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KATA PENGANTAR

iii

Pembangunan ketenagakerjaan yang sedang kita lakukan saat ini adalah
untuk antara lain mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
berkeadilan dan bermartabat di tempat kerja. Salah satu upaya untuk
mencapai tujuan dimaksud adalah tersedianya perangkat hukum yang dapat
memberikan kepastian hukum bagi stake holder yang terkait dalam
pelaksanaan hubungan industrial.

Untuk itu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 39. Namun, terhadap Undang-undang tersebut, sebanyak 37
(tiga puluh tujuh) perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui kuasa
hukumnya dan pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Jakarta telah mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi R.I.
Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dengan putusan No: 012/PUU-I/2 003
telah memutuskan bahwa pembuatan Undang-undang Nornor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan secara formal dan prosedural tidak
bertentangan dengan UU Dasar 1945, sementara mengenai materinya ada
beberapa klausul dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya telah
mengikat, dipandang perlu untuk melakukan pengkajian dampak serta
implementasinya terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Namun, kami akui bahwa tulisan ini masih jauh dari
sempurna, sehingga kami sangat rnengharapkan saran dan masukan untuk
lebih sempurnanya buku ini.

Akhirnya kepada ILO/USA Declaration Project yang telah membantu
penerbitan dan penyebarluasan buku ini, kami mengucapkan penghargaan



iv

dan terima kasih. Semoga kerjasama yang baik antara ILO (khususnya ILO
Jakarta) dengan Pemerintah Republik Indonesia (khususnya Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk memajukan hubungan industrial di
Indonesia terus berjalan.

Semoga Bermanfaat dalam rangka upaya pencapaian tujuan hubungan
industrial di Indonesia dan terima kasih.

Jakarta, Desember 2004

     Muzni Tambusai
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BAB I
PENDAHULUAN

Kontroversi tentang pemberlakuan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun
2003 yang diundangkan tanggal 25 Maret 2003, dengan keluarnya keputusan
Mahkamah Konstitusi RI. No. 012/PUU-I/2003 yang dibacakan pada hari
Kamis tanggal 28 Oktober 2004, telah berakhir. Dimana bila dilihat
kebelakang, adanya Kontroversi tersebut timbul sejak pembahasan Undang-
Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan,  hingga akhirnya
ditunda masa berlakunya. Adanya penundaan pemberlakuan Undang-Undang
No. 25 tahun 1997  menunjukan tingginya perhatian pemerintah terhadap
pembangunan ketenagakerjaan.

Adanya kontroversi tersebut sebenarnya dapat dipahami, oleh karena
ketentuan yang akan diatur dalam UU Ketenagakerjaan  pada hakekatnya
adalah mengatur 2 (dua) keinginan yang selalu tidak selaras, yaitu keinginan
pekerja disatu sisi dan keinginan pengusaha pada sisi lain. Perbedaan keinginan
tersebut  tidak terlepas dari perkembangan industrialisasi yang mengakibatkan
timbulnya revolusi sosial ekonomi. Industrialisasi disatu pihak telah
menimbulkan kemajuan ekonomi yang luar biasa, namun dilain pihak juga
menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial maupun dibidang ekonomi
itu sendiri. Hal ini ditandai dengan munculnya kelas buruh/pekerja sebagai
penjual tenaga dan atau pikiran  yang berbeda sosial ekonominya dengan
kelas pengusaha sebagai  pemilik modal dan alat-alat produksi. Persaingan
antara pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar, telah
menimbulkan  kecenderungan bagi pengusaha  untuk menekan upah pekerja.
Sebaliknya pekerja sebagai pihak yang menggantungkan hidupnya pada upah,
akan berjuang untuk mendapatkan upah yang tinggi. Sehingga meskipun
secara juridis kedudukan pekerja sama dengan pengusaha, namun secara
sosiologis kedudukan pengusaha lebih kuat jika dibandingkan dengan
kedudukan pekerja, sebagai faktor produksi.
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Dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang
semakin ketat, transparansi, dan demokratis, diperlukan perangkat peraturan
perundang-undangan. Khususnya yang menyangkut ketenagakerjaan, yang
dapat memberikan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan, sehingga bagi pengusaha dapat mengembangkan usahanya dan
bagi pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,

Situasi atau kondisi demikian dapat terwujud bila hubungan  kemitraan
antara pengusaha dan pekerja yang berlandaskan pada demokratisasi ditempat
kerja merupakan fenomena yang tidak dapat  dihindarkan dalam suatu
kegiatan usaha. Dengan maksud untuk mengembangkan prinsip mitranisasi
antara pengusaha dengan pekerja, perlu suatu institusi yang berfungsi sebagai
media bagi pekerja dan pengusaha dalam memperjuangkan kemitraan.

Guna mencapai hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan, prinsip-prinsip tersebut dimasukan dalam Undang-Undang No.
13 tahun 2003, namun terhadap undang-undang tersebut, ternyata masih
ada yang belum dapat menerima perubahannya, dengan alasan penyusunan
Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut disusun dengan melanggar prinsip-
prinsip dan prosedural penyusunan dan pembuatan sebuah Undang-undang
yang patut seperti; tidak melalui naskah akademis serta substansinya,
bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal
28, dan Pasal 33 serta bertentangan dengan standar perburuhan International,
khususnya Konvensi ILO. Ketidaksetujuan terhadap UU Ketenagakerjaan
No. 13 tahun 2003, diwujudkan dengan mengajukan permohonan pengujian
terhadap UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Konstitusi sebagai  lembaga negara yang berfungsi menangani
perkara tertentu, untuk menjaga konstitusi agar dilakukan secara bertanggung
jawab sesuai dengan UUD 1945. Sehingga memiliki kekuasaan kehakiman
disamping Mahkamah Agung,  antara lain berwenang untuk menguji Undang-
Undang terhadap UUD RI tahun 1945 dengan kewenangan, memutuskan
pada tingkat pertama dan terakhir.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tingkat pertama dan terakhir,
yang berarti bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga
putusan  Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
Dengan diputuskannya perkara pengujian UU. No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan putusan perkara No. 012/PUU-1/2003 pada tanggal
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28 Oktober 2004 maka polemik terhadap keberadaan UU Ketenagakerjaan
No. 13 tahun 2003 secara formal dan prosedural, pembuatan Undang-
Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tidak bertentangan dengan
UUD 1945.  Sehingga pemberlakuan UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.
Namun, terhadap materi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun
2003 ada beberapa  materi yang dibatalkan.

Dengan adanya beberapa materi dari Undang-undang Ketenagakerjaan
No. 13 Tahun 2003 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap Undang-Undang
itu sendiri dan begitupula terhadap peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan
hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan kajian tehnis dari Keputusan
Mahkamah Konstitusi tersebut.
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Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian UU Ketenagakerjaan
dengan UUD 1945 telah melakukan pengkajian secara komprehensif dan
tidak hanya melihat dari segi hukum saja. Sehingga dalam pertimbangannya
menggunakan penilaian dan penafsiran serta juga memperhatikan kondisi-
kondisi dinamis yang berubah bersama lingkungan strategis yang berkembang
dalam perkonomian global, regional dan nasional serta kecendrungan
hubungan  industrial secara internasional yang juga mempengaruhi
perekonomian Indonesia, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi yang
bersifat multidimensi. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam UUD
1945 serta UU dan peraturan lainnya mau tidak mau mendapat pengaruh,
karena adanya perubahan nilai dan sistem di dunia, tuntutan sistem
perekonomian yang cenderung lebih didasarkan pada sistem ekonomi pasar
yang menekankan prinsip efisien.

Menghadapi kompleksitas yang dihadapi Indonesia, meyebabkan kita
tidak dapat bersikap hitam putih, melainkan harus menafsirkan hukum dan
konstitusi di bidang lain secara lebih dinamis dan kontekstual. Berdasarkan
hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam ekonomi pasar campur
tangan pemerintah  melalui kebijakan  dan pengaturan ekonomi pasar harus
dilakukan seproposional mungkin, sehingga  cita-cita yang terkandung dalam
Pasal 33 UUD 1945 tetap menjadi filosofi dan sistem  norma dalam UUD
sebagai the supreme law of the land, sehingga dari sana akan mengalir
serangkaian aturan dan kebijakan yang serasi bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Hal tersebut diartikan bahwa hukum pasar akan
dipengaruhi secara proposional untuk menghilangkan distorsi maupun
kelemahan-kelemahan pasar dan dapat ditiadakan dengan tetap
mempertimbangkan resiko yang akan dialami investor melalui  insentif yang
seimbang dan wajar.

BAB II
MATERI UNDANG-UNDANG

KETENAGAKERJAAN
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Sehingga aturan dan kebijakan yang ditempuh pemerintah harus tetap
memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pekerja dan melakukan
usaha peningkatan kesejahteraan. Penafsiran konstruktif demikian  yang dapat
mengedepankan susunan dan menghilangkan hambatan, argumen hukum
secara seimbang hanya dapat dilakukan jika dapat mengidentifikasi dan
membedakan beragam dimensi kepentingan dan nilai-nilai yang sering
berbenturan, yang dijalin dalam penilaian yang kompleks yang diharapkan
membuat UU yang ditafsirkan menjadi lebih baik secara keseluruhan.

Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan
beberapa materi UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yang akan ditinjau
berdasarkan substansinya:

1.  MOGOK KERJA

Mogok kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 137 –144 Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003  mengatur bahwa mogok kerja sebagai
hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Menurut penggugat ketentuan tersebut adalah melanggar standar
perburuhan international, karena membatasi alasan mogok kerja akibat
“gagalnya perundingan “ dan merupakan pembatasan terhadap hak mogok
itu sendiri yang merupakan hak fundamental buruh/pekerja dan serikat
pekerja/serikat buruh. Adanya pembatasan hak mogok tersebut, bukan hanya
sekedar membatasi kebebasan buruh/pekerja untuk menggunakan hak
mogok  sebagai bagian dari hak kebebasan  berserikat dan berorganisasi serta
menjalankan aktivitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh tetapi juga merupakan
sebuah bentuk kontrol terhadap peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh  sebagai instrumen resmi buruh/pekerja untuk memperjuangkan
peningkatan kesejahteraannya. Demikian juga ketentuan pekerja/buruh atau
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain
untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan
tidak melanggar hukum, merupakan melanggar standar perburuhan
international, dengan membatasi hak pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang bermaksud mengajak pekerja lain untuk mogok kerja pada saat
mogok kerja berlangsung.

Begitupula apabila dilihat  tahapan prosedur  administratif dan birokrasi
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yang harus dilalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk melaksanakan hak
mogok, sebagaimana diatur Pasal 140-141 UU Ketenagakerjaan, dilakukan
melalui pemberitahuan selambat-lambatnya 7 hari sebelum mogok,
dilakukan dengan menyebut waktu mulai, tempat  dan alasan mogok, yang
justru  menyebabkan pekerja tidak dimungkinkan untuk melaksanakan hak
mogok.

