 hari.
Padahal yang perlu dicatat Sengketa Hubungan Industrial adalah nasib dan hakhak normatif yang seharusnya diperoleh buruh karena seingkali pihak pengusaha tidak
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prosedural dalam melakukan PHK atau tidak memberikan hak normamtif terhadap
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buruh. Waktu yang begitu lama membuat hak-hak buruh tidak jelas, termasuk nasib
keluarga buruh.

b. Perusahaan/Pengusaha

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh. Istilah majikan ini juga sangat populer
karena Perundang-undangan sebelum UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menggunakan istilah majikan. Dalam UU No.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan menyebutkan bahwa majikan adalah orang atau badan hukum
yang mempekerjakan buruh. Sama halnya dengan istilah buruh Istilah majikan juga
kurang sesuai dengan konsep hubungan industrial, karena istilah majikan berkonotasi
sebagai pihak yang selalu berada diatas sebagai lawan atau kelompok penekan dari
buruh kerja yang mempunyai kedudukan secara yuridis merupakan mitra kerja yang
mempunyai kedudukan yang sama, karena itu lebih tepat jika disebut dengan istilah
pengusaha. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah
pengusaha, dalam Pasal 1 butir (5) menjelaskan pengertian pengusaha adalah:
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a) Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusaaan 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 diluar wilayah Indonesia.
Sedangkan pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
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mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan
imbalan dalam bentuk lain.

D

c. Pemerintah

Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum perburuhan/ ketenagakerjaan

PR

bertujuan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena
jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial
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ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan
keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit dicapai, karena pihak
yang merasa kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah
turut campur tangan melalui Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan jaminan
kepastian hak dan kewajiban para pihak.

et

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, sejak awal tahun 2019
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banyak menerima laporan tentang permasalahan ketenagakerjaan terkait kontrak dan
telatnya perusahaan membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Jumlah pengaduan sampai triwulan ini (Januari hingga Maret 2019) kurang lebih 12
pengaduan. Kebanyakan di perusahaan sedang yang mempekerjakan 50 sampai 100
orang Terkait kontrak, perjanjian kerja yang dilakukan tidak sesuai kontrak yang
ditandatangani di awal. Misalnya, kontrak kerja yang terus diperpanjang oleh perusahaan
tanpa adanya kepastian dan tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Berdasarkan aduan yang diterima Disnakertrans DIY, pekerja telah melakukan
tugas sesuai kontrak kerja. Sementara, kontrak kerja yang lebih dari tiga tahun
merupakan sebuah pelanggaran. Pengaduan terkait BPJS karena iuran atau premi yang
terlambat dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga, saat karyawan ingin mengklaim BPJS
pun terkendala. Selain itu, permasalahan yang diterima juga terkait pemutusan hubungan
kerja (PHK). "Masalah di PHK dan pesangon belum bisa cair itu juga permasalahan yang
sering datang ke tempat kita.
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Imam Soepomo memisahkan antara penguasa dan pengawasan sebagai para
pihak yang berdiri sendiri dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan, namun antara
keduanya merupakan satu kesatuan sebab pengawasan bukan bidang yang berdiri
sendiri tetapi merupakan bagian dari ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Depnaker
(Departemen Tenaga Kerja). Sebagai bidang yang bertanggung jawab terhadap masalah
ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) juga melengkapi dengan
berbagai lembaga yang secara teknis membidangi hal-hal khusus yakni:
a) Balai latihan kerja menyiapkan/ memberikan bekal kepada tenaga kerja melalui
latihan kerja.
b) Balai Pelayanan Penempatan Kerja Indonesia (BP2 TKI) sebagai lembaga yang
menangani masalah penempatan tenaga kerja untuk bekerja baik disektor formal
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mapun informal dalam maupun luar negeri.

c) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), menyelesaikan perselisihan

D

perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dan sebagai lembaga
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perizinan dalam masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 17 (Tujuh Belas)
peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, maka disimpulkan
sebagai berikut:
1. Sebanyak 1 (satu) undang-undang perlu diganti yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah beberapa kali di judicial review oleh
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan butir ke 237 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa

Y

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika

DI

Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan
berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan

D

Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam
Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

PR

2. Sebanyak 5 (lima) undang – undang perlu diubah, yakni:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

b.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

c.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;

d.
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a.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial; dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

et

e.
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3. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang perlu dicabut yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
4. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang perlu diubah yakni:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
5. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Presiden, yang beberapa ketentuan Pasalnya perlu diubah,
yakni:
a.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 Pengawasan Ketengakerjaan; dan

b.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.

6. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Menteri, yang beberapa ketentuan Pasalnya perlu diubah,
yakni:
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a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain;
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala
Upah.
Hasil analisi diatas didukung oleh temuan hasil Kajian Kebijakan Kondisi Kerja,
Hubungan Kerja Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan Di Industri Daerah
Istimewa Yogyakarta, Yang dilakukan pada lingkungan ketenagakerjaan di DIY. Adapun
objek dari kajian ini adalah Pegawai kontak industri di DIY, pemilik/atasan/manager
perusahaan dilingkungan DIY, buruh harian lepas atau pekerja rumahan di DIY. Kajian ini
menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data.
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Deskripsi umum atau deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi
jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pengalaman bekerja. Penjelasan rinci tentang profil

D

masing-masing responden sebagai berikut:
a. Jenis Kelamin
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Deskripsi karakteristik responden berdasarkan gender disajikan dalam gambar 3.1.
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dibawah ini.

Gambar 3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam %)
Sumber: diolah dari data primer, 2019

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa secara umum reponden yang paling banyak dalam
penelitian ini adalah responden berjenis kelamin laki-laki. Jumlah responden berdasarkan
jenis kelamin yang berprofesi sebagai pegawai kontrak yaitu laki-laki sebesar 66,7% dan
perempuan sebesar 33,3%. Pada responden yang berprofesi sebagai pimpinan
perusahaan, jumlah responden laki-laki sebesar 81,3% dan perempuan sebesar 18,8%.
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Selain itu, jumlah responden laki-laki yang berprofesi sebagai buruh harian lepas atau
pekerja rumahan yaitu sebesar 46,9% dan perempuan sebesar 53,1%.
b. Usia
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia disajikan dalam gambar 3.2.
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dibawah ini.

Gambar 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia (dalam %)
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Sumber: diolah dari data primer, 2019

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan usia memiliki
sebaran yang sangat beragam. Jumlah responden berdasarkan usia pada responden
yang berprofesi sebagai pegawai kontrak yaitu usia 26 – 35 tahun yaitu sebesar 33,3%,

et

usia 36 – 45 tahun sejumlah sebesar 30% dan usia 46 – 55 tahun sebesar 36,7%.
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Pada responden yang berprofesi sebagai pimpinan perusahaan, jumlah responden
berdasarkan usia yaitu usia 26 – 35 tahun yaitu sebesar 21,9%, usia 36 – 45 tahun
sebesar 37,5% dan usia 46 – 55 tahun sebesar 40,6%. Selain itu, Jumlah responden
berdasarkan usia pada responden yang berprofesi sebagai buruh harian lepas yaitu usia
26 – 35 tahun yaitu sebesar 25%, usia 36 – 45 tahun sebesar 34,4% dan usia 46 – 55
sebesar 40,6%.
c. Pendidikan
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan disajikan dalam gambar 3.3
dibawah ini.
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DI

Sumber: diolah dari data primer, 2019

Y

Gambar 3.3. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan (dalam %)

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan pendidikan memiliki

D

sebaran yang sangat beragam. Jumlah responden berdasarkan pendidikan pada

PR

responden yang berprofesi sebagai pegawai kontrak yaitu D1- D3 sebesar 13,3%, S1

43,3%.
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sebesar 43,3% dan responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK sebesar

Pada responden yang berprofesi sebagai pimpinan perusahaan, jumlah responden
berdasarkan pendidikan yaitu SMA/SMK sebesar 6,3%, D1-D3 sebesar 9,4%, S1 sebesar
78,1% dan S2-S3 Sebesar 6,3%. Selanjutnya, jumlah responden berdasarkan pendidikan
pada responden yang berprofesi sebagai buruh harian lepas yaitu SD-SMP sebesar

et

40,6%, SMA/SMK yaitu sebesar 53,1%, D1-D3 sebesar 3,1% dan S1 sebesar 31,1%.
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d. Pengalaman Menggunakan Internet
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pengalaman menggunakan internet
disajikan dalam gambar 3.4 dibawah ini.
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Gambar 3.4. Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Bekerja (dalam %)
Sumber: diolah dari data primer, 2019

D

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan pengalaman

PR

bekerja yang bervariatif. Jumlah responden berdasarkan pengalaman bekerja pada
responden yang berprofesi sebagai pegawai kontrak yaitu bekerja 3-5 tahun sebesar

ar
ia
tD

40%, bekerja 5-7 tahun sejumlah 3,3% dan bekerja >7 tahun sebesar 56,7%.
Pada responden yang berprofesi sebagai pimpinan perusahaan jumlah responden
berdasarkan pengalaman bekerja yaitu bekerja 3-5 tahun sebesar 47,5%, bekerja 5-7
tahun sebesar 3,1% dan bekerja >7 tahun sebesar 59,4%. Selanjutnya, jumlah responden
yang berprofesi sebagai buruh harian lepas berdasarkan pengalaman bekerja yaitu
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sebesar 53,1%.

et

bekerja 3-5 tahun sebesar 31,3%, bekerja 5-7 tahun sebesar 15,6% dan bekerja >7 tahun
3.1. KONDISI KERJA

Stewart and Stewart (1983: 53), kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau
keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para
karyawan yang bekerja didalam lingkungan tersebut. Yang dimaksud adalah kondisi kerja
yang baik yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitasnya
kerjanya dengan baik dan maksimal. Meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan
karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, serta keselamatan dan keamanan kerja,
temperatur, kelambapan, ventilasi, penerangan, kebersihan, gerakan, kebisingan, faktor
ruangan tempat kerja dan lain–lain.
Menurut Newstrom (1996:469), kondisi kerja berhubungan dengan penjadwalan dari
pekerjaan, lamanya bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari atau malam selama orangorang bekerja. Maka sebab itu kondisi kerja yang terdiri dari faktor-faktor seperti kondisi fisik,
kondisi psikologis, dan kondisi sementara dari lingkungan kerja, harus diperhatikan agar
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para pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan
produktivitas kerja dan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi kondisi kerja.
Kondisi fisik dari lingkungan atau tempat kerja di sekitar dan sekeliling karyawan
sangat perlu diperhatikan oleh pihak badan usaha atau perushaan, sebab karena hal
tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan
dapat melaksanakan tugas dalam bekerja tanpa mengalami gangguan dalam bekerja.
Memperhatikan kondisi fisik dari lingkungan atau sekeliling tempat kerja karyawan dalam hal
ini berarti berusaha menciptakan atau menerapkan kondisi lingkungan kerja yang sesuai
dengan keinginan perusahaan dan karyawan dan kebutuhan para karyawan sebagai
pelaksana kerja pada tempat kerja tersebut.
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Kondisi fisik dari lingkungan kerja menurut Newstrom (1996:469) ,”among the more
obvious factors that can affect the behavior of workers are the physical conditions of the work

D

environment, including the level of lighting, the usual temperature, the level of noise, the
amounts and the types of airbone chemicals and pollutans, and aesthetic features such as

PR

the colors of walls and flors, and the presence (or absence) of art work, music, plants
decorative items”, yang dapat diartikan atau berarti bahwa faktor yang lebih nyata dari faktor-
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faktor yang lainnya dapat mempengaruhi perilaku para pekerja adalah kondisi fisik, dimana
yang termasuk didalamnya adalah tingkat tata cahaya, suhu udara, tingkat kebisingan,
jumlah dan macam-macam radiasi udara yang berasal dari zat kimia dan polusi-polusi, ciriciri estetis seperti warna dinding dan lantai dan tingkat ada (atau tidaknya) seni didalam
bekerja, musik, tumbuh-tumbuhan atau hal-hal yang menghiasi tempat kerja.

et

Menurut Handoko (1995:84), “lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang
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terdapat di sekitar tempat kerja, yang meliputi temperatur, kelembaban udara, sirkulasi
udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, warna dan lain-lain yang
dalam hal ini berpengaruh terhadap hasil kerja manusia tersebut”.
Permasalahan ketenagakerjaan di berbagai daerah salah satunya adalah kondisi kerja
yang tidak ramah akan keselamatan pegawainya. Jika tempat kerja aman dan sehat, setiap
orang dapat melanjutkan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Sebaliknya, jika
tempat kerja tidak terorganisir dan banyak terdapat bahaya, kerusakan dan absen sakit tak
terhindarkan, mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pekerja dan produktivitas
berkurang bagi perusahaan. Meskipun kenyataannya, para pengusaha telah secara hati-hati
merencanakan strategi bisnis mereka, banyak yang masih mengabaikan masalah penting
seperti keselamatan, kesehatan dan kondisi kerja. Biaya untuk manusia dan finansial
dianggap besar.
Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih
dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta
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pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka menunjukkan, biaya
manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi. Dalam istilah ekonomi, diperkirakan bahwa
kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan di beberapa negara dapat mencapai 4 persen dari Produk Nasional Bruto (PNB).
Biaya

langsung

dan

tidak

langsung

dari

dampak

yang

ditimbulkannya

meliputi

(Aryantiningsih, 2015):
1) Biaya medis;
2) Kehilangan hari kerja;
3) Mengurangi produksi;
4) Hilangnya kompensasi bagi pekerja;
5) Biaya waktu/uang dari pelatihan dan pelatihan ulang pekerja;
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6) Kerusakan dan perbaikan peralatan;
7) Rendahnya moral staf;

D

8) Publisitas buruk; dan
9) Kehilangan kontrak karena kelalaian.

