c

MEN GUAK

KONVENSI-KONVENSI INTl
ILO
LEWATIMALOG SOSIAL
Pen galaman di Indonesia

Organisasi Perburuhan Internasional
Kantor di Jakarta

II I II I III I II I I II
45793

/

ISBN 92-2-811867-9

Pertama kali diterbitkan tahun 1999

Buku mi diteijemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kantor ILO di Jakarta. Judul asli adalah
Demystifying the Core Conventions of the ILO Through Social Dialogue, ISBN 92-2-111867-3.

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-

publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak
mencerminkan opini apapun dan Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office)
mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau
kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dan negara tersebut,
atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk
kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi
opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional rnenyetujui
atau menyarankan opini tersebut.
Penyebutan naina perusahaan, produk atau proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa
Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses
tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya nama suatu perusahaan tertentu, produk atau proses tertentu

yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau
persetujuan dan Kantor Perburuhan InternasionaL
Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalur buku utama atau melalui kantorkantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pus at ILO dengan alamat
ILO Publications, International Labour Office, CH- 1211, Jenewa 22, Swiss atau melalui Kantor
Organisasi Perburuhan Internasional di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jalan M.H.
Thamrin No. 14, Jakarta 10240, fax (021) 3100766, e-mail: budi@ilojkt.or.id

Diterbitkan di Jakarta

Derni tercapainya demokrasi bagi
rakyat Indonesia yang cinta kebebasan

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

vii

PENYUSUN

viii

PRAKATA

ix

PERNYATAAN TERIMA KASIB

xi

AKRONIM DAN SIGKATAN

xii

Bab 1 PENGANTAR:
Konteks Global
Pengalaman Indonesia
Rancangan dan Hal-hal Penting pada Monograf

1

3
6

Bab 2 HAL-HAL YANG DICAPAI : Proses, Metodologi dan Pendekatan
Pengantar
Konteks Negara
Perkembangan-perkembangan Utama
Kebebasan Berserikat
Perumusan Undang-undang Tenaga Kerja yang Barn
Ratifikasi dan Implementasi Konyensi-konvensi Inti ILO
Pelatihan Hak-hak Azasi Manusia bagi Militer Indonesia (TNT) dan Kepolisian
Indonesia dengan Referensi Khusus kepada Konvensi-konvensi ILO
tentang Hak-hak Azasi Manusia
Dampak Lokakarya Peningkatan-kesadaran
Komentar Penutup

8
8

9
11

13
22

33
37
40

Bab 3 KONVENSI-KONVENSI INTl YANG DISEDERHANAKAN
MELALUI TRIPARTIT
Komitmen untuk Bertindak
Pengembangan Bahan Pelatihan oleh Tripartit
Slides Tripartit tentang Konvensi-konvensi Inti
Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No. 29 dan 105)
Kebebasan Berserikat (Konvensi No. 87 dan 98)
Larangan terhadap Diskriminasi (Konvensi No. 100 dan 111)
Penghapusan PekerjaAnak (Konvensi No. 138)

lv

41
41
42
43
46
50
53

Hal

Bab 4 MENGUAK KONVENSI-KONVENSI LEWAT DIALOG SOSIAL
Bantuan Teknis 1LO untuk Dialog Sosial
Hal-hal yang Dikuatirkan Secara Menyeluruh tentang Konvensi-konvensi
yang Muncul dan Dialog Sosial
Hal-hal yang Dikuatirkan tentang Konvensi-konvensi tertentu yang
Muncul dan Dialog Sosial tersebut

56
56
58

Bab 5 ARAH KE DEPAN
66
67
68

Tahun-tahun yang Lalu
Fase Berikutnya
Pandangan ke Depan

TABEL
Tabel 1. Keputusan Masyarakat Madani dan Militer/Polisi dalam Kampanye
Penyuluhan Nasional tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Haic-hak Azasi
di Tempat Kerja (Desember 1998 - Desember 1999)

5

BAGAN
Bagan 1. Knisis Keuangan dan Reformasi Politik Indonesia
Bagan2. Proses Saling Berkaitan yang Teijadi Berurutan/Serentak/Saling Melintas
Bagan3. Suatu Langkah Menuju Kebebasan Berserikat
Bagan 4. Misi Kontak Langsung
Bagan5. Program Reformasi Undang-undang Ketenagakerjaan
Bagan6. Kepemilikan Nasional atas Reformasi Undang-undang Ketenagakerjaan
Bagan7. Sikap Respek Baru terhadap HakAzasi Manusia dan Kebebasan Dasar
Bagan8. Program Bantuan dan Kegiatan Piomosi
Bagan9. Satuan Thgas Tripartit (Dialog Sosial)

2
4
12
14
16

18
23
25
31

xvi

PETA

LAMPIRAN
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 1998 tentang
Pengesahan Convention (Number 87) concerning Freedom ofAssociation
and protection of the Right to Organize (Konvensi Nomor 87 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)

73

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1998 .tentang
Pendaftaran Organisasi Pekerja

75

Misi Kontak Langsung: Indonesia (24-28 Agustus 1998) Pelaksanaan
Rekomendasi-rekomendasi

78

V

Hal
Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1998 tentang Perubahan
Berlakunya Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

81

Surat Pemyataan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kantor
Organisasi Perburuhan Intemasional tanggal 23 Desember 1998

85

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-07/MEN/1999 tentang
Pembentukan Task-Force Ratifikasi Konvensi Dasar ILO

86

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-69JMEN/1999 tentang
Pembentukan Tim Penyuluh 7 (tujuh) Konvensi Dasar ILO

90

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced
Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

94

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for
Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum
untuk Diperbolehkan Bekerja)

99

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)

105

Paket Informasi mengenai Konvensi-konvensi ILO tentang Hak Azasi
Manusia Mendasar berisi bosur-brosur sebagai berikut:
Sistem standar ILO
Kebebasan Berserikat
Diskriminasi
Pekerja Anak
KerjaPaksa
Konvensi-konvensi tentang Hak Azasi Manusia Mendasar: Indonesia
dan Asia Tenggara
Diagram Ratifikasi Dunia

110
112
114
116
119
121
124

Keikutsertaan Masyarakat Madani dan Militer/Polisi dalam Kampanye
Penyuluhan Nasional tentang Prinsip-prinsip dan Dasar Hak-hak Azasi
di Tempat Kerja, Indonesia 1998 - 1999 (berdasarkan daerah)

127

Peningkatan Kemampuan Tripartit untuk Kegiatan Peningkatan-kesadaran
tentang Konvensi-konvensi Dasar ILO Indonesia, 1998 - 1999,
Nara Sumber Tripartit-Plus

143

VI

MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA

KATA PENGANTAR
tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak untuk Berorganisasi oleh Indonesia pada bulan Juni 1998
telah membuka kesempatan kerjasama antara Departemen Tonaga Keja dan
ILO dalarTi kerangka kerja tripartit yang met ibatkan serikat pekerja dan
organisasi pengusaha yang ada di Indonesia guna meningkatkafl prinsipprinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja.
Ratifikasi

Konvensi

ILO

Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh 110 dan Pemerintah
Republik Indonesia path bulan Desember 1998 telah membantu kampanye
penggalakan segenap bangsa untuk memberikan dukungan dalam rangka
ratifikasi dan penerapan Konvensi-konvensi Dasar ILO. Surat Kesepakatan
tersebut juga telah membantu meningkatkan kapasitas tripartit dalam rangka
penyebarluasanpesafl yang terkandung dalam Konvensi-konvensi Dasar ILO
dengan mendapatkan bantuan teknis dan ILO.

Secara bersamaan, melalul bantuan teknis 1LO, kami juga telah
berhasil menyusun peraturan perundang-undangan yang baru dibidang
ketenagakeraan melalui proses konsultasi hipartit
Meskipun keseluruhan proses tersebut betum sepenuhnya terlaksana,

saya gembira bahwa, ILO melakukan dokumentasi mengenai proses
konsultasi tripartit yang telah menghasiikan ratifikasi Konvensi-korvveflSi
Dasar ILO, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang

baru dibidang ketenagakerjaan dan menggerakkan dukungan masyarakat
dalam rangka ratifkasi tiga Konvensi Dasar ILOpada butan Jun11 999 maupun
penerapan ketentuan-ketefltuafl yang diatur didalamnya.

Saya sampaikan selamat kepada ILO atas penerbitan mi (dan

terjemahannya kedalam Bahasa Indonesia) sebagal panduan yang sangat
berharga bagi segenap masyarakat termasuk Perangkat Tripartit ILO dalam
rangka sosialisasi prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja.

Jakarta,8 September 1999

en Tenaga Kerja
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PRAKATA

Program negara yang diselenggarakan oleh ILO di Indonesia meliputi empat tujuan organisasi
yang strategis: (a) upaya mempromosilcan dan realisasi prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat
kerja, (b) menciptakan kesempatn yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk menjamin
pekerjaan dan penghasilan yang layak1, (c) meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan
sosial bagi semua2, dan (d) memantapkan tripartisme dan dialog sosial dengan cara yang masuk
akal dan seimbang.3
Monografini memperlihatkan secara konkret bagaimana tema-tema program trategis ILO bersifat
representatif bagi berbagai kasus. Monograf mi dengan jelas mengilustrasilcan bagaimana tripartisme

dan dialog sosial dapat digunakan sebagai alat-alat strategi yang ampuh dan efektif untuk upaya
mempromosikan dan realisasi prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja. Sungguh patut
diperhatilcan bahwa militer dan kepolisian dimasukkan dalam prpses dialog sosial mi.

Karena mendokumentasikan pengalaman yang berlaku secara luas tentang proses penerimaan
dan pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja denganperanan ILO sebagai
katalisator melalui bantuan nasihat teknis, monograf mi dapat berniiai sangat tinggi sebagai penuntun

praktis untuk melaksanakan secara global program-program InFocus ILO tentang Upaya
mempromosikan Dekiarasi tersebut.4

Versi Bahasa Indonesia monograf inijuga dapat berfungsi sebagai buku pedoman pelatihan di
Indonesia, untuk mempertahankan momentum yang diciptakan oleh ke-66 lokakarya tripartit
nasional peningkatan-kesadaran tentang prinsip-prinsip danhak-hak azasi di tempat kerja selama
tahun-tahun mendatang.
Kecocokan moñograf mi untuk hadirin domestik dan internasional menunjukkan potensi yang
amat besar untuk membuat tiruan nasional dan global untuk model yang timbul dan pengalaman
di Indonesia, karena monograf mi menetapkan suatu metodologi yang berasal dan suatu pengalaman
praktis'dan konkret pada proses yang saling berkaitan yakniupaya mempromosikan, penerimaan
dan pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja pada tingkat negara.

Pembuatan monograf juga memperlihatkan bahwa mobilisasi sumber daya lokal (misalnya,

pendanaan oleh Pèmerintah Belanda) esensial dan dapat dicapai dengan penciptaan basis
pengetahuan bagi pekerjaan advokasi ILO, dalam hukum dan dalam praktek, tentang prinsipprinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja.

1 Lihat niisalnya ILO: Strategi untuk Pemulihan dan Rekonstruksi Indonesia yang dituntun oleh Lapangàn Kerja
(Jakarta/Jenewa, 1999).
2Program-program ILO yang didanai oleh Pemerintah Belanda (INS/99IMO2INET: Partisipasi Serikat Pekerja dalain
Pemantauan oleh Masyarakat Madani terhadap Jaring Pengaman Sosial termasuk komponen yang dibiayai oleh dana

pinjaman dan Bank Dunia) dan oleh DANIDA (RAS/97/M1 1/DAN: Bantuan Pendidikan Kaum Pekerja dalarn
Memantapkan Dukungan Senikat Pekerja bagi Kaum Pekerja dalam Sektor Informal pada Negara-negara Pilihan di
ASEAN).

Untuk lebih rinci lihat ILO: "Decent Work": Laporan Direktur Jenderal, Konperensi Perburuhan Internasional,
Sesi ke-87 (Jenewa, ILO, 1999).
4Deklarasi tentang Pninsip-pninsip dan Hak-hak Azasi di Tempat Kerja diterima tanpa tentangan oleh Konperensi
Perburuhan Intemasional 1998.

lx

Proses yang diuraikan dalam monograf meliputi tigajangka waktu yang penting di dalam ILO.
Fase pertama eksperimen di Indonesia bersamaan dengan diterimanya Dekiarasi ILO pada bulan
Juni 1998 dan Jangka Waktu Transisi sejak pemilihan Direktur Jenderal yang baru Juan Somavia,

sampai pemangkuan jabatannya setahun kemudian. Fase kedua mendapat dorongan sejak
diluncurkannya Program ILO Pekerjaan Yang Pantas, di bawah pimpinan Direktur Jenderal, yang
diterima oleh Konperansi Perburuhan Internasional 1999.

Akhirnya, seluruh kegiatan pelatihan mi tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan, partisipasi
dan kerj a-tim yang efektif dan aktif di antara para mitra baik di dalam maupun di luar ILO. Di satu

pihak, kerja sama yang murni dan kelompok-kelompok Masyarakat Madani dan pemerintah
termasuk dinas tentara merupakan hal yang krusial bagi upaya mempromosikan, penerimaan dan
pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja. Di pthak lain, tanpa koordinasi dan
pemanfaatan input-input internal dan Markas Besar ILO, Kantor Regional-nya, ILO/SEAPAT dan
Kantor 1LO di Jakarta , bantuan teknis tidak mungkin dikemas dan disalurkan secara sistematik
dengan hasil-hasil yang luar biasa.

Iftikhar Ahmed
Direktur
ILO
Kantor Jakarta

19 Oktober 1999
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Di Indonesia Syaufii Syamsuddin, Direktur Jenderal Hubungan Industri dan Standar Tenaga
Kerja dan Payaman Simanjuntak, Asisten Menteri, Departemen Tenaga Kerja memberikan kepada
karni dorongan dalam mendokumentasikan Konvensi-konvensi dasar ILO, yang dibantu oleh Myra
Hanartani, Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja.

Kari Tapiola, Anne Trebilcock dan Katherine Hagen dan Kantor Pusat ILO di Jenewa,
memberikan dukungan dan inspirasi untuk pekerjaan mi.

Padmanabh Gopinath dan Guy Ryder memberikan dorongan dan Jenewa dalam menjalankan
pekerjaan mi dalam kerangka Program ILO yang lebih luas, saling-melintas dan strategis yang
dijabarkan dalam buku "Decent Work".1
Mitsuko Horiuchi dan Roger Bohning dan ILO Bangkok dan ILO/SEAPAT, Manila masingmasing memperkuat input-input pakar dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan pada saat-saat
kritis untuk melengkapi seluruh kegiatan pelatihan mi.
Tanpa kerja sama, partisipasi dan dukungan berbagai Serikat Pekerja, Asosiasi Para Pengusaha,
berbagai Kelompok Masyarakat Madani (terutama LSM-LSM) dan para anggota TM dan Polisi,
upaya mi tidak mungkin dilakukan dengan berhasil.

Seluruh kegiatan pelatihan juga didukung oleh pendanaan dan Pemerintah Belanda.

ILO: "Decent Work" : Laporan Direktur Jenderal kepada Konperensi Perburuhan Internasional, Sesike-87, 1999
(Jenewa ILO, 1999).
1
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KOMITMEN

Penandatanganan Surat Pernyataan untuk meratifikasi semua Konvensi Inti
ILO oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Fahrni Idris (kanan) dan
Direktur Kantor ILO di Jakarta, Iftikhar Abmed (kin) di Istana Negara (23
Desember 1998) disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.

TERCAPAI: PERTAMA DI ASIA

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Fahmi Idris nienyeralikan
instrumen ratifikasi Konvensi ILO mengenai penanggulangan pekerja anak,
penghapusan kerja paksa dan penghapusan diskriminasi dalampekeijaan, kepada
Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia pada suatu upacara di kantor pusat ILO di
Jenewa pada tanggal 7 Juni 1999. Maka Indonesia menjadi negara pertanla di
Asia dan Pasifik yang telab meratifikasi semua (7) Konvensi Inti ILO.

Photo: JLO/G. Cabrera
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Babi
PENGANTAR
KONTEKS GLOBAL

Lima puluh empat (54) dan seratus tujuh puluh empat (174) Negara anggota ILO telah
meratifikasi (sejaktanggal 11 Oktober 1999) semua tujuh (7) Konvensi inti yang meliputi prinsipprinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja' Walaupun Indonesia, secara global, merupakan negara
ke-47 yang telali meratifikasi Konvensi-konvensi inti mi, ia merupakan negara pertama di Asia
Pasifik berbuat demikian.

Indonesia jelas terpisali dan ke-54 besar pada bagan ratifikasi global karena sejunilah alasan.
Dan merupakan Negara Muslim terbesar di dunia. Setiap perbaikan dalam prinsip-pninsip dan
hak-hak azasi cli tempat kerja di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi
kelompok penduduk keempat terbesar di dunia (220 juta umat manusia). Lebih lanjut, bobot bersih
hak-hak azasi manusia harus disebarluaskan ke seluruh penduduk yang terserak di lebih dan 6000
pulau berpenduduk.

Tetapi, yang merupakan tantangan di Indonesia justru bukan ukuran dan distribusi geografis
penduduk. Hak-hak dasar di tempat kerja harus menembus kehidupan ke-370 kelompok etnik
heterogen yang menggunakan 67 dialek lokal yang di dalamnya terdapat 220 juta penduduk Indo-

nesia. Keadaan ratifikasi juga unik bagi Indonesia. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang
meratifikasi Konvensi-iconvensi inti, Indonesia telah meratifikasi semua Konvensi inti sekalipun

ia tergoyah karena dampak politik, sosial dan ekonomi akibat krisis keuangan Asia yang
melumpuhkan.
Bagan ratifikasi global (Lampiran 11) hanya menyampaikan sedikit hal tentang interaksi rumit
antara kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik domestik serta tekanan-tekanan intemasional
yang secara kolektif dan kumulatif telah memainkan peranan dalam proses ratifikasi. Misalnya,
sifat mendadak krisis keuangan dan proses demokratisasi dan ratifikasi Konvensi-konvensi inti
maupun kegiatan tepat waktu yang diarahican kepada sikap hormat terhadap prmnsip-prinsip dan
hak-hak azasi di tempat kerja di Indonesia tampaknya semua telah berlangsung serentak.
Proses ratifikasi rumit demikian, penerimaan serta implementasi Konvensi-konvensi inti belum
secara memadai dlitanggapi dan dianalisis oleh studi kasus negara manapun. Selain itu, pemahaman
tentang peranan katalisator yang dapat dimainkan oleh ILO melalui bantuan advokasi dan teknis
dalam upaya mempromosikan dan onientasi proses-proses yang saling berkaitan mi, bagaimana
pun juga, belum sepenuhnya ditangkap dalam suatu studi yang didokumentasikan secara sistematik.

Monograf mi bermaksud untuk mengisi celah besarmi dalam pekerjaan empirik

'Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama (No. 87 dan 98), Kerja Paksa (No.29 dan 105), Non-diskriminasi
(No. 100 dan 111) dan Usia Minimum (No. 138).
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PENGALAMAN INDONESIA
Corak-corak tertentu pada pengaTaman Indonesia dalam gerak majunya untuk mewujudkan
prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja patut diperhatikan justru pada awal monograf.

Krisis keuangan memicu sikap hormat terhadap hak-hak azasi manusia
Konsekuensi-konsekuensi sosial yang menghancurkan akibat krisis keuangan Asia dan runtuhnya
rejim otoriter membuka lebar pintu bagi Indonesia untuk menerima reformasi demokrasi dan politik
termasuk prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja serta kerelaannya untuk bekerja bersama
organisasi-organisasi internasional (lihat Bagan 1).

Proses-proses soling melintas

Bicara secara simplistis, dua proses yang saling berkaitan yang mendorong upaya
mempromosikan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja secara efektif. di Indonesia
selama 1998-1999 dapat diidentifikasi (Perinciannya di Bab 2).
Yang pertama bergerak maju dan dimulai dengan ratifikasi Konvensi No. 87 pada bulan Juni

1998 dan Misi Kontak Langsung yang dijalankan pada bulan Agustus di tahun yang sama.
Kemudian, suatu program reformasi undang-undang tenaga kerja dikembangkan dan dilaksanakan
berdasarkan suatu proses perancangan tripartit.
Yang kedua, yang mulai secara berurutan tetapi serentak dengan proses pertama, dimulai dengan
that Pemerintah untuk meratifikasi ketiga Konvensi dasar ILO lainnya yang belum diratifikasi. mi
dilaksanakan secara formal dengan ditandatanganinya Surat Pemyataan (Desember 1998) dan
sesuai dengan jaminan ILO untuk memberi bantuan.