Dengan adanya ketentuan Pasal 186 UU Ketenagakerjaan, maka terhadap
mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah tertib dan damai sebagai akibat
gagalnya perundingan serta bila pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
mengajak pekerja lain untuk mogok kerja dengan melanggar hukum,
merupakan tindak pidana pelanggaran dengan hukuman paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit
Rp. 10.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,-

Pertimbangan  Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan syarat-syarat
yang ditetapkan untuk pelaksanaan hak buruh atau mogok, baik syarat bahwa
mogok dilakukan secara sah dan tertib serta damai sebagai akibat gagalnya
perundingan (Pasal 137),  ajakan, mogok kerja berlangsung dengan tidak
melanggar hukum (Pasal 138)  maupun syarat-syarat administratif  tentang
jangka waktu pemberitahuan dan lain-lain (Pasal 140-141)  tidak terdapat
ketidaksesuainnya dengan standar perubahan internasional. Oleh karena hal
tersebut juga dikenal dalam praktek yang disetujui ILO. Sehingga standar
dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standar
dan norma yang berlaku di Indonesia, melalui ukuran yang dikenal dalam
UUD 1945. Hal itu disebabkan,  hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu
yang berlaku mutlak, sehingga sesuai dengan yang dianut dalam Pasal 28 J
ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta pengaturan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, dalam ketertiban umum,  dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun, apabila pelanggaran terhadap Pasal 137 dan 138 UU
Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 sebagaimana dimuat dalam Pasal 186,
Mahkamah Konstitusi  berpendapat bahwa saksi dalam Pasal 186 tersebut
tidak proposional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar
pekerja/buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan
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menyatakan sikap Pasal 28 E ayat (2) ayat (3) dan  hak  untuk mendapatkan
imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D atat (2).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “Pasal 137 dan
Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, selanjutnya Mahkamah Konstitusi
berpendapat dalam  pelaksanaan hak mogok yang melanggar persyaratan
pemberitahuan yang ditatapkan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003  harus diatur secara
proposional.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah terjadi
perubahan konsep mogok kerja yang pada awalnya mogok sebagai tindakan
menghentikan pekerjaan sehubungan adanya perselisihan dengan  menuntut
pemenuhan upah dan syarat syarat kerja lainnya, dikategorikan sebagai
tindakan persekongkolan jahat untuk menghambat kemajuan perusahaan.
Oleh karena itu mogok dilarang dengan ancaman sanksi pidana

Konsep mogok kerja sebagai tindak pidana  telah dikenal sejak jaman
Hindia Belanda  yaitu melalui Pasal 161 bis dan Pasal 335 ayat (3) KUH
Pidana, bahwa  pemogokan di Indonesia diancam  dengan sanksi pidana,
ketentuan Pasal 161 bis sebagai Pasal tambahan didalam KUH Pidana  pada
tahun 1926 dengan maksud untuk menanggulangi pemogokan yang
dilakukan oleh pekerja perkebunan tebu, pekerja pabrik gula dan pekerja
kereta api.   Namun, pada awal  kemerdekaan ketentuan yang  mengancam
pidana terhadap pekerja yang melakukan mogok dicabut oleh pemerintah
melalui UU. No. 1 tahun 1946. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur
ancaman pidana terhadap pemogokan yang dilakukan pekerja, tidak lama
kemudian oleh pemerintah NICA, membuat ayat (3) pada Pasal 335 KUH
Pidana, dengan maksud  NICA memiliki landasan yuridis untuk
menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pejuang kemerdekaan yang
mengadakan pemogokan.

Akan tetapi, Indonesia juga pada awal kemerdekaan, terhadap
pemogokan yang terjadi telah menimbulkan reaksi pemerintah dengan
menetapkan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 13 tahun 1948 sebagai
bentuk larangan bagi buruh melakukan mogok di perusahaan  yang dianggap
vital dengan ancaman sanksi pidana. Melalui Peraturan Dewan Pertahanan

7



Negara tersebut, kemudian diikuti Gubernur Militer Jawa Barat dan
Gubernur Militer Jakarta Raya untuk mengatur  larangan bagi buruh untuk
melakukan mogok kerja di daerah kewenangannya.

Tindakan mogok  kerja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
hubungan kerja antara pekerja dengan  pengusaha  di perusahaan akan dapat
mengganggu perekonomian, sehingga untuk maksud mengatasi  kesulitan
ekonomi yang dapat membahayakan  negara. Terjadinya mogok kerja secara
terus menerus  dapat mengakibatkan keamanan dan ketertiban terganggu.
Sehingga dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan diatur persyaratan  pelaksanaan hak pekerja untuk
melakukan mogok kerja dalam Pasal 6 UU No. 22 tahun 1957, akan tetapi
bila pekerja melakukan mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6
UU No. 22 tahun 1957 dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukum
kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh
ribu rupiah. Hal tersebut  juga diatur dalam UU No. 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, bagi pekerja yang melakukan mogok  tidak sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.

Konsep mogok kerja yang dikategorikan sebagai tindak pidana
kejahatan, oleh karena tindakan bersama yang dilakukan oleh pekerja untuk
menuntut haknya kepada pengusaha adalah bertentangan dengan hukum.
Hal tersebut disebabkan pandangan sebagai berikut ; 1) persekongkolan pada
umumnya diartikan sebagai gabungan dari dua orang atau lebih yang bersama-
sama merugikan hak orang lain atau masyarakat. Sehingga tindakan  mogok
kerja, dianggap merugikan orang lain ataupun masyarakat karena menghambat
ekonomi dan perdagangan, dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan
; 2) persengkongkolan disini mempunyai ciri khas dimana suatu tindakan
yang dilakukan oleh satu orang tidak bertentangan dengan hak, namun jika
dilakukan bersama-sama menjadi bertentangan dengan hak ; 3) masih adanya
pandangan yang belum berubah pada tingkat konsep tentang hubungan kerja
antara pekerja dengan pengusaha, meskipun dalam kenyataan hubungan kerja
paksa antara budak dengan pemilik budak telah berubah ; 4) Mogok dianggap
sebagai salah satu faktor yang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi.

Dengan menggunakan konsep mogok kerja yang dikategorikan sebagai
tindak pidana yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, akan
tetapi timbulnya  mogok kerja tidak dapat ditekan. Bahkan dari data mogok
kerja yang terjadi dapat dikatakan bahwa mogok kerja yang terjadi, dilakukan
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tidak sesuai dengan prosedur sehingga mogok kerja tersebut sebenarnya dapat
dikenai sanksi pidana, akan tetapi kasus mogok kerja tersebut tidak pernah
di bawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses,

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas konsepsi
mogok kerja sebagai tindak pidana di Indonesia, telah ditinggalkan. Oleh
karena pelanggaran persyaratan  pelaksanaan mogok kerja sebagaimana diatur
dalam Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan  bukan termasuk
tindak pidana, sehingga tidak dapat dikenakan tindak pidana pelanggaran
sebagaimana diatur Pasal 186 UU Ketenagakerjan No. 13 tahun 2003.

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka konsep
mogok kerja harus dilihat dari sudut hubungan kerja, merupakan bagian
dari ketentuan perdata, sebagai perbuatan melawan hukum atau cidera janji
dalam Perjanjian Kerja. Oleh karena pekerja yang melakukan mogok kerja
adalah tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam perjanjian
kerja. Sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat mogok kerja yang
dilakukan, Pengusaha dapat menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut.

Lebih lanjut, apabila kita lihat ketentuan yang mengatur mogok kerja
dalam Kepmenakertrans No. Kep. 232/Men/2003 yang mengatur Akibat
Mogok Kerja yang Tidak Sah, adalah bahwa apabila mogok kerja dilakukan
tidak sah maka mogok kerja tersebut dikualifikasikan sebagai mangkir, dalam
arti pekerja yang mogok kerja tidak berhak atas upah, hal tersebut sesuai
dengan yang diatur Pasal 93 UU. No. 13 tahun 2003 bahwa upah tidak
dibayar apabila tidak melakukan pekerjaan

Selanjutnya, apabila mogok kerja tersebut berlangsung terus, hingga
pengusaha telah melakukan panggilan untuk bekerja kembali sebanyak 2
kali berturut-turut  dalam tenggang waktu 7 hari, pekerja tidak mengindahkan
panggilan, maka  pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri.

Pengaturan akibat mogok kerja yang tidak sah sebagaimana diatur
Kepmenakertrans Kep. No. 232/Men/2003 menurut hemat kami telah
dilakukan pengaturannya secara proporsional bila dilihat dari segi keperdataan
yaitu perjanjian kerja dan tidak melihat dari konsep pidana.
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2. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bekerja mempunyai makna banyak, luas dan dalam, didalam tiap
kehidupan manusia. Oleh karena itulah mungkin pendiri bangsa ini dalam
menyusun dan membuat UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2)  mengatur
bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusian. Disamping hal tersebut posisi pekerja bila dilihat
dari segi sosial  ekonomi, kedudukan pekerja adalah sangat lemah jika
dibandingkan dengan pengusaha.

Sehingga untuk menjamin terlaksananya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
dan memberikan perlindungan kepada pekerja  diberlakukan UU No. 12
tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Swasta.
Dimana menurut UU tersebut, bahwa pengusaha  harus mengusahakan agar
jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, dan untuk lebih memastikan
pelaksanaan Pasal 1 ayat  (1) UU. No. 12 tahun 1964, ditentukan  bahwa
pemutusan hubungan kerja tanpa ijin (Panitia Daerah/Pusat) adalah batal
demi hukum (Pasal 10 UU. No. 12 tahun 1964). Melalui ketentuan tersebut
sehingga tiap pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diperlukan ijin dari
instansi pemerintah sebagai pengawasan prepentif. Pelaksanaan pengawasan
prepentif tersebut diserahkan kepada Panitia Daerah untuk pemutusan
hubungan kerja yang kurang dari 10 orang atau Panitia Pusat apabila pengusaha
hendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 10 orang atau lebih
(massal).

Prinsip atau konsep pengaturan pemutusan hubungan kerja sebagaimana
diatur UU No. 12 tahun 1964, dalam menyusun UU. No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan diakomodasi dalam Pasal 151. Namun, untuk
pembebaban  tanggung jawab mencegah terjadinya pemutusan hubungan
kerja, dikembangkan dengan tidak hanya tanggung jawab pengusaha, akan
tetapi juga pekerja, serikat pekerja dan pemerintah, diminta untuk melakukan
segala daya upaya agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Disamping
itu, pelaksanaan pengawasan prepentif yang selama ini dilakukan Panitia
Daerah/Panitia Pusat, berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003
pelaksanaan pengawasan terhadap pemutusan hubungan kerja diberikan
kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Undang-
Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

10



Industrial berada pada Pengadilan Umum, dengan maksud dan tujuan yang
diharapkan dari pergeseran pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemutusan
hubungan kerja pada lembaga Yudikatif (Pengadilan Umum) adalah untuk
terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat,
adil dan murah.

Lebih lanjut bila kita lihat  UU. No. 12 tahun 1964 mengenai
pemutusan hubungan kerja, hanya mengatur larangan pemutusan hubungan
kerja dan pemutusan hubungan kerja yang tidak memerlukan ijin. Pengaturan
larangan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah dalam hal; a) selama
buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut
keterangan Dokter selama waktu tidak melampaui waktu 12 bulan terus
menerus ; b)  buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau
pemerintah atau menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang
disetujui pemerintah. Sementara pemutusan hubungan kerja yang tidak
memerlukan ijin  adalah pemutusan hubungan yang dilakukan terhadap
buruh dalam masa percobaan.

Dari pengaturan tersebut dapat ditafsirkan, bahwa pengusaha dapat
mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja diluar ketentuan
larangan pemutusan hubungan sebagaimana disebutkan diatas. Adapun
mengenai permohonan tersebut  diberikan atau ditolak, itu diserahkan kepada
Panitia Daerah atau Panitia Pusat untuk memutusnya. Demikian juga
mengenai berhak tidaknya uang pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa
kerja dan ganti kerugian disesuaikan dengan pertimbangan Panitia Daerah/
Pusat dalam memberikan ijin pemutusan hubungan kerja.

Namun, larangan pemutusan hubungan kerja dan alasan pemutusan
hubungan kerja serta hak pekerja bila diberikan ijin pemutusan hubungan
kerja telah diatur lebih rinci melalui Surat Menteri Tenaga Kerja No. 362/67
tanggal 8 Pebruari 1967 yang ditujukan kepada Departemen Tenaga Kerja
dan Ketua P4 Daerah dan P4 Pusat di seluruh Indonesia, mengenai pelaksanaan
UU tentang pemutusan hubungan kerja  di perusahaan swasta. Sesuai surat
Menteri tersebut diatur  bahwa ijin pemutusan hubungan kerja  tidak boleh
diberikan bila pemutusan hubungan kerja didasarkan atas:

a. Hal-hal yang berhubungan dengan keanggotaan Serikat pekerja/buruh
yang tidak  sedang atau karena kegiatan  dalam rangka buruh diluar
jam kerja atau dengan ijin, majikan sewaktu jam kerja;
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b. Pengaduan buruh kepada yang berwajib mengenai tingkah laku
pengusaha karena terbukti melanggar peraturan negara;

c. Faham, agama, suku, daerah, golongan atau kelamin.

Sehingga Pegawai tehnis Panitia Daerah/Pusat dalam menghadapi
pemutusan hubungan kerja, hendaknya diselidiki, apakah ada alasan-alasan
tersebut walaupun disembunyikan.

Selanjutnya alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan ijin
pemutusan hubungan kerja  adalah karena pekerja telah melanggar hukum
atau merugikan perusahaan, ukuran atau penilaian apakah melanggar hukum
atau merugikan perusahaan digunakan dasar sebagai berikut :

a. Kesalahan Yang Dianggap Besar

- Pencurian dan penggelapan;

- Penganiayaan pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja;

- Mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja;

- Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan milik
perusahaan;

- Memberikan keterangan palsu;

- Mabuk ditempat kerja;

- Menghina, secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga
pengusaha atau teman sekerja;

- Membuka rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga
perusahaan.

b. Kesalahan-kesalahan untuk mana diberikan peringatan-peringatan
terakhir :

- Menolak perintah yang layak, walaupun telah diperingatkan;

- Melakukan kewajibannya secara serampangan;

c. Kesalahan-kesalahan untuk mana diberikan peringatan-peringatan,
tidak cakap dalam melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba
dimana-mana.