PR

Kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja dipandang sebagai bagian tak
terhindarkan dari produksi. Namun, waktu telah berubah. Sekarang ada berbagai standar
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hukum nasional dan internasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang harus
dipenuhi di tempat kerja. Standar-standar tersebut mencerminkan kesepakatan luas Antara
pengusaha/pengurus, pekerja dan pemerintah bahwa biaya sosial dan ekonomi dari
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus diturunkan. Sekarang dipahami bahwa
semua biaya ini memperlamban daya saing bisnis, mengurangi kesejahteraan ekonomi

et

negara dan dapat dihindari melalui tindakan di tempat kerja yang sederhana tetapi konsisten.
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Tindakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja tidak
harus mahal. Namun, seperti perbaikan dalam operasional atau penjualan, hal itu perlu
dilakukan sebagai komitmen jangka panjang oleh para pekerja, manajer dan perwakilan
mereka. Hal ini tidak bisa hanya ditangani dalam seminggu sebelum inspeksi pabrik atau
kunjungan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan. Juga tidak bisa diabaikan begitu saja karena
resesi. Pencegahan gangguan kesehatan kerja yang terkait cedera, sakit dan kematian
adalah bagian kontinuitas dari hari-hari kegiatan usaha. Selain membutuhkan perhatian yang
terus menerus, tindakan efektif pada keselamatan dan kesehatan kerja menuntut komitmen
bersama dari pekerja dan pengusaha. Pekerja dan pengusaha harus siap untuk
menghormati prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang diakui dengan baik.
Mereka juga harus menjaga, mengikuti dan terus mengevaluasi kebijakan dan praktekpraktek yang ditetapkan. Tingkat komitmen hanya dapat dibangun jika pekerja, supervisor
dan manajer bekerja sama untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan
kerja yang mereka mengerti dan percaya.
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Adapun kondisi kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikomparasikan dari
berbagai kalangan sebagai berikut:
Gambar di bawah ini adalah gambaran kondisi kerja bagi pegawai kontrak, buruh
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harian lepas dan tanggapan dari berbagai perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PR

Gambar 3.5. Kondisi Kerja Pegawai Kontrak (dalam %)
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Sumber: diolah dari data primer, 2019

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kondisi kerja bagi pegawai kontrak di
beberapa perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dinalai baik dan cukup
mendukung kegiatan produksi para pegawainya. Akan tetapi, penilaian yang menilai bahwa
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et

kondisi kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak baik pun tidak dapat diabaikan.

Gambar 3.6. Kondisi Kerja Buruh Harian (dalam %)
Sumber: diolah dari data primer, 2019
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Berbeda halnya dengan pegawai kontrak, bagi para buruh harian lepas, kondisi kerja
mereka dianggap bukan merupakan kondisi kerja yang baik. Tanggapan negatif pada
gambar 3.5. menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kondisi kerja yang diberikan kepada
buruh harian lepas. Tanggapan negatif ini, bertentangan dengan tanggapan yang diberikan
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oleh para stakeholder perusahaan pada gambar 3.6.

Gambar 3.7. Kondisi Kerja Pegawai Tetap Perusahaan (dalam %)
Sumber: diolah dari data primer, 2019

Para pimpinan perusahaan menganggap bahwa, kondisi kerja yang diberikan
perusahaan kepada para pekerja sudah dianggap baik. Hal ini sebagaimana hasil survey

et

pada gambar 3.7 di atas. Hasil survey di atas menggambarkan bahwa ada lingkungan kerja,
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penggunaan aturan, kesempatan peningkatan karir, gaji yang diberikan dan kesesuai waktu
kerja yang diberikan kepada para pegawai, secara umum dianggap sudah sesuai
sebagaimana mestinya.

Adapun pembahasan lebih lengkap mengenai kondisi kerja pegawai kontrak di
berbagai perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. Kerawanan Lingkungan Kerja
Menurut peraturan undang-undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak
atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum
keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Langkahlangkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan ledakan; mengurangi
kemungkinan kebakaran dan cara penanggulangan kebakaran; dan langkah-langkah
lainnya yang diatur sehubungan dengan tempat kerja. Hukum juga memiliki aturan
tentang pintu darurat; pertolongan pertama pada kecelakaan, perlindungan dari polusi
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seperti gas, suara dan lain-lain; perlindungan dari penyakit karena pekerjaan; dan aturan
mengenai perlengkapan keselamatan bagi pekerja/buruh.
Semua kecelakaan kerja harus dilaporkan pada petugas yang ditunjuk oleh
departemen tenaga kerja. Hukum keselamatan kerja mengatur tentang daftar pekerjaan
yang

mengharuskan

pemeriksaan

kesehatan

pekerja/buruh

sebelum

bekerja.

Pemeriksaan kesehatan rutin juga harus dilaksanakan.
Perusahaan dengan 100 pekerja/buruh atau lebih, yang memiliki resiko tinggi,
harus memiliki manajemen sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang memenuhi
persyaratan.

Perwakilan

pekerja/buruh

harus

setuju

pada

manajemen

sistem

keselamatan dan kesehatan kerja; yang juga harus dijelaskan kepada semua
pekerja/buruh, supplier, dan pelanggan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DI

Y

harus mengawasi pelaksanaan dari sistem tersebut, serta melakukan pemeriksaan dan
evaluasi secara rutin.

D

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan,
Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja memberikan persyaratan khusus

PR

untuk tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari
kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit karena pekerjaan, penyebaran
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debu, gas, uap panas serta bau yang mengganggu. Kementerian Ketenagakerjaan telah
mengeluarkan peraturan baru mengenai kesehatan dan keselamatan tempat kerja yang
meniadakan peraturan yang berlaku sebelum peraturan tahun 1964. Peraturan baru ini
memberikan pedoman baru untuk nilai ambang batas kimia dan fisik, dan juga

kerja yang layak.

et

memberikan pedoman untuk kualitas udara dalam ruangan untuk menciptakan tempat
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Perusahaan harus menyediakan cahaya yang cukup, pengaturan suhu dan
ventilasi, kebersihan, penyimpanan dan pembuangan sampah rutin; Perusahaan harus
dibangun secara baik dan dibuat dari material yang tidak mudah terbakar; pengecatan
dinding dan atap secara rutin, minimal 5 tahun sekali; kamar mandi terpisah bagi lakilaki dan perempuan (setidaknya 1 kamar mandi untuk setiap 15 orang pekerja/buruh);
pengaturan yang higienis bagi setiap personil; makanan dan minuman; asrama bagi
personil (bila memungkinkan); pengaturan posisi kerja dan meja kerja; dan lampu
darurat untuk malam hari di tempat kerja.
Seorang pekerja/buruh dapat meminta secara resmi pemutusan hubungan kerja
pada lembaga yang berwenang atas hubungan industrial (pengadilan hubungan
industrial)

bila

pengusaha/perusahaannya

memerintahkan

pekerja/buruh

yang

bersangkutan untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan,
kesehatan atau bertentangan dengan moralnya, dimana hal tersebut tidak pernah
diberitahukan pada pekerja/buruh saat pembuatan perjanjian kerja.
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Berdasarkan gambar 4.1. menunjukkan bahwa kerawanan lingkungan kerja di
berbagai perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai cukup baik. Hasil pada
gambar 4.1. menunjukkan bahwa 46,7% pegawai menilai bahwa lingkungan kerjanya
cukup baik. Akan tetapi penilaian kondisi kerjanya baik tersebut tidak lebih dari 50%. Hal
ini menunjukkan bahwa, lingkungan kerja di berbagai perusahaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta juga dianggap masih cukup rawan bagi pada pekerja di berbagai
perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tidak ada aturan hukum khusus tentang pakaian pelindung, namun UndangUndang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib memiliki rencana
keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970
memiliki aturan tentang perlengkapan keselamatan diri dan mengharuskan pengusaha

menyediakan

pelatihan

terkait

penggunaan

perlengkapan

keselamatan

yang

D

dibutuhkan.

DI

Y

untuk menyediakan perlengkapan keselamatan untuk pekerjanya secara gratis, dan

Berdasarkan gambar 3.7 jumlah responden yang menilai kondisi kerjanya tidak

PR

aman ada 23,3%, sedangkan 30% sisanya memilih abstain atau netral. Fenomena ini
menunjukkan bahwa, kondisi kerja pegawai kontrak di berbagai perusahaan di Daerah
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Istimewa Yogyakarta tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa 53,1% responden buruh harian
lepas menilai bahwa kondisi kerja di lingkungan kerjanya tidak aman. Kondisi ini sebagai
mana disampaikan oleh Ibu Juminem yang mengatakan bahwa
“Benar para pekerja rumahan sangat membutuhkan perda untuk pekerjaan

et

informal khususnya pekerja rumah tangga. Kalau kita lihat permasalahan sekarang,
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masalah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Hal ini dikarenakan lingkungan
kerja yang tertutup (di rumah majikan), sehingga sulit meminta pertolongan karena tidak
ada yang melihat menjadi saksi. Ada kasus kekerasan yang menyebabkan luka dan gaji
yang tidak dibayar kemudian dilaporkan akan tetapi pelaku hanya dihukum 1 bulan
penjara. Ini merugikan pekerja.” (FGD DPRD DIY)
Penilaian ini didukung oleh jumlah kasus kecelakaan kerja di Daerah Istimewa
Yogyakarta, selama tahun 2018 terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2018
lalu, tercatat jumlah kecelakaan kerja mencapai 998 kasus. Dari 998 kasus tersebut, 500
kasus merupakan kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan
evaluasi, agar baik pekerja maupun pemberi kerja memperhatikan aspek keselamatan
kerja di jalanan. Hal ini disebabkan unit usaha yang ada di wilayah DIY mayoritas
bergerak dibidang ritel dan perdagangan. Banyak pekerja yang mobile. Sehingga hal ini
harus diperhatikan perusahaan terkait dengan kondisi pekerja, tingkat kelelahan pekerja,
kendaraan juga harus aman
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2. Jaminan Keamanan
Jaminan Keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja penting dilaksanakan di
perusahaan karena dengan melaksanakan keamanan, kesehatan dan keselamatan
kerja karyawan akan merasa aman, nyaman dan terlindungi keselamatannya dalam
bekerja. Kenyamanan dalam bekerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Karyawan yang mengalami kecelakaan dalam bekerja atau kondisi kesehatannya
kurang baik tidak dapat melakukan pekerjaan dengan lancar. Hal tersebut membuat
produktivitas kerja menurun. Kesehatan dan keselamatan karyawan penting dalam
mendukung peningkatan mutu kerja karyawan.
Adapun proses pelaksanaan penjaminan keamanan, kesehatan dan keselamatan
kerja adalah sebagai berikut:

1) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas

DI

Y

a. Mengkondisikan Pekerjaan

D

Pimpinan bertanggung jawab memberikan pengarahan tentang kesehatan dan
keselamatan kerja kepada karyawannya. Mendidik para karyawan dalam hal

PR

keamanan, memberlakukan larangan-larangan keras, memasang poster untuk
selalu mengingatkan tentang keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
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Sedangkan karyawan bertanggung awab untuk selalu waspada saat bekerja dan
menaati peraturan atau arahan dari pimpinan untuk bekerja dengan aman dan
benar.