Bila dilihat dinamika kedua proses mi serta interaksi di antaranya, beberapa kesimpulan dapat
diambil sehubungan dengan bagaimana hubungannya dan saling melintas satu sama lain.
Yang pertama yakni keberadaan proses pertama, dan kemajuan yang dibuat di dalamnya, sangat
mempermudah proses kedua. Seandainya proses pertama gagal, atau berkembang dengan kesulitan
yang meluas, tetap timbul pertanyaan apakah proses kedua mungkin dirancang dan diluncurkan.

Kesimpulan kedua yang dapat ditarik adalah bahwa cara di mana proses pertama dijalankan,
yakni tripartit, serta sukses pendekatan mi, sangat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan
pendekatan serupa dalam proses kedua sebagaimana diilustrasikan dengan dibentuknya Satuan

Tugas Tripartit untuk meratifikasi Konvensi-konvensi ILO tentang hak-hak azasi manusia.
Akibatnya, lembaga-lembaga yang sama terlibat dalam kedua proses tersebut, sehingga pada
akhirnya keduanya saling memperkuat. Kemudian, penyelenggaraan berbagai lokakarya
peningkatan-kesadaran dan ratifikasi ketiga Konvensi inti lainnya yang keduanya merupakan bagian
proses kedua, mempengaruhi penyusunan rancangan undang-undang dalam proses pertama dengan
memperkuat basis pengetahuan para mitra dan menarnbah unsur-unsur baru ke dalani proses tersebut

(lihat Bagan 2).
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Kampcinye kesadaran: Intensitas, fokus dan sebaran geogrcifis
Sejumlah 66 lokakarya tripartit peningkatankesadaran tentang prinsip-prinsip dan hak-hak
azasi di tempat kerja diselenggarakan secara nasional dalam masa singkat yakni satu tahun saja
dengan dukungan nasihat teknis dan keuangan dan ILO. Sepertiga (22) dan berbagai lokakarya
mi yang dimaksudkan untuk peningkatan-kesadaran terutama menyangkut pembinaan kapasitas
tripartit (Lampiran 12).
Empat belas dan loka karya tripartit mi menggunakan dwi pendekatan dengan menggabungkan
tujuan-tujuan peningkatan-kesadaran, reformasi dan ratifikasi undang.-undang tenaga kerja.

Fokus utama ke-12 dan 66 lokakarya tripartit lainnya adalah penyusunan rancangan undangundang tenaga kerja yang melibatkan persiapan RUU Serikat Pekerja dan Penyelesaian Perselisihan
Tenaga Kerja serta Revisi UU Tenaga Kerja No. 25, 1997.
Sembilan lagi lokakarya tripartit peningkatan-kesadaran dijadwalkan sebelum akhir tahun mi.

Sebelas dan ke-66 lokakarya peningkatan-kesadaran tnipartit berhasil diselenggarakan oleh
Departemen Tenaga Kerja secara mandiri tanpa bantuan nasihat teknis dan keuangan dan ILO.
Suatu upaya khusus telah dibuat untuk meluaskan kampanye peningkatan-kesadaran kepada
220 juta penduduk Indonesia yang tersebar luas di 6000 pulau. Ke-66 lokakarya tripartit tersebar
di lebih dan 15 kota di 27 propinsi (lihat Peta dan Lampiran 12).

Setelah Masyarakat Madani
Sejumlah 1.660 peserta menghadiri ke-66 lokakanya tripartit yang komposisinya terdini dan
para wakil setempat Kelompok-kelompok Masyarakat Madani dan berbagai daerah dan ibukota
(Jakarta).
Tabel 1. Keikutsertaan Masyaralcat Madani dan Militer dalam Kampanye Penyuluhan Nasional
Peningkatan-kesadaran tentang Pninsip-prinsip Dasar dan Hak-hak Azasi di Tempat Kerja
(Desember 1998 - Desember 1999)

Kelompok Masyarakat Madani
Pemerintah
KaumPekerja
ParaPengusaha
LSM
Militer dan Polisi
PanapakanlLO
Total

Peserta (JumIah

Persentase
35.2

:

585
320
560
60
30
97

:

1.660

100.0

:

:
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Hal-hal berikut perlu diperhatikan (Tabel 1):

Lokakarya mi memang diarabkan pada pemberdayaan para pekerja. Akan tetapi, cukup
jelas bahwa lebih sepertiga dan 1.660 peserta masyarakat madani adalah wakil-wakil dan
organisasi pengusaha setempat.
Selain dan masyarakat madani, 30 wakil dan militer dan polisi pada tingkat daerah dan
pusat menghadiri lokakarya-lokakarya tersebut.
Keikutsertaan lebih dan 100 orang tenaga ahli dan ILO secarajelas menunjukkan skala dan
intensitas bantuan teknis JLO dalam kegiatan mi.2

Pembinaan kapasitas 'plus' tripartit
Corak unik lainnya pada upaya mempromosikan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat
kerja di Indonesia adalah penekanan pada keberlanjutan yang didasarkan atas pembinaan kapasitas
tripartit internal.

mi dimulai denan pelatihan para Pelatih Ahli tripartit (TOMT) mengenai konsep, isi dan
substansi Konvensi-konvensi inti ILO sebagaimana dininci pada Bab 2.
Efek ganda putaran awal mi sungguh besar. Suatu panel tripartit para nara sumber yang berasal

dan kelompok TOMT telah menghasilkan berbagai diskusi dan mengadakan berbagai
presentasidihadapan hadirin Masyarakat Madani dan militer yang terdiri atas hampir 1.660 orang
mengenai Konvensi-konvensi inti pada ke-66 lokakarya tripartit tentang prinsip-prinsip dan hakhak azasi di tempat kerja.

Balikan bahan pelatihan yang digunakan, dihasilkan oleh suatu tim tnipartit (lihat Bab 3) atas
dasar kiarifikasi yang diberikan tentang Konvensi-konvensi oleh para nara sumber tripartit (lihat
Bab 4)3

Proes tersebut telah menghasilkan sejumlah nara sumber panel (154) yang terdiri atas para
wakil pekerja (28), pengusaha (28), dan pemerintah (98) (lihat Lampiran 13).

RANCANGAN DAN HAL-HAL PENTING PADA MONOGRAF
Mengingat latar belakang dan tinjauan ringkas di atas, monograf mendokumentasikan metodologi
dan berbagai pendekatan yang diikuti serta hasil-hasil yang diperoleh meialui perjalanan ke depan
Indonesia ke arali tujuan mencapai dan mempertahankan pninsip-prinsip clan hak-hak azasi di
tempat kerja.

Bab kedua secara komprehensif menguraikaii metodologi tripantit dan aplikasi dialog sosial
dipadu dengan upaya-upaya promosi ILO yang mendorong proses saling-lintas yakni ratifikasi,
reformasi undang-undang tenaga kerja, kampanye mempopulerkan secara nasional dan penerimaan
pninsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja.

Sebetulnya jumlah tim inti tenaga ahli 1LO dalam kegiatan mi sekitar selusin, tetapi masing-masing mereka
membantu beberapa lokakarya di berbagai tempat yang berbeda sesuai dengan jadwal yang telah diatur secara rapi.
Bahan pelatihan juga dihasilkan oleh suatu kelompok perancangan tripartit (lihat Bab 2 dan 3).
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Kegiatan-kegiatan mi mencakup pelatihan para Pelatih Ahli yang akhirnya bekerja sebagai
pam nara sumber panel tripartit untuk dialog sosial yang menghasilkan berbagai pertanyaan tentang

Konvensi-konvensi yang telah dikiarifikasi melalui suatu pendekatan tripartit yang memberi
tanggapan dengan bantuan nasihat teknis dan ILO sebagaimana diuraikan di Bab 4.
Bab 2 menyimpulkan dan hasil evaluasi antara tripartit dan kelompok masyarakat madani
mengenai pengaruh yang ditimbuilcan dan 60 atau lebih hasil kampanye penyuluhan nasinal
peningkatan-kesadaran tentang prinsip-prinsip dasan dan hak-hak di tempat keija.
Bab 3 menguraikan bagaimana bahan pelatihan dihasillcan melalui proses tripartit berupa
tinjauan, asimilasi intelektual dan penafsiran ketentuan-ketentuan hukum pada Konvensi-konvensi
inti. mi dihasilkan secana spontan dalam bahasa setempat dan tetap jelas dan murni sebagai persepsi
tripartit Indonesia tentang Konvensi-konvensi inti.

Salah satu corak yang sangat menanik pada Bab 4 adalah cara alami dan spontan dalam
menyelenggarakan Dialog Sosial sebagai alat efektif dan berhasil yang bukan saja memobilisasi
dukungan Masyarakat Madani untuk prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja tetapi juga
membawa ke dalam lingkungan dialog mi militer dan polisi yang konon terlibat dalam berbagai
pelanggaran hak-hak azasi manusia atau campur tangan dalam perselisihan tenaga kerja.4 Tanggapan
militer terhadap kampanye yang didukung ILO/disponsori oleh Departemen Tenaga Kerja untuk
membuat personil militer dan polisi menj adi sensitif terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di
tempat kerja temyata hangat dan dinamis yang diperlihatkan dengan sangat antusias.
Bab terakhir mempertimbangkan prestasi-prestasi yang dicapai dan mempersiapkan dasar untuk
mengandapi tantangan-tantangan di masa depan dengan penekanañ bukan saja atas pencapaian
tujuan-tujuan tetapi jugacana-cara mempertahankan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat
kerja sebagaimana diabadikan dalam buku "Decent Work".5

4Misalnya Menteri Tenaga Kerja menyesallcan bahwa niiiiter sering ambil bagian dalam berbagai konflik antara
para pengusaha dan pekerja, suatu faktor yang menimbulkan makin banyak problem daripada yang diatasi. Tetapi,
Menteri Texaga Kerji telah menulis kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan maupun para pejabat tinggi militer
lainnya dan meminta agar mereka tidak membiarkan personil mereka melibatkan din dalam berbagai konflik internal
antara para pekerja dan bos mereka. Walaupun tanggapan positif telah diterima oleh Menteri terhadap pendekatan mi,
personil militer masih dilaporkan hadir pada pertemuan-pertemuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalahmasalah internal (tenaga kerja) (Indonesian Observer, 24 September 1999).
ILO: "Decent Work": Laporan Direktur Jenderal kepada Konperensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-87 "1999
(Jenewa, ILO, 1999).
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Bab2
HAL-HAL YANG DICAPAI: PROSES, METODOLOGI DAN
PENDEKATAN
PENGANTAR

Indonesia telah membuat kemajuan yang sangat penting pada tahun 1998/1999 dalam
meratifikasi Konvensi-konvensi ILO tentang hak-hak azasi manusia.

Pada bulan Juni 1998 Indonesia meratifikasi Konvensi-konvensi No. 87 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Pada bulan Mei 1999 Indonesia berhasil
meratifikasi Konvensi Nç. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, No. 111 tentang Diskriminasi
Jabatan dan Pekerjaan dan No. 138 tentang Usia Minimum. Maka, Indonesia menjadi bangsa
pertama di Asia yang meratifikasi semua (ketujuh) Konvensi dasar ILO.
Indonesia juga diharapkan akan meratifikasi Konvensi barn No. 182 tentang Bentiik-Bentuk
Terburuk Pekerja Anak yang merupakan Konvensi dasar ILO kedelapan.
Dalam banyak segi, perkembangan-perkembangan di Indonesia temyata unik di Kawasan Asia
kalau bukan di dunia. Karena itu patut dicatat beberapa langkah dan tindakan utama yang diambil
sehubungan dengan upaya mempromosikan dan meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut serta
dukungan ILO yang telah menyumbang kepada perkembangan-perkembangan mi.

Dalam Bab mi, cliberikan suatu tinjauan terhadap proses yang telah menuntun kepada ratifikasi
Konvensi-konvensi tersebut serta tindakan yang diambil ke arah implementasmnya dalam undangundang dan praktek nasional di Indonesia.

Pada berbagai interval, dibuat penunjukan kepada bagan-bagan (dimasukkan di seluruh bab
mi) yang memberikan gambaran grafis tentang proses-proses yang diuraikan dalam teks.
KONTEKS NEGARA
Tahun 1998 dan 1999 merupakan tahun-tahun penuh momentum di Indonesia. Dampak krisis
keuangan Asia telah menghancurluluhkan bagi Indonesia sebagai suatu bangsa dan bagi rakyat
Indonesia secara sosial dan ekonomi.
Antara lain akibat krisis keuangan, Pemerintah Presiden B.J. Habibie mulai bekerja pada bulan
Mei 1998, menggantikan Presiden Suharto yang harus turun setelah memerintah bangsa mi selama
hampir 32 tahun. Pemerintah barn tersebut dihadapkan dengan tuntutan yang meluas akan perubahan
dan "reformasi" serta mengakhiri "KKN" (kolusi, korupsi dan nepotisme). Tanggapan Pemeriritah
menyangkut suatu sikap respek yang barn terhadap hak-hak azasi manusia, kebebasan azasi dan
proses-proses demokrasi. Juga telah ada kemauan baru untuk bekerja bersama dan mencari bantuan
dan organisasi-organisasi internasional.

Krisis keuangan tersebut juga telah menyebabkan keterlibatan yang signifikan di pihak Bank
Dunia dan Dana Moneter Internasional dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan pemilihan
perekonomian Indonesia.
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Lembaga-lembaga keuangan telah menekarikan perlunya dibuat kemajuan dalam bidang hakhak azasi manusia dan proses-proses demokrasi, dan dalam hal mi telah termasuk tekanan bagi
Indonesia untuk membuat perbaikan-perbaikan dalam bidang hak-hak tenaga kerja (lihat bagan 1

diBab 1).
Perkembangan-perkembangan barn memberi kesempatan bagi Indonesia untuk secara efektif
menggunalcan bantuan dan kerja sama ILO. Perubahan dasar adalah bahwa Indonesia telah

menjadi suatu negara yang ingin bergerak maju dalam bidang tenaga kerja berdasarkan
penerapan standar-standar perburuhan internasionaL
Dalam keadaan-keadaan mi, apa yang telah dapat dilakukan oleh ILO untuk membantu Indonesia?

PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN UTAMA
Perkembangan-perkembangan paling penting di Indonesia sejak pertengahan 1998 berkaitan
dengan kebebasan berserikat dan diterimanya standar-standar inti perburuhan. mi mencakup yang
berikut mi:

Indonesia meratifikasi Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk
Berorganisasi, 1948 (No. 87) pada tanggal 9 Juni 1998';
Diterbitkannya Peraturan Menteri No. 5/1998 yang memperkenalkan suatu sistem baru untuk
pendaftaran serikat pekerja dan memungkinkan organisasi-organisasi serikat pekerja, di luar
federasi serikat yang dulunya disetujui Pemerintah2;

Dibebaskannya dan penjara para aktivis serikat pekerja, termasuk Muchtar Pakpahan dan
Dita Sari;

Indonesia menerima Misi Kontak Langsung dan ILO untuk membantu Pemerintah
memastikan bahwa undang-undang tenaga kerja sepenuhnya sesuai dengan persyaratanpersyaratan Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)
(diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1957) dan untuk memberikan saran tentang langkahlangkah yang perlu diambil guna memastikan bahwa undang-undang tenaga kerja sepenuhnya
sesuai dengan Konvensi No. 87;
Kemauan Menteri Tenaga Kerja untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi dalam
laporan Misi Kontak Langsung 1L03;

Penundaan saat berlakunya Undang-Undang Tenaga Kerja 1997 guna memungkinkan revisi
atas perundangan-undangan yang berkaitan dengan keprihatmnan-keprihatinan yang dinyatakan
oleh berbagai kelompok sosial dan 1L04;
'Lihat Lampiran 1 untuk teks Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 Republik Indonesia tentangRatifikasi Konvensi
No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

2Lihat lampiran 2 untuk teks Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1998 tentang Pendaftaran Organisasi
Pekerja.
3Lihat lampiran 3 untuk Tabel Ringkasan Implementasi Rekomendasi-rekomendasi dan Misi Kontak Langsung ke
Indonesia: 24-28 Agustus 1998.

' Lihat lampiran 4 untuk teks Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1998 tentang Amandemen atas
Penerapan Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
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Konsultasi dan keterlibatan tripartit-plus dalam penyusunan rancangan undang-undang tenaga
kerja yang baru termasuk bantuan teknis dan ILO;

Penandatanganan Surat Pernyataan bersama ILO tanggal 23 Desember 1998 di mana hldonesia menegaskan kom.itmennya untuk meratifikasi selebihnya ketiga Konvensi intl ILO
[yakni, Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105); Konvensi Diskriminasi (Jabatan
dan Pekerjaan), 1958 (No. 111); dan Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)1 sehingga
semuanya ketujuh Konvensi intl telah diratifikasi pada bulan Juni 1999;

Pembentukan Satuan Tugas Indonesia Tripartit yang akan bekerja bersama ILO
menindakianjuti Surat Pernyataan6;

Diselenggarakannya Lokakarya Peningkatan-kesadaran di seluruh Indonesia untuk memberi
saran bagi para pengusaha, pekerja dan pemerintah propinsi tentang Konvensi-konvensi dasar

dan implikasi-implikasi diratifikasinya Konvensi-konvensi tersebut oleh Indonesia7;
Ratifikasi Konvensi-konvensi No. 29 (Penghapusan Kerja Paksa), No. 111 (Diskriminasi
Jabatan dan Pekerjaan) dan No. 138 (Usia Minimum) pada bulan Mei 1999 setelah disetujuinya
perundangan-undangan terkait melalui DPR8; dan

Konsensus umum bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi barn tentang Bentuk-bentuk
Terburuk Pekerja Anak (No. 182) pada tahun 1999.
Pemerintah Indonesia selama tahun-tahun yang lampau telah mengambil langkah-langkahyang
perlu untuk menyingkirkan pembatasan-pembatasan yang ada atas kebebasan berserikat dan hak
untuk berorganisasi dan untuk memberikan hak-hak serta penlindungan yang lebih besar bagi para
pakerja Indonesia. Alcibat perubahan-perubahan tersebut, kira-kira 21 federasi serikat yang berbeda

telah didaftarkan dan kini secara legal beroperasi di Indonesia. Semua serikat pekerja baru
tersebut telah dilibatkan, bersama wakil-wakil para pengusaha dan yang lain-lain, dalam

proses konsultasi dan penyusunan rancangan untuk undang-undang yang baru tentang
reformasi tenaga kerja. Semua serikat pekerja baru yang ada pada waktu itu juga diwakili
dalam Satuan Tugas Indonesia Tripartit.
Kini kita akan mempertimbangkan beberapa datl perkembangan-perkembangan mi, serta
kegiatan ILO yang telah ikut menyumbang, secara lebih tenperinci. Hal-hal yang ditangani tergolong
dalam pokok-pokok garis besar berikut mi:

Kemajuan dalam Kebebasan Berserikat;
Bantuan Teknis untuk Reformasi Undang-undang Tenaga Kerja;
5Lihat lampiran 5 untuk teks Surat Pernyataan antara Pemerintah Indonesia dan Kantor Peaburuhan Internasional
tanggal 23 Desember 1998.