Disamping hal tersebut, diatur pula mengenai pensiun, dimana bila
dalam perusahaan ada peraturan pensiun, bila dalam perusahaan ada peraturan
pensiun, ditentukan bahwa buruh sesudah masa kerja atau usia tertentu dapat
dipensiun, maka dalam hal demikian, pemutusan hubungan kerja dapat
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dilakukan tanpa ijin dari Panitia Daerah/Pusat.

Berdasarkan surat Menteri No. 362/67 tanggal 8 Pebruari 1967 dapat
disimpulkan bahwa alasan  pemutusan hubungan kerja yang dapat diberikan
ijin adalah dengan menggunakan alasan pekerja telah melanggar hukum atau
merugikan perusahaan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu;  Pertama, kesalahan
yang dianggap besar tanpa melalui surat peringatan jika kesalahan tersebut
dianggap benar oleh Panitia Daerah/Pusat, dapat diberikan hukuman
pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan uang jasa; Kedua, kesalahan-
kesalahan yang dapat diberikan peringatan terakhir (menurut hemat penulis
adalah tanpa melalui peringatan pertama, peringatan ketiga), dan bila yang
bersangkutan masih melakukan kesalahan, kepada pekerja bersangkutan dapat
diberikan hukuman pemutusan hubungan kerja  dengan pemberian pesangon
saja  (tanpa uang jasa/uang penghargaan masa kerja); Ketiga, kesalahan untuk
mana  diberikan peringatan dan yang bersangkutan tidak menghiraukannya
(dalam praktek, hal tersebut dilakukan melalui peringatan pertama, kedua
dan ketiga) setelah melalui peringatan pertama, kedua, ketiga maka kepada
pekerja yang bersangkutan dapat diberikan hukuman pemutusan hubungan
kerja biasa, dengan pemberian (mendapat) pesangon menurut pemberhentian
biasa.  (Menurut penulis, pemutusan hubungan kerja biasa adalah pekerja
berhak atas uang pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa kerja dan ganti
kerugian. Hal tersebut, dengan alasan untuk membedakan alasan pemutusan
hubungan kerja dengan peringatan terakhir).

Setelah kurang lebih 22  (dua puluh dua) tahun sejak berlakunya UU
No. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta,
peraturan  pelaksanaan dan penetapan besarnya pesangon, uang jasa/uang
penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebagaimana diamatkan Pasal 7
ayat (3) Pasal 13 UU No. 12 tahun 1964, telah ditetapkan  Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1986. Peraturan tersebut,  sebenarnya  adalah
merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri  Perburuhan No. 9 tahun
1964.

Penyempurnaannya adalah dengan mengatur lebih lanjut mengenai
pemutusan hubungan kerja  tanpa meminta ijin apabila; dalam hal pekerja
dalam masa percobaan ; hubungan kerja yang atas kesepakatan kerja untuk
waktu tertentu dan masa berlakunya kesepakatan kerja tersebut telah berakhir
; pekerja mengundurkan diri secara tertulis dan;  pekerja telah mencapai usia
pensiun.
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Sementara bila dilihat dari segi alasan pemutusan hubungan kerja.
Pemutusan hubungan kerja dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) kelompok
yaitu ; pemutusan hubungan kerja diberikan karena kesalahan berat;
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan ringan dan; pemutusan hubungan
kerja disebabkan bukan karena kesalahan pekerja.

Khusus mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan
berat. Kriteria yang termasuk kesalahan berat adalah :

a. Pada saat perjanjian diadakan memberikan keterangan palsu;

b. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba di tempat kerja;

c. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja;

d. Melakukan tindakan kejahatan misalnya ; mencuri, menggelapkan,
menipu, memperdagangkan obat bius baik dalam lingkungan
perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan;

e. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha,
keluarga pengusaha atau teman sekerja;

f. Membujuk pengusaha atau teman sekerja  untuk melakukan sesuatu
yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan;

g. Dengan sengaja atau ceroboh  merusak merugikan atau
membiarkannya dalam keadaan bahaya milik perusahaan.

Kriteria kesalahan berat tersebut bila kita lihat adalah merupakan bagian
dari tindak pidana, sehingga apabila pengusaha hendak melakukan pemutusan
hubungan kerja harus mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan
kerja  kepada Panitia Daerah atau Pusat dan pemutusan hubungan kerja yang
disebabkan  kesalahan berat dengan tanpa pesangon dan uang jasa.

Kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun setelah berlakunya
Permenaker No. 04/Men/1986, sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.
12 tahun 1964, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 03/Men/96 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja  dan
Penetapan Uang pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian  di perusahaan
swasta  sebagai pengganti Permenaker No. 04/Men/1986.

Pengaturan penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan
Permenaker No. 03/Men/1996,  mengatur mengenai dasar pemutusan
hubungan kerja telah diatur sedemikian rupa  sehingga dapat dikatakan bahwa
alasan pemutusan hubungan kerja  semakin berkembang sesuai dengan kondisi
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perekonomian yang dapat mempengaruhi Perusahaan yang dapat
menimbulkan adanya pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut dapat kita
lihat  dari pengaturan  dasar pemutusan hubungan kerja yang disebabkan
antara lain :

a. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat.

b. Pemutusan hubungan kerja setelah melalui peringatan pertama, kedua
dan ketiga.

c. Pemutusan hubungan kerja setelah melalui peringatan tingkat terakhir
(artinya tanpa melalui peringatan pertama, kedua).

d. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja ditahan oleh pihak
yang berwajib, setelah pekerja ditahan sedikit-dikitnya setelah 60 hari
takwin.

e. Pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja.

f. Pemutusan hubungan kerja  massal karena perusahaan tutup

g. Pemutusan hubungan kerja massal karena efisiensi perusahaan.

h. Pemutusan hubungan kerja karena perubahan status, atau pemilikan
perusahaan atau perusahaan pindah lokasi.

i. Pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

Pengaturan pemutusan hubungan kerja ini lebih rinci jika dibandingkan
dengan pengaturan alasan pemutusan hubungan kerja sebelumnya, bahkan
dibolehkannya pemutusan hubungan kerja diluar yang telah ditentukan dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3/Men/1996, untuk diatur dalam
perjanjian  kerja, peraturan perusahaan  atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Lebih lanjut, tindak pidana ataupun perbuatan kesalahan berat yang
dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja adalah ;

a. Penipuan, pencurian  dan penggelapan barang/uang milik pengusaha
atau milik teman sekerja  atau milik teman pengusaha.

b. Memberikan keterangan palsu  atau yang dipalsukan  sehingga
merugikan perusahaan atau kepentingan negara.

c. Mabok, minum-minum keras yang memabokan, madat, memakai
obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-
obatan perangsang lainnya di tempat kerja yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan
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d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan  perjudian di tempat
kerja.

e. Melakukan tindak kejahatan misalnya  mengintimidasi atau menipu
pengusaha atau teman sekerja dan  memperdagangkan  barang terlarang
baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan
perusahaan.

f. Menganiaya, mengancam secara phisik atau mental, menghina secara
kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja.

g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja  untuk melakukan suatu
perbuatan  yang bertentangan   dengan hukum atau kesusilaan serta
peraturan perundangan yang berlaku.

h. Dengan ceroboh atau sengaja atau membiarkan diri  atau teman
sekerjanya dalam keadaan bahaya

i. Dengan ceroboh atau sengaja merugikan atau membiarkan dalam
keadaan bahaya barang milik perusahaan.

j. Membuka atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan
nama baik perusahaan dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

k. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapatkan
peringatan terakhir yang masih berlaku.

l. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
atau kesepakatan kerja bersama.

Begitu juga tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
kesalahan berat pada umumnya adalah merupakan perbuatan tindak pidana,
sehingga apabila pengusaha hendak mengadakan pemutusan hubungan kerja
harus mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja, dengan
dilengkapi bukti  pelanggaran kesalahan tersebut, tanpa didukung bukti yang
sah, Panitia Daerah/Pusat tidak memberikan ijin Pemutusan hubungan kerja.

Lebih cepat dari biasa, penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU. No.
12 tahun 1964 telah dilakukan tiga kali penyusunan sejak dari PMP No. 9
tahun 1964 untuk selama kurun wakti 36 tahun. Cepatnya pembaharuan
PMTK No. 03/Men/96 adalah diawali dengan terjadinya krisis  perbankan
dimana nilai pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa kerja dan ganti
kerugian dirasakan kurang dapat memenuhi keadilan bagi pekerja yang
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mengalami pemutusan hubungan kerja, disebabkan bukan atas kesalahan
pekerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, mendorong adanya keinginan untuk
melakukan penyempurnaan PMTK No. 03/Men/96 khususnya mengenai
besarnya nilai pesangon  maksimal sebesar 7 bulan upah, sebelumnya adalah
5 bulan upah dan dilai uang jasa/uang penghargaan masa kerja diberikan
berdasarkan masa kerja kelipatan  3 tahun yang sebelumnya masa kerja dengan
kelipatan 5 tahun,  serta besarannya dimulai dengan 2 bulan upah sampai
dengan 10 bulan upah yang sebelumnya hanya  sampai 6 bulan upah.

Penyempurnaan yang dilakukan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Disamping penyempurnaan  nilai
pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa kerja, juga mengenai alasan
pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan prinsip keseimbangan
antara pengusaha dan pekerja. Asas keseimbangan dalam pemutusan hubungan
kerja, bahwa pekerja dapat mengajukan  pemutusan hubungan kerja kepada
Panitia Daerah/Pusat. Sebelumnya, selama ini pemutusan hubungan kerja
datangnya hanya dari pengusaha.

Timbulnya hak pekerja untuk mengajukan permohonan pengakhiran
hubungan kerja, apabila pengusaha :

a. Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam
pekerja.

b. Membujuk dan atau  menyuruh  pekerja/buruh untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku

c. 3 kali berturut-turut atau lebih tidak membayar upah  tepat pada
waktu yang ditentukan.

d. Tidak Melakukan kewajiban yang  telah dijanjikan kepada pekerja.

e. Tidak memberikan pekerjaan secukupnya kepada pekerja yang
upahnya berdasarkan hasil pekerjaan.

f. Memerintahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan diluar yang
diperjanjikan

g. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa keselamatan,
kesehatan dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut  tidak
diketahui pada waktu perjanjian kerja dibuat.
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 Dalam hal demikian bila pekerja dalam permohonannya dapat
membuktikan Panitia Daereah/Pusat, ijin pemutusan hubungan kerja dapat
diberikan dengan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan/
membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian
bagi pekerja.

Demikian juga bila kita lihat lebih lanjut mengenai alasan pemutusan
hubungan kerja, Kepmenaker Nomor 150/Men/2000 telah mengaturnya
lebih rinci alasan-alasannya, serta hak pekerja sebagai akibat pemutusan
hubungan kerja tersebut.

Adapun alasan pemutusan hubungan kerja sebagai mana diatur
Kepmenaker Nomor 150/Men/2000 adalah sebagai berikut :

1. Pemutusan hubungan kerja setelah melalui peringatan lisan, kemudian
tertulis pertama, kedua dan ketiga;

2. Pemutusan hubungan kerja setelah Surat Peringatan terakhir (tanpa
melalui peringatan pertama dan kedua);

3. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan mangkir bekerja paling
sedikit melalui 5 (lima) kali berturut-turut dan telah dipanggil oleh
pengusaha 2 (dua) kali secara tertulis;

4. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan
kesalahan berat;

5. Pemutusan hubungan kerja diluar alasan kesalahan berat;

6. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja ditahan oleh pihak
yang berwajib;

7. Pemutusan hubungan kerja atas permintaan pekerja;

8. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri secara
baik-baik;

9. Pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan
pekerja;

10. Pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup sebagai
akibat rugi terus-menerus atau keadaan memaksa;

11. Pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup buka
karena perusahaan rugi atau karena efisiensi;

12. Pemutusan hubungan kerja karena perubahan status, perubahan
pemilik perusahaan, perusahaan pindah lokasi;
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13. Pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun;

14. Putusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia.

Namun,  apabila kita lihat khusus mengenai pemutusan hubungan kerja
dengan alasan kesalahan berat, pengusaha dapat mengajukan permohonan
ijin pemutusan hubungan kerja dengan syarat harus menyertakan bukti
kesalahan berat kepada Panitia daerah/Pusat. Pengaturan kesalahan berat dalam
Kepmenaker Nomor 150/Men/2000 pada dasarnya adalah sama dengan apa
yang diatur dalam Permenaker Nomor 3/Men/1996. Adapun bedanya adalah
bahwa alasan “Melakukan kesalahan berat yang bobotnya sama setelah
mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku” dalam Kepmenaker Nomor
150/Men/2000, aturan tersebut dihilangkan atau tidak diatur lagi.