2) Peraturan kerja yang fleksibel

Peraturan kerja yang fleksibel adalah peraturan yang tidak kaku menyesuaikan

et

keadaan, tempat dan waktu yang tepat. Dengan peraturan kerja yang fleksibel
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tentunya membuat karyawan tidak tertekan dalam bekerja tetapi tetap disiplin.
3) Penghargaan atas hak dan kewajiban karyawan selalu diberikan
Pimpinan memberikan perhatian penuh kepada karyawan dalam melaksanakan
kewajiban untuk bekerja dengan baik dan pemberian hak sesuai dengan hasil
kerja yang telah dilakukan. Hak yang dimaksud adalah gaji atau uang maupun
jaminan kesejahteraan karyawan.
4) Menjalin hubungan sosial yang baik antara kantor dengan masyarakat sekitar
Dengan menjalin hubungan yang baik antara kantor dan masyarakat sekitar
diharapkan mampu tercipta kerukunan dan kerjasama yang baik antara kantor
dengan masyarakat, masyarakat akan merasa dianggap dan dilibatkan untuk ikut
serta berperan aktif dalam mendukung program – program kantor.
5) Membuat kondisi kerja yang aman dengan membeli dan mempergunakan mesin –
mesin yang dilengkapi alat – alat pengaman, menggunakan peralatan yang lebih
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baik, mengatur susunan ruang tempat kerja sebaik mungkin dan pemeliharaan
fasilitas tempat kerja yang baik.
6) Tersedianya ruang kerja yang memenuhi standar syarat – syarat lingkungan kerja
sebagai berikut:
a) Tempat kerja bersih dari debu, kotoran dan asap rokok, getaran mesin dan
peralatan bising. Tempat kerja yang bersih dari debu, kotoran, gas, dan asap
rokok dapat menciptakan kondisi tempat kerja yang sehat dan nyaman, bebas
dari polusi udara dan gangguan pernafasan. Hal tersebut dapat meningkatkan
semangat dalam bekerja. Sedangkan getaran mesin dan kebisingan dapat
mempengaruhi konsentrasi karyawan dalam bekerja.
b) Tempat kerja aman dari sengatan arus listrik. Teknisi perkantoran harus selalu

DI

Y

meneliti dan memelihara keamanan jalur kabel listrik dengan menggunakan
kabel standar dari PLN. Usaha tersebut untuk mencegah adanya hubungan

D

arus pendek yang menimbulkan panas atau bunga api yang dapat
menyebabkan kebakaran kecelakaan akibat sengatan arus listrik.

PR

c) Lampu penerangan cukup memadai. Penerangan yang memadai perlu bagi
pencegahan kecelakaan, ditempat – tempat dengan bahaya tertumbuk dan
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terjatuh, di jalan – jalan untuk lewat, di tangga – tangga, di daerah mesin –
mesin khususnya di ruang kerja. Lampu penerangan yang baik dapat
meningkatkan produktivitas, kualitas bekerja yang lebih baik, mengurangi
ketegangan dan kelelahan mata serta semangat kerja karyawan yang lebih
baik.

et

d) Ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang Adanya ventilasi dapat

Se
kr

membantu untuk menyeimbangkan keluar masuknya udara. Udara segar
yang terus menerus melewati kantor dapat mengurangi keletihan dalam
bekerja.

e) Adanya aturan kerja dan aturan keprilakuan. Adanya aturan kerja atau tata
tertib kerja dapat membantu terlaksananya disiplin kerja karyawan yang baik.
Adanya aturan keprilakuan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang
harmonis dan menyenangkan. Aturan keprilakuan meliputi sopan santun
ketika bekerja, berperilaku saling menghargai baik antara sesama karyawan
maupun karyawan dengan pimpinan.

Berdasarkan gambar 3.7 menunjukkan bahwa 80% responden menilai bahwa para
pekerja kontrak di berbagai perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rasa
aman ketika bekerja. Rasa aman yang dimiliki salah satunya karena perusahaan di
Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.
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Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Bakri selaku salah satu pegawai kontrak
di salah satu perusahaan tekstil di Sleman, menyebutkan bahwa;
“BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada pegawai yang telah melakukan kontrak
dan mengikuti training yang telah diselenggarakan oleh pihak perusahaan.dan
kemudian, biaya perbulannya pun dibayarkan oleh pihak perusahaan” (Hasil FGD
DPRD DIY bersama Pekerja di DIY).
Demi keamanan dan kenyamanan karyawan atau pekerja di Yogyakarta, maka
perusahaan wajib mendaftarkan karyawan atau pekerjanya ke Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Anjuran tersebut tertuang
dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tertanggal 22
Mei 2018. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa lagi mengelak apalagi menolak

DI

Y

untuk tidak mendaftarkan karyawan atau pekerja dan keluarganya sebagai peserta
jaminan sosial. Dalam SE nomor 560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan

D

Sosial Tenaga Kerja, yang ditandatangani 22 Mei 2018 lalu, semua perusahaan di DIY
wajib mengikuti lima jaminan sosial yang ada di BPJS Kesehatan maupun

PR

Ketenagakerjaan.

Lima jaminan sosial tersebut berupa jaminan kesehatan nasional, jaminan
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kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pension. Akan tetapi
impact dari surat edaran ini masih belum memenuhi target. Kepesertaan pekerja formal
yang didaftarkan perusahaan hingga Juni 2018 baru terdaftar 200 ribu pekerja dari
total angkatan kerja di DIY yang mencapai 2 juta orang. Termasuk untuk jumlah
perusahaan yang mendaftar, baru 8.000 perusahaan yang mendaftar. Padahal jika

et

berdasarkan data di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY ada 33.200 badan
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usaha yang memiliki NPWP.

Berbeda dengan pekerja formal, untuk pekerjaan informal sudah mulai ada

peningkatan kepesertaan. Jika pada 2017 lalu peserta BPJS Ketenagakerjaan mandiri
baru 32 ribu, namun hingga Mei 2018 sudah 51 ribu. Mereka berasal dari pedagang
pasar hingga pengemudi online.
Akan tetapi, penilaian dari para buruh harian lepas 3.7 menunjukkan bahwa
50% responden menilai bahwa, profesi mereka sebagai buruh harian lepas tidak
dijamin baik itu oleh pihak pengusaha yang mempekerjakan maupun dari pihak
pemerintah. Bentuk penjaminan keamanan bekerja para buruh harian lepas oleh
perusahaan yaitu berupa BPJS Ketenagakerjaan pun tidak diberikan. Dari pemerintah,
di dalam aturan ketenagakerjaan, profesi sebagai buruh harian lepas tidak
mendapatkan perlindungan. Artinya, tidak ada regulasi yang melindungi profesi mereka
sebagai buruh harian lepas. Fenomena ini sebagai mana disampaikan oleh Ibu
Walisah yang mengatakan;
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“Memang bekerja di rumah sendiri-sendiri oleh karena itu listrik harus bayar
sendiri, makan minum di tanggung sendiri, transportasi untuk mengambil
pekerjaan diambil sendiri. Walaupun bekerja di rumah, selalu mengalami
kecelakaan kerja baik itu terluka akibat jarum, dll dan harus ditanggung sendiri.
Sebagai pekerja rumahan, harus kerja lembur dan gaji serta uang lembur sangat
minum hanya 25rb. Sakit akibat kelelahan kerja tidak ada toleransi dari pemberi
kerja. Order pegawai rumahan tidak menentu. Sehingga untuk mengcover biaya
hidup

menjadi

kekurangan.

Kami

telah

mendapat

sosialisasi

BPJS

Ketenagakerjaan, akan tetapi harus membayar sendiri. Jika dibandingkan
dengan pendapatan yang diterima, tidak dapat mengcover biaya BPJS
Ketenagakerjaan” (FGD DPRD DIY).

DI
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Fenomena ini menunjukkan bahwa, keberadaan buruh harian lepas masih luput
dimata regulasi maupun cara para pengusaha untuk memperlakukan para buruhnya

D

sebagaimana pekerja pada umumnya.
3. Pengembangan Karir

PR

Berdasarkan gambar 3.7 menunjukkan bahwa adanya kesempatan yang
diberikan kepada pegawai kontrak untuk mengembangkan karirnya di lingkungan
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kerjanya. Hal ini ditunjukkan dari hasil survey yang menunjukkan bahwa 60%
responden menilai adanya kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan karirnya.
Pengembangan karir ini salah satunya adalah berubahnya status dari pegawai kontrak
menjadi pegawai tetap di lingkungan kerjanya.

Jaminan pengembangan karir ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13

et

Tahun 2003 Pasal 59 yang berbunyi:
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1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.
3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
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4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu
berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh
yang bersangkutan.
6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
untuk

waktu

tertentu

yang

tidak

memenuhi

Y

kerja

ketentuan

DI

7) Perjanjian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

D

maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Keputusan Menteri.

PR

8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan

Dengan adanya ketentuan ini, menunjukkan bahwa adanya peluang bagi pegawai
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kontrak untuk melanjutkan masa kerjanya. Kemungkinan untuk diangkat menjadi pegawai
tetap pun terbuka bagi mereka yang berkinerja baik setelah melewati masa waktu kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-undang ketenagakerjaan tersebut.
Berlakunya Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, tidak lantas menjamin
seluruh tenaga kerja kontrak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil
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survey pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa 26,7 responden yang menyatakan tidak setuju
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atau pengembangan karir di lingkungan kerjanya buruk. Hal ini dikarenakan bahwa,
perusahaan yang mempekerjakan mereka merasa keberatan untuk mengangkat mereka
sebagai pegawai tetap. Artinya, ketika suatu perusahaan memutuskan untuk mengangkat
pegawai tetap, maka kebutuhan finansial perusahaan akan semakin bertambah. Sehingga,
seringkali perusahaan memberhentikan pekerjanya ketika telah habis masa kontraknya
tanpa menawarkan kepada pekerja untuk melanjutkan kontrak kerjanya.
4. Kelayakan Gaji
Kelayakan gaji merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kondisi kerja
dalam sebuah lingkungan kerja. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Intrumen memberikan gaji
ditetapkan berdasar upah minimum provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta dan upah
minimum kabupaten (UMK). Adapun upah minimum provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1. Upah Minimum Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
dari tahun 2015 – 2019
No

Tahun

1
2
3
4

2016
2017
2018
2019

Jumlah
(Rp)
1.337.645,25
1.337.645,25
1.454.154,15
1.570.922

Sumber: diolah dari data BPS DIY

Selain itu, upah minimum per kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2. Upah Minimum per Kabupaten dan Kota

Kabupaten
Gunungkidul

DI

1.452.400
1.572.200
1.709.150
1.846.400

Kabupaten
Kulon
Progo

Kabupaten
Bantul

1.338.000
1.297.700
1.268.870
1.337.650
1.404.760
1.373.600
1.454.200
1.574.550
1.493.250
1.701.000
1.649.800
1.613.200
Sumber: diolah dari data BPS DIY

D

2016
2017
2018
2019

Kabupaten
Sleman

PR

Kota
Yogyakarta

1.235.700
1.404.760
1.527.150
1.571.000
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Tahun

Y

di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data di atas, jumlah UMP dan UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan UMP dan UMK ini dianggap masih
cukup rendah. Pasalnya, UMP Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menjadi UMP terendah
di Indonesia. Rendahnya UMP ini, menjadi dilema bagi pemerintah untuk meningkatkan
jumlahnya. Hal ini disebabkan, peningkatajn jumlah UMP dianggap akan mendapat kecaman

et

dari pihak swasta. Akan tetapi, buruh dan pekerja merasa standar tersebut masih rendah.
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Sekedar untuk dipahami, bahwa pada prinsipnya besaran upah minimum yang
ditetapkan oleh Gubernur untuk suatu periode tertentu bukanlah merupakan dasar
pembayaran upah untuk seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, akan
tetapi hanyalah merupakan standar upah untuk pekerja/buruh tertentu, yakni:
a. Pada level jabatan atau pekerjaan terendah.
b. Masa kerja 0 tahun atau masa kerja tahun pertama.
c. Masih lajang.
Berdasarkan gambar 3.7. menunjukkan bahwa 83,3% responden pekerja kontrak
menilai bahwa upah yang diterima layak dan sesuai dengan upah minimum yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Mekanisme gaji pegawai kontrak di Daerah Istimewa
Yogyakarta, berdasarkan persetujuan awal dan perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja kontrak. Perjanjian ini kemudian dilegalkan dalam bentuk surat perjanjian yang
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bernilai hukum, sehingga perusahaan harus memenuhi upah pegawai sesuai dengan
kesepakatan.
Disamping itu, pada gambar 3.7. menunjukkan bahwa 56,3% responden menilai
bahwa, upah yang mereka terima masih dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini sebagaiman yang disampaikan oelh Ibu Elna yang mengatakan bahwa:
“Membuat map kertas hanya dibayar Rp 60. Tidak mendapat jaminan kesehatan dari
pemberi kerja. Upah rendah. Pemberian kerja tidak diberikan secara mingguan
maupun bulanan akan tetapi dikumpul hingga pekerja membutuhkan. Akan tetapi
pernah kejadian tidak dibayar oleh pemberi kerja. Sampai terjadi konflik fisik antar
pekerja dan pemberi kerja. Hingga melibatkan tokoh RT dan RW setempat. Hingga
sekarang saya masih menunggu pihak pemberi kerja untuk melunasi pembayarannya,
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hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian kerja.”