6 Lihat lampiran 6 untuk teks SK Menteri Tenaga Kerja No. 07 tahun 1999 tentang Pembentukan Satuan Tugas
untuk Ratifikasi Konvensi-konvensi Dasar ILO.
Lihat lampiran 7 untuk teks SK Menteri Tenaga Kerja No. 69 tahun 1999 tentang pembentukan Tim Instruktur
untuk ke Tujuh Konvensi Dasar ILO.
Lihat lampiran 8, 9 dan 10 masing-masing tentang teks Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 1999
mengenai Ratifikasi terhadap Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, terhadap Undang-undang Republik
Indonesia No. 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diterima Bekerja, dan

terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi No. 111 mengenai
Diskriminasi Dalam Hal Jabatan dan Pekerjaan.
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Lembaga-lembaga keuangan telah menekankan perlunya dibuat kemajuan dalam bidang hakhak azasi manusia dan proses-proses demokrasi, dan dalam hal mi telah termasuk tekanan bagi
Indonesia untuk membuat perbaikan-perbaikan dalam bidang hak-hak tenaga kerj a (lihat bagan 1

diBabi).
Perkembangan-perkembangan barn memberi kesempatan bagi Indonesia untuk secara efektif
menggunakan bantuan dan kerja sama ILO. Perubahan dasar adalah bahwa Indonesia telah

menjadi suatu negara yang ingin bergerak maju dalam bidang tenaga kerja berdasarkan
penerapan standar-standar perburuhan internasional.

Dalam keadaan-keadaan mi, apa yang telah dapat dilakukan oleh ILO untuk membantu Indonesia?

PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN UTAMA
Perkembangan-perkembangan paling penting di Indonesia sejak pertengahan 1998 berkaitan
dengan kebebasan berserikat dan diterimanya standar-standar inti perburuhan. mi mencakup yang
berikut mi:

Indonesia meratifikasi Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk
Berorganisasi, 1948 (No. 87) pada tanggal 9 Juni 19981;
Diterbitkannya Peraturan Menteri No. 5/1998 yang memperkenalkan suatu sistem barn untuk
pendaftaran serikat pekerja dan memungkinkan organisasi-organisasi serikat pekerja, di luar
federasi serikat yang dulunya disetujui Pemerintah2;

Dibebaskannya dan penjara para aktivis serikat pekerja, termasuk Muchtar Pakpahan dan
Dita Sari;

Indonesia menerima Misi Kontak Langsung dan ILO untuk membantu Pemerintah
memastikan bahwa undang-undang tenaga kerj a sepenuhnya sesuai dengan persyaratanpersyaratan Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)
(diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1957) dan untuk memberikan saran tentang langkahlangkah yang perlu diambil guna memastikan bahwa undang-undang tenaga kerja sepenuhnya
sesuai dengan Konvensi No. 87;
Kemauan Menteri Tenaga Kerja untuk mengimplementasilcan rekomendasi-rekomendasi dalam
laporan Misi Kontak Langsung 1L03;

Penundaan saat berlakunya Undang-Undang Tenaga Kerja 1997 guna memungkinkan revisi
atas perundangan-undangan yang berkaitan dengan keprihatinan-keprihatinan yang dinyatakan
oleh berbagai kelompok sosial dan 1L04;
1LihatLampfran 1 untuk teks Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 Republik Indonesia tentang Ratifikasi Konvensi
No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

2Lihat lampiran 2 untuk teks Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1998 tentang Pendaftaran Organisasi
Pekeija.
3Lihat lmpiran 3 untuk Tabel Ringkasan Implementasi Rekomendasi-rekomendasi dan Misi Kontak Langsung ke
Indonesia: 24-28 Agustus 1998.

Lihat lampiran 4 untuk teks Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1998 tentang Amandemen atas
Penerapan Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
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Konsultasi dan keterlibatan tripartit-plus dalam penyusunan rancangan undang-undang tenaga
kerja yang barn termasuk bantuan teknis dan ILO;

Penandatanganan Surat Pernyataan bersama ILO tanggal 23 Desember 1998 di mana hdonesia menegaskan koniitmennya untuk meratifikasi selebihnya ketiga Konvensi inti ILO
[yakni, Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105); Konvensi Diskriminasi (Jabatan
dan Pekerjaan), 1958 (No. 111); dan Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138)] sehingga
semuanya ketujuh Konvensi inti telah diratifikasi pada bulan Juni 1999;

Pembentukan Satuan Tugas Indonesia Tripartit yang akan bekerja bersama ILO
menindakianjuti Surat Pernyataan6;

Diselenggarakannya Lokakarya Peningkatan-kesadaran di seluruh Indonesia untuk memberi
saran bagi para pengusaha, pekerja dan pemerintah propinsi tentang Konvensi-konvensi dasar

dan implikasi-implikasi diratifikasinya Konvensi-konvensi tersebut oleh Indonesia7;
Ratifikasi Konvensi-konvensi No. 29 (Penghapusan Kerja Paksa), No. 111 (Diskriminasi
Jabatan dan Pekerjaan) dan No. 138 (Usia Minimum) pada bulan Mei 1999 setelah disetujuinya
perundangan-undangan terkait melalui DPR8; dan

Konsensus umum bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi baru tentang Bentuk-bentuk
Terburuk Pekerja Anak (No. 182) pada tahun 1999.
Pemerintah Indonesia selama tahun-tahun yang lampau telah mengambil langkah-langkah yang
perlu untuk menyingkirkan pembatasan-pembatasan yang ada atas kebebasan berserikat dan hak
untuk berorganisasi dan untuk memberikan hak-hak serta perlindungan yang lebih besar bagi para
pakerja Indonesia. Akibat perubahan-perubahan tersebut, kira-kira 21 federasi serikat yang berbeda

telah didaftarkan dan kini secara legal beroperasi di Indonesia. Semua serikat pekerja baru
tersebut telah dilibatkan, bersama wakil-wakil para pengusaha dan yang lain-lain, dalam

proses konsultasi dan penyusunan rancangan untuk undang-undang yang barn tentang
reformasi tenaga kerja. Semua serikat pekerja baru yang ada pada waktu itu juga diwakili
dalam Satuan Tugas Indonesia Tripartit.
Kini kita akan mempertimbangkan beberapa dan perkembangan-perkembangan in serta
kegiatan ILO yang telah ikut menyumbang, secara lebih terperinci. Hal-hal yang ditangani tergolong
dalam pokok-pokok garis besar berikut mi:
Kemajuan dalam Kebebasan Berserikat;
Bantuan Teknis untuk Reformasi Undang-undang Tenaga Kerja;
5Lihat lanipiran 5 untuk teks Surat Pernyataan antara Pemerintali Indonesia dan Kantor Peruruhan Internasional
tanggal 23 Desember 1998.
6 Lihat lampiran 6 untuk teks SK Menteri Tenaga Keija No. 07 tahun 1999 tentang Pembentukan Satuan Tugas
untuk Ratifikasi Konvensi-konvensj Dasar ILO.
Lihat lampiran 7 untuk teks SK Menteri Tenaga Kerja No. 69 tahun 1999 tentang pembentukan Tim Instruktur
untuk ke Tujuh Konvensi Dasar ILO.
8 Lihat lampiran 8, 9 dan 10 masing-masing tentang teks Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 1999
mengenai Ratifikasi terhadap Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, terhadap lJndang-undang Republik
Indonesia No. 20 taliun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diterima Bekerja, dan
terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi No. 111 mengenai
Diskriminasi Dalam Hal Jabatan dan Pekerjaan.
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Ratifilcasi dan Pelaksanaan Konvensi-konvensi ILO tentang Hak-hak Azasi Manusia;
Pelatihan Hak-hak Azasi Manusia untuk Militer di Indonesia (TNII) dan Kepolisian dengan
Referensi Khusus terhadap Konvensi-konvensi ILO tentang Hak-hak Azasi Manusia.
KEBEBASAN BERSERIKAT

Perkembangan paling dekat dan penting dalam bidang tenaga kerja adalah ratifikasi yang
dilakukan oleh Indonesia terhadap Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87) tanggal 9.Juni 1998. mi merupakan tonggak bersejarah
yang diberikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya yang memaksakan monopoli
serikat pekerja dan membatasi hic-hak untuk berorganisasi dan untuk perundingan bersama.
Ratifikasi tersebutjuga membuka pintu bagi kegiatan ILO mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
standar dan diperkenalkannya reformasi undang-undang tenaga kerj a.

ILO berupaya menyediakan bantuan spesifik kepada Indonesia dalam upaya mempromosikan
hak untuk kebebasan berserikat, konsisten dengan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan

Perundingan Bersama, 1949 (No. 98) yang diratifilcasi oleh Indonesia pada tahun 1957 dan
Konvensi 87 yang baru diratifikasi.

Dalam banyalc segi, bantuan dan ILO dimulai dengan Misi Kontak Langsung yang diadakan
tanggal 24-28 Agustus 1998 dan diterima oleh Pemerintah Indonesia (lihat Bagan 3). Tujuan misi
mi adalah membentuk Pemerintah memastikan bahwa peründangan-undangan tenaga kerjanya

sepenuhnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan

Perindingan Bersama, 1949 (No. 98) dan untuk memberikan saran tentang langkah-langkah yang
perlu diambil guna memastikan bahwa undang-undang tenaga kerja sepenuhnya sesuai dengan
Konvensi No. 87. Misi mi dipimpin oleh Dr. P.E van der Heij den, ProfesorUndang-undang Tenaga
Krja di Universitas Amsterdam sebagai wakil Direktur Jenderal ILO, dan termasuk anggota staf
Cabang Kebebasan Berserikat (LIBSYND) dariILO Jenewa dan dan Tim Multidisiplin ILO untuk
Asia Tenggara dan Pasifik (ILO/SEAPAT), Manila. Seorang pejabat CabangUndang-undang Tenaga
Kerja dan Hubungan Ketenagakerjaan (LEGREL) dan ILO Jenewajuga berpartisipasi dalam misi
tersebut.

Misi tersebut diterima baik oleh Pemerintah Indonesia dan bertemu dengan berbagai pej abat
pemerintah, termasuk pana perwira militer senior ABRI, Komisi Nasional Hak-hakAzasi Manusia
serta para wakil organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja dan LSM-LSM. Pendekatan yang

ditempuh oleh misi. mi bersifat konstruktif sebaliknya danipada knitis, yang diarahkan untuk
membantu Indonesia memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasankan Konvensi-konvensi yang
diratifikasi.

Selama misi tersebut, Menteri Tenaga Kerja mengumumkan bahwa Pemerintah telah
memutuskan untuk menunda dioperasikannya Undang-Undang Tenaga Kerja No. 25, 1997. Undangundang tersebut, yang tadinya akan beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1998, temyata mendapat

tentangan keras dad berbagai kelompok, termasuk organisasi-organisasi pekerja, kelompokkelompok perempuan, LSM-LSM dan beberapa dan kalangan akademisi. Banyak masalah yang
bericaitan dengan Undang-undang tersebut, dan khususnya, ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dei1an kebebasan berserikatjuga diperhatikan selama misi kontak langsung mi. Kemudian, DPR
memutuskan untuk menunda dioperasikannya Undang-undang tersebut sampai 1 Oktober 2000.
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Laporan dan Misi Kontak Langsung tersebut diteruskan kepada Pemerintah Indonesia pada
tanggal 30 September 1998. Laporan tersebut mencatat tingkat kerja sama yang sangat tinggi yang
didapatkan dan Pemerintah dan para pihak tersebut serta kemauan Pemerintah menerima bantuan
teknis ILO dalam merevisi dan menyusun rancangan undang-undang tenaga kerja yang relevan.
Laporan tersebutjuga merujuk kepada koinitmen yang diperlihatkan oleh Pemerintah baru, dengan
telah diratifikasinya Konvensi No. 87, demi hak-hak pekerja dan keadilan sosial.

Laporan tersebut membuat berbagai rekomendasi yang dimaksudkan untuk membantu
Pemenintah memastikan bahwa undang-undang tenaga kerjanya sesuai sepenuhnya dengan
persyanatan-persyaratan Konvensi No. 87 dan 98. Khususnya, misi tersebut meniinta Pemerintah
mengambil langkah-langkah: membentuk badan tripartit yang benar-benar representatifuntuk
mengadakan upaya mempromosikan dialog sosial dan kerja sama di bidang hubungan industri
(termasuk konsultasi efektif tentang persiapan dan implementasi undang-undang tenaga kerja);
memastikan bahwa pegawai negeri dan pekerja dalam BUMN memiliki hak untuk kebebasan

berserikat; membentuk suatu sistem yang sesuai untuk pendaftaran dan pengakuan terhadap
serikat-serikat pekerja; membentuk lembaga penyelesaian perselisihan yang efektif dan tidak
memihak; memberikan perlindungan bagi para pekerja terhadap diskriminasi anti-serikat
dan perlindungan bagi serikat pekerja terhadap tindakan-tindakan campur tangan oleh para

pengusaha; memastikan agar satuan keamanan menahan din agar tidak mengintervensi
perselisihan industri; dan memastilcan pembebasan segera dan penjara para aktivis tenaga
kerja, termasuk Dita Sari (lihat Bagan 4).
Laporan tersebut juga memberikan suatu analisis tentang ketentuan-ketentuan dalam undangundang tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyanatan Konvensi-konvensi
No. 87 dan 98, seperti misalnya:
Undang-Undang Tenaga kerja 1997 (Undang-undang No. 25 tahun 1997);
Peraturan Menteri No. 5 tahun 1998 tentang Pendaftaran Organisasi-organisasi Pekerja;
. Keputusan Menteri No. 1 tahun 1994 tentang Pembentukan Serikat Pekerja pada Tingkat
Perusahaan;
Undang-undang No. 8 tahun 1974 mengenai Masalah-masalah Pokok yang berkaitan dengan
Pekerjaan Umum;
Rancangan Undang-undang tentang Serikat Pekerja dan Rancangan Peraturan tentang Prosedur
untuk Pemogokan dan Larangan-bekerja.
Laporan tersebut menyediakan dasar bagi ketenlibatan dini dan sumbangan teknis ILO kepada
proses pengembangan undang-undang tenaga kerja yang barn.

PERUMUSAN UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA YANG BARU
Perumusan undang-undang tenaga kerja yang barn pada dasarnya suatu hal yang perlu ditetapkan
di dalam Indonesia dengan memperhatikan kebutuhan dan keadaan pana pekerja dan para pengusaha

Indonesia serta masyarakat dan perekonomian Indonesia. Undang-undang perlu dikembangkan
dengan memperhatikan Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi yang menyediakan pedoman

umum dalam perumusan undang-undang sesungguhnya yang akan diterima. Tugas untuk
menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi-konvensi kepada undang-undang dan

praktek nasional merupakan hal yang harus dilakukan pada tingkat nasional dan dengan
memperhatilcan keadaan-keadaan nasional.
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Laporan Misi Kontak Langsung dan hubungan kerja sama yang baik yang telah dimulai antara
Menteri Tenaga Kerja Indonesia yang sedang menjabat serta Departemennya dan ILO melalui
kantornya di Jakarta telah menuntun kepada keterlibatan ILO justru dalam kegiatan awal penyusunan
rancangan untuk undang-undang tenaga kerja yang barn.
Kontribusi ILO kepada proses penyusunan rancangan berupa:

saran-saran tentang proses yang perlu diikuti (misalnya keterlibatan organisasi-organisasi
para pengusaha dan pekerja maupun le1ompok-kelompok lain yang berkaitan, konsultasikonsultasi, tim-tim kerja tripartit, dan sebâgainya);

penyediaaninformasi tentang undang-undang dan sistem-sistem tenaga kerja di negeri.
negeri lain (ada minat khusus terhadap negara-negara Asia, misalnya Malaysia, Singapura
dan Filipina);

bantuan untuk kegiatan pengembangan kebijakan umum mengenai reformasi-reformasi
yang dibutuhkan (misalnya badan yang baru untuk penyelesaian perselisihan), sifat dan isi
berbagai RHU (misalnya RUU Panyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja yang meliputi lembaga
barn yang akan dibentuk tersebut dan pemogokan serta larangan-bekeria, dan sebagainya),
cara-car menangani masalahlproblem khusus (misalnya RIJU Serikat Pekerja dan struktur

serikat pekerja, syarat-syarat pendaftaran dan wakil-wakil pernndingan bersama), jenis

lembaga-lembaga yang dibutulikan misa1nya pengadilan penyelesaian perselisihan yang baru;
seorang pendaftar industri) dan lingkup reformasi (misalnya perlindungan bagi para pekerja
migran);

'input-input terperinci mengenai ketentuan-ketentuan khusus pada rancangan undang-undang
atau Undang-undang Tenaga Kerja (lihat Bagan 5).

Umumnya, ILO menyediakan bantuan dan saran tentang proses yang akan diikuti dalam
pengembangan undang-undang tenaga kerja yang barn, juga input-input teknis terperinci tentang
apa yang mungkin dimuat dalam undang-undang tersebut. Alan tetapi, diakui bahwa hasilnya

harus didasarkan atas rancangan perundang-undangan Indonesia, dibentuk demikian rupa sehingga
mempertimbangkan standar-standar perburuhan internasional dan undang-undang tenaga kerja
dan sistem-sistem di negara-negara lain yang relevan.
Proses yang dipilih untuk pengembangan undang-undang tenaga kerja yang barn telah mencakup
konsultasi dan keterlibatan tripartit melalui Konsultasi-konsultasi Lokakarya Tripartit-plus yang
diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Keija (DEPNAKER) mengenai semua RUU dan melalui
kegiatan kelompok penyusunan rancangan tripartit-plus yang dibentuk untuk merampungkan RUU

Serikat Pekerja dan perundangan-undangan lainnya mi nienetapkan suatu kerangka bagi
pengembangan usul-usul reforrnasi legislatif dengan keterlibatan tripartit (Lampiran 12).

Sejumlah komentar dapat dibuat tentang konsultasi tripartit yang telah berlangsung dalam
perutnusan usul-usul legislatif.

t:
4

hi merupakan pendekatan yang sangat patut dihargai yang telah dipilih oleh DEPWAKER
dalam upaya melibatkan para wakil organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja. Serta kelompokkelompok kepentingan lainnya dalam kegiatan yang menyangkut undang-undang tenaga kerja
yang barn dan suatu pendekatan yang konsisten dengan "cara Indonesia dalam melakukan segala
sesuatunya" - suatu gaya yang santai dalam membicarakan masalah-masalah sampal selesai.
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mi ternyata merupakan proses panj.ang yang melibatkan banyak perternuan konsultatif dan
kelompok kerja. mi merupakan proses yang telah menuntun kepada banyak kesepakatan dan
konsensus tentang usul-usul perundangan-undangan. Akan tetapi, tidak realistis mengharapkan
bahwa dalam perumusan undang-undang tenaga kerja akan ada kesepakatan penuh mengenai semua
masalah, khususnya mengingat luasnya masalah-masalah dan kepentingan yang berbeda-beda dan

berbagai kelompok yang terlibat Akhirnya, perlu dicapai keseimbangan yang sesuai antara
pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang bersaing dengan kepentingan-kepentingan dan untuk

merampungkan usul-usul perundangan-undangan sehingga dapat .dipertimbangkan oleh para
pembuat undang-undang.

Bantuan mi telah memungkinlcan ILO mendapat input Iangsung ke dalam proses penyusunan

rancangan melalui penyediaan komentar terperinci dan saran mengenai standar-standar dan
mengenai perundangan-undangan di negara-negara lain (serta mampti menjelaskan komentarkotnentar mi) dan melalui kesempatan untuk keterlibatan dalam diskusi-diskusi dan debat teiitang
bentuk dan isi undang-undang baru tersebut. Melalui pekerjaannya, ILO juga mampu menempatkan
berbagai masalah tambahan di dalam agenda reformasi untuk diperiimbangkan (misalnya hak
untuk berorganisasi bagi para pegawai negeni; perlindungan bagi para pekerja migran; pengadilan
industri yang baru; seorang pendaftar industri; pendekatan terhadap keterlibatan serikat pekeija
dalam negosiasi-negosiasi perundingan bersama pada tingkat perusahaan; dan perlindungan bagi
para anggota serikat pekerja terhadap salah-urus serikat pekerja mereka dan terhadap kemungkinan
penyalahgunaan keuangan).