Pengaturan pemutusan hubungan kerja sebagai bagian pelaksanaan
pembangunan ketenagakerjaan melalui sarana hukum, untuk meletakkan
dasar pelaksanaannya, maka dimasukkanlah materi pemutusan hubungan
kerja dalam Bab XII Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Adapun materi pemutusan
hubungan kerja yang diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan tersebut,
pada dasarnya substansinya diambil dari Kepmenaker Nomor Kep.150/Men/
2000. Oleh karena substansi pemutusan hubungan kerja yang diatur
Kepmenaker Nomor Kep. 150/Men/2000 adalah yang tumbuh dan
berkembang dalam praktek selama 36 (tiga puluh enam) tahun sejak Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1964.

Akan tetapi dalam pemberlakuannya, sebanyak 37 pengurus Serikat
Pekerja/Serikat Buruh melalui kuasa hukumnya Pengacara Publik pada
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, telah mengajukan permohonan
pengujian Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu dari sekian substansi yang dimohonkan pengujian terhadap
UUD 1945 adalah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan
alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 mengenai  Ketenagakerjaan, bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahaan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”,
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sehingga ketentuan Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan adalah bersifat
Diskriminatif secara hukum, melakukan kesalahan berat masuk kualifikasi
tindak pidana, yang menurut Pasal 170 Undang-undang Ketenagakerjaan
prosedurnya tidak perlu mengikuti ketentuan Pasal 151 ayat (3) yaitu dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja langsung tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga ketentuan ini telah
melanggar prinsip pembuktian, terutama asas praduga tidak bersalah dan
kesamaan didepan hukum sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945.
Seharusnya bersalah tidaknya seseorang diputuskan lewat Pengadilan dengan
hukum pembuktian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. Serta Undang-undang
Ketenagakerjaan melegalisasi tindak pidana di luar Pengadilan, lebih jauh
lagi ketentuan Pasal 159 Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyatakan
bahwa “apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, sehingga
dengan demikian mengalihkan/mencampur adukan wewenang peradilan
pidana ke peradilan perdata, yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan
pidana.

Terhadap dalil yang disampaikan pemohon bahwa pasal 158 Undang-
undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal
27 ayat (1), karena Pasal 158 memberikan kewenangan pada pengusaha untuk
melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan
berat tanpa due proces of law melalui putusan pengadilan yang independen
dan imparsial, melainkan cukup hanya dengan putusan pengusaha yang
didukung oleh alat bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut
hukum acara yang berlaku. Dilain pihak Pasal 160 Undang-undang
Ketenagakerjaan menentukan secara berbeda bahwa pekerja/buruh yang
dituntut oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak  pidana,
tetapi bukan atas pengaduan pengusaha diberlakukan sama dengan asas
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sebagian dari hak-
haknya sebagai buruh dan apabila pengadilan menyatakan pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang
diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945, dalam ketentuan Pasal
1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga
oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak mempunyai hukum yang
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mengikat.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menimbang Pasal 159 menyatakan
apabila pekerja/buruh yang telah diputus hubungan kerjanya karena
melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158, tidak menerima pemutusan
hubungan kerja tersebut, pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan
gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka
disamping ketentuan tersebut, melahirkan beban pembuktian yang tidak
adil dan berat bagi pekerja/buruh untuk membuktikan ketidak-salahannya,
sebagai pihak yang secara ekonomis lebih lemah yang seharusnya memperoleh
perlindungan hukum yang lebih dibandingkan pengusaha. Sehingga Pasal
159 menimbulkan kerancuan berfikir dengan mencapuradukan proses perkara
pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.

Mencermati perubahan pengaturan pemutusan hubungan kerja didalam
Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, khususnya
mengenai pemutusan hubungan kerja dengan kesalahan berat, telah terjadi
perubahan prinsip dalam pemutusan hubungan kerja tersebut. Dimana
pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat,
sebelumnya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah
mendapat ijin atau penetapan dari Panitia Daerah/Pusat. Namun, hal tersebut
didalam Pasal 170 Undang-undang Ketenagakerjaan, pengusaha tidak perlu
mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sepanjang kesalahan
berat tersebut didukung bukti :

a. Pekerja/buruh tertangkap tangan;

b. Adanya pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang
berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dengan adanya ketentuan tersebut,  telah terjadi pergeseran penilaian
bersalah tidaknya pekerja, khususnya yang menyangkut perbuatan Pidana
(kesalahan berat yang dituduhkan kepada pekerja pada dasarnya adalah
menyangkut perbuatan tindak pidana) adalah merupakan kewenangan
pengadilan, tetapi apabila memenuhi salah satu alat bukti diatas, pengusaha
dapat mengadakan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui ijin Panitia
Daerah/Pusat atau penetapan. Sehingga pengusaha dalam hal ini telah
menjalankan kewenangan pengadilan.
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Sehingga apabila kita lihat pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan
alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat sebelumnya, pengusaha
sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja harus mengajukan
permohonan untuk mendapatkan ijin pemutusan hubungan kerja kepada
Panitia Daerah/Pusat. Oleh karena, melihat hubungan kerja antara pekerja
dengan pengusaha adalah hubungan keperdataan, yang didasari dengan
kesepakatan. Sehingga untuk mengakhiri hubungan kerja dan mengingat
posisi pekerja secara sosial ekomomi lemah maka diperlukan hubungan
perijinan yang dikeluarkan oleh Panitia Daerah/Pusat.

Panitia Daerah/Pusat dalam hal permintaan ijin pemutusan hubungan
kerja atas dasar kesalahan berat (yang nota bene adalah mengandung unsur
tindak pidana) adalah tidak menilai apakah perbuatan tersebut telah sesuai
dengan unsur-unsur tindak pidana atau tidak, akan tetapi melihat akan
pemutusan hubungan kerja tersebut dari segi hubungan kerja yang didasari
pada hukum keperdataan yaitu bahwa suatu perjanjian harus dilakukan
dengan etikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) sehingga bentuk alat bukti
yang disampaikan pengusaha, Panitia Daerah/Pusat dapat menilai pekerja
dalam melakukan hubungan kerja apakah pekerja beretikad baik atau tidak.
Dan bukan menilai apakah alasan pengusaha memenuhi unsur-unsur tindak
pidana atau tidak. Oleh karena hal tersebut diluar kewenangan Panitia Daerah/
Pusat maupun pengusaha.

Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya telah melakukan
penilaian putusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat (pada
dasarnya adalah menyangkut  tindak pidana) adalah dilakukan melaui due
process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan bukan
kewenangan pengusaha untuk memutuskan bahwa pekerja telah melakukan
tindak pidana. Oleh karena itu, menurut hemat kami proses pemutusan
hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat masih dapat diberlakukan.
Namun untuk menyatakan putusnya hubungan kerja tersebut, adalah Panitia
Daerah/Pusat atau Lembaga melalui permohonan pengusaha dengan
melampirkan alat bukti. Panitia Daerah/Pusat ataupun Lembaga Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dalam penelitiannya adalah dalam rangka
hubungan kerja yang bersifat keperdataan.

Apabila hubungan kerja dilihat dalam kerangka tindak pidana sarana
hukum yang dapat digunakan untuk itu adalah Pasal 160 Undang-undang
Ketenagakerjaan, dimana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
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kerja tanpa mengajukan ijin, setelah 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat
melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya atau sebelum 6 (enam) bulan
berakhir, Pengadilan menyatakan pekerja bersalah. Namun, bila sebelum 6
(enam) bulan berakhir, pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha
wajib mempekerjakan pekerja kembali.

Sehingga melalui sarana hukum Pasal 160 Undang-undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, sebenarnya pengusaha tidak perlu
menggunakan sarana Pasal 158 untuk mengadakan pemutusan hubungan
kerja, oleh karena alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 158 Undang-undang
Ketenagakerjaan hanya dapat ditentukan sebagai tindak pidana.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai
pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat yang memutuskan
bahwa Pasal 158, Pasal 159, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat
“kecuali Pasal 158 ayat (1)” dan Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat
“Pasal 158 ayat (1)”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Hal tersebut mengakibatkan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan,
khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja tidak mengenal adanya
pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat. Atau dapat pula
ditafsirkan berdasarkan penafsiran historis bahwa, pemutusan hubungan kerja
dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal 158 tetap ada. Namun,
untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja pengusaha tetap perlu
mendapatkan ijin melalui permohonan kepada Panitia Daerah/Pusat atau
Pengadilan Hubungan Industrial dengan melampirkan bukti-bukti kesalahan
berat tersebut. Sehingga dengan adanya ketentuan harus mendapatkan ijin ,
maka sesuai Pasal 159 Undang-undang Ketenagakerjaan tidak diperlukan
oleh karena, pekerja pada saat pengusaha mengajukan ijin dapat mengadakan
upaya pembelaan di tingkat Panitia Daerah/Pusat. Begitu juga Pasal 170 dan
Pasal 171 sepanjang menyangkut Pasal 158 ayat (1) Undang-undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga berdampak pada Undang-
undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial khususnya terhadap Pasal 82, sepanjang mengenai …” Pasal 159”
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta anak kalimat “ Pasal 171”
tidak termasuk Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Ketengakerjaan Nomor
13 tahun 2003.
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Namun, apabila menggunakan penafsiran bahwa Undang-undang
Ketenagakerjaan khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja, tidak
mengenal lagi adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan
berat, maka Ketentuan tersebut akan berdampak pula terhadap pengaturan
syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur alasan kesalahan
berat, seperti sebagaimana diatur  Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan
dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi.

3.   PEKERJA DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB

Pengaturan mengenai pekerja ditahan pihak berwajib sehingga tidak
dapat melaksanakan kewajibannya, pada awalnya diatur melalui Surat Menteri
Tenaga Kerja No. 362 tahun 1967 tanggal 8 Februari 1967 sebagai pelaksana
Undang-undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta,
yang mengatur bahwa “bilamana disuatu perusahaan ada peraturan tentang
skorsing atau tentang pembayaran selama ditahan, maka dengan kewajiban
seperti tercantum pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 1964
diartikan kewajiban berdasarkan peraturan skorsing atau peraturan
pembayaran upah selama dalam tahanan itu”. Selanjutnya bila kita lihat pada
Pasal 11 UU Nomor 12 tahun 1964 bahwa selama ijin pemutusan hubungan
kerja belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding, Panitia Pusat
belum  memberikan putusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap
memenuhi segala kewajibannya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, khususnya untuk
skorsing bahwa perusahaan dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 11
Undang-undang nomor 2 tahun 1964. Apabila mengatur skorsing dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka
pengusaha dapat melakukan skorsing, sehingga pekerja tidak perlu bekerja
seperti biasa, sambil menunggu ijin pemutusan hubungan kerja. Disisi lain
pengusaha tetap kerkewajiban untuk membayar upah kepada pekerja.
Sehingga, apabila hal itu tidak diatur sebelumnya maka ketentuan Pasal 11
Undang-undang Nomor 12 tahun 1964 yang diberlakukan, dalam arti apabila
pekerja tidak bekerja maka pekerja tidak berhak atas upah.

Demikian juga halnya bagi pekerja yang ditahan (tidak dijelaskan
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ditahannya pekerja atas pengaduan pengusaha atau bukan) tentu tidak dapat
melaksanakan pekerjaannya, sehingga pekerja tersebut tidak berhak atas upah,
kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja bersama yaitu pembayaran selama pekerja ditahan.

Pengaturan mengenai pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib,
kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan dan upah serta pelaksanaan kewajiban
pekerja terhadap keluarga, bila pekerja yang bersangkutan telah memilik istri/
suami atau anak. Berdasarkan praktek dan kebiasaan yang timbul, bahwa
perusahaan dalam pengaturan syarat-syarat kerja yang dituangkan dalam
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama telah mengatur hak pekerja
yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, akibat pekerja ditahan pihak
berwajib.