Hal ini menunjukkan bahwa, buruh non formal di Daerah Istimewa Yogyakarta masih

D

mendapat gaji atau upah dibawah standar. Fenomena ini juga dianggap melanggar
peraturan ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa upah minimum menurut Pasal 1 angka
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1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
(“Permenaker Upah Minimum”) adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan

pengaman.
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atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring

Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (Upah Minimum

et

Provinsi, UMP) atau berdasarkan kabupaten/kota (Upah Minimum Kabupaten/Kota, UMK)
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maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota
(Upah Minimum Sektoral, UMS).
Larangan ini juga diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum (“Kepmenaker 231/2003”) sebagai berikut: Pengusaha dilarang membayar
upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Dalam hal pengusaha tidak mampu
membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan
upah minimum. Larangan tersebut menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata
maupun pidana, dan bahkan aspek hukum administrasi.
Dari aspek hukum pidana, kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuan penangguhan dari
yang berwenang) sehingga pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum
merupakan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling
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singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100
juta dan paling banyak Rp 400 juta.
Dari aspek hukum perdata, kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian
kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan
perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak kausa-nya harus halal. Dengan
demikian, memperjanjikan upah di bawah upah minimum adalah null and void atau batal
demi hukum.
Dari aspek hukum administrasi, apabila pengusaha tidak mampu membayar upah
minimum dan ada kesepakatan untuk membayar menyimpang/kurang dari ketentuan upah
minimum, maka kesepakatan tersebut (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) harus
didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain,
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walau telah ada kesepakatan, apabila tidak/belum mendapat persetujuan, penangguhan
tidak dapat diterapkan. Namun, selisih kekurangan pembayaran upah minimum tetap wajib

D

dibayarkan pengusaha selama masa penangguhan. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka atas dasar kesepakatan saja (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) tidak cukup
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sebagai dasar untuk membayar upah menyimpang dari ketentuan upah minimum yang

5. Kesesuaian Waktu Kerja
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ditentukan.

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari
dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 77 sampai
dengan Pasal 85.
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Pasal 77 ayat 1, UU Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk
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melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem
seperti yang telah disebutkan diatas yaitu:
a. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1
minggu; atau

b. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1
minggu.
Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat
puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut,
maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga
pekerja/buruh berhak atas upah lembur.
Ketentuan mengenai pembagian jam kerja, saat ini mengacu pada UU Nomor 13
Tahun 2003. Ketentuan waktu kerja diatas hanya mengatur batas waktu kerja untuk 7 atau 8
sehari dan 40 jam seminggu dan tidak mengatur kapan waktu atau jam kerja dimulai dan
berakhir. Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama
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kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Pada beberapa perusahaan, waktu kerja dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP)
atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU
No.13/2003, PP dan PKB mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk (biasanya Disnaker).
Ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu (sesuai dengan Pasal 77 ayat 1, UU
No.13/2003) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai
waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selebihnya diatur dalam
Keputusan Menteri. Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No. 233
tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, dimana pada
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Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus menerus tersebut
adalah:

b. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;

D

a. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;

d. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;

PR

c. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
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e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;

f. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM),
dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
g. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
h. pekerjaan di bidang media masa;
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i. pekerjaan di bidang pengamanan;
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j. pekerjaan di lembaga konservasi; dan
k. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi,
merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
Berdasarkan peraturan tersebut, maka jenis-jenis pekerjaan di atas dapat berlangsung
secara terus menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam
UU Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh
buruh/pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di atas, harus
dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan karena merupakan hak buruh/pekerja yang
dilindungi oleh Undang-Undang.
Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk
pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Pekerjaan
yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003
Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan
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dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan
pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.
Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa, pegawai kontrak di beberapa
perusahaan menunjukkan bahwa 70% responden menilai bahwa jam kerja di lingkungan
kerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberlakuan jam kerja ini juga sesuai
dengan perjanjian kerja kontrak para pekerja tersebut. Akan tetapi jika dibandingkan dengan
para buruh harian lepas, terdapat temuan yang berbeda. Temuan pada buruh harian lepas
pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa 56,2% responden menilai bahwa jam kerja yang
berlaku di lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan jam kerja pada umumnya. Para buruh
harian lepas di Daerah Istimewa Yogyakarta acap kali menjalani jam kerja lebih dari 7
jam/hari.
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Hasil temuan kuantitatif di atas, didukung oleh pernyataan dari Ibu Juminem (Buruh
Tekstil) mengatakan bahwa:

D

“Kadang saya seringkali bekerja dari pagi sampe malem (red lebih dari 7 jam) guna
mengejar setoran barang untuk para reseller. Banyak nya jumlah orderan yang ada

PR

tidak diimbangi oleh waktu kerja yang banyak pula. Sehingga untuk menyelesaikan
pesanan, harus bekerja lebih dari 7 jam” (Hasil FGD DPRD DIY)
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Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa, masih banyaknya kasus
pelanggaran peraturan ketenagakerjaan dalam praktek ketenagakerjaan di Daerah Istimewa
Yoyakarta. Salah satu level masyarakat yang paling dirugikan adalah buruh harian lepas
atau pegawai rumahan. Salah satu kondisi kerja yang harus menjadi perhatian adalah waktu
kerja para pekerja.
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3.2. HUBUNGAN KERJA
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Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan dengan
pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, hubungan kerja
tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah
sesuatu yang konkrit. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir ikatan, Dengan kata
lain, ikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur
hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah (Pasal 1
angka 15 UUK).
3.2.1. Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (P/B,
karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UUK). Perjanjian kerja dapat dibuat
secara lisan (Pasal 51 ayat (1) UUK). Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada
syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni:
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1. adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwalingpenyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan):
2. pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk
(bertindak) melakukan perbuatan hukum (cukup usia dan tidak dibawah
perwalian/pengampuan);
3. ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat.
(1) UUK).
Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat
awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut yakni tidak ada kesepakatan dan
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ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan.
Sebaliknya apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnya

D

(perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjaannya) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi
ketentuan, maka perjanjiannya batal demi hukum (null and void).
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Sebagai perbandingan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata, Burgerlijke Wetbook), pengertian perjanjian kerja (arbeidsovereenkomst)
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terdapat dalam Pasal 160 a yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu-buruh,
mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain-majikan, selama waktu tertentu
dengan menerima upah. Pengertian tersebut terkesan hanya sepihak saja, yaitu hanya
buruh yang mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan (pengusaha). Oleh karenanya,
Para Pakar ketenagakerjaan berpendapat bahwa perjanjian kerja seharusnya adalah

et

suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada
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pihak lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak lain
(majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak lain (majikan)
mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu (buruh) dengan membayar
upah.

Sementara pendapat lain memberikan pengertian, perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji
tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (dietsverhouding) yakni suatu hubungan
atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati
oleh pihak lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerja,
setidak-tidaknya mengandung 4 unsur, yakni ada unsur pekerjaan, ada upah, dan ada
(dibawah) perintah serta ada waktu tertentu.
3.2.2. Jenis Hubungan Kerja
Sesuai dengan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu yang
berbeda, jenis jenis pekerjaan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yakni: pertama,
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pekerjaan yang dilakukan secara berulang atau pekerjaan yang dilakukan secara terus
menerus dalam jangka waktu yang tidak tertentu, dan kedua, pekerjaan yang menurut
sifat dan jenis serta tuntutan kegiatannya perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu
yang relatif pendek. Pekerjaan seperti (jenis yang terakhir itu dapat dikelola sendiri atau
diborongkan kepada orang lain, kelompok atau unit usaha lain. Berdasarkan hal tersebut
di atas, terdapat 2 macam hubungan kerja yakni:
1. Hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT ini
dapat didasarkan atas, jangka waktu tertentu atau selesainya suatu (paket)
pekerjaan tertentu.
2. Hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Kedua jenis hubungan kerja ini akan dibahas pada bagian berikutnya.
waktu

tertentu

(PKWT)

adalah

perjanjian

Y

kerja

kerja

antara

DI

Perjanjian

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

D

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara (Pasal 1 angka 1
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 100/MEN/VI/2004
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tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut
Kepmen 100/2004).
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PKWT adalah perjanjian bersayarat, yakni (antara lain) dipersyaratkan bahwa
harus dibuat tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan ancaman bahwa
apabila tidak dibuat secara tertulis dan tidak dibuat dengan bahasa Indonesia, maka
dinyatakan (dianggap) sebagai PKWTT (Pasal 57 ayat (2) UUK). PKWT tidak dapat
(tidak boleh) dipersyaratkan adanya masa percbaan (probation), dan apabila dalam
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perjanjiannya terdapat/diadakan (klausul) masa percobaan dalam PKWT tersebut, maka
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klausul tersebut dianggap sebagai tidak pernah ada (batal demi hukum).
Dengan demikian, bila dilakukan pengakhiran hubungan kerja (pada PKWT)
karena alasan masa percobaan, maka pengusaha dianggap memutuskan hubungan
kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Dan oleh karena pengusaha dapat
dikenakan sanksi untuk membayar ganti kerugian kepada pekerja/buruh sebesar upah
pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjajian kerja. PKWT tidak
dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tetapi PKWT hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu (UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (2) dan (3) yakni:
a. pekerjaan (paket) yang sekali selesai atau pekerjaan yang bersifat sementara.
b. pekerjaan yang (waktu) penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 tahun khususnya untuk PKWT berdasarkan
selesainya (paket) pekerjaan tertentu.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
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d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan (yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan).
Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu tersebut, dibuat
hanya untuk paling lama 3 tahun, dan dalam perjanjiannya harus dicantumkan batasan
(paket) pekerjaan dimaksud sampai sejauhmana dinyatakan selesai. Apabila pekerjaan
tertentu yang diperjanjikan tersebut, dapat diselesaikan lebih awal dari yang
diperjanjikan, maka PKWT berakhir atau putus demi hukum. Dengan kata lain,
perjanjian berakhir dengan sendirinya pada saat selesainya pekerjaan.
PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman, adalah pekerjaan yang dalam
pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca tertentu yang hanya dapat
dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. Demikian juga untuk
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pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu
dikategorikan sebagai pekerjaan musiman. Namun hanya dapat dilakukan bagi

mempekerjakan

pekerja/buruh

berdasarkan

D

pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan (Pasal 5). Pengusaha yang
PKWT

yang

bersifat

musiman,

melakukan pekerjaan (Pasal 6).
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pelaksanaannya dilakukan dengan membuat Daftar Nama-nama pekerja/buruh yang
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Disamping beberapa jenis PKWT tersebut diatas, dalam praktek sehari – hari,
dikenal juga perjanjian kerja harian lepas. Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubahubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta (pembayaran) upah yang didasarkan
pada kehadiran, dapat dilakukan melalui perjanjian kerja harian lepas tersebut.
Pelaksanaan perjanjian kerja harian lepas dilakukan apabila pekerja/buruh bekerja