Beberapa komentar perlu dibuat mengenai proses yang diikuti dan bantuan yang disediakan
oleh ILO:

I(ontrol pross dan keputusan akhir ada di tangan Pemerintah mndonesia dan, khususnya.
Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER); tanpa perlu mengunda.ng ILO sebagai peserta
pemberi input.
Karena itu, "hasil" kegiatan pelatihan merupakan hak-milik DEPNAKER dan hasil konsultasi

tripartit. mni didasarkan atas rancangan perundangan-undangan Indonsia, dibentuk
sedemikian rupa dengan mempertimbangkan standar perburuhan internasional dan undangundang tenaga kerja serta sistem-sistem yang relevan di negara-negana lain.
Keterlibatan ILO menuntut kontribusi input-input dalarn kerangka waktu yang lebih pendek
danipáda biasanya pada kegiatan ILO lainnya di mana terdapat lebih banyak waktu untuk
mempersiapkan komentar-komentar tertulis yang terinci mengenai masalah-masalalilusulusul. mni juga membutuhkan kehadiran para pakar di Indonesia untuk memberikan bantuan
bila diminta (lihat Bagan 6).
Suatujadwal yang ambisius pada mulanya ditetapkan oleh DEPNAKER untuic pengembangan
dan penyusunan rancangan undang-undang tenaga kerja yang baru dan modern untuk Indonesia
pada akhir 1998. Jadwal mi tidak dapat dipenuhi, terutama sebagai akibat ukuran dan kesulitan
kegiatan pelatihan, kelemahan prosés pengembangan kebijakan dan komitmen-komitmen kegiatan
lain dan para pejabat Departemen. Akan tetapi, kemajuan yang penting telah dibuat pafa undangundang yang baru tersebut.

Perancangan RUU yang paling lanjut berkaitan dengan pendaftaran dan pengoperasian
organisasi-organisasi para pekerja. Perancangan RUU Serikat Pekerja yang barn telah disusun
dan diteruskan kepada Kantor Sekretariat NegaralKabinet untuk diajukan ke DPR. Pengembangan

17

Menguak Konvensi-konvensi Intl ILO Lewat Dialog Sosial Pengalaman di Indonesia

18

Bab 2. Hal-hal yang Dicapai: Proses, Metodologi dan Pendekatan

RUTJ tersebut melibatkan konsultasi yang sangat lengkap dengan para pengusaha dan berbagai
serikat pekerja serta kelompok-kelompok lain, input-input terperinci dan ILO dan kelompok tripartit
penyusun rancangan, dan pertimbangan oleh rapat-rapat antar departemen.

RUU tersebut menyediakan:

perlindungan hak untuk berorganisasi bagi para pekerja dalam lapangan kerja sektor swasta
dan dalam instansi-instansi pemerintah (tapi bukan para pegawai negeri yang akan clibahas
dalam perundangan-undangan tersendini);

bagi serikat pekerja yang akan dibentuk berdasarkan "sektor bisnis atau jenis pekerjaan"bukan sekadar perusahaan;
perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat dan campur tangan oleh para pengusaha;

pendaftaran serikat pekerja pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan
ketenagakerjaan;
syarat-syarat dasar sehubungan dengan konstitusi dan aturan-aturan, hak-hak dan kewajibankewajiban, administrasi keuangan, pemilikan properti dan pembubaran;
RUTJ merupakan perbaikan penting atas ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteri yang masih

berlaku No. 5 tahun 1998 dan memasukkan banyak corak yang didasarkan atas standar-standar
perburuhan intemasional.
Program reformasi undang-undang tenaga kerja umumnya meliputi tinjauan, revisi, perumusan

atau perumusan-ulang untuk hampir seinua undang-undang tenaga kerja dengan tujuan untuk
membuatnya lebih modem dan lebih relevan dengan serta sesuai denganjaman yang berubah dan
syarat-syarat ekonomi pasar bebas dan lingkungan yang lebih demokratis termasuk sikap
penghargaan penuh terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja.
Undang-undang tenaga kerja yang sedang dipertimbangkan terdiri atas revisi Undang-undang
Tenaga Kerja No. 25, 1997 dan pembuatan undang-undang mengenai serikat pekerja, penyelesaian
perselisihan tenaga kerja, pekerja migran danjaminan sosial. Pelaksanaan proses reformasi undangundang tenaga kerja yang melibatkan konsultasi-konsultasi dan kerja sama tripartit dan tripartitplus serta dukungan aktif dan bantuan dan ILO, dimulai pada separuh kedua 1998 dengan prioritas
tertinggi diberikan kepada perumusan RUU Serikat Pekerja mengingat ratifikasi Konvensi ILO
No. 87 pada tahun 1998.
Status sekanang mi dengan mempertimbangkan berbagai perundangan-undangan adalah sebagai
berikut:

RUU Serikat Pekerja
Setelah konsultasi dan diskusi luas oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk pana mitra
sosial, RUU Serikat Pekerja akhimya ada pada Sekretaniat NegaralKabinet dan siap untuk diajukan
kepada DPR berdasarkan agenda yang akan dipilih oleh DPR. DPR bisa beranti DPR saut mi yang
akan bersidang pada bulanAgustus atau DPR baru dengan pana anggota yang dipilih pada pemilihan
7 Juni yang akan bersidang pada bulan Oktober.

Kekuatiran-kekuatiran utama tentang ketentuan-ketentuan RUU Serikat Pekerja yang
diungkapkan terutama oleh para pengusaha dan termasuk beberapa pekerja adalah bagaimana
menghindari problem sehubungan dengan banyaknya serikat pekerja, struktur perundingan bersama
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barn apa yang akan muncul, pilihan wakil untuk perundingan bersama dan apakah para pekerja
umumnya dalam kondisi kemiskinan dan kurangnya pendidikan, siap sepenuhnya menjalankan
kebebasan berserikat. Kami telah mencoba menjelaskan bahwa sementara problem-problem
mungkin muncul, suatu proses memberi tanggapan terhadapnya dapat dikembangkan tetapi bahwa
solusinya bukanlah pembatasan yang terus-menerus atas hak-hak azasi.
Dita Sari dengan tepat berkomentar selama kunjungannya ke ILO di Jakarta, bahwa mengenai
problem banyaknya jumlah serikat pekerja, biarlah para pekerja mengorganisasi serikat pekerja
sebanyak yang mereka inginkan, sebab, akhirnya, sama seperti pengalaman adanya 48 partai politik

pada pemilihan yang lain, hanya beberapa yang akan tetap kuat dan efektif untuk pantas
mendapatkan dukungan luas.

ILO teiah memberikan komentar-komentar tentang perancangan RUU Serikat Pekerja yang
iebih awal. Suatu terjemahan bahasa Inggris dan RUU tersebut seperti yang ada sekarang, telah
diteruskan kepada LEG/REL, untuk diambil tindakan seperlunya.

Peraturan Menteri mengencli Orgonisasi-orgcinisasi Pekerja
Peraturan tersebut dirampungkan pada bulan Mei 1999. Maksud utama pemerintah adalah untuk
memperbaiki Peraturan Menteri No. 05/198 8 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja yang telah menjadi
kontroversial seraya waktu berlalu (khususnya mengenai kurangnya perlindungan bagi para pekerja
dalam menjalankan hak-hak mereka untuk berorganisasi) dan untuk berfungsi sebagai peraturan

transisi sementara RUU Serikat Pekerja masih dalam pertimbangan. Banyak pihak menentang
peraturan barn tersebut dan lebih suka menunggu diundangkannya RUU Serikat Pekerja. Akan
tetapi, peraturan tersebut tetap dipertimbangkan oleh Departemen Tenaga Kerja.
Versi bahasa Inggris dan Peraturan Menteri tersebut juga teiah diteruskan kepada LEG/REL.

RUU Penyelesaian Perselisihan Tenciga Kerjci
RUU tersebut diberikan prioritas kedua untuk diundangkan. Konsuitasi-konsultasi tripartitplus mengenai perumusan RUU dimulai pada bulan Oktober 1998. Suatu perancangan RUU
Pengadilan Industri dirumuskan selama kwartai pertama 1999. Akan tetapi, RUU tersebut belum
bergerak maju sejak itu. Maka, ia beberapa langkah ketinggaian di belakang RUU Serikat Pekerja
sebelum dapat disampaikan ke Sekretaniat NegaralKabinet.

RUU tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan bagi para inspektur tenaga kerja
peran penting dalam penyelesaian perselisihan-perselisihan yang menyangkut hak-hak yang
dinyatakan sebagai kekeliruan. Beberapa pengusaha, yang belakangan mi diikuti oleh sejumlah
federasi serikat pekerja, mendesak dibentuknya pengadilan-pengadilan tenaga kerja sebaliknya
danipada pengadilan-pengadilan industri yang dapat merupakan cermin adanya kecenderungan
menentang ketidakefektifan badan-badan yang berkaitan erat dengan Departemen Tenaga Kerja.
Pertimbangan mengenai RUU tersebut juga dipengaruhi oleh diskusi-diskusi tentang akibat undangundang barn tersebut atas desentralisasi yang akan memberikan lebih banyak tanggung jawab
pelaksanaan kepada propinsi-propinsi terpisah dan departemen-departemen pusat.
Dalarn saiah satu perkembangan selanjutnya, beberapa penganjur serikat pekerja mengajukan
sejumlah bantahan tentang RUU tersebut, selama suatu lokakarya konsultasi tripartit-plus. Mereka
menyatakan bahwa mereka iebih menyukai penggunaan istilah "tenaga kerja (labour)" sebagai
lebih bersinonim dengan perjuangan tenaga kerja sebaliknya danipada "para pekerja" dalam RUU
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RUU tersebut melibatkan konsultasi yang sangat lengkap dengan para pengusaha dan berbagai
serikat pekerja serta kelompok-.kelompok lain, input-input terperinci dan ILO dan kelompok tripartit
penyusun rancangan, dan pertimbangan oleh rapat-rapat antar departemen.

RUU tersebut menyediakan:

perlindungan hak untuk berorganisasi bagi para pekerja dalam lapangan kerja sektor swasta
dan dalam instansi-instansi pemerintah (tapi bukan para pegawai negeri yang akan dibahas
dalam perundangan-undangan tersendiri);

bagi serikat pekerja yang akan dibentuk berdasarkan "sektor bisnis atau jenis pekerjaan"bukan sekadar perusahaan;
perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat dan campur tangan oleh para pengusaha;

pendaftaran serikat pekerja pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan
ketenagakerjaan;
syarat-syarat dasar sehubungan dengan konstitusi dan aturan-aturan, hak-hak dan kewajibankewajiban, administrasi keuangan, pemilikan properti dan pembubanan;
RUU merupakan perbaikan penting atas ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteni yang masih

berlaku No. 5 tahun 1998 dan memasukkan banyak corak yang didasarkan atas standar-standar
perburuhan internasional.
Program reformasi undang-undang tenaga kerja umumnya meliputi tinjauan, revisi, perumusan

atau perumusan-ulang untuk hampir semua undang-undang tenaga kerja dengan tujuan untuk
membuatnya lebih modern dan lebih relevan dengan serta sesuai denganjaman yang berubah dan
syarat-syarat ekonomi pasar bebas dan lingkungan yang lebih demokratis termasuk sikap
penghargaan penuh terhadap prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja.
Undang-undang tenaga kerja yang sedang dipertimbangkan terdiri atas revisi Undang-undang
Tenaga Kerja No. 25, 1997 dan pembuatan undang-undang mengenai serikat pekerja, penyelesaian
perselisihan tenaga kerja, pekerja migran danjaminan sosial. Pelaksanaan proses reformasi undangundang tenaga kerja yang melibatkan konsultasi-konsultasi dan kerja sama tripartitdan tripantitplus serta dukungan aktif dan bantuan dan ILO, dimulai pada separuh kedua 1998 dengan prioritas
tertinggi diberikan kepada peruinusan RUU Serikat Pekerja mengingat ratifikasi Konvensi ILO
No. 87 pada tahun 1998.
Status sekanang mi dengan mempertimbangkan berbagai perundangan-undangan adalah sebagai
benikut:

RUU Serikcit Pekerja
Setelah konsultasi dan diskusi luas oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk para mitra
sosial, RUU Serikat Pekerja akhimya ada pada Sekretariat NegaralKabinet dan siap untuk diajukan
kepada DPR berdasarkan agenda yang akan dipilih oleh DPR. DPR bisa berarti DPR saat mi yang
akan bersidang pada bulan Agustus atau DPR barn dengan para anggota yang dipilih pada pemilihan
7 Juni yang akan bersidang pada bulan Oktober.

Kekuatiran-kekuatiran utama tentang ketentuan-ketentuan RUU Serikat Pekerja yang
diungkapkan terutama oleh para pengusaha dan termasuk beberapa pekerja adalah bagaimana
menghindari problem sehubungan dengan banyaknya serikat pekerja, struktur perundingan bersama
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barn apa yang akan muncul, pilihan wakil untuk perundingan bersama dan apakah para pekerja
umumnya dalam kondisi kemiskinan dan kurangnya pendidikan, siap sepenuhnya menjalankan
kebebasan berserikat. Kami telah mencoba menjelaskan bahwa sementara problem-problem
mungkin muncul, suatu proses memberi tanggapan terhadapnya dapat dikembangkan tetapi bahwa
solusinya bukanlah pembatasan yang terus-menerus atas hak-hak azasi.
Dita Sari dengan tepat berkomentar selama kunjungannya ke ILO di Jakarta, bahwa mengenai
problem banyaknya jumlah serikat pekerja, biarlah para pekerja mengorganisasi serikat pekerja
sebanyak yang mereka inginkan, sebab, akhirnya, sama seperti pengalaman adanya 48 partai politik

pada pemilihan yang lalu, hanya beberapa yang akan tetap kuat dan efektif untuk pantas
mendapatkan dukungan luas.

ILO telah memberikan komentar-komentar tentang perancangan RUU Serikat Pekerja yang
lebih awal. Suatu terjemahan bahasa Inggris dan RUU tersebut seperti yang ada sekarang, telah
diteruskan kepada LEG/REL, untuk diambil tindakan seperlunya.

Percituran Menteri mengenai Orgcinisasi-orgciniscisi Pekerjci
Peraturan tersebut dirampungkan pada bulan Mei 1999. Maksud utama pemerintah adalah untuk
memperbaiki Peraturan Menteri No. 05/1988 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja yang telah menjadi
kontroversial seraya waktu berlalu (khususnya mengenai kurangnya perlindungan bagi para pekerja

dalam menjalankan hak-hak mereka untuk berorganisasi) dan untuk berfungsi sebagai peraturan
transisi sementara RUU Serikat Pekerja masih dalam pertimbangan. Banyak pihak menentang
peraturan barn tersebut dan lebih suka menunggu diundangkannya RUU Serikat Pekerja Akan
tetapi, peraturan tersebut tetap dipertimbangkan oleh Departemen Tenaga Kerja.
Versi bahasa Inggris dan Peraturan Menteni tersebut juga telah diteruskan kepada LEG/REL.

RUU Penyelesaicin Perselisihan Tenciga Kerja
RUU tersebut diberikan prioritas kedua untuk diundangkan. Konsultasi-konsultasi tripartitplus mengenai perumusan RUU dimulai pada bulan Oktober 1998. Suatu perancangan RUU
Pengadilan Industri dirumuskan selama kwartal pertama 1999. Akan tetapi, RUU tersebut belum
bergerak maju sejak itu. Maka, ia beberapa langkah ketinggalan di belakang RUU Serikat Pekerja
sebelum dapat disampaikan ke Sekretariat NegaralKabinet.

RUU tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan bagi para inspektur tenaga kerja
peran penting dalam penyelesaian perselisihan-perselisihan yang menyangkut hak-hak yang
dinyatakan sebagai kekeliruan. Beberapa pengusaha, yang belakangan mi diikuti oleh sejumlah
federasi serikat pekerja, mendesak dibentuknya pengadilan-pengadilan tenaga kerja sebalilcnya
daripada pengadilan-pengadilan industri yang dapat merupakan cermin adanya kecenderungan
menentang ketidakefektifan badan-badan yang berkaitan erat dengan Departemen Tenaga Kerja.
Pertimbangan mengenai RUU tersebutjuga dipengaruhi oleh diskusi-diskusi tentang akibat undangundang barn tersebut atas desentralisasi yang akan memberikan lebih banyak tanggung jawab
pelaksanaan kepada propinsi-propinsi terpisah dan departemen-departemen pusat.
Dalam salah satu perkembangan selanjutnya, beberapa penganjur serikat pekerja mengajukan
sejumlah bantahan tentang RUU tersebut, selama suatu lokakarya konsultasi tripartit-plus. Mereka
menyatakan bahwa mereka lebih menyukai penggunaan istilah "tenaga kerja (labour)" sebagai
lebih bersinonim dengan perjuangan tenaga kerja sebaliknya daripada "para pekerja" dalam RUU
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tersebut dan juga mengatakan bahwa pemerintah baru hendaknya diberi kesempatan untuk
mempertimbangkan RUU mi. Panel yang terdiri atas para penganjur serikat pekerja dalam lokakarya tersebut memutuskan untuk mengadalcan rapat sendiri untuk mengambil silcap terhadap semua
undang-undang yang diusuilcan meliputi pengadilan tenaga kerja, pemecatan, upah, kondisi-kondisi

kerja danjaminan sosial.
Kami tetap menyatakan bahwa undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perlu diberikan

prioritas yang tinggi sebab perselisihan tenaga kerja terus terjadi dan baik para pekerja maupun

para pengusaha akan mendapat manfaat dan penyelesaian yang dilakukan secara dini dan
memuaskan.

Undang-undang Tenaga Kerja No. 25, 1997
Dalam suatu perkembangan baru, Departemen Tenaga Kerja telah memutuskan üntuk
memberikan prioritas yang tinggi bagi revisi Undang-undang Tenaga Kerja. Thjuannya adalah
agar rancangan Undang-undang yang telah direvisi tersebut sudah ada pada Sekretariat Negaral
Kabinet menjelang akhir September 1999.

]LO sebelumnya telah mengomentari tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada Undangundang tersebut. ILO telah berpartisipasi dalam rapat-rapat sebelumnya yang dihadiri oleh para
pejabat dan berbagai departemen yang 'diadakan oleh Departemen Tenaga Kerja awal tahun mi
untuk membahas beberapa ketentuan kunci pada Undang-undang tersebut khususnya tentang usia
minimum para pekerja, pekerja perempuan dan masalah-masalah diskniminasi.
Kegiatan revisi tersebut telah berlanjut secara internal dalam DEPNAKER yang menghasilkan
suatu rancangan barn. Rancangan mi telah clisebankan kepada mitra kerja tripartit-plus untuk
clipelajani dan diberi komentar sebelum diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja pada minggu pertama
bulan Agustus. Antara Agustus dan September, sejumlah kegiatan telah dilangsungkan seperti
berbagai lokakarya konsultasi dan penyusunan rancangan yang menghasilkan rancangan akhir
yang alcan diajukan kepada Sekretaniat Negara/Kabinet. Penekanan diberilcan kepada ketentuanketentuan yang menyangkut pekerja anak, pekerja perempuan dan sektor informal.
Sebagai akibatnya, sejunilah kegiatan ILO bersama Departemen Tenaga Kerja telah dipercepat

untuk mengakomodasi prioritas baru yang diberikan kepada Undang-undang mi. Kami telah
menerima suatu salman rancangan Undang-undang Tenaga Kerja yang barn yang telah diteruskan
segera ke LEG/REL untuk tindakan yang sesuai.

RUU Parci Pekerja Migran
Perlunya Undang-undang Pekerja Migran yang barn hampir dengan suara bulat dialcui mengingat
bertambahnyajumlah pana pekerja yang pergi ke luar negeri demikian pula tingkat penyalahgunaan

dan malpraktek terhadap para pekerja migran termasuk para pemohon. Dua lokakarya yang
diselenggarakan oleh SEAPAT akhir tahun lalu adaiah untuk maksud membantu penyusunan
rancangan undang-undang barn. Namun demikian, belum banyak yang dapat diwujudkan.

Dalam program kerja ILO untuk Indonesia, tiga lokakarya yang akan diadakan bersama
DEPNAKER diperkirakan berlangsung dan bulan Juli sampai November 1999 dengan maksud
untuk merumuskan dan mempromosikan diundangkannya secara dini suatu undang-undang banu.
Dalam lokakarya konsultasi tripartit-plus yang diadakan di Pekanbaru tanggal 12-13 Juli 1999,
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suatu terobosan telah dicapai. Para pejabat senior DEPNAKER yang dibebani dengan fungsifungsi yang berkaitan dengan para pekerja migran dan penyusunan rancangan undang-undang
tenaga kerja juga hadir.

