
Eduard Marpaung

KSBSI





 Menurut data BPS 2014  Buruh Informal  pada tahun 
2014 sekitar 59,38%.  Pertumbuhan  sektor informal 
ini  tidak banyak berubah dari  10 tahun sebelumnya. 
Yang hanya terjadi adalah  berpindahnya sektor 
informal yang tadinya mayoritas di pedesaan, 
sekarang  menjadi di perkotaan.  Meningkatnya buruh 
informal  perkotaan  yang mayoritas pendidikan 
menengah dan rendah perlu diantisipasi oleh 
pemerintah dengan  berbagai program  peningkatan 
skill dan pendekatan  formalisasi melalui berbagai  
pendekatan  pendataan. Hal ini diperlukan dalam 
rangka  mengetahui kebutuhan dan tingkat  
penghasilan buruh informal perkotaan.  Dengan 
pendataan ini, kebutuhan buruh informal  perkotaan 
akan jaminan sosial juga akan lebih tepat sasaran.









 Pembangunan sektoral  yang terintegrasi dengan sektor Industri dengan 
mempertimbangkan demografi sangat penting untuk memastikan efisiensi dari 
sumber daya dan distribusi. Hal ini juga penting untuk mengurangi arus urbanisasi ke 
perkotaan yang mengakibatkan ketidakseimbangan sosial.

 Dengan pertimbangan demikian, pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada 
wilayah-wilayah industri yang terintegrasi sesuai kebutuhan  daerah masing-masing. 
Sehingga pembangunan infrastruktur tidak terpusat pada satu wilayah tertentu.  
Kebijakan pemusatan industri pada satu wilayah telah membuktikan stagnasi 
ekonomi dan pemborosan luar biasa dalam hal waktu dan energi.

 Kebijakan alokasi dana pendidikan perlu difokuskan pada peningkatan pendidikan 
menengah unutk skill  tetentu.  Pendidikan SMK perlu diperbanyak, dan  pendidikan 
menengah umum hanya unutuk mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 

 Pemerintah perlu menyediakan  informasi global secara terbuka berkenaan dengan 
peluang kerja, dan melakukan perlindungan penuh buruh migran dengan 
implementasi  dari  ratifikasi konfensi  ILO tentang buruh migran.

 Diperlukan pembangunan demokrasi yg berkelanjuan unutuk memastikan partisipasi 
seluruh masyarakat dalam  pembangunan yang berkelanjutan dan penyediaan 
pekerjaan layak.



 Tingginya jumlah pengangguran terbuka dan 

buruh yang bekerja dengan waktu terbatas , 

ditambah buruh informal dengan penghasilan 

rendah membuat perlindungan bagi buruh 

formal menjadi sangat rentan di pasar kerja. 

Diperlukan peraturan, pengawasan  dan 

perlindungan yang kuat agar buruh formal 

benar-benar mendapatkan pekerjaan yang 

layak dalam pekerjaan formal.



 Tingkat kemampuan daya beli mayoritas buruh yang masih lemah. 
Mayoritas buruh berpenghasilan UMP, karena mayoritas buruh kontrak dan 
pekerja outsoursing.  Pemerintah perlu  mengontrol dan  memberikan  
stimulus agar  pekerjaan layak  dapat  dipastikan di pasar kerja.  
Penghasilan negara melalui pajak akan bertambah  unutk pembangunan 
bila buruh memiliki  penghasilan yang layak, dan juga kontribusi melalui 
penyerapan pasar domestik. 

 Rendahnya pengawasan perburuhan. Banyak perusahaan tidak 
melaksanakan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan 
yang tidak mendapat tindakan. Bahkan banyak perusahaan  besar yang 
nyata-nyata melanggar kebijakan pengupahan tidak mendapatkan 
tindakan dan sanksi.

 Jurispundensi pelarangan mogok pada perusahaan Vital tahun 1960-an,  
mendapatkan  momentum  pada saat ini. Lebih dari 100 perusahaan dan 
kawasan industri mendapatkan izin unutk perusahaan Vital. Campur 
tangan Negara yang berlebihan dalam hubungan Industri  akan 
memperburuk kesejahteraan dan daya beli buruh di tengah tingkat inflasi 
tahunan yang sangat tinggi.  Hal ini diperparah lagi dengan issu 
internasional tentang dikeluarkannya hak mogok dari  Konvensi  87 
mengenai  hak berserikat.

 Jumlah jam kerja yang sangat panjang. Dari jumlah angkatan kerja 
114,63 juta orang, 78,86 orang bekerja  di atas 35 jam seminggu dan  
mayoritas buruh formal  memiliki jam kerja  lebih dari  40 jam/ minggu.  
Sehingga buruh yang menganggur mayoritas muda sulit masuk dalam  
peluang kerja  baru.  



 Arah dari perkembangan Jaminan Sosial BPJS    
kesehatan  kelihatannya telah berjalan di rel 
yang benar. Namun implementasinya masih 
butuh pengawasan dan implementasi yang 
baik. 

Untuk Jaminan pensiun masih dalam 
pembahasan di tingkat tripartit. Masih ada 
beberapa persoalan krusial dalam hal iuran 
dari buruh dan pengusaha, dan juga jumlah 
persentase penerimaan coverage pensiun  
ketika buruh mengambil pensiun pada waktu 
yang ditetapkan. 