et

kurang dari 21 (dua puluh satu) hari (kerja) dalam satu bulan.
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Namun apabila pekerja/buruh bekerja terus menerus melebihi 21 hari kerja selama
3 bulan berturut-turut atau lebih, maka status perjanjian kerja harian lepas berubah
menjadi PKWTT, perjanjian kerja harian lepas adalah merupakan pengecualian (lex
specialis) dari ketentuan (khususnya mengenai) jangka waktu sebagaimana tersebut
diatas.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan – pekerjaan
tertentu secara harian lepas, wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis.
Perjanjian kerja dimaksud, dapat dibuat secara kolektif dengan membuat daftar
pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan, dengan materi perjanjian, berisi sekurangkurangnya:
a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
b. nama/alamat pekerja/buruh;
c. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
d. besarnya upah dan /atau imbalan lainnya.
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Daftar pekerja/buruh tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/Kota setempat, selambat-lambatnya 7 hari
kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.
Mengenai masalah perpanjangan dan Pembaharuan PKWT sebagaimana
dikemukakan pada bagian awal, bahwa PKWT dapat didasarkan atas jangka waktu
tertentu, dan dapat didasarkan atas paket pekerjaan tertentu. PKWT yang didasarkan
atas paket pekerjaan terentu, dibuat hanya maksimum 3 tahun. PKWT yang didsarkan
atas suatu (paket) pekerjaan tertentu tersebut tidak dapat diperpanjang atau
diperbaharui (Pasal 59 ayat (1) huruf b UUK).
Sebaliknya, PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk (pertama kali) paling lama 2 tahun kemudian boleh diperpanjang (hanya) 1 kali
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untuk jangka waktu paling lama 1 tahun (Pasal 59 ayat (4) UUK). Berkaitan dengan
pembaharuan PKWT, apabila PKWT diperbaharui, maka pembaharuan tersebut hanya

D

dapat dilakukan setelah melalui "masa jeda" dengan tenggang waktu (sekurangkurangnya) 30 hari sejak berakhirnya PKWT yang lama (pertama), dan perbaruan ini

PR

hanya boleh dilakukan 1 kali untuk itu jangka waktu paling lama 2 tahun.
Dalam kaitan dengan PKWT dibuat atas dasar selesainya (paket) pekerjaan
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tertentu, yang karena ada alasan kondisi tertentu, sehingga pekerjaan (ternyata) belum
dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan pembaharuan PKWT. Pembaharuan PKWT
bisa dilakukan setelah melebihi masa tenggang (masa jeda) 30 hari setelah berakhirnya
perjanjian. Pembaharuan dan tenggang waktu (jeda) mana, dapat diatur dan
diperjanjikan lain (Pasal 5 KEP-100).

et

Selanjutnya PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman, tidak dapat dilakukan
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pembaruan. Demikian juga PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam (masa)
percobaan atau penjajakan juga tidak dapat dilakukan pembaruan.
Apabila beberapa syarat PKWT seperti (antara lain) perpanjangan, pembaruan
jenis dan spesifikasi, tidak diindahkan, maka demi hukum hubungan kerja akan berubah
menjadi hubungan kerja menurut PKWTT. Jika terjadi perubahan hubungan kerja
menjadi PKWTT maka berarti pekerja/buruh berhak atas uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja uang penggantian hak. Persoalannya sejak kapan perhitungan
masa kerjanya? Apabila yang dilanggar adalah jenis dan sifat pekerjaannya, maka masa
kerjanya dihitung sejak terjadinya hubungan kerja. Apabila yang dilanggar adalah
ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan atau pembaruan, maka masa kerja
dihitung sejak adanya pelanggaran mengenai jangka waktu tersebut.
PKWT berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam
klausul perjanjian kerja tersebut. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja
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sebelum waktunya berakhir atau sebelum paket pekerjaan tertentu yang ditentukan
dalam perjanjian kerja selesai, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena
pekerja/buruh meninggal, dan bukan karena berakhirnya perjanjian kerja (PKWT)
berdasarkan putusan pengadilan/lembaga PPHI, atau bukan karena adanya keadaankeadaan (tertentu), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar
upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
(Pasal 162).
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat
tetap. Pada PKWTT ini dapat disyaratkan adanya masa pecobaan (maksimal 3 bulan).
Pekerja/buruh yang dipekerjakan dalam masa percobaan upahnya harus minimal sesuai
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dengan upah minimum yang berlaku.

Untuk melihat hubungan kerja yang ada di perindustrian DIY, berdasarkan hasil

D

kajian kebijakan kondisi kerja ada beberapa indikator yang pertama keterlibatan
pegawai/buruh dalam pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Misalnya buruh

PR

diminta untuk memberi masukan untuk membuat peraturan baru dan lain sebagainya,
yang kedua adalah kesesuaian pekerjaan, untuk melihat hubungan kerja yang baik
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kesesuaian hubungan kerja juga menjadi salah satu indikator untuk melihat hubungan
kerja yang ada. Karena kesesuaian pekerjaan artinya apa yang dikerjakan oleh pekerja
sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Ketiga Hubungan kerja yang baik juga dapat dilihat dari loyalitas pegawai terhadap
perusahaannya, pekerja tetap bekerja dengan baik walaupun kondisi perusahaan tidak
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stabil. Keempat adanya kontrak kerja yang jelas sebelum pekerja mulai bekerja, hal ini
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diharapkan dapat menjadi instrumen dan Batasan yang jelas antara hak dan kewajiban
antara kedua belah pihak, sehingga hubungan kerja yang tercipta tetap harmonis.
Kelima adanya Gap antara pegawai dan perusahaan, Gap tersebut juga dapat memicu
hubungan kerja yang tidak harmonis bagi kedua belah pihak.
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Gambar 3.8. Hubungan Kerja Pegawai Kontrak di DIY (dalam %)
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Sumber: diolah dari data primer, 2019
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Dilihat pada gambar diatas Keterlibatan pekerja/buruh yang dilibatkan dalam
pengambilan keputusan ada 66,7% yang setuju dan 20 % sangat setuju, sedangkan 13,3%
menyatakan diri tidak setuju. Jika dilihat dari gambar diatas, keterlibatan pekerja/ buruh
sudah sangat tinggi keterlibatannya dalam pengambilan keputusan yang ada di perusahaan
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sisanya masih ada 13,3 % yang menyatakan tidak
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setuju, hal tersebut mengidikasikan bahwa perusahaan masih banyak memutuskan berbagai
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hal mengenai perusahaan secara sepihak. Jika keputusan tersebut berdampak merugikan
bagi pegawai maka tentu hubungan kerja yang terjadi akan menjadi tidak harmonis.
Selanjutnya, kesesuaian pekerjaan menurut data diatas ada 46,7% setuju dan 23,3%
menyatakan diri sangat setuju, bahwa kesesuai pekerjaan menjadi salah satu indikator
keharmonisan hubungan kerja. Namun 23,3% tidak setuju dengan hal tersebut, sedangkan
sisanya ada 6,7% yang memilih netral yang artinya bias jadi apa yang dikerjakan sesuai
dengan perjanjian kontrak ataupun tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Dari data
tersebut kita dapat melihat kesesuaian pekerjaan bisa menjadi instrumen untuk
mengendalikan hubungan kerja yang harmonis, karena jika pekerja/buruh bekerja tidak
sesuai dengan perjanjian kontrak maka perusahaan harus memberikan insentif bagi
pekerja/buruh karena mengerjakan yang bukan pekerjaannya, namun jika hal tersebut tidak
dilakukan maka bisa memicu konflik dan berakhir pada hubungan kerja yang tidak harmonis.
Selain itu, loyalitas pegawai kepada perusahaan juga menjadi indikator yang dapat
mengukur keharmonisan hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan, jika mengacu
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pada data diatas ada 13,3% menyatakan sangat tidak setuju dan 53,3% tidak setuju,
sedangkan sisanya 33,3% memilih untuk netral. Yang artinya sebagian besar pegawai tidak
akan loyal kepada perusahaan mereka sangat perusahaan akan jatuh atau tidak stabil, data
tersebut dirasa sangat rasional, mengingat kepentingan seseorang bekerja adalah untuk
mencari nafkah, sehingga menjadi wajar jika sebagian besar pegawai memilih meninggalkan
perusahaan jika sesuatu hal buruk akan terjadi kepada perusahaan mereka. Sedangkan
33,3% memilih netral dalam kasus ini, yang berarti masih ada kemungkinan bagi mereka
untuk tetap loyal kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
Selanjutnya, perjanjian kontrak resmi juga dapat menjadi indikator untuk melihat
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Perjanjian
kontrak secara resmi artinya perusahaan dan calon pekerja memiliki kejelasan dalam
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menjalankan masing-masing hak dan kewajiban. Menurut data diatas, ada 16,7% yang
menyatakan sangat tidak setuju, 16,7% tidak setuju sedangkan 36,7% menyatakan setuju

meminimalisir hubungan kerja yang tidak harmonis.

D

dan 30% menyatakan diri sangat setuju bahwa perjanjian kontrak secara resmi dapat
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Mengacu pada data diatas dapat kita simpulkan bahwa, perjanjian secara resmi, dapat
meningkatkan keharmonisan hubungan kerja, karena kejelasan tugas pokok dan fungsi
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masing-masing pihak. Memang masih ada 16,7% yang menyatakan tidak setuju dan 16,7%
sangat tidak setuju dikarenakan ada ataupun tidak kontrak kerja secara resmi beban kerja
yang mereka kerjakan tetap sama, diperkuat lagi dengan data yang diungkapkan oleh
Disnakertrans pada tahun 2018 melalui data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
(WLKP) dari 4619 perusahaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari
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seluruh kategori baik besar maupun kecil dan sedang hanya ada 1014 perusahaan yang
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memiliki perjanjian perusahaan dan 322 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Terakhir, adalah Gap yang tercipta antara perusahaan atau yang tercermin melalui
manejer perusahaan atau stakeholder terkait dengan pegawai atau buruh yang mereka
miliki. Menurut data, ada 33,7% yang setuju dan 26,7 sangat setuju bahwa gap antar
keduabelah pihak dapat memicu hubungan kerja yang tidak harmonis sedangkan ada 3,3%
yang menyatakan diri sangat tidak setuju 26,7% tidak setuju, sisanya ada 10% responden
yang memilih netral. Dapat disimpulkan bahwa gap antara pegawai dengan perusahaan
memang dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Sedangkan lainnya beranggapan bahwa
gap tersebut tidak akan memicu apa-apa, karena anatar perusahaan dan pegawai sudah
memilih tugas dan fungsi masing-masing.
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Gambar 3.9. Hubungan Kerja Pimpinan Perusahaan di DIY (dalam %)
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Sumber: diolah dari data primer, 2019
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Salah satu kunci keberhasilan mengelola usaha adalah dengan keterlibatan karyawan.
Masalah yang seringkali dihadapi oleh pelaku usaha mengenai tenaga kerja pada umumnya
disebabkan karena tidak adanya atau kurangnya keterlibatan karyawan. Karyawan yang
memiliki keterlibatan emosional yang besar terhadap goal perusahaan akan memberikan
benefit bagi perusahaan, yaitu meningkatnya produktivitas kerja yang pada akhirnya akan

et

memberikan kepuasan pelanggan. Jika pelanggan puas, maka akan meningkatkan
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penjualan yang berarti meningkatnya keuntungan.
Melihat besarnya manfaat yang dihasilkan dari keterlibatan karyawan. Yang dilakukan
oleh perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan adalah sebagai berikut:
a) Membantu karyawan menemukan tujuan pekerjaannya
Seringkali karyawan mengerjakan tugas hanya sekedar untuk mendapatkan gaji.
Mereka mengerjakan tugasnya tanpa ada keterlibatan emosional. Perusahaan
memberikan dorongan agar mereka menemukan arti/tujuan dari pekerjaannya. Setelah
ia memahami apa yang menjadi tujuan dari tugasnya, maka performanya pun
meningkat. Ia mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati karena ia tahu bahwa
pekerjaannya adalah untuk membuat customer puas.
b) Mendukung performa karyawan
Karyawan tidak dapat melibatkan dirinya jika terdapat penghalang dalam
melakukan tugasnya. Ia menjadi tidak concern dengan pekerjaannya karena ia
berpendapat sia-sia berusaha kerja jika sumber dayanya tidak memadai. Untuk
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mendukung kinerja karyawan, maka perusahaan menyediakan sumber daya yang
memadai agar ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan efektif serta memberikan
arahan dalam meraih tujuan.
c) Menjelaskan apa yang diharapkan perusahaan pada karyawan
Tanpa mengetahui apa yang diharapkan perusahaan pada karyawannya akan
membuat karyawan tidak memiliki keterlibatan penuh dalam organisasi. Karena itu
manajemen memberikan penjelasan yang detil apa yang diharapkan perusahaan
terhadap karyawannya dan tugas yang diberikan.
Secara umum, perusahaan menilai bahwa hubungan kerja yang telah dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan tersebut dianggap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini sebagaimana hasil survey pada gambar 3.9 menunjukkan bahwa pemberian insentif
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pegawai telah dilakukan dengan baik. Hal ini didukung hasil survey yang menunjukkan
bahwa 75,1%.