Pada akhir lokakarya, ada komitmen dan DEPNAKER bahwa departemen mi akan segera
membentuk suatu kelompok kerja yang bertanggung jawab memulai penyusunan rancangan suatu
undang-undang baru yang diusulkan yang kemudian dapat dipertimbangkan dalam kedua loka

karya berikutnya pada bulan Oktober dan November untuk merampungkannya dan kemudian
diajukan kepada Sekretariat Negara/Kabinet dan DPR. Pada bulan September 1999, Departemen
Tenaga Kerja secara formal meminta dan Presiden Indonesia wewenang untuk rnelanjutkan
penyusunan rancangan undaug-undang baru tersebut, yang kini telah menjadi salah satu prioritas
bagi Departemen Tenaga Kerja.

Undcing-undang Jaminan Sosial
Minat yang serius agar suatu Undang-undang Jaminan Sosial yang barn menggantikan Undangundang No. 3/1992 diperlihatkan oleh pemerintah pada awal tahun 1999. Tujuan utamanya adalah

untuk mempertimbangkan agar perusahaan-perusahaan asuransi swasta dapat dilibatkan
menggantikan sistem sekarang mi di mana sebuah perusahaan milik pemerintah merupakan satusatunya penyedia asuransi dan menggeser penekanan dan kompensasi ke pencegahan. Departemen

Tenaga Kerja diharapkan membentuk suatu kelompok kerja internal menyangkut revisi
perundangan-undangan tersebut.

Suatu lokakarya telah diusulkan untuk diselenggarakan pada bulan Oktober 1999, guna
membahas kemungkinan-kemnngkinan mewujudkan perundangan-undangan jaminan sosial yang
diusulkan. Departemen Jaminan Sosial ILO (SECSOC) di Jenewa telali membantu Indonesia dalam
hal mi, dan khususnya dalam menyelenggarakan lokakarya awal mengenai jaminan sosial.

Berbagai kegiatan di bawah program kerja ILO mengenai undang-undang tenaga kerja dan
standar-standar perburuhan internasional sedang diupayakan secara aktif oleh SEAPAT dan ILO
Jakarta dengan dukungan kuat dan kantor regional dan kantor pusat. Dengan kerja sama erat dan
kerja sama kelompok demikian bersama dengan hubungan dan kerja sama yang sangat baik saat
mi antara ILO dan para mitra kerjanya di Indonesia, terdapat alasan yang besar untuk berharap
bahwa kegiatan reformasi undang-undang tenaga kerja berdasarkan pninsip-prmnsip dan hak-hak
azasi di tempat kerja akan terus bergerak maju dengan cana yang bermanfaat dan penuh arti.
Tujuan khusus adalah menyelesaikan penyusunan rancangan bagi perundangan-undangan tenaga

kerja dan agar DEPNAKER mengajukannya kepada Sekretariat Negara/Kabinet sebelum akhir
Oktober 1999 agar siap untuk dipertimbangkan oleh pemerintah baru yang diharapkan dibentuk
mulai bulan November 1999.

RATIFIKASI DAN PELAKSANAAN KONVENSI-KONVENSI INTl ILO
Pada bulan Juni 1998, Departemen Tenaga Kerja memberi isyarat bahwa Pemenintah Indonesia
bemiat meratifikasi ketiga Konvensi inti ILO lainnya, yakni Konvensi-konvensi yang menyangkut
kerja paksa (No. 105), penghapusan diskriminasi dalam hal jabatan dan pekerjaan (No. 111) dan
pekerja anak (No. 138). Bantuan diminta dan ILO dengan mempertimbangkan kewajibañ-kewajiban
berdasarkan serta pelaksanaan Konvensi-konvensi tersebut (llhat Bagan 7).
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Sebagai hasil permintaan mi, suatu program bantuan dan kegiatan-kegiatan upaya
mempromosikan telah dikembangkan yang mencakup:
Bantuan kepada Pemerintah dalam memahami kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensikonvensi dan akibat-akibatnya bagi Indonesia bila telali diratifikasi;

Bantuan umum dalani. proses ratifikasi termasuk dalam hubungan penyusunan rancangan
undang-undang yang berkaitan untuk diajukan ke DPR dan identifikasi undang-undang atau
kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu direvisi dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban
berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut;

Persiapan dan distribusi bahan promosi (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) mengenai
Konvensj-konvensi inti; dan
Kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan pemahanian yang lebih luas serta komitmen kepada
prmnsip-prinsip dalam Konvensi-konvensi tersebut di kalangan masyarakat Indonesia.

ILO diundang untuk menghadiri banyak rapat dengan para pejabat DEPNAKER untuk
memberikan saran terperinci tentang akibat-akibatnya dengan diratifikasinya Konvensikonvensi serta undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang mungkin penn diirevisi bila
telah diratifikasi. Rapat-rapat lebifi lanjut yang dihadliri mencakup konsultasi-konsultasi tripartit
dan rapat-rapat antar departemen untuk memeriksa akibat-akibat ratifikasi serta langkah-langkah
pelaksanaan yang perlu. Pada rapat-rapat tersebut para pakarlLO dapat memberikan:

Saran terperinci tentang kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi-konvensi dan
pengecualian-pengecualian yang tersedia (misalnya berdasarkan Konvensi No. 138);
Membahas bersama para pejabat Indonesia berbagai masalah yang memprihatinkan tentang

Konvensj-konvensi tersebut, misalnya akibat rencana transmigrasi dan kerja di penjara
(Konvensi No. 105); masalah-masalah mengenai afiliasi pegawai negeri dengan partai politik
(Konvensi No. 111); dan problem-problem yang berkaitan dengan pengecualian berbagai
sektor dan kegiatan sehubungan dengan pekerja anak (Konvensi No. 138).

Sehubungan dengan kegiatan promosi mengenai Konvensi-konvensi, ILO mempersiapkan
suatu publikasi dalam Bahasa Indonesia tentang Konvensi-konvensi dasar. Publikasi tersebut
terdiri atas serangkaian brosur-brosur dan terjemahan tiap-tiap Konvensi dasar.9 Brosur-brosur
tersebut menyangkut:
Pengalaman di Indonesia dan Asia Tenggara serta kebutuhan akan ratifikasi;
Kebebasan Berserikat;
Kerja Paksa;
Diskriminasi;
Tenaga KerjaAnak-anak;
Sistem Standar ILO;
Bagan Ratifikasi Dunia.
Publikasi tersebut telah disebarkan secara luas dan digunakan pada semua kegiatan Peningkatan-

kesadaran di Indonesia (Ithat Bagan 8).
Pada tanggal 16-17 Desember 1998 suatu Seminar tentang Konvensi-konvensi ILO rnengenai

Hak-hakAzasi Manusia diselenggarakan di Jakarta. Seminar tersebut bersama-sama
dilangsungkan oleh ILO dan DEPNAKER.
LihatLampiran 11 untuk teksbrosur Paket Jnformasi mengenai Konvensi-konvensilLO tentañg Hak-hak Azasi Manusia.
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Seminar tersebut dibuka dengan sambutan dan Menteri Tenaga Kerja, Fahmi Idris; K. Tapiola,
Deputi Direktur Jenderal Ito; M. Horiuchi, Asisten Direktur Jenderal untuk Kawasan Asia dan
Pasifilc, serta I. Ahmed, Direktur Kantor ILO di Jakarta. Seminar tersebut terdiri atas sesi-sesi
mengenai Badan Pengawasan dan Rencana Tindakan Nasional Indonesia tentang Hak-hak Azasi
Manusia; Kebebasan Berserikat; Diskriminasi dan Kesempatan yang Sama; Kerja Paksa; dan Pekerja
Anak. Tiap sesi diberi sambutan oleh pakarlLO bersama dengan para pembicara nasional yang
diundang dan DBPNAKER atau departemen-departemen lain, LSM-LSM atau para akademisi.

Presentasi utama dan para pejabat ILO cli Seminar tersebut mencakup ceramah Tapiola tentang
peranan standar dan Dekiarasi Prinsip-prinsip dan Hak-Hak Azasi di Tempat Kerja yang baru
dibuat; dan presentasi tentang Badan Pengawasan dan Kebebasan Berserikat; Konvensi-konvensi
No. 100 dan 111; KerjaPaksa dan PekerjaAnak.

Sejumlah hal tentang Seminar tersebut perlu dicatat:

Seminar dihadiri oleh kira-kira 100 partisipan, termasuk para pejabat senior serikat pekerja,
departemen pemerintah dan organisasi-organisasi pengusaha. Juga ada banyak peserta dan
LSM-LSM dan perguruan tinggi. Sesi-sesi menyediakan banyak diskusi dan debat mengenai
Koñvensi-konvensi dasar dan, khususnya, langkah-langkah pelaksanaan di Indonesia.
Sátu hal yang menjadi lebihjelas selama Seminar adalah pemahaman yang terbatas mengenai
Konvensi-konvensi tersebut dan masalah-masalah hak-hak azasi manusia umumnya dankarena
itu masth terdapat kebutuhan akan kegiatan ILO/seminan/pelatihan di Indonesia terutama
untuk mempromosikan pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip dasan yang dituangkan
dalam instrumen-instrumen tersebut.

Seminar tersebut merupakan kegiatan bersama yang berhasil antara itO dan DEPNAKER
dan lebih jauh menggambarkan hubungan kerja yang sangat balk yang dibangun dengan
DEPNAKER oleh ILO di Indonesia. Walaupun hal mi suatu perkembanganyang arnat positif
dan akan membantu dalam kegiatan-kegiatan di masa depan, ada kebutuhan bagi semua
niltra sosial untuk dilibatkan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan umum demikian.
Kesimpulan-kesimpulan pada Seminar tersebut adalah sebagai berikut:

Pengakuan akanperanpenting yang mungkin dimainkan oleh standar-standar internasional
dalam menetapkan hak-hak dasar tenaga kerja di Indonesia dengan mengidentifikasi standar-

standar yang perlu digunakan dalam undang-undang dan praktek nasional dan
menggunakannya sebagai suatu kerangka dimana undang-undang dan kebi/akan-kebijakan
yang sesuai dapat dikembangkan.

Perlunya lebih banyak informasi disediakan tentang standar-standar internasional bagi
pemerintah, para pengusaha dan pekerja dan kepada masyarakat luas. Perlu kegiatan lebih
lanjut oleh ILO dan Departemen Tenaga Kerja untuk mempromosikan pemahaman dan
kesadaran akan standar-standar internasional hak-hak azasi manusia dan masalah-masalah
di bidang tenaga kerja.

Perlunya seminar-seminar lebih jauh semacam mi, termasuk seminar-seminar yang
dikhususkan tentang masalah-masalah tertentu, seperti diskriminasi dan kesempatan yang
sama dan problem-problem pekerja perempuan, yang akan diadakan oleh ILO bersama
dengan pemerintah, organisasi pen gusaha dan organisasi pekerja.
Banyakprinsip dasar dalam Konvensi-konvensi ILO telah dimuat dalam UUD 1945. Prioritas
perlu diberikanpada ratjfikasi untuk ketiga Konvensi dasar lainnya, yakni Konvensi-konvensi
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téntang Kerja Paksa, tentang Diskriminasi dalam Jabatan dan Pekerjaan, dan tentang
Pekerja Anak. Kami menyambut pengumuman Pemerintah men genai harapannya untuk
meratflkasi Konvensi-konvensi mi pada pertengahan tahun depan. Ratfikasi hendaknya
menuntun kepada tindakanpasti ke arahpelaksanaan dalampraktek dan realitas Konvensikonvensi yang baru diratifikasi.

Harus ada upaya-upaya yang diperbaharui untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan
standar-standar dalam Konvensi-konvensi yang telah diratfikasi oleh Indonesia diterapkan
dengan cara yang bermakna dan konsisten di seluruh bangsa mi. Ratfikasi penting tetapi
problem di Indonesia ternyata adalah pelaksanaan dan penegakan hukum.
Setelah ratfikasi Konvensi No. 87, 1948, Pmerintah kini terbuka kepada kebebasan berserikat,
Indonesia kini memiliki 14 serikat pekerja terdaftar pada tingkat nasional. Pemerintah kini
mengembangkan perundangan-undangan baru, melalui suatu proses konsultasi tripartit-plus,
untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi mi.

Perundangan-undangan serikat pekerja yang baru perlu diundangkan sesegera mungkin.

Juga, perlu merampungkan reformasi perburuhan lainnya, yakni RUU Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan dan revisi Undang-undang Tenaga Kerja melalui suatupendekatan
konsultatf yang melibatkan kelonipok-kelompok tripartit-plus.

Pemerintah perlu menindakianjuti Konvensi No. 100, 1951 untuk membuat peraturanperaturan yang berkaitan dengan Evaluasi Kerja, Uraian Kerja dan Analisis Kerja untuk
memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pekerjaan antara laki-laki dan perempuan.

Perlu dibentuk suatu Forum Konsultatf Tenaga Kerja yang baru yang terdiri atas para
wakil pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, LSM-LSM dan perguruan
tinggi untuk menyediakan forum bagi konsultasi men genai masalah-masalah perburuhan
dan standar-standar perburuhan internasional.

Surat Pernycitcicin
Selama rapat yang diadakan tanggal 17 Desethber 1998 bersarna Presiden B.J. Habibie dan
Menteri Tenaga Kerja yang dihadiri oleh Kari Tapiola, Mitsuko Horiuchi dan Iftikhar Ahmed
mewakili ILO, Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan menandatangani suatu perjanjian
dengan ILO mengenai ratifikasi Konvensi-konvensi dasar yang selebihnya.
Pada tanggal 23 Desember 1998 Indonesia menandatangani suatu Surat Pernyataan bersama
ILO menger&ai ratifikasi atas ketujuh Konvensi hak-hak azasi manusia. Dengan Surat Pernyataan
mi, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk meratifikasi selebihnya ketiga Konvensi
inti (yakni Konvensi No. 105, 111 dan 138) pada bulan Juni 1999. ILO akan menyediakan bantuan
teknis untuk ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi-konvensi tersebut dan suatu Satuan Tugas Tripartit
Indonesia telah dibentuk yang bersama ILO bertugas menindakianjuti perjanjian tersebut.

Penandatanganan Surat Pernyataan tersebut merupakan perkembangan positif lebih lanjut
dalam hubungan antara Indonesia dan ILO dan dalam komitmen Pemerintah Indonesia untuk
melanjutkan reformasi-reformasi berdasarkan standar-standar perburuhan internasional. Lihat teks

Surat Pernyataan (Lampiran 5). Surat Pernyataan tersebut telah menuntun kepada sejumlah
kegiatan dan prestasi, termasuk:

(a) disediakannya bantuan teknis oleh ILO kepada DEPNAKER dengan mernpertimbangkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan ratifikasi ketiga Konvensi tersebut (misalnya
pengecualian dan pembatasan yang tersedia berdasarkan Konvensi No. 138; dan akibat-
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akibat ratifikasi Konvensi No. 105 tentang rencana transmigrasi dan Konvensi No. 111
tentang undang-undang yang dibuat baru-baru mi mengenai keanggotaan partai politik bagi
pegawai negeri) dan dalam menyusun rancangan undang-undang yang akan diajukan ke
DPR untuk meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut;
diadakannya serangkaian Lokakarya Peningkatan-kesadaran di seluruh Indonesia oleh
DEPNAKER (dengan keterlibatan tripartit danpresentasi-presentasi ILO) untuk mempromosikan
pemahaman lebih luas dan penerimaan Konvensi-konvensi dasar oleh para pengusaha, wakilwakilpekerja dan pemerintah setempat, parapejabatmiliter and kepolisian. Telah ada 15 lokakarya

yang diadakan dengan bantuan pendanaan dan ILO dan lebih jauh delapan lokakarya yang
didanai oleh DEPNAKER, pada bulan Februari sampai Maret 1999. Lokakarya-lokakarya telah
diadakan di 17 propinsi Akhirnya, lokakarya-lokakarya akan diadakan di semua ke 27 Propinsi
Indonesia. Di samping itu, suatu Lokakarya Evaluasi untuk meninjau diadakannya berbagai

Lokakarya Peningkatan-kesadaran telah diadakan pada akhir Maret. Atas permintaan
DEPNAKER, satu lokakarya tentang Kewajiban-Kewajiban Melaporkan berdasarkan Konstitusi
ILO juga telah diadakan pada bulan April10 dan

dengan bantuan keuangan dan Belanda, serangkaian lagi Lokakarya Peningkatan-kesadaran

telah diadakan. Sejak Mei sampai saat mi, empat lagi lokakarya tentang Hak-hak Azasi
Manusia dan ILO dan tentang Kewajiban-kewajiban Melaporkan telah diadakan di empat
(4) Propinsi yang berbeda dan sembilan (9) lagi akan diselenggarakan di seluruh negeri mi,
Sementana itu selama jangka waktu yang sama, tiga Lokakarya lainnya tentang masalahmasalah mulai dan RUU serikat pekerja sampai kepada RUU penyelesaian perselisihan
tenaga kerja sampai kepada pengembangan RUU pekerja migran telah diadakan. Delapan
loka karya serupa lainnya tentang masalah-masalah mi dan tentang ketentuan-ketentuan
mengenai hak-hak, manfaat-manfaat dan perlindungan bagi pekerja perempuan dan para
pekerja dalam sektor informal maupun revisi Undang-undang Jaminan Sosial akan diadakan
antara Juli dan Desember. Dua program pelatihan beasiswa ke Korea Selatan dan negaranegara lain tentang hal-hal yang menyangkut serikat pekerja, penyelesaian perselisihan dan
administrasi tenaga kerjajuga akan diselenggarakan.'1

Surat Pernyataan tersebut mengatur tentang pembentukan Satuan Tugas Tripartit untuk
menindakianjuti perjanjian tersebut bersama dengan ILO.

Satuan Thgas tersebut dibentuk dengan Keputusan Menteni No. 7 tahun 1999 dan Menteni
Tenaga Kerja dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja, Suwarto. Ia
mempunyai 36 anggota, terdiri atas para wakil dan berbagai Departemen Pemerintah (termasuk
Departemen Tenaga Kerja, Departemen Luan Negeri, Depantemen Dalam Negeri, Departemen
Pemdustrian dan Perdagangan, Departemen Penerangan, Sekretariat NegaralKabinet, Kantor
Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Kantor Menteri Negara Pembinaan BUMN, Departemen
Kehakiman, Depantemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertahanan dan Keamanan,
dan sebagainya), para pengusaha (APINDO) dan berbagai serikat pekerja (FSPSI, SPSI Reformasi,
SBSI, PPMI, FSBDSI, SARBUMUSI, GASPERMINDO, KPNI dan KBM).

'° Lihat Lampiran 12 untuk Program Kerja Lokakarya-lokakarya Peningkatan-kesadaran yang didanai oleh ILO,
DEPNAKER, dan Pemerintah Belanda.
Lihat Lampiran 12 untuk Program Kerja Lokakarya-lokakarya Peningkatan-kesadaran yang didanai oleh ILO,
DEPNAKER, dan Pemerintah Belanda.
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Peran Satuan Tugas mi ditetapkan dalam Keputusan tersebut yakni untuk:
Mempersiapkan ratifikasi ketiga Konvensi dasar yang belum diratfikasi;
Mensosialisasikan ketujuh Konvensi dasar;
Menginventarisasi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan ketujuh Konvensi dasar; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Mentth Tenaga Kerja.

Satuan Tugas mi telah mengadakan sejumlah rapat yang juga telah dihadiri oleh para wakil
ILO. Rapat-rapat tersebut telah mempertimbangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan
perlunya mempromosikan pemahaman lebih luas tentang Konvensi-konvensi mi dan prinsip-prinsip
yang mendasarinya.
Sebagai hasil pertimbangan tersebut, Satuan Tugas telah memutuskan, dengan bantuan ILO,

untuk mengadakan serangkaian Lokakarya Peningkatan-kesadaran di Jakarta dan di semua
propinsi Indonesia. mi merupakan suatu kegiatan pelatihan penting yang didukung oleh Departemen
Tenaga Kerja dan Kantor ILO di Jakarta.