Berdasarkan praktek dan kebiasaan tersebut, pemerintah melalui
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/Men/1996 telah membakukan
kebiasaan atau praktek tersebut menjadi norma yang mengikat dan wajib
untuk dilaksanakan, sehingga dalam ketentuan tersebut diatur, bahwa
pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja
dengan alasan pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan
pengusaha maupun bukan. Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja
tersebut dapat diajukan setelah pekerja sedikit-dikitnya selama 60 (enam
puluh) hari takwin ditahan pihak yang berwajib.

Mengenai kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang ditahan oleh pihak
yang berwajib, adalah dilihat dari sebab ditahannya pekerja yang bersangkuta,
yaitu :

a. Bila pekerja ditahan pihak yang berwajib bukan atas pengaduan
pengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib
membayar/memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi
tanggungan pekerja, paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung
sejak hari pertama pekerja ditahan yang berwajib, dengan ketentuan
besarnya bantuan sebagai berikut :

- untuk 1 orang tanggungan : 25 % dari upah

- untuk 2 orang tanggungan : 35 % dari upah

- untuk 3 orang tanggungan : 45 % dari upah

- untuk 4 orang tanggungan atau lebih : 50 % dari upah
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b. Sementara bila pekerja ditahan oleh pihak  yang berwajib sebagai akibat
pengaduan pengusaha dan selama ijin pemutusan hubungan kerja
belum diberikan maka pengusaha wajib membayar upah kepada
pekerja sekurang-kurangnya 50% dan berlaku paling lama 6 (enam)
bulan takwin terhitung sejak pekerja ditahan pihak yang berwajib.

Namun, dalam hal pekerja tersebut dibebaskan dari tuntutan atas
pengaduan pengusaha dan ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka
pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja dengan membayar upah
penuh beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima pekerja terhitung
sejak pekerja ditahan,

Selanjutnya ketentuan pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib pada
saat menyusun dan membuat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.
150/Men/2000 tetap diakomodasi, namun terdapat perubahan nilai upah
pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib atas pengaduan pengusaha
yang sebelumnya berdasarkan Permenaker No. 3/Men/1996 adalah sebesar
50% dan melalui Kepmenaker No. 150/Men/2000 upah tersebut menjadi
sebesar 75% dari upah sebulan.

Hal yang sama, dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13
tahun 2003 mengatur mengenai pekerja ditahan pihak yang berwajib. Namun
bila kita lihat terdapat perbedaan yang prinsip dengan ketentuan sebelumnya,
yaitu :

1. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pada
Pasal 160 hanya mengatur pekerja ditahan pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha.
Sementara ketentuan atas pengaduan pengusaha tidak diatur sehingga
dengan tidak diaturnya atas pengaduan pengusaha timbul penafsiran
bahwa ketentuan yang digunakan terhadap pekerja ditahan pihak yang
berwajib,  digunakan ketentuan dalam Pasal 19 Kepmenaker No. 15/
Men/2000 dengan pertimbangan hukumnya, sesuai Pasal 191
Ketentuan Peralihan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13
tahun 2003 yang menyatakan bahwa “semua peraturan pelaksanaan
yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru
berdasarkan Undang-undang ini”
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2. Sebagai akibat tidak diaturnya mengenai pekerja ditahan yang berwajib
atas pengaduan pengusaha, sehingga upah pekerja selama ditahan tidak
diatur.

3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melalui
penetepan lembaga penyelesaian perselisihan (ijin Panitia Daerah/Pusat)
setelah 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan.
sementara ketentuan sebelumnya, pengusaha dapat mengajukan
permohonan ijin pemutusan hubungan kerja setelah 60 (enam puluh)
hari takwin, sejak pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib.

4. Diaturnya hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dengan
alasan pekerja ditahan pihak yang berwajib yaitu uang pengganti hanya
akan dibayar  1 (satu) kali ketentuan Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat
(3) dan uang penggantian  hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat
(4). Dalam ketentuan sebelumnya hak tersebut tidak diatur, sehingga
berhak tidaknya pekerja diberikan kepada Panitia Daerah/Pusat pada
saat memberikan ijin Pemutusan Hubungan Kerja.

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangannya terhadap ketentuan
pekerja ditahan pihak yang berwajib (Pasal 160) mengkaitkannya dengan
Pasal 158 tentang pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat.
Apabila kita baca tuntutan pemohon,  bahwa Pasal 160 tidak termasuk materi
untuk dilakukan uji materi terhadap UUD 1945. Hal tersebut menurut
hemat kami, bahwa Mahkamah Konstitusi melihat bukan ketentuan-
ketentuan yang termasuk alasan kesalahan berat sebagaimana diatur Pasal
158 adalah termasuk tindak pidana. Sehingga membandingkan dengan Pasal
160 yang mengatur pekerja ditahan pihak yang berwajib sebagai akibat tindak
pidana.

Sementara ketentuan Pasal 160 diperlakukan sesuai dengan azas praduga
tidak bersalah yang sampai bulan keenam masih memperoleh sebagian dari
hak-haknya sebagai buruh, dan apa bila pengadilan menyatakan pekerja/buruh
yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang
diskriminatif atau berbeda didalam hukum yang bertentangan dengan UUD
1945.

Terlepas dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi , tetapi Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangannya memutuskan bahwa Pasal 160 ayat (1)
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sepanjang mengenai anak kalimat “ ...bukan atas pengaduan pengusaha…”
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan adanya
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
ditahannya pihak pekerja oleh pihak yang berwajib, baik atas pengaduan
pengusaha maupun bukan atas pengaduan pengusaha, hak dan kewajiban
dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 160 dengan tanpa anak kalimat “bukan atas pengaduan
pengusaha”

Sehingga berdasarkan adanya koreksi terhadap ketentuan Pasal 160,
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 158 dan pasal-pasal yang
terkait dengan pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

Hal tersebut berimplikasi, bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 tahun 2003 tidak mengenal lagi adanya pemutusan hubungan
kerja dengan alasan kesalahan berat, sehingga apabila pekerja melakukan
kesalahan seperti apa yang diatur dalam pasal 158 Undang-undang
Ketenagakerjaan Pengusaha dapat menggunakan Lembaga yang diatur dalam
Pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sehingga bila dilihat dari sisi perlindungan hukum, pekerja yang
diputuskan hubungan kerja karena pekerja ditahan pihak yang berwajib adalah
lebih berpihak kepada pekerja jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 158.
Oleh karena dalam Pasal 160 pengusaha wajib membayar kepada pekerja
yang mengalami pemutusan hubungan kerja, uang penghargaan masa kerja
1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). Sementara apabila pekerja diberhentikan
berdasarkan Pasal 158,  pekerja hanya berhak uang pisah yang diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama serta
uang penggantian hak sesuai ketentuan  pasal 156 ayat (4).
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Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku  kekuasaan kehakiman
mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip
negara hukum sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam
Undang-undang Nomor 24 tahun 2003.

Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya Undang-undang
Ketenagakerjaan sejak mulai pembuatan dan hingga diundangkan Undang-
undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 terdapat perbedaan pendapat
mengenai pemberlakuannya baik secara formal maupun secara materiil.

Secara formil , bahwa undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun
2003, pembuatannya telah melanggar prinsip-prinsip dalam prosedural
penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang yang patut, dengan tidak
adanya “ Naskah Akademis” yang  memberi dasar pertimbangan perlunya
Undang-undang Ketenagakerjaan.

Dari segi materi (substansi) Undang-Undang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33
UUD 1945. Pasal-pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
bertentangan tersebut adalah :

a) Mengenai pelaksanan hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk
melakukan perundingan pembuatan PKB yang diatur dalam Pasal
119, Pasal 120 dan Pasal 121.

b) Mengenai kewajiban perusahaan yang mempekerjakan 50 orang
pekerja, wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, sebagaimana
diatur Pasal 106 pada dasarnya adalah mengambil alih peran dan
tanggung-jawab SP/SB.

c) Mengenai  pengaturan pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur

BAB III
PENUTUP
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Pasal 64, Pasal 66 yang menempatkan buruh sebagai faktor produksi
semata.

d) Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan kesalahan berat,
sebagaimana diatur Pasal 158 telah bersifat diskriminasi. Secara hukum,
karena pasal tersebut membenarkan Pemutusan Hubungan Kerja
dengan alasan melakukan kesalahan berat. Sehingga ketentuan ini telah
mengganggu prinsip pembuktian, terutama asas praduga tidak bersalah
dan  kesamaan didepan  hukum sebagaimana dijiwai di dalam UUD
1945

e) Mengenai pengaturan mogok kerja, sebagaimana diatur oleh Pasal
137 – Pasal 145 bertentangan dengan Konvensi ILO tentang Hak
Fundamental buruh yang berkenaan dengan hak asasi serta kebebasan
berserikat dan berorganisasi dan untuk melakukan perundingan
kolektif yang termaktub dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98.

f ) Mengenai  pekerja perempuan yang bekerja malam hari sebagaimana
diatur Pasal 76, tidak boleh sedang hamil dan berumur di bawah 18
tahun, disediakan transportasi dan tambahan makan serta pengusaha
wajib menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja, bertentangan
dengan Konvensi ILO No. 111 karena pekerja perempuan tidak
memiliki kemampuan kerja yang sama seperti pekerja laki-laki, serta
cenderung bias gender karena mengaitkan perempuan sebagai pihak
utama pencetus tidak asusila yang harus dijaga oleh pengusaha agar
tidak terjadi.

Pendapat yang kontra tersebut diwujudkan melalui permohonan
pengujian UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap UUD
1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan
kewenangannya telah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap UUD
1945 yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Salah satu
pertimbangan Mahkamah Konstitusi melihat Undang-undang
Ketenagakerjaan kaitannya dengan UUD 1945 telah memperhitungkan
kesinambungan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan pekerja dan
kepentingan pengusaha dalam mekanisme ekonomi pasar. Kepentingan
pengusaha harus juga diakomodasi karena ketiadaan investasi justru akan
menyebabkan  berkurangnya lapangan kerja dan bertambahnya pengangguran
yang pada gilirannya justru akan merugikan pihak pekerja sendiri. Sehingga
Mahkamah Kosntitusi berpendapat bahwa pasal 33 UUD 1945 tidak dapat
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dipahami sepenuhnya sebagai penolakan terhadap sistem ekonomi pasar, yang
berarti mengharuskan negara melakukan campur tangan tatkala mekanisme
ekonomi pasar mengalami distorsi.

Melalui pertimbangan tersebut Mahkamah konstitusi telah
memutuskan menolak sebagian dari tuntutan pemohon dan mengabulkan
sebagian tuntutan serta melakukan koreksi  terhadap Pasal 160 sebagaimana
telah diuraikan diatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 adalah
merupakan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sesuai
dengan Pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003.
Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan menjadi satu
kesatuan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003
sampai dengan dilakukannya penyempurnaan atau adendum terhadap
Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut. Begitu juga mengenai pro dan
kontra terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan telah berakhir.

Sekarang bagaimana agar dapat lebih mengoptimalkan Undang-undang
tersebut, sehingga maksud dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang
diharapkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003
yaitu hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dapat
dicapai.

Melihat substansi (materi) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor
13 tahun 2003 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
akan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan lain seperti pada :

a). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 232/
Men/2003 tentang Akibat hukum mogok kerja yang tidak sah,
khususnya pasal 7 ayat (2) mengenai kesalahan berat.

b). Pengaturan syarat kerja yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, mengenai
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

c). Dan begitu pula mengenai pengertian pekerja ditahan pihak yang
berwajib, yang tidak membedakan lagi atas pengaduan pengusaha atau
bukan.

d). UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial khususnya Pasal 82 yang berbunyi bahwa gugatan
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oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya
atau diberitahukannya keputusan dari pengusaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut perlu segera ditempuh langkah-langkah
sebagai berikut :

1). Membuat Surat Edaran Petunjuk Tehnis, sebagai akibat terbitnya
putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagakerjaan.

2). Mengadakan sosialisasi kepada Pegawai Tehnis, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan pengusaha.