Insentif tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

D

Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan peraturan pelaksanaannya. Kata insentif
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menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, berarti tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang
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diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang. Adapun istilah yang
dikenal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah
tunjangan.

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non

et

Upah (“SE Menaker 7/1990”) dikatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan

untuk

Se
kr

Departemen Tenaga Kerja didapat kesimpulan bahwa para pengusaha dengan maksud
mendorong

para

pekerja

lebih

berdisiplin,

rajin

dan

produktif

telah

menerapkan/memperkenalkan bermacam-macam tunjangan dan perangsang lainnya.
Tunjangan adalah bagian dari komponen upah di samping upah pokok (basic salary).
Berbagai jenis tunjangan tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tunjangan tetap (fixed
allowance) dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada
Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran
Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Contoh tunjangan tetap adalah
tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan
daerah dan lain-lain. Sedangkan Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang
secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh, yang diberikan
secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan
waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport
dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.
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Selanjutnya, perusahaan juga menilai bahwa perusahaan selalu melibatkan pekerjanya
dalam mengambil keputusan. Hasil ini berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa 78,1%
responden menilai selalu meilibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan. Komitmen
perusahaan dalam

melibatkan pegawainya

dalam

setiap pengambilan keputusan,

menunjukkan bahwa adanya komitmen untuk meningkatkan efektifitas dan efesien dalam
proses produksi barang dan jasa. Hasil ini relevan dengan temuan hasil survey yang
menunjukkan bahwa 71,9% responden mengutamakan produktivitas dan efesiensi dalam
proses produksi barang dan jasa.
Gap antara perusahaan dan pegawainya memang cukup dirasakan oleh pimpinan
perusahaan. Hal ini sebagaimana hasil survey yang mennjukkan bahwa 43,8% responden
setuju adanya gap antara atasan dan bawahan. Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa
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adanya patologi organisasi perusahaan yang bermasalah sehingga rawan terjadinya konflik
dan perselisihan hubungan kerja.
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Disamping itu, temuan pada responden buruh harian lepas sebagaimana pada gambar
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di bawah ini:

Gambar 3.10. Hubungan Kerja Buruh Harian Lepas di DIY (dalam %)
Sumber: diolah dari data primer, 2019

Hubungan kerja buruh harian lepas di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan para
pengusaha atau perusahaan nyatanya tidak berjalan dengan baik. Temuan-temuan pada
survey di atas menunjukkan bahwa, hubungan kerja yang terjadi antara buruh dan
pengusaha yang mempekerjakannya terindikasi rentan terjadi konflik-konflik diantara
keduanya. Berdasarkan gambar 3.10 menunjukkan bahwa 65,6% responden buruh harian
lepas menilai bahwa buruh harian lepas tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di
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lingkungan kerjanya. Keterlibatan buruh yang minim akan membuka peluang terjadi
perselisihan di lingkungan kerja.
Kesesuaian pekerjaan yang dilakukan oleh buruh pun dinilai sudah sesuai dengan
akad kerja yang disepakati. Berdasarkan gambar 3.10 menunjukkan bahwa buruh harian
lepas menilai pekerjaan yang dilakukan mayoritas sudah sesuai dengan akad kerja yang
sudah disepakati. Pada prinsipnya, buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha atau
perusahaan hanya pada satu pekerjaan utama tanpa pekerjaan pendukung lainnya.
Walaupun diupah tidak sesuai dengan standar upah minimum kerja yang ditetapkan
oleh pemerintah, para buruh harian lepas tetap memiliki loyalitas terhadap pengusaha atau
perusahaan yang telah membayarnya. Hal ini sebagaimana hasil survey yang digambarkan
pada gambar 3.10 menunjukkan bahwa loyalitas para buruh harian mencapai 50%. Ini
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menunjukkan adanya budaya nerimo para buruh harian lepas karena adanya anggapan
sulitnya mencari pekerjaan lain diluar sana.
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Disamping itu, dalam hubungan kerja, para buruh harian lepas menginginkan adanya
perjanjian kerja yang legal dan formal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
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Berdasarkan hasil survey yang dilakukan menunjukkan sebesar 96,9% buruh harian lepas di
Daerah Istimewa Yogyakarta menuntutnya adanya perjanjian kerja secara tertulis dan legal.
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Fenomena yang terjadi selama ini, buruh harian lepas dipekerjakan tanpa adanya perjanjian
kerja yang legal dan yang memuat hak-hak mereka sebagai pekerja.
Kontrak kerja adalah suatu perjanjian di antara pekerja dan pengusaha secara lisan
atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib untuk memberikan kontrak
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kerja di hari pertama calon karyawan bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya tertulis dengan
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jelas pekerja yang memiliki hak dalam mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih berlaku di Indonesia. Didalamnya juga
memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan oleh perusahaan.
Selain itu, sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13/2003 yang mengatur
tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa sebuah perjanjian kerja harus dibuat atas
dasar:
a. Kesepakatan dari kedua belah pihak.
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Ketidakjelasan perjanjian kerja menimbulkan gap antara buruh dengan perusahaan
yang mempekerjakannya. Berdasarkan hasil survey sebagaimana digambarkan dalam
gambar 3.10 menunjukkan bahwa 71,9% responden menilai bahwa adanya gap antara
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perusahaan/pengusaha. Gap ini juga memicu terjadinya konflik atau perselisihan hubungan
kerja antara perusahaan/pengusaha dan buruh harian lepas. Salah satu bentuk gap yang
seringkali terjadi adalah Kurangnya kesejahteraan di mana upah atau tunjangan yang
diterima oleh pekerja outsource biasanya lebih rendah dari pekerja tetap. Di samping itu,
banyak pula perusahaan yang tidak mengikutsertakan para pekerja outsource dalam
program jaminan sosial tenaga kerja dan asuransi. Hal ini menimbulkan gap yang tinggi
antara kesejahteraan karyawan tetap dan karyawan outsource.
3.3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA
Kebijakan

Hubungan

Industrial

memiliki

beberapa

tujuan

yaitu

mewujudkan

harmonisasi, mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha, meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarga, Penghargaan terhadap Hak asasi manusia di tempat
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kerja (seperti hak berserikat). Menurut UU No. 2 Tahun 2004, Perselisihan Hubungan
Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
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atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
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perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Perselisihan atau perkara dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia,
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bahkan mengingat subjek hukumpun telah lama mengenal badan hukum, maka para pihak
yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Dengan semakin kompleksnya corak
kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihanpun meliputi
ruang lingkup semakin luas, diantaranya yang sering mendapat sorotan adalah perselisihan
hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial biasanya terjadi antara pekerja/buruh

et

dan perusahaan atau antara organisasi buruh dengan organisasi perusahaan. Dari sekian
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banyak kejadian atau peristiwa konflik atau perselisihan yang penting adalah solusi untuk
penyelesaiannya yang harus betul-betul objektif dan adil.
Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri,
dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara
atau para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang diwadahi organisasi kekuatan
publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk penyelesaian
perkara atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan.
Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, pada saat ini penyelesaian
hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan, yang terakhir
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Berdasarkan UU ini telah ada peradilan khusus
yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI).
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Seperti yang dimaksud oleh UU PPHI ini, bahwa Perselisihan hubungan industrial
adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Adapun beberapa jenis Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu:
a. perselisihan hak;
b. perselisihan kepentingan;
c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
d. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.
Sedangkan Peraturan perundangan dan dokumen perjanjian lain yang menaungi
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penyelesaian perselesihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut;

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

PR

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 & dijelaskan lebih
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terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaran Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002
tentang Perubahan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992.
d. Peraturan Perusahaan.

e. Perjanjian Kerja Bersama / Perjanjian Perburuhan / Kesepakatan Kerja Bersama.
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f. Perjanjian Kerja.

Se
kr

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial
terbagi menjadi 4 (empat) jenis. Meskipun berbeda kasus, penyelesaiannya tetap sama.
Berikut ini jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang terdapat dalam undang-undang,
adapun jenis-jenis tersebut sebagai berikut:
a. Hak, Perselisihan ini terjadi karena terdapat perbedaan sudut pandang antara pekerja
dan pengusaha terhadap kontrak kerja atau peraturan di perusahaan. Biasanya, dalam
kasus tersebut ada hak-hak yang tidak dipenuhi. Sebagai contoh, menurut surat
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), setiap karyawan berhak menerima Upah Minimum
Regional (UMR). Namun, kenyataannya perusahaan memberikan gaji di bawah
standar UMR. Perlakuan itulah yang memicu perselisihan hubungan industrial antara
karyawan dan pengusaha. Beberapa karyawan yang tidak bisa menerima keputusan
perusahaan, mungkin akan melaporkan kepada pihak berwenang. Selain kasus
tersebut, pelanggaran ketentuan normatif pun bisa menjadi pemantik sengketa. Baik
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pengusaha, maupun pekerja, memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan hingga ke
meja hijau.
b. Kepentingan Perselisihan kepentingan bisa terjadi jika tindakan pengusaha tidak
sesuai dengan kaidah atau aturan yang disepakati dalam perjanjian kerja. Misalnya,
pengusaha membatalkan keputusan untuk menaikkan gaji karyawan. Padahal, di surat
perjanjian kerja terdapat kesepakatan; upah akan naik di bulan keenam terhitung sejak
karyawan bekerja. Tidak dipenuhinya kebutuhan istirahat para pekerja pun bisa
menjadi pemicu perselisihan kepentingan. Dalam kasus ini, perusahaan dianggap
mengeksploitasi pekerja. Supaya masalah tersebut cepat selesai, harus ada
perundingan antara pekerja dan pengusaha.
c. Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
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merupakan hal paling sensitif bagi pekerja. Jika eksekusi PHK tidak sesuai aturan yang
berlaku, bisa menimbulkan perselisihan. Sebagai contoh, PHK dilakukan secara
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sepihak oleh perusahaan kepada karyawannya. Hal ini mungkin menyinggung hati
karyawan sehingga menuntut keadilan dari perusahaan. Menurut Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK hanya bisa dilakukan dengan
syarat tertentu. Misalnya, pekerja meninggal dunia, memasuki umur pensiun, atau
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melakukan pelanggaran. Pekerja pun boleh mengajukan PHK jika ada hak-hak yang
tidak dipenuhi, seperti pemberian upah standar dan perlakuan baik.
d. Sengketa Antarserikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan, Ketika orde
baru masih berkuasa, di Indonesia hanya ada satu serikat buruh/pekerja. Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI); itulah nama organisasi besar yang menaungi
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kepentingan dan hak pekerja di nusantara. Namun, memasuki era reformasi, terjadi
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perubahan besar dalam undang-undang tentang serikat pekerja. Tidak ada
pembatasan atas serikat pekerja yang berdiri di negeri ini. Dampak negatifnya,
perselisihan antarserikat pekerja/buruh kerap terjadi. Penyebab konflik sangat
beragam, seperti perbedaan pendapat dan pandangan terhadap aturan perserikatan.
Sebagai contoh, dalam satu serikat pekerja terdapat dua calon pemimpin. Akibatnya,
anggota terpecah menjadi dua bagian. Inilah yang menjadi pemicu perselisihan di
internal serikat pekerja tersebut.
Perlindungan hak-hak normatif pekerja secara komprehensif dan menyeluruh dalam
sistem hukum perburuhan merupakan implementasi perlindungan hak-hak konstitusional
yang dipersyaratkan dalam konstitusi. Pengaturan hak-hak normatif tenaga kerja dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada
hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta
pengakuan hak-hak dan perlindungan mendasar demi kepentingan tenaga kerja, sehingga
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mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-5.
Melihat apa yang dicitakan di atas terhadap kondisi tenaga kerja saat ini sangatlah
jauh kiranya dari apa yang diharapkan. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, dalam
kurun waktu tujuh bulan terakhir tahun 2015 sudah ada 30.000 pekerja yang untuk
sementara waktu dirumahkan oleh perusahaan atau di PHK, dan angka tersebut tidak
menutup kemungkinan akan terus bertambah dikarenakan ada sejumlah perusahaan yang
tidak melapor.
Juga