Lokcikarya-Iokakarya Peningkatan-kesadaran
Pelatihan bagi para Pelatih Ahli (TOMT). .Pelatihan mi berlangsung selama dua han, yakni
tanggal 4-5 Februani 1999 dan dihadini oleh hampir semua anggota Satuan Tugas maupun para
pejabat DBPNAKER (kira-kira 50 persen). TOMT dibuka oleh Ketua Satuan Tugas, Sekretanis
Jenderal Suwarto, dan Ketua Cabang Koordinasi Persamaan dan Hak-hak Azasi Manusia
(EGALITE) dan ILO Jenewa.
EGALITE mengadakan presentasi tentang standar-standar internasional dan relevansinya bagi
Indonesia, Persamaan Kesempatan dan Perlakuan, dan Kerja Paksa, dan JLO/SEAPAT mengadakan
presentasi tentang Kebebasan Berserikat dan Pekerja Anak (bersama dengan Koordinator Program Nasional dan IPEC Indonesia). Sesi-sesi mi meinbenikan suatu kesempatan yang sangpt
baik bukan sekadar untuk penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan penerapan Konvensi-konvensi
serta persiapan untuk pelatihan pada berbagai lokakarya tapi jugamemungkinkan diskusi dengn
para anggota Satuan Tugas tentang masalah-masalah yang memprihatinkan sehubungan dengan
implementasi Konvensi-konvensi mi cli Indonesia.

Persiapan Buku Pedoman Pelatihan tentang Konvensi-konvensi dasar dan slides yang akan
digunakan pada berbagai Lokakarya tersebut dilakukan oleh suatu Kelompok Perancangan tripartit
dan Satuan Tugas pada tanggal 8 dan 10 Februani 1999. Kelompok Perancangan tersebut dibentuk
dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 69 tahun 1999 dan cliketuai oleh Sekretanis Jenderal
Departemen Tenaga Kerja, Suwarto. Kelompok mi terdiri atas hampir semua pelatih yang akan
ambil bagian dan mengadakan presentasi pada berbagai Lokakarya.

Lokakarya Peningkatan-kesadaran. Program Lokakarya berlangsung baik dengan telah
selesainya 15 Lokakarya yang clisponsori oleh ILO dan tujuh lagi yang dibantu secara keuangan
oleh Belanda dan delapan Lokakarya tambahan yang diadakan dengan dana dan DEPNAKER.
Berbagai lokakarya ml telah dihadiri oleh para pengusaha setempat, berbagai senikat pekerja
dan pana pejabat pemenintah (kira-kira 5 0-60 peserta pada tiap lokakarya) dan telah diterima dengan
sangat baik. Berbagai lokakarya mi telah menyediakan suatu kesempatan (yang dulunya tidak ada
di Indonesia) untuk menyebankan informasi tentang standar-standar perburuhan intemasional; dan
untuk mendiskusikan masalah-masalah seperti kebebasan berserikat, intervensi militer and polisi
dalam perselisihan industri, peran DEPNAKER dan knitik alcan"fungsi pengawasannya, lingkungan
hubungan-hubungan industni yang sedang berubah dan reformasi-reformasi undang-undang tenaga
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kerja, perlunya sikap yang berubah terhadap pekerjaan bagi perempuan dan anak-anak, dan
sebagainya.

Sebelumnya, presentasi-presentasi pada berbagai lokakarya diberikan oleh para pakar ILO dan
oleh para pejabat DEPNAKER Tiap lokakarya diadakan selama lebih dan satu han dan mencakup
berbagai presentasi mengenai masing-masing dan keempat kelompok Konvensi Dasar: Kebebasan
Berserikat, Kerja Paksa, Diskniminasi dan Pekerja Anak. Berbagai lokakarya mi telah mencakup
presentasi dan APINDO, yang memberikan suatu perspektif pengusaha terhadap Konvensi-konvensi
mi dan implikasinya bagi Indonesia bila diratifikasi, dan oleh seorang wakil dan berbagai serikat
pekerja, yang memberikan perspektif para pekerja. Wakil serikat pekerja telah menyampaikan
suatu presentasi yang disiapkan bersama oleh para anggota serikat pekerja dan Satuan Tugas (lihat
Bagan 9)12

Hal-hal menonjol dan Lokakarya Peningkatan-kesadaran
Beberapa pokok yang patut dicatat tentang berbagai Lokakanya mi dapat dicantumkan sebagai
beriku1

Lokakarya telah menyediakan kesempatan berharga untuk pendidikan dan debat atas
Konvensi-konvensi Dasar dan tentang hak-hak tenaga kerja dan masalah- masalah
pada umumnya;

Lokakarya telah memungkinkan para pejabat pemerintah setempat, para pengusaha
dan berbagai serikat pekerja mendapat informasi tentang reformasi undang-undang tenaga
kerja dalam konteks standar intemasionaldan mengangkat masalah-masalah tentang halhal mi serta hal-hal lain (misalnya perlunya reformasi; kritik tentang penundaan; problem
tentang pengawasan tenaga kerja, dan sebagainya);

Keterlibatan ILO telah disambut sebagai suatu cara untuk memberikan pandangan
yang mandiri dan obyektif mengenai perkembangan di Indonesia, relevansi serta aplikasi
standar-standar perburuhan intemasional dan isi standar-standan tersebut, dan masalahmasalah yang akan ditanggapi di Indonesia mengenai pelaksanaan Konvensi-konvensi mi;

Presentasi-presentasi ILO tentang Kebebasan Berserikat khususnya telah menjadi
penting kanena memungkinkan diangkatnya masalah-masalah secana langsung mengenai
hak pana pekerja untuk membentuk dan menjalankan organisasi mereka tanpa campur tangan
yang tidak perlu dan pemerintah; proses pendaftanan; hak utk melakukan kegiatan politik;
hak untuk mogok; pembatasan atas campur tangan militer dan polisi; perlunya perlindungan
terhadap diskniminasi anti-serilcat pekerja; dan perlunya upaya mempromosikan perundingan
bersama secana sukanela; dan

Semua peserta pada berbagai Lokakanya telah diberikan bahan-bahan tentang Konvensikonvensi Dasar (yang mencakup sebuah salman dan ketujuh Konvensi dan penjelasan
setiap Konvensi) dalam Bahasa Indonesia yang disiapkan oleh Kantor ILO di Jakarta dan
SEAPAT dan presentasi oleh DEPNAKER, pengusaha, pekerja dan para presenter [LU telah
didasarkan atas bahan-bahan mi dan Buku Pedoman Pelatihan serta slides.

'2Komposisi dan rincian panel tripartit yang terdiri atas para nara sumber yang mengadakan seluruh preentasi dan
menjawab pertanyaan dan hadirin diberikan pada Lampiran 13.
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Ratifikasi atas Ketiga Konvensi ILO Lainnya tentcing Hak-hak Azcisi Mcinusia
Kampanye penyadaran di seluruh negeri mi melalui berbagai Lokakarya Peningkatan-kesadaran
tentang Konvensi-konvensi dasar akhirnya menghasilkan buah dengan diterimanya oleh DPR Indonesia RUU tentang ratifikasi atas ketiga Konvensi ILO mengenai hak-hak azasi manusia pada
tanggal 23 April 1999. Tm adalah Konvensi-konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa (No. 105),
tentang Usia Minimum untuk Diterima Bekerja (No. 138) dan tentang Diskriminasi dalam Hal
Jabatan dan Pekerjaan (No: 111).

Presiden B.J. Habibie menandatangani sebagai undang-undang RUU tersebut pada tanggal 7
Mei 1999 sementara Instrumen-instrumen Ratifikasi atas Konvensi-konvensi dasar ml diajukan
oleh Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Fahmi Idris, kepada Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia
di Jenewa pada tanggal 7 Juni 1999. Dengan ratiikasi mi, Indonesia menjadi negara pertama cli
kawasan Asia Pasifik yang telah meratifilcasi ketujuh Konvensi inti tentang prinsip-prinsip dan
hak-hak azasi di tempat kerja.
Diterimanya perundangan-undangan baru mi menetapkan usia minimum untuk diterima bekerja

pada usia 15 tahun dan mengikat Indonesia untuk menghapuskan kerja paksa dan diskriminasi
dalam jabatan dan pekerjaan. Ratifikasi ml juga merefleksikan tujuan-tujuan Indonesia untuk
memastikan bahwa kemajuan sosial berjalan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi dan
bahwa hal-hal mi terjadi dengan latar belakang dilakukannya reformasi undang-undang tenaga
kerja utama dengan tujuan memperbaharui dan membuat lebib modem perundangan-undangan
tenaga kerja dan sosial Indonesia.

Proses yang Sedang Berlangsung ke Arah Ratifikasi Konvensi ILO No. 182
tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak
Pada pembukaan Lokakarya tentang Pengalaman Indonesia dengan Pekerja Anak: Mencari
Praktek Terbaik pada tanggal 22 Juli 1999 yang disponsori oleh IPEC Jakarta, Menteri Tenaga
Kerja membuat pernyataan publik yang menunjukkan niat Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi
No. 182 yang menjadi Konvensi Dasar ke delapan pada tahun 1999.

Untuk segera menggerakkan proses dialog sosial guna mempersiapkan ratifikasi tersebut,
Departemen Tenaga Kerja telah mengadakan rapat Satuan Tugas Tripartit Nasional pada tanggal
29 Juli 1999. Satuan Tugas tersebut terdiri atas para wakil berbagai instansi pemerintah, organisasi
pengusaha dan organisasi pekerja, para pakar nasional mengenai pekerja anak dan sejumlah LSM
yang berkepentingan dengan masalah pekerja anak. Termasuk dalam keanggotaan Satuan Tugas
ml adalah Dr. Nafsiah Mboi, Ketua Komisi PBB tentang Hak-hak Anak.

Kantor ILO di Jakarta, bersama dengan IPEC Jakarta, menyediakan bantuan teknis kepada
Satuan Tugas mi melalui suatu presentasi umum tentang ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.
SatuanTugas diberi saran agarprinsip-prinsip di bawah Konvensi No. 182 tentang Bentuk-bentuk
Terburuk Pekerja Anak-anak dijadikan sebagai perluasan ketentuan-ketentuan Konvensi No. 138
tentang Usia Minimum untuk Diterima Bekerja yang telah diratifikasi sebelumnya oleh hdonesia.
Maka, ratifikasi atas Konvensi sebelumnya perlu melengkapi Konvensi yang belakangan.

Rapat pertama Satuan Tugas Tripartit Nasional pada tanggal 29 Juli 1999 telah mencapai
kesimpulan-kesimpulan berikut:
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Akan merekomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk memastikan ratifikasi segera
atas Konvensi tersebut melalui suatu keputusan presiden. Rapat mencatat bahwa meskipun
ratifikasi melalui suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR lebih disukai, proses mi akan
lama sebab DPR yang barn dipilih barn akan memulai pertimbangan atas setiap RUU yang
diusulkan pada tahun 2000;
Akan segera membentuk dan menugaskan suatu kelompok kerja untuk merumuskan laporan
dan rekomendasi Satuan Tugas mengenai ratifikasi atas Konvensi mi, termasuk pengembangan
suatu rencana tindakan yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Segera setelah Rapat Satuan Tugas tersebut, tiga rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh
Satuan Tugas diadakan kemudian pada tanggal 29 Juli, 5 dan 6 Agustus. Kelompok kerja sepakat
untuk merekomendasikan kepada Satuan Tugas agar pokok-pokok berikut diterima dan disahkan:
merekomendasikan agar segera diratifikasi Konvensi tersebut melalui suatu keputusan presiden
untuk menghindari hainbatan dalam proses ratifikasi;

menerbitkan keputusan presiden terpisah tentang Rencana Tindakan antar sektor yang
komprehensif untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan semangat Konvensi tersebut.
Rencana Tindakan mi akan mencakup harmonisasi berbagai perundangan-undangan yang
berkaitan dengan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Kelompok kerja
merekomendasikan agar Rencana Tindakan yang diusulkan dibahas dalam suatu seminar
konsultasi tripartit-plus untuk mendapatkan dukungan dan masyarakat madani.
menghimpunkan dukungan internasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi mi.

Pada rapatnya yang terakhir tanggal 10 Agustus 1999, Satuan Tugas menerima dan mendukung
rancangan rekomendasi-rekomendasi yang disiapkan oleh Kelompok Kerja. Terkecuali para pejabat

dan Departemen Tenaga Kerja dan Sekretariat NegaralKabinet yang berkukuh agar ratifikasi
dilakukan melalui RUU yang dibuat oleh DPR, semua anggota lain dan Satuan Tugas dengan
suara bulat mendukung rancangan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi Satuan Tugas mi, Menteri Tenaga Kerja memberi saran kepada Presiden Habibie untuk menerbitkan Keputusan Presiden untuk meratifikasi Konvensi
mi. Presiden menginstruksikan pada tanggal 19 Agustus 1999 agar Keputusan tersebut diterbitkan
dengan pemberlakuan mulai 17 Agustus 1999 bersamaan dengan Han Ulang Tahun Kemerdekaan
Indonesia. Akan tetapi, Ketetapan MPR No. XVIII tahun 1998 tentang Hak-hak Azasi Manusia
menetapkan bahwa ratifikasi instrumen-instrumen internasional mengenai hak-hak azasi manusia
akan dilakulcan oleh Pemerintah dan DPR. Ketentuan mi memacetkan proses ratifilcasi atas Konvensi
No. 182, karena tidakjelas apakah konvensi-konvensi intemasional mengenai hak-hak azasi manusia
dapat lebih dahulu diratifikasi dengan suatu Keputusan Presiden dim kemudian diundangkan dengan

RUU dan DPR.

PELATIHAN HAK-HAK AZASI MANUSIA BAGI MILITER INDONESIA (TNI) DAN
KEPOLISIAN INDONESIA DENGAN REFERENSI KHUSUS KEPADA KONVENSIKONVENSI ILO TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA
Telah terjadi serangkaian perkembangan signifikan di Indonesia sejak tahun 1998 sehingga
penyediaan pelatihan hak-hak azasi manusia bagi militer dan polisi, dengan bantuan internasional,
menjadi suatu kegiatan yang tepat waktu. mi mencakup:
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Pemerintah transisi telah membuat perbaikan dalam bidang hak-hak azasi manusia di Indonesia suatu fokus penting bagi kebijakan dan pekerjaannya;
kdonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perliridungan
atas Hak untuk Berorganisasi pada bulan Juni 1998 dan Pemerintah telah memperlihatkan niatnya
untuk meratifikasi tiga Konvensi 1LO mengenai hak-hak azasi manusia;

Pada bulan Juni 1998, Pemerintah menerima Rencana Tindakan Nasional Indonesia
inengenai Hak-Hak Azasi Manusia 1998-2003 yang terdiri atas empat pilar utama, termasuk
"penyebarluasan informasi dan pendidikan tentang hak-hak azasi manusia";
Debat yang berlangsung dalam masyarakat madani dan di dalam lingkungan militer mengenai

dwifungsi angkatan bersenjata, dan khususnya tentang peran sosio-politiknya di dalam
masyarakat Indonesia, dan Ketetapan yang disahkan MPR mengenai pengurangan perán mi
secara bertahap selama suatu jangka waktu.

Diskusi dengan para Perwira TNI
Selama dan setelah misi kontak langsung pada bulanAgustus 1998, sejumlah pertemuan diadakan
antara ILO dan TNT. Pada tanggal 25 Agustus 1998 misi kontak langsung tersebut menemui Let.Jen.
Fachrul Razi, Kepala Staf Urusan Umum, dan para Perwira Senior angkatan bersenjata. Pertemuan
itu mencakup serangkaian masalah yang berkaitan dengan keterlibatan militer dalam urusan industri.
Secara khusus, Let. Jen. Fachrul Razi menyebut tentang kebijakan barn TNT untuk tidak mencampuri
perselisihan-perselisihan industrial kecuali untuk alasan keamanan (ketertiban umum), keprihatinan
pihak militer mengenai perselisihan-perselisihan yang sudah lama dengan kemungkinan dampak
yang merugikan atas investasi; kemungkinan terjadinya kerusakan serius pada pabrik-pabrik dan

selama terjadinya perselisthan; 'harapan' yang berkembang di kalangan masyarakat agar militer
menyelesaikan perselisihan-perselisihan industrial; dan perlunya waktu untuk perubahan-perubahan
yang barn dan agar gagasan-gagasan 'reformasi' bisa berhasil memasuki sistem. Diajuga menyebut
tentang peranan polisi, sebagai bagian dan angkatan bersenjata, dalam menangani masalah-masalah
ketertiban umum dan perlunya sewaktu-waktu jumlah polisi yang terbatas untuk menangani
gangguan-gangguan akibat perselisihan-perselisihan untuk dilengkapi dengan personil TNT.
Dikatakan bahwa telah terjadi banyak perbaikan pada tahun-tahun belakangan mi dalam menangani
perselisihan-perselisihan industrial dan akan banyak perbaikan di masa depan. Telah disarankan

oleh para wakil TNI pada pertemuan tersebut bahwa akan merupakan gagasan yang balk

apabila pelatihan sehubungan dengan Konvensi-Konvensi ILO No. 87 dan 98 dapat
dimasukkan sebagai bagian dan pelatihan hak-hak azasi manusia yang telah diberikan
kepada personil TNT.
Sebagai tindak lanjut atas pertemuan dengan Let. Jen. Fachrul Razi, ILO melakukan diskusi
pada tanggal 2 September 1998 dengan Brig. Jen Effendy Rangkuti, Deputi Asisten Wilayah di
bawah Kepala Staf Urusan Umum TNI dan para Perwira Senior lainnya (termasuk wakil kepolisian)
Pertemuan itu diadakan sehari setelah suatu pidato penting disampaikan oleh Menteri Pertahanan

dan Keamanan/Panglima TNT, Jenderal Wiranto, di mana ia mengakui bahwa "peran sosial dan
politik TNT secara sistematik dan otomatis akan berkurang, bersama dengan tumbuhnya kekuatan
masyarakat madani"

Brig. Jen. Effendy Rangkuti menyatakan bahwa Let. Jen. Fachrul Razi barn-barn mi telah
menginim suatu instruksi kepada semua komando militer bahwa hal-hal yang timbul dalam
perselisihan-perselisihan industrial hendaknya sedapat mungkin dibiarkan untuk ditangani oleh
polisi. Brig. Jen. Effendy Rangkuti juga menyatakan bahwa TNI akan menyambut bantuan
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ILO melalui penyediaan bahan-bahan dan pelatihan sehubungan dengan hak-hak azasi
manusia dan standar-standar perburuhan internasional dan penanganan unjuk rasa publik
dan industri di mana ketertiban urnum mungkin terancam. Dikatakan bahwa pelatihan tersebut
perlu diarahkan pada personil TNT di lapangan dan bukan hanya di tingkat Markas besar. Juga
disarankan agar ILO melakukan diskusi-diskusi dengan kepolisian tentang masalah-masalah mi.
Selama suatu misi ke Propinsi Jawa Timur, para pejabat dan ILO/SEAPAT, Manila dan Kantor
ILO di Jakarta mengunjungi Markas besarAngkatan Bersenjata Indonesia dan Kepolisian di Daerah
Jawa Timur pada tanggal 13 Oktober 1998. Kunjungan-kunjungan tersebut berlangsung setelah
pengumuman oleh Pemerintah mengenai keputusan untuk memisahkan kepolisian dan militer. Di
Markas besar TNT, kami inenemui Brig. Jen. Sudibyo Tjiptonegoro, Deputi Panglima dan para
Perwira Senior lainnya. Diskusi meliputi berbagai hal termasuk keterlibatan TNT dalam perselisihanperselisihan tenaga kerja (beberapa perusahaan pergi menemui komando distrik militer dan meminta
bantuan TNT sebagai mediator atau untuk mencegah kerusakan atas properti); problem-problem
pada perselisihan tenaga keija yang mengakibatkan kerusuhan, dan sebagainya dan perlunya TNT
kadang-kadang memberikan dukungan kepada polisi; keinginan TNT untuk tidak terlibat dalam
masalah-masalah dalam perselisihan-perselisihan tetapi hanya menangani hal-hal yang menyangkut
ketertiban umum; dan perlunya tambahan polisi untuk direkrut guna melaksanakan peran mereka

dengan patut untuk memelihara hukum. Masalah kemungkinan keterlibatan ILO dalam
.pelatihan hak-hak azasi manusia bagi TN! juga dibahas. Dia berpandangan bahwa suatu
Lokakarya Hak-hak Azasi Manusia suatu gagasan yang balk karena makin banyak perwira di
lapangan yang membutuhkan pemahaman mengenai hak-hak azasi pekerja dart hak-halc azaal
manusia. Ta menyarankan agar pelatihan tersebut ditargetkan kepada pengôperasian TNI-di tingkat
distrik.