3). Menerbitkan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dengan disertai
catatan terhadap pasal-pasal yang dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam
permohonan a quo adalah sebagaimana disebutkan di atas; ——————

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah
harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; ———

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus
permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan; ————————

2. Apakah para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan
oleh berlakunya undang-undang dimaksud, sehingga para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai
para Pemohon di hadapan Mahkamah;———————————

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1.   Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan
Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal tersebut ditegaskan kembali
dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang antara lain juga menyatakan bahwa Mahkamah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar: ——————
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Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa
undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang diundangkan
setelah perubahan pertama UUD 1945 yaitu setelah tanggal 19 Oktober
1999; ——————————————————————————

Menimbang bahwa UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan untuk diuji
adalah undang-undang yang telah diundangkan setelah perubahan pertama
UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili
dan memutus permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan tersebut terhadap
UUD 1945.

2.   Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatkan bahwa yang dapat
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya udang-undang, yang dapat
berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat
sepenjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
badan hukum politik atau privat, atau lembaga negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut
penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah
hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang atau suatu pihak untuk
dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki legal standing  dihadapan
Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang harus terlebih
dahulu menjelaskan : ————————————————————

Pertama, kedudukannya dalam permohonan yang diajukan sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003, ———————————————————

Kedua, kerugian konstitusional yang diderita dalam kualifikasi
dimaksud, akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan
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pengujiannya; ———————————————————————

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan
bahwa para Pemohon sebanyak 37 orang adalah para pemimpin dan aktivis
organisasi serikat buruh/pekerja yang tumbuh dan berkembang secara swadaya
atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan
didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan
penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya
bagi buruh/pekerja yang selama ini seringkali dipinggirkan nasibnya; ——

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan berupa akta-akta
pendirian asosiasi, federasi atau organisasi buruh/pekerja, tidak ternyata bahwa
organisasi-organisasi tersebut telah memperoleh kedudukan sebagai badan
hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang di
lain pihak tidak ternyata pula bahwa UU Ketenagakerjaan secara khusus
memberikan kedudukan atau standing bagi organisasi atau asosiasi-asosiasi
serikat buruh untuk dapat mengajukan permohonan di hadapan Mahkamah
untuk membela kepentingan hukum dan hak asasi para buruh sebagaimana
dikenal dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, akan tetapi sebagai
perorangan atau kumpulan perorangan yang bertindak untuk diri sendiri
maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin
para Pemohon, maka para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) yaitu sebagai perorangan atau kelompok orang
yang memiliki kepentingan yang sama; —————————————

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU Ketenagakerjaan
adalah Undang-undang Pokok Perburuhan yang mengatur segala sesuatu
mengenai perburuhan dan hubungan perburuhan di Indonesia, yang memiliki
dampak langsung dan tidak langsung melalui peraturan peraturan turunannya
kepada semua buruh/pekerja yang ada di Indonesia karena mempunyai
kepentingan langsung dari pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, yang oleh
Pemohon dipandang merugikan hak-hak konstitusional buruh atau pekerja
yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak untuk berserikat, hak mogok
dan hak untuk memperoleh perlindungan yang sama di depan  hukum; —

Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut di atas dan memperhatikan
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standiing) untuk mengajukan permohonan ini,
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oleh karenanya Mahkamah harus mempertimbangkan pokok perkara
sebagaimana diuraikan dibawah ini;———————————————

Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para
Pemohon secara keseluruhan, terlebih dahulu harus menjadi perhatian bahwa
meskipun tidak secara tegas dinyatakan, sesungguhnya para Pemohon telah
mengajukan permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil
sekaligus, dan kemudian setelah menguraikan pengujian materiil terhadap
beberapa pasal yang dimuat dalam UU Ketenagakerjaan dimaksud, pada
akhirnya dalam petitum telah memohon agar Mahkamah menyatakan
undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya
agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ————

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon yang diajukan
secara umum tentang kecenderungan yang dilihat dalam pembentukan
undang-undang a quo, yang lebih mengadopsi kepentingan pemilik modal
nasional terutama internasional, serta tidak cukup mempertimbangkan
dampak negatifnya terhadap buruh/pekerja Indonesia, sangat dipengaruhi
ideologi neoliberalisme yang menekankan pasar bebas dan efesiensi. Efisiensi
dimaksud dicapai melalui strategi upah buruh murah dalam pasar tenaga
kerja yang fleksibel (flexible labour market), yang berakibat hilangnya
keamanan kerja (job security) bagi buruh/pekerja, yang menyebabkan buruh/
pekerja tetap menjadi buruh/pekerja kontrak yang berlangsung seumur hidup
yang oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai satu bentuk perbudakan
modern (modern from of slavery atau modern slavery), dan adanya tekanan
international melalui IMF melahirkan UU Ketenagakerjaan a quo, meskipun
mendapat tentangan dari kaum buruh, dan lain-lain pernyataan yang tidak
perlu dikutip seluruhnya, harus pula dipertimbangkan Mahkamah secara
umum; —————————————————————————

Menimbang bahwa dalam menguji UU Ketenagakerjaan yang diajukan
para Pemohon terhadap UUD 1945 dengan melakukan penilaian dan
penafsiran, harus juga yang serasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal
tersebut diartikan bahwa hukum pasar akan dipengaruhi secara proporsional
untuk menghilangkan distorsi maupun kelemahan-kelemahan pasar dan dapat
diadakan dengan tetap mempertimbangkan risiko yang akan dialami investor
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melalui insentif yang seimbang dan wajar; ————————————

Menimbang bahwa di sisi lain, aturan dan kebijakan tersebut harus tetap
memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pekerja dan melakukan
usaha peningkatan kesejahteraan. Penafsiran konstruktif demikian yang dapat
mengedepankan susunan dan menghilangkan hambatan argumen hukum
secara seimbang hanya dapat dilakukan jika dapat mengidentifikasi dan
membedakan beragam dimensi kepentingan dan nilai-nilai yang sering
berbenturan, yang dijamin dalam penilaian yang kompleks yang diharapkan
membuat undang-undang yang ditafsirkan menjadi lebih baik secara
keseluruhan; ———————————————————————

Pengujian Formil

Menimbang bahwa sebagaimana telah diutarakan, para Pemohon juga
telah mengajukan permohonan pengujian formil dengan alasan-alasan yang
pada pokoknya sebagai berikut ; ————————————————

1. UU Ketenagakerjaan telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip
dan prosedural penyusunan dan pembuatan sebuah undang-undang
yang patut, yang terlihat dari fakta-fakta antara lain : ——————

a. Tidak adanya “naskah akademis” yang memberi dasar
pertimbangan ilmiah perlunya undang-undang a quo; ————

b. Penyusunan UU Ketenagakerjaan diwarnai kebohongan publik
oleh DPR; ————————————————————

2. UU Ketenagakerjaan, sebagai satu dari “Paket 3 UU Perburuhan”,
dibuat semata-mata karena tekanan kepentingan modal asing daripada
kebutuhan nyata buruh/pekerja Indonesia; —————————

Menimbang bahwa meskipun adanya naskah akademis penting untuk
memberi dasar dan pertimbangan ilmiah bagi satu undang-undang yang
dirancang agar tidak terjadi salah perhitungan dan kesalahan logika, keberadaan
naskah akademis bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses
pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, ketiadaan naskah akademis
RUU Ketenagakerjaan bukanlah merupakan cacat hukum yang
mengakibatkan batalnya undang-undang a quo sebagaimana didalilkan para
Pemohon; ————————————————————————
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Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan ada
kebohongan publik yang direkayasa oleh salah seorang anggota DPR, yaitu
adanya Tim kecil yang seolah-olah mewakili organisasi buruh yang turut
serta melakukan konsultasi dalam penyusunan undang-undang a quo, jikapun
benar, hal itu hanyalah menunjukkan bahwa proses penyusunan undang-
undang tersebut kurang aspiratif, namun tidak dengan sendirinya menjadikan
hal dimaksud bertentangan dengan prosedur pembentukan undang-undang
menurut undang dasar. Lagi pula, keikutsertaan masyarakat (stake holder)
dalam memberi masukan kepada DPR sebagai sarana penyerap aspirasi
masyarakat sudah dianggap ada dalam wujud penyampaian pendapat melalui
demontrasi-demontrasi yang telah dilakukan buruh pada saat proses
penyusunan undang-undang a quo, yang dapat dipandang sebagai penyerapan
aspirasi kaum buruh; ————————————————————

Menimbang bahwa keterpautan kepentingan asing dalam pembuatan
hukum satu negara yang dimasukkan melalui persuasi untuk
menyeimbangkan kepentingan ekonomi pihak yang terkena dampak satu
undang-undang, tidak dapat dikatakan merupakan campur tangan dalam
kedaulatan satu negara, sepanjang kewenangan untuk membentuk undang-
undang itu tetap dilakukan secara bebas dan independen oleh pembuat
undang-undang, tanpa paksaan, tipu daya dan intervensi kekuatan secara
langsung. Kepentingan modal asing wajar dipertimbangkan secara bebas dan
mandiri oleh pembuat undang-undang dengan memperhatikan kepentingan
nasional; —————————————————————————

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa tidak terdapat cacat hukum secara prosedural yang
menyebabkan UU Ketenagakerjaan batal dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sehingga oleh karenanya, permohonan pengujian formil
yang diajukan oleh para Pemohon harus ditolak; ——————————

Pengujian Materiil

Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan UU
Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28, dan Pasal 33, dan secara substansial lebih buruk dari undang-
undang sebelumnya, dengan argumen-argumen yang pada pokoknya sebagai
berikut : —————————————————————————
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1. Inti pokok UU Ketenagakerjaan adalah membuat mekanisme pasar
bekerja sebebas-bebasnya dalam konteks perburuhan, di mana buruh
dilihat semata-mata sebagai komoditas atau barang dagangan di pasar
tenaga  kerja yang dipakai ketika perlu dan dibuang jika tidak
menguntungkan lagi, nuansa protektif dan standar perlindungan buruh
dalam hukum perburuhan semakin dikurangi dan buruh dibiarkan
sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan modal, hal mana
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan
bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”; ——————————————

2. UU Ketenagakerjaan dalam beberapa pasalnya memasung hak
fundamental buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja, bertentangan
dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan,
yaitu:———————————————————————

a. Pasal 119 UU Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan bahwa untuk
melakukan perundingan pembuatan PKB serikat buruh atau
pekerja harus dapat membuktikan bahwa serikat pekerja/buruh
tersebut memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % dari jumlah
seluruh buruh/pekerja di perusahaan bersangkutan, kalau tidak
serikat buruh/pekerja harus mendapat dukungan lebih dan 50 %
dari jumlah seluruh buruh/pekerja harus mendapat dukungan lebih
dari 50 % dari jumlah seluruh buruh/pekerja di perusahaan
tersebut. Hal ini diartikan bahwa Pasal 119 undang-undang a quo
memberi peluang kepada pengusaha/majikan untuk berserikat dan
berkumpul di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; ——

b. Pasal 120 UU Ketenagakerjaan, mensyaratkan bahwa apabila
dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat buruh/
pekerja, maka yang berhak mewakili buruh dalam melakukan
perundingan PKB adalah yang memiliki anggota lebih dari 50 %
dari jumlah seluruh buruh/.pekerja di perusahaan tersebut, jikalau
tidak, dapat bergabung membentuk koalisi sehingga tercapai
jumlah lebih dari 50 %. Dan jikalau tidak, seluruh serikat buruh/
pekerja bergabung membentuk tim yang keanggotaannya
ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota
masing-masing serikat buruh/pekerja; ——————————
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c. Pasal 21 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa keanggotan
serikat buruh/pekerja dibuktikan dengan kartu tanda anggota, hal
tersebut amat merugikan serikat buruh/pekerja yang baru saja
tumbuh dan berkembang, pembatasan cara pembuktian mana akan
membatasi keleluasaan serikat buruh/pekerja untuk mendapatkan
hak beraktivitas termasuk untuk melakukan perundingan PKB;
————————————————————————

d. Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, mewajibkan setiap perusahan yang
mempekerjakan 50 orang buruh/pekerja atau lebih untuk
membentuk “Lembaga Kerja Sama Bipartit”, yang terdiri dari wakil
pengusaha dan buruh/pekerja yang difungsikan sebagai “Forum
Komunikasi dan Konsultasi” hal-hal ketenagakerjaan di lingkungan
perusahaan, hal tersebut sesungguhnya merupakan pengambil
aliran peran dan tanggung jawab serikat buruh/pekerja untuk
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan
buruh dan anggotanya di lingkungan perusahaan, hal tersebut
bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, dan keberadaannya
yang bersifat wajib (compulsory) akan mengurangi secara signifikan
peran dan fungsi serikat buruh/pekerja yang berakibat pada
penurunan secara besar-besaran keanggotaan serikat buruh/pekerja;
————————————-————————————