dilansir

dalam

data

dan

informasi

hubungan

industrial

Kementerian

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) bahwa Kasus perselisihan hubungan
industrial selama tahun 2009–2013 jumlahnya cenderung berfluktuasi. Dalam periode
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tersebut secara berurutan masing-masing 413 kasus, 311 kasus, 348 kasus, 401 kasus dan
393 kasus. Banyaknya jumlah kasus perselihan ini di satu sisi dimungkinkan karena kurang
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berperannya LKS-Bipartit, sedangkan di sisi lain karena tidak adanya kesepakatan di tingkat

mediasi atau yang lainnya.
Dalam

praktik

penyelesaian

PR

LKS-Bipartit, sehingga permasalahan tersebut diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi seperti

perselisihan

di

lapangan

menunjukkan

bahwa
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penyelesaian dilakukan melalui tripartit yaitu antara pekerja, pengusaha dan pemerintah,
yang apabila tidak menghasilkan kesepakatan melalui bipartit sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tentunya dengan sebelum
menyelesaikan atau melaksanakan proses mediasi oleh mediator hubungan industrial,
terlebih dahulu pihak pelapor diberikan kesempatan untuk menyelesaikan melalui konsiliasi
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atau arbitrase selama 7 hari. Apabila tidak ada tanggapan, maka penyelesaian dilakukan

Se
kr

melalui mediasi hubungan industrial pada kantor dinas ketenagakerjaan setempat.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui mediasi ini
tentunya memiliki berbagai macam kendala dalam penyelesaiannya, diantaranya yaitu tidak
semua perselisihan dapat berjalan lancar sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal 15
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu penyelesaian dilakukan dalam jangka waktu 30
hari seringkali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga dapat merugikan
kedua belah pihak yang bersengketa. Selain itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam
memberikan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang tercatat dalam penjanjian
bersama mengenai pertimbangan kemampuan pihak pengusaha dalam memenuhi tuntutan
pekerja, begitu juga sebaliknya dengan pekerja.
Melihat data perselisihan yang ada, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kota Yogyakarta melalui bidang pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan
Industrial, selama kurun waktu dua tahun terakhir telah menangani 45 perselisihan
hubungan industrial melalui mediasi.
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Dari 45 perselisishan yang terdaftar pada Disnakertrans menunjukkan bahwa pada
tahun 2015 terdapat 35 perselisihan dan ada 19 perselisihan yang terselesaikan dan 16
perselisihan tidak selesai dan lanjut ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian pada
tahun 2016 terdapat 10 perselisihan diantaranya 5 perselisihan selesai dan 5 perselisihan
tidak selesai dan dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Dari semua perselisihan
tersebut penyelesaian dilakukan melalui bipartit dan dilaksanakan di Disnakertrans kota
Yogyakarta.
Lebih lanjut mengenai perselesihan Hubungan Industrial yang terjadi di DIY, Data
diatas didukung oleh temuan hasil Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja Dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan Di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yang dilakukan pada lingkungan ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam
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melihat permasalah ini tim peneliti mencoba membedakan objek kedalam dua rana yang
berbeda, yang pertama adalah buruh harian lepas dan pegawai kontrak yang memiliki
seluruh jaminan kerja seperti yang telah tertera dalam undang-undang Ketenagakerjaan.

D

3.3.1. Penyelesaian Perselisihan Buruh/Pegawai Tidak Tetap
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Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, stakeholders harus mematuhi
prinsipnya. Pertama, keberhasilan dalam kegiatan usaha merupakan kepentingan bersama.
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Dengan demikian stakeholders harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Kedua,
pengusaha dan pekerja mesti saling menguntungkan.

Berdasarkan prinsip ketiga, pengusaha harus memperlakukan pekerja dengan baik.
Misalnya, memberikan upah yang layak dan waktu liburan. Sebaliknya, pekerja mesti
melaksanakan tugas sesuai porsi masing-masing. Hal-hal tersebut wajib didukung prinsip
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keempat, yaitu kekeluargaan. Baik manajemen perusahaan, maupun karyawan, mesti
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bersikap saling menghargai, menyayangi, dan membantu.
Prinsip kelima, dalam hubungan industrial harus tercipta ketenangan berusaha dan
ketenteraman bekerja. Dengan demikian, bisa meningkatkan kinerja pekerja dan pengusaha
di perusahaan. Prinsip terakhir; setiap aktivitas produksi atau perusahaan mesti bertujuan
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Artinya, pengusaha wajib memberikan
gaji yang memadai jika pekerja bisa bekerja optimal. Namun sayangnya beberapa prinsip
tersebut diatas belum diimplementasikan secara keseluruhan oleh pihak perusahaan.
Berdasarkan hasil kajian yang ada penyelesaian perselisihan Hubungan kerja yang ada
pada pihak buruh/pekerja tidak tetap.
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Gambar 3.11. Penyelesaian Hubungan Kerja Buruh/Pekerja Tidak Tetap (dalam %)

D

Sumber: diolah dari data primer, 2019
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Data diatas menunjukkan bagaimana selama ini hubungan natara buruh/pekerja tidak
tetap dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Ada 4 atribut yang menjadi fokus dalam
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pemaparan data ini. Yang pertama, mengenai Kemudahan penyampaian keluhan atau
permasalah terkait dengan masalah pekerjaan. Bagaimana komunikasi yang berjalan
selama ini dibangun dan berjalan, menurut data yang diatas ada 87,5% yang menyatakan
setuju, yang artinya mereka menyampaikan permasalahan yang mereka alami ke pihak
perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangka sisanya ada 9,4% yang menyatakan tidak
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setuju samasekali dan 3,1% menyatakan diri tidak setuju.
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Lebih jauh, menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 106, menyatakan
bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan pegawai minimal 50 orang maka mereka
wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit. Yang berfungsi sebagai forum komunikasi
dan konsultasi untuk membuat kebijakan bersama tentang pelaksanaan hubungan industrial
yang harmonis dan tentunya tidak merugikan dan memberatkan keduabelah pihak. Forum
tersebutlah yang diharapkan akan menjadi wadah bagi pekerja/buruh dalam memberikan
masukan sehingga perusahaan/pengusaha tau apa yang mereka harus lakukan.
Kedua adalah keterlibatan pihak organisasi dalam penyelesaian perselisihan
Hubungan Kerja yang terjadi antara buruh/pekerja dan perusahaan, dilihat dari data diatas
ada 86,8 % yang menyatakan setuju dan 31.3 % menyatakan tidak setuju sama sekali.
dilihat dari diatas keterlibatan pihak organisai masih sangat diperhitungkan. Di DIY sendiri
sebut saja Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) yang kerap menadvokasi kepentingan para
pekerja di DIY khususnya kaum perempuan, seperti para pekerja rumah tangga yang masih
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tergolong sebagai buruh/harian lepas atau pekerja rumahan yang belum dilindungi secara
hukum dan tanpa ada perjanjian kerja sebelumnya.
Banyak cerita miring yang datang dari pekerja rumahan seperti pembantu rumah
tangga yang ada di DIY, seperti yang disampaikan Amin salah satu perwakilan dari
YASANTI, ada yang setelah beberap bulan bekerja namun tidak menerima gaji dari majikan,
yang lebih parah lagi mereka malah mendaptkan perlakuan tidak manusiawi, seperti
kekerasan fisik. Pada kasus tersebut YASANTI mendampingi pekerja rumah tangga tersebut
samapi pada tahap putusan pengadilan, namun hukuman yang diterima tidak sebanding
dengan apa yang sudah dilakukan, hanya satu bulan masa percobaan.
Ketiga adalah mengenai keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan
anatara perusahaan dan para buruh/pekerja di DIY, jika dilihat dari data di atas, ada 71%
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yang menyatakan setuju bahwa pemerintah terlibat dalam menengahi perselisihan yang
kerap terjadi anatara keduabelah pihak. Sedangkan 31,1 % menyatakan tidak setuju dan 3,5
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menyatakan sangat tidak setuju. Jika dilihat dari persentase diatas, peran pemerintah cukup
dirasakan oleh para pekerja/buruh di DIY. Namun kinerja tersebut masih harus ditingkatkan
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lagi mengingat masih ada 34,6 % buruh/pekerja yang belum merasakan kehadiran dari
pemerintah dalam penyelesaian perselisihan kerja mereka.
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Keempat adalah keterlibatan peran pihak lain terhadap perselisihan yang ada, merujuk
pada data diatas sebelumnya ada 62,5 % yang menyatakan setuju dengan keterlibatan
organisasi atau pihak lainnya dalam penyelesaian PERSELISIHAN Hubungan Industrial dan
25,0 % sangat tidak setuju 12,5 sisanya memilih netral. Jika dilihat kembali keterlibatan pihak
lainnya dilihat dari berbagai kasus juga sangat dibutuhkan, seperti keterlibatan pihak
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Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) pada saat mengadvokasi kasus yang berurusan dengan
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hukum, maka sangat diperlukan bantuan dan keterlibatan dari pihak lain.
3.3.2. Penyelesaian Perselisihan Buruh/Pegawai Tetap
Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan
bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui
mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan
hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan
antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh
atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam
satu perusahaan yang berselisih.
Perundingan Bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari
kerja sejak perundingan dilaksanakan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan
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maka para pihak wajib membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial.
Kemudian bagaimana Penyelesaian perselisihan Hubungan Kerja yang ada di DIY
saat ini. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi
salah satunya adalah mediasi dan bipartit. perselisihan hubungan kerja sering terjadi karena
tidak adanya penyesuaian paham mengenai hubungan kerja serta syarat-syarat kerja dan
perubahan yang terjadi saat telah bekerja, yang tentunya akan merugikan salah satu pihak
sehingga menuntut keadilan. Selain itu, mengenai hak dan kewajiban, perusahaan harus
mengerti batasan hak para pegawai dan kewajiban mereka sebagai pekerja dan sebaliknya.
Perselisihan yang terjadi terkadang juga dapat melibatkan anatar pegawai, jika hal ini
terjadi diharapkan perselelisihan dapat diselesaikan secara internal saja, melalui mediasi.
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Namun jika memang menemukan jalan buntu perusahaan juga haus menyerahkan
permasalahan ke lembaga terkait agar permasalahan dapat segera diselesaikan. menurut
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data yang ada penyelesaian perselisihan hubungan kerja di DIY sebagai berikut;

Gambar 3.12. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di DIY (dalam %)
Sumber: diolah dari data primer, 2019

Menurut data diatas, ada 70% yang menyatakan setuju bahwa pemahaman kerja
sudah diberikan kepada pegawai sebelum kontrak kerja berjalan. Sedangkan ada 3,3 % yag
menyatakan tidak setuju dengan hal tersebut, sisanya 26,7% menyatakan diri netral, yang
artinya mereka tidak mengetahui hal tersebut. Jika dicermati pemahaman kerja serta
perjanjian-perjanjian yang ada baik sebelum ataupun setelah bekerja harus jelas agar
meminimalisir perselisihan setelah pekerja memulai pekerjaannya.
Pada poin kedua, kesesuaian hak dan kewajiban juga menjadi pemicu perselisihan
yang sering terjadi anatara pegawai/buruh dan perusahaan. Buruh/pekerja harus mendapat
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hak mereka seperti gaji, tunjangan dan lain-lain serta hak mengajukan cuti sakit atau cuti
untuk melakukan kegiatan ibadah. Di waktu bersamaan perusahaan juga harus mendapat
hak mereka seperti para pekerja harus bekerja tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut dilakukan dengan benar maka perselisihan kerja
sangat mungkin tidak terjadi.
Selain itu, perselisihan yang terjadi juga sering melibatkan antarpegawai, jika hal
tersebut terjadi makan pihak internal sebaiknya menyelesaikan perselisihan tersebut.
Menurut data diatas ada 67,7% yang menyatakan setuju dan 23,3% menyatakan diri sangat
setuju. Artinya dapat dikatakan 100% mereka sependapat bahwa perselisihan antar pegawai
harus diselesaikan secara internal saja. Tanpa harus melibatkan pihak asing atau organisasi
dari luar perusahaan.
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Terakhir adalah keterlibatan pihak luar dari perusahaan atau jika terjadi perselisihan
antara buruh/pegawai di perusahaan, menurut data yang ada 66,7% menyatakan diri setuju,

D

6,7% memilih netral, 6,7% tidak setuju dan sisanya 20% menyatakan diri sangat tidak setuju.
Jika dicermati responden yang menyatakan diri setuju cukup tinggi, ini dikarenakan oleh

PR

perselisihan yang terjadi di internal perusahaan yang sering terjadi juga tidak dapat
diselesaikan oleh pihak perusahaan sebagai mediator keduabelah pihak, sehingga langka
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lain yang ditempuh adalah melibatkan pihak luar.