Di Markas besar Kepolisian para pejabat ILO tersebut di atas menemui Brig. Jen. Sudirman,
Deputi Komandan Kepolisian Propinsi Jawa Timur, dan para perwira polisi senior lainnya (termasuk
para Kepala semua divisi operasi utama). Para perwira polisi sangat memahauii masalah-masalah
ketenagakerjaan dan memberi komentar tentang berbagai hal termasuk peran serikat pekerja dalam

memelihara kesejahteraan para pekerja dan dengan sepatutnya menjelaskan kepentingankepentingan mereka dalam berbagai negosiasi; perlunya polisi untuk hanya terlibat dengan
penegakan ketertiban umum dan hukum dalam proses perselisihan tenaga kerja; problem-Sroblem
di masa lampau yang diakibatkan oleh campur tangan dalam perselisihan tenaga kerja (oleh para
pejabat pemenintah, militer, dan sebagainya); potensi terjadinya kekerasan akibat perselisthan tenaga
kerja; dan keinginan pihak kepolisian unttik tidak terlibat dalam masalah-masalah perselisihan
tenaga kerja sepanjang para pekerja mengupayakan tuntutan-tuntutan mereka secara damam.

Dan diskusi-diskusi yang diadakan antara TNT dan para wakil ]LO, terdapat lingkup yang
besan bagi ILO untuk membantu TNT dalam penyediaan pelatihan bagi personilnya di bidang hak-

hak azasi manusia dengan referensi khusus kepada Konvensi-konvensi ILO mengenai hak-hak
azasi manusia. Mengingat peran penting militer dalam masyarakat Indonesia, ketrlibatan dalam
masalah-rnasalah industri di masa lampau, dan undangan kepada ILO untuic membantu penyediaan
pelatihan hak-hak azasi manusia bagi personil militer, terdapat icesempatan yang unik bagi TNT
dan ILO, dengan bekerja bersama, untuk mempenganthi perkembangan lingicungan politik dan

industri yang lebih menguntungkan di Indonesia yang akan mencakup sikap menghargai yang
lebih besan terhadap standar-standar intemasional untukhak-hak azasi manusia dan ketenagakerjaan.
Kanena itu, cocok bila ILO untuk melakukan penyelidilcan, dalain diskusi lebih lanjut dengan TNT,
kepolisian dan DEPNAKER.

35

Menguak Konvensi-konvensi Inti ILO Lewat Dialog Sosial Pengalaman di Indonesia

penyediaan pelatihan bagi personil militer dan kepolisian yang menyangkut pengembangan
hak-hak azasi manusia dengan penunjukan khusus kepada Konvensi-konvensi 1LO mengenai
hak-hak azasi manusia; dan
prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan bebas campur tangan oleh kalangan berwenang militer
dalam negosiasi/perselisihan industri.

Pada tanggal 20 Agustus 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER),
Suwarto, mengadakan rapat untuk membahas pelatihan bagi militer dan polisi mengenai Konvensikonvensi ILO tentang hak-hak azasi manusia. Rapat tersebut dihadiri oleh May. Jen. Arsana dan
Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI), Sunarto dan Departemen Pertahanan dan Keamanan dan
seorang wakil Kepolisian Negara; dan oleh para pejabat senior DEPNAKER termasuk Payaman
Simanjuntak, Syaufii Syamsuddin, Myra Hanartani dan Sniharto Brodjodarono. Tiga wakil ItO!
SEAPAT, Manila dan Kantor ILO di Jakarta juga hadir.
Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa tujuan lokakarya yang diusulkan adalah untuk mencari
kesepakatan bersama antara masyarakat madani dan pihak militer/kepolisian mengenai prinsipprinsip yang terdapat pada Konvensi-konvensi dan kewajiban-kewajiban yang mengikat setiap
orang di Indonesia (termasuk pihak militèr dan kepolisian) sebagai akibat ratifikasi Konvensikonvensi tersebut.

May. Jen. Arsana menyebut tentang silcap hormat orang-orang Indonesia terhadap hak-hak

azasi manusia dan penuangan hak-hak demikian dalam Konstitusi (UUD) dan Pancasila.
Berdasarkan Kode Etik militer/polisi, hormat terhadap hak-hak azasi manusia suatu hal yang utama
walaupun Dia menyimpulkan bahwa bisa timbul problem karena mungkin tidak semua personil

menghormati prinsip-prinsip mi. Ta mengatakan bahwa Lokakarya akan bermanfaat dalam
menyediakan informasi dasar tentang Konvensi-konvensi dan bahwa piliak militer dan polisi akan
menyambut bantuan lebih lanjut dan ILO mengenai bagaimana menangani masalah mi.

Wakil kepolisian menyebut tentang perlunya melatili para perwira polisi dalam menghadapi
pemdgokan, dan sebagainya dan mengatakan bahwa sesi-sesi pelatihan perlu mencakup para pejabat
DEPNAKER setempat yang perlu mengembangkan ketrampilan-ketrampilan dalam menangani
masalah-masalah dalam pemogokan dan negosiasi serta memutuskan kapan memanggil polisi untuk
masuk. Ta juga menekankan kebutuhan umum untuk memberikan penclidikan bagi para pekerja
dan pelatihan bagi para pengusaha mengenai bagaimana menghadapi negosiasi serta perselisihan

industri dan perlunya menghindari kekerasan. Ta mengatakan bahwa ILO perlu membantu
menghindani pemogokan bersifat kekerasan di Indonesia melalui pelatihan semacam itu.

Terdapat berbagai masalah yang diajukan untuk dibahas tentang pelatihan yang diusulkari
termasuk: jumlah lokakarya; sasaran peserta; perlunya memfokuskan pada corak-corak khusus
pekerjaan militer dan polisi sehubungan dengan perselisihan-perselisihan industrial (misalnya
ancaman terhadap hukum dan ketertiban, perilaku kekerasan dan peraturan unjuk rasa); siapa
seharusnya yang menyelenggarakan pelatihan; dan dukungan dan ItO.
Para wakil ItO menanggapi beberapa dan masalah-riiasalah mi. Salah satu wakil ILO/SEAPAT
menekankan pentingnya pelatihan yang diusuilcan dan keprihatinan yang diajukan tentang perlakuan

kejam atas para pekerja di tangan pihak militer dan polisi. Ia menyebut tentang perlunya
melaksanakan pninsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi-konvensi yang telah dinatifikasi dalam
hukum dan praktek nasional dan menyatakan bahwa ILO akan membantu dalam proses pelatihan

yang memberi informasi bagi pihak militer dan polisi tentang Konvensi-konvensi tersebut. Ia
menyebut tentang pengalaman Filipina dan perumusan pedoman mengenai bagaimana menangani
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perselisihan misalnya kapan harus meminta intervensi pihak militer/polisi, peran masing-masing
para pejabat departemen tenaga kerja dan militer/polisi serta bagaimana menghadapi barisan penjaga
para pemogok. Wakil ILO/SEAPAT menyebut tentang perlunya membangun di atas program yang
sukses yakni Seminar-seminar Peningkatan-kesadaran bagi masyarakat madani dengan pelatihan
khusus bagi militer/polisi. Ta juga menyebut tentang diskusi bersama para perwira senior ABRI
selama misi kontak langsung pada bulan Agustus 1998 dan tentang usul-usul dan ABRI agar ILO
membantu memasukkan segmen hak-hak tenaga kerja dalam pelatihan hak-hak azasi manusia
bagi personil militer/polisi.
Hasil pertemuan itu dapat diringkaskan sebagai berikut:
suatu lokakarya akan diadakan tentang Konvensi-konvensi mengenai hak-hak azasi manusia,
barangkali pada pertengahan September 1999;

lokakarya akan diorganisasi oleh DBPNAKER, Departemen Pertahanan dan Keamanan,
Markas besar Militer dan Markas besar Kepolisian;
perencanaan untuk lokakaiya akan dibuat oleh suatu kelompok keija bersama (Myra Hanartani dan
Sriharto adalah pam waldi DEPNAKER) yang akan membahas prograni, topik, pam pembicara, dan
sebagainya;

ILO alcan merupakan badan sumber bagi lokakarya; dan
Kegiatan-kegiatan lebih lanjut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hasil lokakarya.

Diadakannya lokakarya awal mi merupakan perkembangan yang sangat disambut baik demi
kegiatan tindak lanjut sejak misi kontak langsung dan merupakan perluasan lebih lanjut dan
Kegiatan-kegiatan Peningkatan-Kesadaran di Indonesia yang difokuskan pada Konvensi-konvensi
inti ml. Khususnya hal ml disambut baik karena peran penting yang dimainkan oleh militer dalam
masyarakat Indonesia serta keluhan-keluhan di masa lampau mengenai intervensi militer/polisi
dalam perselisihan-perselisihan industri.
Kegiatan-kegiatan lebih lanjut akan direncanakan dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi-

rekomendasi dan Lokakarya. mi bisa mencakup diadakannya pelatihan demikian pada tingkat
Markas besar Daerah dan Distrik; keterlibatan ILO dalam pelatihan bagi parapelatih dan persiapan
bahan-bahan yang relevan; partisipasi organisasi-organisasi lain (seperti ICRC) yang mungkin
memi]iki lebili banyak pengalaman langsung dalam pelatihan bagi militer/polisi untuk menangani
unjukrasa dan sebagainya; serta persiapan pedoman antara DEPNAKER dan militer/polisi mengenai
tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan perselisihan-perselisthan industrial.

DAMPAK LOKAKARYA PENINGKATAN-KESADARAN
Dampak kampanye peningkatan-kesadaran telah dinilai secara analitis pertama-tama sebagai
evaluasi diri terhadap apa yang dipahami sebagai kontribusi kepada tujuan menghormati prinsippriñsip dan hak-hak azasi di tempat kerja. Evaluasi kedua terdini atas suatu penilaian Tripartit
terhadap metodologi berbagai lokakarya peningkatan-kesadanan. Sektor mi juga menguraikan
langkah-langkah yang diambil untuk mempertimbangkan evaluasi tersebut dalam merancang program-program peningkatan-kesadaran.

Evalucisi-diri
Dimasukkannya langkah mensosialisasikan Konvensi-konvensi dasan untuk menjadi bagian
peran Sätuan Tugas Tripartit didasarkan atas pertimbangan bahwa ratifikasi Konvensi-konvensi
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tersebut akan dipermudah dengan memastilcan bahwa para mitra sosial memiliki pemaharnan yang

makin baik tentang isi Konvensi-konyensi tersebut, dan, barangkali lebth penting lagi, begitu
Konvensi-konvensi mi diratifikasi, suatu tingkat pengetahuan dasar di pihak para mitra sosial
akan sangat perlu untuk memastikan pelaksanaan akhir. Dengan mempertimbangkan hal-hal mi,
Satuan Tugas telah memutuskan untuk mengadakan serangkaian lokakarya peningkatan-kesadaran
untuk mempromosikan pemahaman yang lebih luas serta penerimaan Konvensi-konvensi dasar
mi oleh para wakil pengusaha dan para pekerja, maupun dan kelompok-kelompok sosial lain yang
bersangkutan, dan para pejabat pemerintah, tenmasuk pra pejabat militer dan kepolisian.
Satuan Thgas, bersama dengan ILO, mempertimbangkan bahwa untuk menjamin hasil optimal
dad lokakarya-lokakarya tersebut, harus dikembangkan suatu strategi yang akan memaksimalkan
saling pengertian di antana para pihak yang mengadakan lokakarya dan mereka yang berpartisipasi
dalam berbagai lokakarya tersebut, dengan tetap menjamin ketepatan teknis dan konsistensi dalam
substansinya. Karena itu telah diputuskan untuk memilih pendekatan dua tahap sehingga pada
awalnya sejumlah anggota Satuan Tugas akan menjalani program Pelatihan bagi para PelatihAhli
yang kemudian akan berfungsi sebagai para pelatih pada berbagai lokakarya. Di samping itu, telah
cliputuskan bahwa bahan-bahan yang akan digunakan oleh para pelatili mi akan dikembangkan
oleh suatu kelompok kerja tripartit dan Satuari Tugas tersebut.

Berdasarkan reaksi-reaksi para peserta, dapat dikatakan bahwa berbagai lokakarya tersebut
diterima dengan sangat baik. Penting digarisbawahi bahwa bagi kebanyakan mereka kesempatan
mi merupakan yang pertama kali untuk dapat membicarakan téntang masalah-masalah seperti
kebebasan berserikat dan diskriminasi dalam jabatan dan pekerjaan secara terbuka dan leluasa.
Keikutsertaan para peserta, yang dinyatakan melalui pertanyaan-petanyaan yang diajukan (lihat
Bab 4 tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan), menggambarkan minat yang kuat
akan isi Konvensi-konvensi tersebut dan hubungannya dengan situasi dan hari-ke-hani. Dengan
demikian, berbagai lokakarya tersebut menyediakan kesempatan yang berharga bagi pendidikan
dan debat tentang Konvensi-konvensi dasan, penerapan praktisnya dan masalah-masalah tenaga
kerja pada umumnya. Hubungan yang sering dibuat antara pninsip-prinsip Konvensi-konvensi
tersebut dan efek yang mungkin didatangkannya atas situasi dad hani-ke-hari yang dihadapi para
peserta kemungkinan sekali merupakan salah satu corak paling menanik pada berbagai lokakarya
mi. Hal mi menggambarkan betapa cocok menyelengganakan berbagai lokakarya tersebut serta

efek samping bahwa para wakil ILO dapat berpartisipasi dalam berbagai lokakarya untuk
memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai (problem-problem yang dikaitkan dengan)
penerapan Konvensi-konvensi tersebut secara praktis.
Sebagian keberhasilan lokakarya dapat dikatakan sebagai akibat pendekatan yang dipiih dalam
fase pengembangan program. Dengan memilih suatu pendekatan dengan mana para wakil dad
Pemerintah, dan para organisasi pengusaha dan organisasi pekerja berfungsi sebagai pelatih dalam
lokakarya menjadi janninan bahwa para peserta, yang juga mewakili struktur tripartit, mampu
berhubungan dengan para pelatih karena keduanya dihadapkan dengan problem-problem yang
sama atau serupa. Dengan demikian, pana pelatih, kurang lebih secara wajar, diperlengkapi dengan
tingkat pemahaman tertentu mengenai sumber dan konteks masalah-masalah tertentu yang diajukan
oleh para peserta yang tidak akan dimiliki oleh para wakil ItO. Di samping kemampuan mereka
untuk berkomunikasi dengan para peserta dalam bahasa ibu dan bahwa mereka tidak dirintangi
oleh hambatan kultural apapun yang mungkmn dihadapi oleh pana wakil ILO, maka digunakannya
pana pelatih Indonesia tentu sangat menyumbang kepada keberhasilan lokakarya tersebut. Di pihak
lain, kehacliran para wakil ILO telah membantu menjamin agar hubungan balk antana pana pelatih
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dan para peserta tidak menghambat penyediaan informasi yang secara teknis benar dan obyektif,
di maria penyediaan informasi tersebut mungkin potensial bersifat sensitif. Dalam hal mi, berbagai
presentasi ILO tentang kebebasan berserikat khususnya menjadi penting karena memungkinkan
masalah-masalah sensitif diangkat secara iangsung mengenai seperti hak para pekerja untuk
membentuk dan menjalankan organisaal mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang

tidak patut, proses pendaftaran, hak untuk melakukan kegiátan politik, hak untuk mogok,
pembatasan-pembatasan atas campur tangan militer dan polisi, perlunya perlindungan terhadap
diskriminasi anti-serikat pekerja, dan pehunya mempromosikan perundingan bersama secara
sukarela.
Efek lain dengan adanya para penyaji dan mitra tripartit ILO sebaga para pelatih adalah bahwa
hal itu telah menambah cita rasa keanekaragaman. Hal mi memungkinlcan para peserta mendapatkan
citarasa bagaimana berbagai mitra mendekati berbagai masalah yang timbul dan Konvensi-konvetisi
tersebut dan pelaksanaannya. Pada waktu yang sama, fakta bahwa semua pelatih bekerja dengan
bhan-bahan yang sama menjamin konsisteñsi dalam presentasi yang dibuat. Konsistensi mi lebih
jauh dijamin melalui kehadiran seorang wakil ItO.
Dan sudut pandang umum, dampak berbagai lokakarya peningkatan-kesadran dapat dianggap
positif. Pengaruh yang paling langsung adalah bahwa banyak wakil dan para mitra sosial dan
kepolisian/militer semakin menyadani keberadaan ILO, Konvensi-konvensi mendasar hak-hak azasi
mãnusia, dan kemungkinan pengaruh pelaksanaannya. Di samping itu? peserta telah dimungkinkan
mendapiit informasi tentang proses reformasi undang-tindang tenaga kerja yang sedang berlangsung
dalam konteks standar internãsional dan untuk mengangkat masalah-masalah tentang reformasireformasi mi, maupun hal-hal mi (misalnya perlunya reformasi, kritik mengenai penundaan, prob-

lem inspeksi tenaga kerja, dan sebagainya).
Kesimpulan yang lebih strategis yang dapat ditanik dan pengalaman menyelenggarakan berbagai

lokakarya mi adalah bahwa memilih apa yandapat disebut 'pendekatan dialog sosial', yakni
suatu pendekatan dengan mana kemampuan penuh pengambilan-keputusan tentang kegiatan yang
akan dilakukan, serta metodologi dan bahan yang akan digunakan terletàk pada para mitra tripartit,
sangat meningkatkan dampak berbagai lokakarya tersebut. Pengalamanjuga memperjelas bahwa
lembaga-lembaga yang terlibat, sampai tingkat yang berbeda-beda, kurang memiliki kemampuan
tertentu untuk melatih atau memberi instruksi kepada para klien/anggota mereka.

Salah satu produk saming dan kedua kesimpulan terakhin, dan suatu hal yang juga dapat
dilihat sebagai bagian dan dampak berbagai lokakarya, adalah bahwa Pusat Pelatihan Internasionai

dan ILO kini sedang dalam proses mengembangkan suatu proyek yang diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas pelatihan yang sudah ada pada berbagal lembaga (tripartit plus) dalam
bidang hak-hak azasi manusia. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dan penyelengganaan
dan pelaksanaan berbagai lokakarya, suatu upaya ekstra dibuat untuk menjamin keterlibatan para
mitra tripartit plus, antara lain .melalui penyelenggaraan suatu Lokakarya Persiapan Desain Proyek,
pada tahapan desain proyek.

Evalucisi Tripcirtit
Suatu rapat sehani diadakan (Maret 1999) untuk mengevaluasi lokakarya-lokakarya dan bahanbahan yang digiinakan. Rapat-rapat mi menyediakan bagi DEPNAKER beserta pengusaha dan
wakil-wakil serikat pekerja bantuan ItO, untuk merevisi bahan-bahan pelatihan dan merencanakan
lokakarya-lokakarya lebih lanjut serta kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan Konvensi-konvensi
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dasar. Pokok-pokok utama yang ditinjau adalah (a) memperpanjang masa berlangsungnya lokakarya dan satu setengah menjadi dua han; dan (b) memungkinkan pana pelatih yang mewakili
organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja menyampaikan presentasi mengenai Konvensikonvensi dasar dan pada waktu yang sama menggabungkan sesi mengenai perspektif para pengusaha
dan para pekerja terhadap Konvensi-konvensi dasar dengan sesi-sesi tanya jawab.

Mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang dibuat pada Lokakarya evaluasi, struktur lokakarya
pada putaran berikutnya sedikit diubah. Sebaliknya danipada 1 han, masa berlangsungnya lokakarya diperpanjang menjadi 2 han. Para pelatih yang mewakili organisasi para pengusaha dan
serikat pekerja juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi mengenai Konvensikonvensi dasar. Sesi tentang perspektif para pengusaha dan para pekerja terhadap Konvensi-konvensi
dasar dihilangkan karena akan dicakup selama Tanya Jawab.