e. Pasal 64 – 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang sistem
kerja “pemborongan pekerjaan”, yang dikenal dengan
“outsourcing” telah menempatkan buruh sebagai faktor produksi
semata, yang dengan mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan
di-PHK ketika tidak dibutuhkan lagi, sehingga komponen upah
sebagai salah satu biaya (costs)  bias ditekan seminimal mungkin ,
padahal Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatakan “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan,
yang diartikan bahwa perekonomian kita didasarkan atas demokrasi
ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua,
dengan mengutamakan kemakmuran rakyat”. Di sinilah
“perbudakan modern” dan degradasi nilai manusia, buruh sebagai
komoditas atau barang dagangan, akan terjadi secara resmi dan
diresmikan melalui undang-undang; ——————————
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3. Pasal 158 ayat (1), (2), Pasal 170 UU Ketenagakerjaan telah
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan
: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”, hal dimaksud bersifat diskriminatif
secara hukum, karena pasal-pasal tersebut membenarkan PHK dengan
alasan melakukan kesalahan berat yang masuk kualifikasi tindak
pidana, yang menurut Pasal 170 prosedurnya tidak perlu mengikuti
ketentuan Pasal 151 ayat (3) yaitu bias tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini telah
melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tidak bersalah
(presumption of innocence)  dan kesamaan di depan hukum sebagaimana
dijamin di dalam UUD 1945. Seharusnya bersalah tidaknya seseorang
diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah
ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. Undang-undang a quo melegalisasi tindak
pidana di luar pengadilan. Lebih jauh lagi ketentuan Pasal 159 yang
menentukan bahwa “apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang
bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial”, sehingga dengan demikian
mengalihkan/mencampuradukan wewenang peradilan pidana ke ke
peradilan perdata, yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan
pidana; ———————————————————————

UU Ketenagakerjaan secara substansial juga bertentangan dengan standar
perburuhan international (Konvensi dan Rekomendasi ILO), yang terlihat
dalam beberapa hal berikut: ——————————————————

a. Pengaturan tentang mogok kerja dalam Pasal 137 – 145 UU
Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konvensi ILO tentang hak
fundamental buruh yang berkenaan dengan hak asasi atas kebebasan
berserikat dan berorganisasi dan untuk melakukan perundingan
kolektif yang termaktub dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98 yang
telah diratifikasi oleh Indonesia. ILO secara tegas menyatakan “hak
mogok” adalah bagian yang tidak terpisahkan dan hak berorganisasi
yang dilindungi Konvensi ILO, dan dengan diterimanya konvensi
tersebut berarti juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
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hak berorganisasi buruh/pekerja, dan pemerintah tidak boleh
menciptakan halangan apapun yang bersifat administratif maupun
birokratis yang bisa mengakibatkan buruh/pekerja tidak dapat
menikmati hak mogok. Hak Mogok adalah hak essensial bagi buruh
dan organisasinya dalam memperjuangkan dan melindungi
kepentingan ekonomi dan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam
suatu hubungan kerja; —————————————————

Pelanggaran terhadap hak mogok yang dijamin konvensi internasional
terlihat dalam pasal-pasal a quo berikut : —————————————

a. Pasal 137 undang-undang a quo menyatakan “mogok kerja sebagai
hak dasar buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja dilakukan secara
sah dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”. Pasal
ini melanggar standar perburuhan internasional, karena membatasi
alasan mogok hanya akibat “gagalnya suatu perundingan”, dan
merupakan pembatasan terhadap hal mogok itu sendiri yang
merupakan hak fundamental buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja.
Pembatasan hak mogok dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan tersebut
tidak saja membatasi kebebasan buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/
pekerja untuk menggunakan hak mogok sebagai bagian dari hak
kebebasan berserikat dan berorganisasi serta menjalankan aktivitas
serikat buruh dan organisasinya tetapi juga merupakan sebuah bentuk
kontrol terhadap peran dan fungsi serikat buruh/serikat pekerja sebagai
instrumen resmi buruh/pekerja untuk memperjuangkan peningkatan
kesejahteraannya; ———————————————————

  b. Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa “pekerja/
buruh dan/atau serikat pekerja/buruh yang bermaksud mengajak
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja
berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum”, pasal ini
melanggar standar perburuhan internasional dengan membatasi hak
buruh/pekerja dan/atau serikat buruh/pekerja yang bermaksud
mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok
kerja berlangsung dilakukan tidak dengan melanggar hukum; ——

c. Pasal 186 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur sanksi pidana terhadap
pelanggaran Pasal 138 ayat (1) dengan pidana maksimum 4 (empat)
tahun penjara dan/atau denda Rp. 400 juta amat berat dan merupakan
upaya untuk menghalangi dilaksanakannya hak asasi mogok kerja;
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d. Pasal 140 – 141 UU Ketenagakerjaan, juga melanggar standar
perburuhan internasional karena pasal-pasal tersebut menetapkan
tahapan prosedur administratif dan birokratis yang harus dilalui
serikat buruh/pekerja untuk melaksanakan hak mogok,
pemberitahuan selambat-lambatnya 7 hari sebelum mogok
dilaksanakan dengan menyebut waktu mulai, tempat dan alas an
mogok, yang justru menyebabkan buruh/pekerja tidak
memungkinkan untuk melaksanakan hak mogok; —————

e. Pasal 76 UU Ketenagakerjaan tentang buruh perempuan yang
bekerja malam (antara pukul 23.00 – 05.00) tidak boleh sedang
hamil dan berusia dibawah 18 tahun, disediakan, transportasi dan
tambahan makan serta pengusaha wajib menjaga kesusilaan dan
keamanan di tempat kerja, bertentangan dengan ILO No. 111
karena ini menyebabkan buruh perempuan tidak memiliki
kesempatan kerja yang sama seperti buruh laki-laki, serta cenderung
telah bias gender karena mengaitkan perempuan sebagai faktor
utama pencetus tindakan asusila yang harus dijaga oleh pengusaha
agar tidak terjadi;  —————————————————

f. Pengaturan yang demikian memberikan kewenangan berlebihan
kepada kekuasaan eksekutif yang sedang berkuasa, yang diartikan
menyerahkan nasib buruh/pekerja pada kebijakan politik penguasa
eksekutif, dengan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang
yang dapat berubah-ubah sesuai kepentingan politik. Lagi pula
Keputusan Menteri tidaklah termasuk dalam tata urutan
perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI Nomor III
Tahun 2000, karenanya Keputusan Menteri tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat yang bersifat umum; —————

g. UU Ketenagakerjaan dari segi sistemtika penyusunannya cenderung
dibuat dengan banyak inkonsistensi dan saling bertolak belakang
di antara pasal-pasalnya satu sama lain sehingga cenderung menjadi
rancu; ——————————————————————

h. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang diundangkan
tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft Undang-undang
Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI
pada tanggal 25 Februari 2003; ————————————
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Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemerintah,
DPR, Ahli, serta saksi dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah akan
memberi pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah
ini : ——————————————————————————-

Para pemohon telah mengutip Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai
salah satu norma penguji terhadap UU Ketenagakerjaan, yang didalilkan
memperlakukan buruh/pekerja semata-mata sebagai komoditas atau barang
dagangan yang dapat dibuang apabila tidak menguntungkan lagi dengan
menghapus nuansa protektif dan peran negara sebagai pelindung; ————

Menimbang bahwa sebagaimana diakui juga oleh para Pemohon bahwa
UUD 1945 adalah juga merupakan cita-cita dan arah serta dasar kebijakan
yang bersifat normatif, sehingga apabila menilai perlindungan dan peran negara
sebagai pelindung dilihat tidak tegas tampak dalam UU Ketenagakerjaan,
hal ini disebabkan bahwa UU a quo harus merujuk kepada UUD 1945 yang
artinya memperhitungkan pula keseimbangan berbagai kepentingan,
khususnya kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha dalam mekanisme
ekonomi pasar. Kepentingan pengusaha harus  juga diakomodasi karena
ketiadaan investasi justru akan menyebabkan berkurangnya lapangan kerja
dan bertambahnya pengangguran yang pada gilirannya justru akan merugikan
pihak buruh sendiri. Dalam keadaan ini Mahkamah berpendapat bahwa Pasal
33 UUD 1945 tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai penolakan terhadap
sistem ekonomi pasar, yang berarti mengharuskan negara melakukan campur
tangan tatkala mekanisme ekonomi pasar mengalami distorsi; —————

Menimbang bahwa anggapan para Pemohon bahwa UU
Ketenagakerjaan memandang buruh hanya sebagai komoditi, karena
kecenderungan sistem outsourcing dalam pola pekerjaan yang juga dianggap
sebagai modern slavery, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak
dapat membuktikan dasar dari dalil tersebut, karena dalam keseluruhan
ketentuan undang-undang a quo tidak memuat aturan yang menunjuk pada
hal yang didalilkan, meskipun benar bahwa pola outsourcingtelah diatur secara
khusus dalam Pasal 64 – 66 a quo; ———————————————

Menimbang bahwa pengaturan outsourcing dalam Pasal 64 – 66 UU
Ketenagakerjaan menjelaskan keberadaan dan batasan dari outsourcing
tersebut sebagai bagian dari pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama yang
merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan yang tidak
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menghambat proses produksi secara langsung. Pelaksanaan pekerjaan tersebut
diserahkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya dengan perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis. Buruh/pekerja dimaksud tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja
untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, sehingga hubungan kerja antara buruh/
pekerja outsourcing adalah dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
————————————————————————————

Menimbang bahwa perlindungan yang diberikan terhadap buruh
outsourcing tampak dalam Pasal 66 ayat (1), (2) a, c dan ayat (4) yang
berbunyi:—————————————————————————

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok
atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi,
kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi;————————

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
harus memenuhi syarat sebagai berikut: ——————————

a). Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dari perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;——————————————

b). Perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadikan tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;dan;————————————

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat
(2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta (3) tidak terpenuhi, maka
demi hukum status hubingan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;——

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam
hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan
pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh, dan jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan
bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih
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menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi
pekerjaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu
dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara
selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara
buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan pada
perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 64 – 66 undang-undang a
quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan
atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh
karenanya terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat
perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka
perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU
Ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal ini menyebabkan sistem
outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi; ————

Menimbang bahwa akan tetapi terlepas dari uraian di atas, berdasarkan
keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon, telah nyata
bagi Mahkamah bahwa praktek-praktek yang dilakukan pengusaha dalam
hal terjadinya pengalihan usaha dan dalam keadaan lain ketika pengusaha
ingin melakukan penghematan dengan segala daya upaya untuk menekan
buruh/pekerja mengundurkan diri melalui lock-out perusahaan dengan
kewajiban membayar pesangon yang minim, dan kemudian membuka
kesempatan kerja atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang disebut
sebagai saksi sebagai pekerja kontrak dengan syarat-syarat yang sangat
merugikan pekerja/buruh, tampaknya pengawasan dan penegakan hukum
dari yang berwenang tidak mampu melindungi buruh/pekerja dari praktek
yang berlawanan dengan UU Ketenagakerjaan, akan tetapi pelanggaran
pengusaha terhadap Pasal 55, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 62, Pasal 65 ayat (2) secara seimbang tidak diberikan sanksi pidana
sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat memaksa pengusaha untuk
memberikan hak-hak buruh yang menghilangkan kesempatan
memperlakukan buruh/pekerja sebagaimana mestinya. Di pihak lain dalam
Pasal 186 ditentukan sanksi bagi buruh yang melanggar Pasal 137 dan 138,
diancam dengan pidana minimum 1 (satu) bulan dan maksimum 4 (empat)
tahun penjara dan/atau denda minimum Rp. 10.000.000., maksimum Rp.
400.000.000,- sehingga dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa
Pasal 186 UU Ketenagakerjaan a quo bertentangan dengan UUD 1945, oleh
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karena sanksi-sanksi pidana dalam UU a quo bagi buruh/pekerja dipadang
tidak proporsional dan berlebihan; ———————————————