Menurut data yang ada dari tahun 2017 hingga tahun 2019 (Bulan berjalan) lalu
Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta 627 kasus dari empat jenis perselisihan yang
ada. Yang terbagi pada jenis perselisihan Hak 28 kasus yang yang diselesaikan dengan cara
bipartit dan 69 dengan cara mediasi, jenis perselisihan PHK ada 38 kasus yang terdiri dari

et

tujuh kasus yang diselesaikan secara bipartit dan 31 diantaranya melalui jalan mediasi

Se
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antara keduabelah pihak pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 jenis perselisihan
Hak ada 40 kasus dan seluruhnya diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi, dan 418
kasus lainnya pada jenis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diselesaikan
dengan berbagai macam cara, yaitu 411 diantaranya berhasil dengan bipartit, enam kasus
dengan cara mediasi dan satu kasus harus menempuh jalur peradilan untuk penyelesaian
perselisihan tersebut.
Di tahun 2019 sendiri Disnakertrans DIY baru menyelesaiakan 4 kasus (Per Juni),
diantaranya ada satu jenis perselisihan kepentingan yang berhasil diselesaikan dengan cara
bipartit dan dua kasus jenis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang keduanya
berhasil menempuh jalur bipartit dan satu kasus menempuh jalr peradilan untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
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Tabel 3.3. Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di DIY
Jenis
Perselisihan

Tahun
2017
Bipartit = 28 kasus
Mediasi = 69
kasus
-

Hak
Kepentingan

Mediasi = 31
kasus
-

Tahun
2018
Mediasi = 69
kasus
Bipartit = 411
kasus
Mediasi = 6
kasus
PHI = 1 kasus

-

-

Bipartit = 7 kasus
PHK

Antar Serikat
Buruh/Pekerja

Tahun
2019
Bipartit = 1 kasus
Mediasi = 69 kasus
PHI = 1 kasus
-

Y

Sumber: Disnakertrans DIY, 2019

DI

Dan untuk melihat data umum perusahaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta
dan jumlah tenaga kerja yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tersebar di satu kota

D

dan 4 kabupaten, serta perusahaan tersebut dibagi kedalam tiga golongan yaitu besar,

PR

sedang dan kecil. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
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Tabel 3.4. Kondisi Umum Perusahaan di DIY
Kabupaten

Kota

Kabupaten

Kabupaten

Perusahaan

Yogyakarta

Sleman

Bantul

Besar

187

224

69

12

8

500

Sedang

392

449

216

51

57

1.165

Kecil

1.110

951

416

247

230

2.954

Total

1.689

701

310

295

4.619

Se
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et

Kategori

1.624

Kulon
Progo

Kabupaten
Gunungkidul

Jumlah

Sumber: WLKP Disnakertrans DIY, 2019

Berdasarkan kondisi umum perusahaan atau lapangan kerja di Daerah Istimewa
Yogyakarta, menunjukkan bahwa perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi
oleh perusahaan-perusahaan yang terletak di daerah yang urban yaitu Kota Yogyakarta
sebanyak 1.689 perusahaan dan Kabupaten Sleman sebanyak 1.624 perusahaan.
Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah
dengan jumlah perusahaan paling sedikit dengan masing-masing kabupaten berjumlah 310
perusahaan dan 295 perusahaan.
Selain itu, adanya kecenderungan bahwa daerah urban seperti Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman lebih banyak jumlah perusahaan-perusahaan yang berkatagori besar
dibandingkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Jika dibandingkan
berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten
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Gunungkidul lebih besar dibandingkan Kota Yogyakarta. Fenomena ini menunjukkan adanya
kesenjangan sebaran lapangan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaanperusahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terpusat di daerah-daerah yang urban.
Tabel 3.5. Kondisi Umum Jumlah Pekerja di DIY
No

Kota/Kabupaten

Jumlah Pekerja

1
2
3
4
5

Yogyakarta
Sleman
Bantul
Kulon Progo
Gunungkidul
Total

67.868
105.445
44.247
8.697
5.742
235.178

Sumber: WLKP Disnakertrans DIY, 2019

Y

Kondisi umum jumlah pekerja berdasarkan wilayahnya, nyatanya berbading lurus

DI

dengan jumlah sebaran perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.

D

Jumlah Pekerja di Kota Yogyakarta sebesar 67.868 pekerja dan Kabupaten Sleman sebesar

PR

105.445. Kabupaten Bantul dengan jumlah sebaran terbanyak ketiga juga memiliki jumlah
pekerja terbanyak ketiga dibandingkan daerah lain di Daerah Istimewa Yogayakarta. Jumlah
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pekerja di Kabupaten Bantul sebesar 44.247 pekerja. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo
dan Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah pekerja paling sedikit dibandingkan daerah
yang lain. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan di kedua daerah tersebut memiliki jumlah
paling sedikit.

Pemetaan permasalahan penyelesaian perkara kerja, secara normatif harus dilakukan

et

berdasarkan kedua data di atas, di mana semakin banyak jumlah pekerja, tingkat kerawanan
terjadinya perselisihan di lingkungan kerja pun akan semakin tinggi. Selain melakukan

Se
kr

penyelesaian perkara atau perselisihan yang ada antara pengusaha/perusahaan dan
pekerja/buruh Pemerintah melalui Disnakertran DIY juga melakukan tindakan pencegahan
atau preventif dan represif atau tindakan kepada para perusahaan yang melakukan
pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan.
Tabel 3.6. Tindakan Preventif dan Represif Disnakertrans DIY

No

Kota/Kabupaten

1
2
3
4
5

Yogyakarta
Sleman
Bantul
Kulon Progo
Gunungkidul
Total

Jumlah
Perusahaan
Melanggar
307
393
186
89
22
997

Jumlah Nota
Pemeriksaan
205
201
92
23
17
538

Jumlah
Perusahaan
disidik
2
2
4

Sumber: WLKP Disnakertrans DIY, 2019
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Contoh Pelanggaran kasus yang terjadi seperti, Pada tanggal 30 Maret 2017, PT. X di
Kabupaten Kulon Progo terdapat 2 (dua) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai
Komisaris dan Direktur. Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, tetapi tidak memiliki
izin (RPTKA dan IMTA). Atas pelanggaran tersebut dilakukan tindakan keimigrasian berupa
deportasi kembali ke negaranya. Dan Pada tanggal 11 September 2018, Yayasan A di
Kabupaten Sleman terdapat 1 (satu) orang Tenaga kerja asing (TKA) sebagai konsultan.
Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, tetapi tidak memiliki izin (RPTKA dan
IMTA). Atas pelanggaran tersebut dibuat rekomendasi tindakan keimigrasian ke Kemnaker
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RI tembusan ke Dirjen Keimigrasian RI.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN
Kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak terjadi
permasalahan. Pada kondisi kerja para pekerja adanya kesenjangan antara kondisi kerja
pegawai kontrak dengan buruh harian lepas. Lingkungan kerja pekerja kontrak dianggap
aman bagi para pekerjanya. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa kondisi kerja
bagi pegawai kontrak di beberapa perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum
dinilai baik dan cukup mendukung kegiatan produksi para pegawainya. Akan tetapi, penilaian
yang menilai bahwa kondisi kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak baik pun tidak dapat

DI

Y

diabaikan.

Penilaian ini didukung oleh jumlah kasus kecelakaan kerja di Daerah Istimewa

D

Yogyakarta, selama tahun 2018 terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2018 lalu,
tercatat jumlah kecelakaan kerja mencapai 998 kasus. Dari 998 kasus tersebut, 500 kasus

PR

merupakan kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi, agar
baik pekerja maupun pemberi kerja memperhatikan aspek keselamatan kerja di jalanan. Hal
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ini disebabkan unit usaha yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas
bergerak dibidang ritel dan perdagangan. Banyak pekerja yang mobile.
Berbeda halnya dengan pegawai kontrak, bagi para buruh harian lepas, kondisi kerja
mereka dianggap bukan merupakan kondisi kerja yang baik. Tanggapan negatif pada hasil
survey menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kondisi kerja yang diberikan kepada buruh

et

harian lepas. Hal ini dinilai dari kondisi kerja yang tidak aman, jaminan kerja yang dianggap
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kurang, pengupahan yang tidak jelas hingga kepada perlindungan pemerintah berupa
regulasi pun tidak ada.

Pada point hubungan kerja temuan menunjukkan bahwa masih lemahnya perangkat
hubungan kerja di lingkungan kerja baik itu diperusahaan dengan katagori besar, sedang
maupun kecil. Lemahnya perangkat hubungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta
dibuktikan dengan dari 4619 perusahaan yanga ada di DIY yang terdiri dari seluruh kategori
baik besar maupun kecil dan sedang hanya ada 1014 perusahaan yang memiliki perjanjian
perusahaan dan 322 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Angka ini masih rendah untuk
meminimalisir konflik yang terjadi di lingkungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Konflik-konflik yang tejadi akibat minimnya perangkat hubungan kerja tersebut
diselesaikan dengan berbagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja,
diantaranya: Bipartit, mediasi dan peradilan hubungan industrial. Sumber konflik yang acap
kali terjadi di lingkungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 4 jenis yaitu: pemutusan
hubungan kerja, kepentingan, hak, konflik antar serikat pekerja dan buruh. Sebagian besar
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konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan bipartit. Kendala
yang dihadapi diantaranya adalah masih kurangnya mediator di setiap kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala lain yang dihadapi adalah masih kurangnya
pengawas ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat
jumlah tenaga kerja yang sangat banyak.
4.2. SARAN
Saran dari pekerjaan Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai berikut:
1)

Perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur secara khusus ketenagakerjaan yang
diikuti oleh peraturan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Y

Perlu adanya penambahan pengawas ketenagakerjaan di setiap kabupaten kota

DI

2)

dengan mempertimbangkan jumlah pekerja/buruh yang ada di kabupaten/kota.
Perlu

adanya

penambahan

mediator

di

setiap

kabupaten

kota

dengan

D

3)

kabupaten/kota.
4)

PR

mempertimbangkan jumlah kasus perselisihan hubungan kerja yang ada di

Perlu adanya kolaborasi pemerintah, serikat kerja dan dunia usaha dalam
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mengembangkan ketenagakerjaan.

a. Untuk Perusahaan/Pengusaha sebagai berikut:
1. Perlu melengkapi perangkat hubungan kerja yang mengatur hubungan
industrial perusahaan dengan para buruh atau pekerjanya.
2. Ikut melibatkan para buruh/pekerja dalam pengambilan keputusan yang

et

terkait hak-hak pegawai di lingkungan kerja.
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3. Menjamin keamanan para pekerja baik itu lingkungan kerja serta jaminan
ketenagakerjaan lain

b. Pekerja/Buruh sebagai berikut:
1. Aktif dalam mencari informasi tentang perangkat aturan yang mengatur
tentang kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Melakukan komunikasi yang insentif kepada para serikat kerja buruh yang
ada di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
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