Menimbang bahwa Pasal 119, 120 dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan
ada di bawah Bab Ketujuh yang mengatur Perjanjian Kerja Bersama (PKB),
yang dalam Pasal 118 secara logis ditentukan bahwa dalam satu perusahaan
hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi seluruh
pekerja/buruh di perusahaan, sehingga oleh karenanya juga cukup wajar jika
mitra-runding pengusaha dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
dimaksud sedapat-dapatnya mewakili mayoritas  buruh/pekerja yang hak
dan kepentingannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut
Mahkamah berpendapat aturan yang mensyaratkan satu serikat buruh/pekerja
di perusahaan memperoleh hak untuk memwakili pekerja/buruh dalam
perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama apabila memiliki jumlah
anggota lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan
yang bersangkutan, dan jikalau jumlah 50 % tidak tercapai, untuk dapat
berunding serikat buruh/pekerja yang bersagkutan memerlukan dukungan
lebih dari 50 % dari seluruh jumlah buruh/pekerja, yang akan dicapai oleh
serikat buruh/pekerja melalui musyawarah dan mufakat di antara sesama
buruh/pekerja, sedang jika serikat buruh/pekerja lebih dari satu dan tidak
mencapai jumlah lebih dari  50 %, dapat dilakukan koalisi di antara serikat
buruh/pekerja di perusahaan tersebut untuk mewakili buruh dalam
perundingan dengan pengusaha, dan jika hal inipun tidak dicapai tim
perunding ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota
masing-masing serikat buruh/pekerja. Aturan tersebut dipandang cukup wajar
dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3).
Demikian pula persyaratan kartu anggota sebagai alat bukti bagi tanda
keanggotaan seseorang dalam satu serikat pekerja/buruh, adalah merupakan
hal yang wajar dalam organisasi untuk dapat secara sah menyatakan klaim
mewakili anggota, dan sama sekali tidak cukup mendasar untuk dipandang
bertentangan dengan UUD;——————————————————

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang
mengharuskan dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit dalam perusahaan
yang mempekerjakan 50 orang buruh atau lebih, yang berfungsi sebagai forum
komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan yang
bersangkutan, tidak perlu ditafsirkan meniadakan hak organisasi buruh/pekerja
untuk memperjuangkan hak dan kepentingan buruh/pekerja, karena
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penunjukan unsur buruh/pekerja yang akan duduk dalam forum tersebut
dilakukan secara demokratis, yang dapat ditarik setiap saat jika ternyata bukan
kepentingan buruh yang dipertahankan dalam forum konsultasi dimaksud.
Oleh karenanya Mahkamah tidak melihat Pasal 106 tersebut bertentangan
dengan UUD 1945; —————————————————————

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon
bahwa Pasal 158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945
khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara
bersamaan kedudukannnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, karena
Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK
dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process
of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan
cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti
yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. Di
lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang
ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sampai bulan keenam
masih memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila
pengadilan menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah,
pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang bersangkutan
tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja
tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai perlakuan yang diskriminatif atau
berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, dan
ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum, sehingga oleh karena itu Pasal 158 harus dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;———————————-——

Menimbang bahwa meskipun Pasal 159 menentukan, apabila buruh/
pekerja yang telah di-PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal
158, tidak menerima pemutusan hubungan kerja, buruh/pekerja yang
bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, maka di samping ketentuan tersebut melahirkan beban
pembuktian yang tidak adil dan berat bagi buruh/pekerja untuk membuktikan
letidaksalahannya, sebagai pihak yang secara ekonomis lebih lemah yang
seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih disbanding
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pengusaha, Pasal 159 tentang hal tersebut juga menimbulkan kerancuan
berpikir dengan memcampuradukkan proses perkara pidana dengan proses
perkara perdata secara tidak pada tempatnya;—————————-——

Menimbang bahwa syarat-syarat yang ditetapkan untuk pelaksanaan
hak buruh untuk mogok, baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah
dan tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137), ajakan
mogok terhadap buruh saat mogok kerja berlangsung dengan tidak melanggar
hukum (Pasal 138) maupun syarat-syarat administratif tentang jangka waktu
pemberitahuan dan lain-lain (Pasal 140 – 141), yang oleh para Pemohon
dipandang bertentangan dengan standard perburuhan internasional (ILO).
Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ketidaksesuaiannya dengan standard
perburuhan internasional. Hal tersebut disebabkan sejumlah pembatasan juga
dikenal dengan praktek yang disetujui ILO. Seandainyapun hal itu benar
bertentangan dengan standard ILO -quod non- maka standard dan norma-
norma yang demikian haruslah dilihat sebagai bagian dari standard dan norma
yang berlaku di Indonesia melalui ukuran yang dikenal dalam UUD 1945.
Hal itu disebabkan hak asasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku
mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum
dalam suatu msyarakat demokratis;———————————————

Menimbang bahwa walaupun demikian jika dikaitkan dengan sanksi
atas pelanggaran terhadap Pasal 137 dan 138 sebagaimana termuat di dalam
Pasal 185 UU Ketenagakerjaan yang juga telah dipertimbangkan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebut tidak
proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh
yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap
(Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) dan hak untuk mendapat imbalan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)). Pelaksanaan hak mogok
yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 137
dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsional;—

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 76 UU Ketenagakerjaan yang
memberi syarat-syarat tertentu bagi buruh perempuan yang bekerja malam,
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menurut Mahkamah justru memberi perlindungan yang perlu bagi buruh
perempuan yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat di Indonesia, yang tidak harus dilihat dari adanya bias gender
yang mengkaitkan perempuan sebagai faktor utama pencetus tindakan asusila,
melainkan tindakan yang perlu dilakukan menurut nilai-nilai yang dianut
dalam masyarakat, hal tersebut sama sekali tidak relevan dikaitkan dengan
sikap dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap buruh perempuan;—

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan dari segi
sistematika dan prosedural terdapat kerancuan di antara pasal-pasal UU
Ketenagakerjaan, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian merupakan
tafsiran dari para pemohon, yang oleh Mahkahmah tidak dilihat secara
prinsipal mengandung inkonsistensi satu dengan yang lain dan tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun oleh Pemohon diakui bahwa
undang-undang a quo memberi mandat kepada eksekutif untuk
melaksanakan undang-undang a quo melalui Undang-undang, 12 Peraturan
Pemerintah, 5 Keputusan Presiden dan 30 Keputusan Menteri, yang dapat
diartikan tidak lengkapnya undang-undang dimaksud, keadaan tersebut tidak
harus disimpulkan sebagai executive heavy, karena setiap peraturan dapat diuji
keabsahannya terhadap aturan yang lebih tinggi. Meskipun Ketetapan MPR
Nomor III Tahun 2000 secara expresis verbiss tidak menyebut Keputusan
Menteri dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia, akan tetapi Pasal
4 ayat (2) Tap MPR Nomor III Tahun 2000 tersebut dan praktek
ketatanegaraan di Indonesia, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
untuk menjalankan undang-undang, Keputusan Menteri yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat yang bersifat umum telah diterima dan diakui
keberadaannya. Walaupun Tap MPR Nomor III Tahun 2000  tersebut tidak
berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 22 Juni
2004. Pasal 56 UU a quo, menyatakan, “semua Keputusan Presiden,
Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau
Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 yang sifatnya
mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dibaca
peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;———

Menimbang bahwa adanya dalil yang menyatakan UU Ketenagakerjaan
yang diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft UU
Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR R.I tanggal 25
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Februari 2003, oleh Mahkamah dipandang tidak dapat dibuktikan secara
sah oleh para Pemohon, sehingga harus dikesampingkan;———————

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat
dikabulkan untuk sebagian, yaitu sebagaimana akan disebut dalam amar
putusan di bawah ini, dan akan menolak permohonan para Pemohon yang
selebihnya, karena dipandang tidak cukup beralasan;————————-

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:———————

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;—

Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan: —————————————————————

� Pasal 158;————————————————————

� Pasal 159;————————————————————

� Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “….
Bukan atas pengaduan pengusaha…”;—————————

� Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “…kecuali Pasal
158 ayat (1), ….”;—————————————————

� Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158
ayat (1) ….”;———————————————————

� Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137
dan Pasal 138 ayat (1)….”;——————————————

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;———————————————————

Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang
mengenai anak kalimat “…. Bukan atas pengaduan pengusaha ….”; Pasal
170 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Kecuali Pasal 158 ayat (1)
….”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat
(10 ….”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal
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137 dan Pasal 138 ayat (1) ….” Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;————————-

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; —-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tentang pokok perkara dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan
Hakim Konstitusi, telah mengambil putusan terhadap permohonan para
Pemohon a quo dengan 2 (dua) orang Hakim Konstitusi mengajukan
pendapat berbeda; —————————————————————

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Hakim Konstitusi : Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S dan

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

1. Sesungguhnya, setelah perubahan UUD 1945 ( 1999 – 2002),
Konstitusi NKRI benar-benar merupakan konsitusi yang berbasiskan
Hak Azasi Manusia (HAM) melalui 10 (sepuluh) pasal Ham yang
tercantum dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J, sehingga lebih
memperkokoh paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh
Pembukaan UUD 1945;————————————————

2. Akan tetapi, sungguh disesalkan bahwa pembaharuan Undang-Undang
di bidang Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU
Ketenagakerjaan) justru kurang ramah kemanusiaan dan kurang
memberi pengayoman (proteksi). Khususnya terhadap buruh/tenaga
kerja, seperti ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tercantum
dalam Undang-undang a quo, antara lain :——————————

� Kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 64 – 66 UU
Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan bekerja bagi buruh/
pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan
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kerja (PHK) dan men-downgrading-kan mereka sekedar sebagai
sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif terhadap
buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan
paradigma proteksi kemanusiaan yang tecantum dalam Pembukaan
UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD
1945;——————————————————————

� Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121
dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat
persyaratan untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan kebijakan
terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk
memperjuangkan hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan
berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin
oleh Pasal 28 UUD 1945;——-—-—-—-—-—-—-—-—-—--

� Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang
cenderung mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/
pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai 140 UU
Ketenagakerjaan. Sebagai contoh ketentuan tentang kewajiban
pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja dan serikat buruh/
serikat pekerja dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pada
hakikatnya merupakan pengekangan hak dasar universal
perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja (vide
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan);————————————

3. Selain hal-hal yang bersifat substansial seperti tersebut di atas itu (uji
materiil UU Ketenagakerjaan), kiranya dari sudut pengujian formil
perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk dikabulkan. UUD 1945
memang tidak memuat secara rinci prosedur (tata cara) pembentukan
sebuah undang-undang, karena akan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang (vide Pasal 22A UUD 1945). Undang-undang yang dimaksud
adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baru diundangkan pada tanggal
22 Juni 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389), sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum prosedur
pembentukan UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tahun

53



2003. Tetapi seyogyanya untuk menilai apakah prosedur pembentukan
UU Ketenagakerjaan sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945,
perlu menyimak berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ada pada waktu itu, seperti ketentuan dalam Algemene Bepalingen
van Wetgeving voor Indonesia (AB, Stb.1847:23). Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD yang
lahir atas perintah UUD 1945 yang kemudian juga memerintahkan
pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR (yang
memuat ketentuan tentang naskah akademik), dan Keputusan
Presiden Nomor 188 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Nomor 44
Tahun 1999. Selain itu, juga harus memperhatikan asas-asas umum
peraturan perundang-undang yang baik, yaitu asas tujuan yang jelas,
asas lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, dan asas dapat
dilaksanakan, yang ternyata kemudian asas-asas tersebut diadopsi oleh
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan bahkan ditambah antara
lain dengan asas keadilan dan pengayoman (vide Pasal 5 dan Pasal
6);—————————————————————————

4. Berdasarkan uraian diatas, maka seharusnya yang dikabulkan dari
permohonan a quo lebih banyak dari pada sekedar yang disebutkan
dalam amar putusan Mahkamah;—————————————

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim
Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2004, dan diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari
ini, Kamis tanggal 28 Oktober 2004, oleh kami   Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, SH,  selaku Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh
Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.,
Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H.,
Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar
Siahaan, S.H., Sordarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota dan
dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H, sebagai Perantara Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, beserta wakil dari
Pemerintah;————————————————————————
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K e t u a

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, S.H.

Anggota-anggota,

ttd  ttd

Prof. Dr.H.M.Laica Marzuki, S,H   Prof.H.A.S. Natabaya, S.H.,LLM

ttd  ttd

Prof. H.A.Mukthie Fadjar, S,H.,MS.       H. Achmad Roestandi, S.H

ttd  ttd

    Dr. Harjono, S.H., MCL                  I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H

ttd  ttd

     Maruarar Siahaan, S.H                             Soedarsono, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Triyono Edy Budhiarto, S.H.
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