KOMENTAR PENUTUP
Bagi seseorang yang belum terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses-proses
yang telah menuntun kepada ratifikasi berbagai Konvensi oleh pihak Indonesia, dalam penyusunan

rancangan perundangan-undangan tenaga kerj a dan diselenggarakannya berbagai lokakarya
peningkatan-kesadaran, hal-hal mi sering merupakan satu-satunya yang mereka lihat atau dengar;
beberapa kegiatan yang dilakukan atau beberapa dan hasil-hasilnya. Mungkin mereka membaca
siaran pers yang menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi negana pertama di kawasan Asia dan
Pasifik yang telah meratifikasi semua Konvensi-konvensi hak-hak azasi manusia, atau berbicara
dengan seorang wakil pekerja atau pengusaha Indonesia yang menyebut bahwa ia telah berpantisipasi
dalam suatu lokakarya peningkatan-kesadaran. Apa yang tidak muncul ke permukaan adalah alasan
yang membenarkan dan proses di balik kegiatan-kegiatan mi dan hasil-hasilnya. Dalam bab mi,
suatu upaya telah dibuat untuk memberikan tinjauan atas proses in untuk memperlihatkan
bagaimana berbagai keputusan dibuat, kegiatan-kegiatan yang dilalcukan dan hasil-hasil yang
didapatkan, balk melalui rancangan atau secara kebetulan, saling berkaitan satu sama lain.
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Bcib3
KONVENSI-KONVENSI INTl YANG DISEDERHANAKAN MELALUI
TRIPARTIT
KOMITMEN UNTUK BERTINDAK
esuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Pemyataan (Lampiran 5) yang ditandatangani
pada tanggal 23 Desember 1998 oleh ILO dan Pemerintah Republik Indonesia, suatu Satuan Thgas
Tripartit telah dibentuk pada 18 Januari 1999 untuk meratifikasi Konvensi-Konvensi Dasar ILO
(Lampiran 6). Satuan Tugas dengan 36 anggota tercliri atas wakil dan Departemen pemerintah
yang utama, sembilan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha (APINDO).'
Untuk mengerahkan dukungan Masyarakat Madani guna meratifikasi dan menerima Konvensikonvensi Dasar ItO, Gugus Thgas Tripartit telah memutuskan untuk memulai suatu kampanye
peningkatan kesadaran nasional. Hampir 66 lokakarya demikian t1ah diselenggarakan di seluruh
Indonesia sebagaimana diuraikan di Bab 1 dan 2.

Suatu pendekatan dua-cabang telah digunakan dalam menyiapkan lokakarya peningkatankesadaran mi: (a) Pengembangan bahan pelatihan dan (b) Pembentukan kapasitas Tripartit untuk
kampanye penyuluhan. Yang disebut belakangan in pembentukan kapasitas Tripartit untuk
penyuluhan, telah diuraikan secara rinci di Bab 2 tentang bagaimana pelatihan diperluas untuk
membentuk suatu panel Tripartit yang terdiri atas para Pelatih Utama (nara sumber) lewat bantuan
nasihat teknis ILO.
PENGEMBANGAN BAHAN PELATIHAN OLEH TRIPARTIT

Gugus Tugas Tripartit yang begitu besar telah memutuskan untuk mendirikan suatu Tim
Instruktur Tripartit yang berasal dan keanggotaan Gugus Tugas yang ada untuk menyusun bahan
pelatihan dengan lokakanya peningkatan kesadaran (Lampiran 7).

Keanggotaan Kelompok Perancangan Tripartit untuk penyiapan bahan pelatihan diambil dan
Tim Instruktur Tripartit mi.

Masuk akal bahwa Kelompok Perancangan Tnipartit terdiri atas para anggota Gugus Tugas
yang telah menerima pelatihan tentang Konvensi-konvensi Inti dengan bantuan nasihat teknis
ILO dan juga akan bertindak sebagai para nara sumber Tnipartit seraya mengadakan presentasipresentasi selanjutnya di berbagai lokakarya.

'Terdiri atas:
Departemen Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Deprtemen Perindustrian
dan Perdagangan, Departemen Penerangan, Sekretariat Negara/Kabinet, Departemen Peranan Wanita,
Departemen Pembinaan BUMN, Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Pemerintah

Departenien Pertahanan dan Keamanan, dsb.
Serikat kerja: FSPSI, SPSI Reformasi, SBSI, PPMI, FSBDSI, SARBUMUSI, GASPERMINDO, KPNI dan KBM.
Organisasi karyawan: APINDO.
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Pada dasarnya, Kelompok Kerja Tripartit mencoba menyederhanakan, mengemas dan
memproyeksikan pesan-pesan pada Konvensi-konvensi Inti dengan penafsiran-penafsiran mereka
sendiri. Proyeksi slides yang disederhanakan tersebut dibuat atas dasar bahan-bahan berikut mi:

teks-teks Konvensi-konvensi Dasar ILO;
paket informasi tentang Konvensi-konvensi Hak-hak Azasi Manusia dan ILO;
ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para pakar ILO pada sesi-sesi Pelatihan Para PelatihAhli (TOMT) sebelumnya (Februani 1999).
Selain itu, seorang pakariLO dan dekat memantau dan menuntun seluruh proses pembuatan Bahan
Pelatihan Tripartit yang digunakan untuk imbuat para peserta menjadi sensitif.

Perhatian
Bahan slides berikut mi adalah terfemahan bahasa Inggris dan rancangan khusus dalam
bahasa Indonesia berup penafsiran Kelompok Kerja Pakar Tripar/it atas Konvensi-konvensi
inti ILO yang dibuat untuk memproyeksikan pesan utama yang disederhanakan
kepada hadirin Masyarakat Madani.

SLIDES TRIPARTIT TENTANG KONVENSI-KONVENSI INTl
Slides pesan utama Konvensi-konvensi Inti ILO sebagaimana ditafsirkan oleh Kelompok Kerja
Tripartit dipresentasikan dalam empat kelompok:

Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No. 29 dan 105).
Kebebasan Berserikat dan Hak-hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87 dan 98).
Larangan Diskriminasi (Konvensi No. 100 dan 111).
Penghapusan Keberadaan Pekerja Anak (Konvensi No. 138).
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PENOHAPUSAN KERJA PAKSA
I. KONVENSI NO. 29, 1930:
TENTANG KERJA PAKSA
LARANGAN KERJA PAKSA
BERANTAS SEMUA BENTUK KERJA PAKSA
TBLAH DIRATIFIKASI

U. KONVENSI NO. 105, 1957:
PENGHAPUSAN KERJA PAKSA
DIRATIFIKASI MELALUL UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 1999

KONVENSI NO. 29, 1930
TENTANG PENGHAPUSAN KERJA PAKSA
TUJUAN UMUM
Mengakbiri semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib.
CAKUPAN

Semua pekerjaan atau dinas yang dikerjakan dengan tidak suka rela dapat diancam dengan
suatu hukuman.
Segalajenis pekerjaan yang diselenggarakan oleh kalangan berwenang publik, lembaga-lembaga
swasta dan perorangan.
Tidak termasuk dalam definisi kerja paksa atau wajib:

dinas wajib militer berdasarkan undang-undang;
setiap pekerjaan atau dinas yang dilakukan oleh para warga negara sebagai bagian kewajibankewajiban sipil mereka kepada masyarakat;
setiap pekerjaan atau dinas yang merupakan alcibat suatu dakwaan di pengadilan dan yang
diselenggarakan di bawah pengawasan langsung suatu wewenang publik;
setiap pekerjaan atau dinas yang dilaksanakan dalam kasus-kasus darurat, seperti bila terjadi
perang, kebakaran, banjir, gempa bumi;
pelayanan ringan bersama yang diselenggarakan demi kepentingan masyarakat séperti bantuan
masyaralcat bersama dan rencana perlindungan keamanan lingkungan.

III. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Setiap negara berj anji mengakbiri semua bentuk dan praktek kerj a paksa atau wajib dalam
jangka waktu sesingkat mungkin.
Pemerintah tidak akan memaksakan atau mengizinkan kerja paksa atau wajib guna kepentingan
sam individu, suatu badan usaha atau organisasi.
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3. Setiap negara harus memastikan bahwa pelaksanaan kerja paksa atau wajib secara ilegal
dihukum dengan hukuman yang memadai dan yang ditegakkan secara ketat.
IV. MASALAH-MASALAH UTAMA
Orang tahanan yang dipekerj akan oleh badan usaha swasta atau individu sebagai pihak ketiga;
Penyalahgunaan program bantuan masyarakat bersama guna kepentingan egois individu atau
kelompok-kelompok tertentu;
Mempekerjakan orang dengan inembayar mereka di muka tanpa memberitahu mereka tentang
pekerjaan sesungguhnya yang akan dilakukan;
Mempekerjakan anak-anak dalam suatu usaha yang berbahaya;

V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENSI
Perumusan yang jelas mengenai definisi kerja paksa;
Sosialisasi definisi dan arti kerja paksa;
Tingkatkan pemeriksaan.

KONVENSI NO. 105, 1957
TENTANG PENGHAPUSAN KERJA PAKSA
I. TUJUAN
Penghapusan efektif kerja paksa untuk maksud spesifik.

II. CAKUPAN
Semua bentuk pengusahaan, organisasi, individu atau lembaga, apakah milik pemerintah atiu
milik swasta.

III. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Setiap negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri semua bentuk kerja
paksa:

sebagai cara untuk menjalankan penindasan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman
bagi pandangan politik atau pandangan ideologis yang bertentangan dengan sistem dan ideologi
politik yang mapan;

sebagai metode untuk mengerahkan tenaga kerja untuk maksud-maksud pengembangan
ekonomi;
sebagai cara untuk mendisiplin tenaga kerja;
sebagai hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
sebagai cara untuk melakukan diskriminasi rasial, sosial, nasional dan agama.

IV. MASALAH-MASALAH UTAMA DI INDONESIA
Kerja paksa dalam program transmigrasi.
Program perkebunan-dengan-transmigrasi.
Program pengembangan desa oleh militer yang melibatkan para penduduk sipil di desa.
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V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENSI
Tinjauan atas program transmigrasi.
Tinjauan atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam pemogokan
untuk menghindari kerja paksa sebagai cara memberikan hukuman.
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KEBEBASAN BERSERIKAT
I. KONVENSI NO. 87, 1948:
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN HAK UNTUK BERORGANISASI
DIRATIFIKASI MELALUT KEPUTUSAN PRESIDEN NO.83
TERTANGGAL 5 JUNI 1998

II. KONVENSE NO. 98, 1949:
HAK UNTUK BERORGANISASI DAN PERUNDINGAN BERSAMA
DIRATIFIKASI MELALUI UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1956

KONVENSI NO. 87, 1948
TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT
TUJUAN UMUM
Untuk melindungi hak para pekerja dan para pengusaha untuk mendirikan dan ikut di dalam
organisasi atau pilihan mereka untuk secara kolektif niengupayakan atau membela kepentingankepentingan dan kesejahteraan mereka.
CAKUPAN
Semua pekerj a dan pengusaha dan semua badan usaha, apakah milik negara atau milik swasta,
dalam sektor formal dan informal.
Militer danpolisi dapat dikecualikan dan penerapan Konvensi mi bila pemerintah menginginkan
demikian.

III. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
Konvensi No. 87 diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 83, 1998 dan, antara lain, memuat
ketentuan-ketentuan berikut:
Para pekerja dan para pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak mendirikan dan mengikuti
organisasi pilihan mereka sendiri, tunduk kepada peraturan organisasi yang bersangkutan
dan didasarkan atas peraturan pemerintah yang menyangkut pendirian serikat pekerja;
Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha berhak membuat anggaran dasar dan peraturan
mereka sendiri, memilih wakil-wakil mereka dengan kebebasan penuh, mengurus administrasi
dan kegiatan mereka serta merumuskan program-program mereka; kalangan berwenang publik
tidak akan campur tangan untuk membatasi pelalcsanaan yang sah atas hak mi;
Dalam menjalankan hak-hak mereka yang diatur oleh Konvensi, para pekerja dan para
pengusaha serta organisasi mereka masing-masing akan menghormati undang-undang negeri

tersebut, akan tetapi undang-undang negeri tersebut tidak akan sedemikian sehingga
mengurangi jaminan-jaminan yang diatur oleh Konvensi;
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Kalangan berwenang publik tidak boleh membubarkan atau menghentilcan organisasi pekerj a
dan organisasi pengusaha;
Perundangan-undangan nasional dapat menetapkan sejauh mana prinsip-prinsip Konvensi
diterapkan kepada para anggota militer dan polisi negara tersebut.

Perundang-undcingan nasional yang berkaitan dengan kebebasan
berserikat don hak berorganisasi:
Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan;
Undang-undang No.21 tahun 1954 tentang Perjanjian Ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja
dan Pengusaha;
Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Publik;
Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Tenaga Kerja;
Peraturan Menteri No. 5 tahun 1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja;
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun
1985 tentang Organisasi Publik.

IV. MASALAH-MASALAH UTAMA DI INDONESIA
Banyak pengusaha belum memahami sepenuhnya peranan organisasi pekerja dan menguatirkan
keberadaan organisasi demikian.

Selama 25 tahun terakhir, para pengusaha terbiasa hanya kepada sam organisasi pekerja.
Maka, akan dibutulikan waktu cukup panjang bagi mereka untuk menghargai didirikannya
lebih dan 20 serikat pada saat mi.
Masih diragukan kemampuan para pemimpin organisasi-organisasi pekerja untuk menawarkan
manfaat-manfaat pembentukan dan pendirian unit-unit perwakilan mereka di suatu badan
usaha.
Para pekerja pada badan usaha milik negara dan para pegawai pemerintah telah terbiasa
hanya mengikuti KORPRI.
Masalah perwakilan dalam negosiasi perundingan bersama (misalnya seandainya ada lebih
dan satu serikat di suatu badan usaha) belum ditanggapi.
Kanena krisis keuangan, sejumlah besar pengusaha mungkin tidak mampu memenuhi tuntutantuntutan para pekerja.

V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENL
Menganjurkan prinsip-prinsip Konvensi tentang kebebasan berserikat kepada para pengusaha
dan asosiasi mereka serta kepada para pekerja dan para pernimpin organisasi-organisasi pekerja
untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama.

Pemberdayaan organisasi-organisasi pekerja melalui pengembangan kepemimpinan
manajemen organisasi dan, tingkat pusat sampai ke tingkat perusahaan.
Penluasan lembaga bipartit yang efektif di semua badan usaha sebagai forum dialog antara
para pengusaha dan para wakil pekerja.

47

Menguak Konvensi-Konvensi Inti ILO Lewat Dialog Sosial Pengalaman di Indonesia

KONVENSI NO. 98, 1949
TENTANG HAK UNTUK BERORGANISASI DAN
PERUNDINGAN BERSAMA
I. TUJUAN-TUJUAN UMUM
Melindungi para pekerja terhadap tindakan-tindakan diskriminasi bersifat anti serikat.
Melindungi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha terhadap tindakan-tindakan campur
tangan dan satu sama lain.
Menganjurkan dan meningkatkan perundingan bersama.

U. CAKUPAN
Semua pekerja dan pengusaha.
Semua badan usaha, milik swasta dan milik pemerintah
Militer dan polisi dapat dikecualikan dan penerapan Konvensi mi bila pemerintah menginginkan
demikian.

III. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
1. Para pekerja harus dilindungi terhadap tindakan-tindakan diskniminasi para pengusaha yang
bersifat anti serikat, Para pengusaha, dalam merekrut para pekerja, dilarang:

membuat status pekerjaan seorang pekerja tunduk kepada syarat bahwa ia tidak akan
mengikuti suatu serikat atau akan melepaskan keanggotaan serikat pekeija;
memecat atau merugikan seorang pekerja oleh karena keanggotaan serikat atau karena
keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan serikat di luar jam kerja atau dengan izin atasan
selama jam kerja;

2. Serikat pekerja dan organisasi pengusaha akan mendapatkan perlindungan yang memadai
terhadap setiap tindakan campur tangan oleh pihak-pihak lain dalam pendirian dan fungsi
atau administrasi organisasi tersebut.
3. Tindakan campur tangan mencakup langkah pengusaha untuk memfasilitasi pendirian serikat,

atau mendukung serikat secara keuangan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk
menempatkan serikat di bawah kendali pengusaha atau organisasi para pengusaha.
4. Langkah-langkah akan dliambil untuk menganjurkan dan meningkatkan negosiasi sukarela
antara para pengusaha dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan kerja kolektif.
5. Sejauh manajaminan-jaminan yang diatur dalam Konvensi mi berlaku bagi angkatan bersenjata
dan polisi akan ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional.

IV. MASALAH-MASALAH UTAMA DI INDONESIA
Terdapat sejumlah kasus pemecatan karena keanggotaan serikat atau kanena keikutsertaan
dalam kegiatan-kegiatan serikat.
Negosiasi sukanela antara pengusaha dan serikat belum efektif, sehingga sering terjadi
perselisihan dan pemogokan.
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V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENSI

Sosialisasi dan langkah untuk menganjurkan Konvensi kepada para pengusaha dan para
pemimpin serikat.
Menganjurkan dialog antara para pengusaha dan serikat-serikat melalui lembaga bipartit dalam
kerangka hubungan industri Pancasila.
Peningkatan kemampuan para pemimpin serikat dan para pngusaha dalam bemegosiasi.
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LARANGAN TERHADAP DISKRIMINASI
I. KONVENSI NO. 100, 1951:
PEMBERIAN UPAH YANG SAMA BAGI PARA PEKERJA P1UA DAN
WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG BERNILAI SAMA
DIRATTFIKASI MELALUI UNDANG-UNDANG NO.83 TAHUN 1957

II. KONVENSI NO. 111 TAHUN 1958:
DISKRIMINASI PEKERJAAN DAN JABATANATAS DASAR RAS,
WARNA KULIT, JENIS KELAM1N, AGAMA, PENDAPAT POLITIK,
KETURUNAN KEBANGSAAN ATAU ASAL-USUL SOSIAL
DIRATIFIKASI MELALUI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 1999

KONVENSI NO. 100, 1951
TENTANG PEMBERIAN UPAH YANG SAMA BAGI
PARA PEKERJA PRIA DAN WANITA
TUJUAN-TUJUAN UMUM
Melarang diskriminasi dalam pemberian upah dan jaminan sosial bagi para pria dan wanita
pekerja.
CAKUPAN

Konvensi mi berlaku dalam semua badan usaha, baik yang dimiliki oleh swasta maupun oleh
pemerintah setempat dan negara dan Konvensi mi diterapkan kepada para pegawai negeri.
Pemberian upah mencakup upah atau gaji daar atau minimum yng biasa dan setiap pembayaran
apapun yang harus dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, apakah itu berupa uang
tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dan dengan dipekerjakannya pekerja tersebut.
Pemberian upah yang sama bagi para pria dan wanita pekerja untuk pekerjaan yang bernilai
sama mengacu kepada tingkat upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
meliputi upah atau gaji.
termasuk upah dasar atau minimum yang biasa dan semua pembayaran.
yang harus dibayar secara langsung atau tidak langsung oleh pengusaha.
berupa uang tunai atau dalam bentuk barang.
dengan dipekerjakannya pekerja tersebut.
pemberian upah yang sama bagi para pria dan wanita pekerja untuk pekerjaan yang bemilai saina.

tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

50

Bab 3. Konvensi-Konvensi Intl yang disederhanalcan Melalui Tripartit

IV. MASALAH-MASALAH UTAMA DI INDONESIA
Pemberian upah bagi para wanita pekerja sering lebih rendah daripada yang diterima oleh
para pria pekerja untuk pekerjaan yang bernilai sama;
Para wanita pekerja yang menikah dan parawanita pekerjá yang memiliki tanggungan
diperlakukan sebagai para pekerja lajang;
V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENSI
1. Persiapkan suatu sistem dan skala upah yang didasarkan atas kriteria obyektif: pendidikan,
pengalaman kerja, kompetensi, dan sebagainya.
2.Para wanita pekerja yang berkeluarga dapat dianggap sebagai kepala keluarga dan karena itu
berhak menerima tunjangan-tunjangan keluarga apabila suami mereka tidak menerima
tunjangan demikian.
3. Upaya-upaya mi dapat dilaksanakan melalui:
undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah;
ketentuan-ketentuan/mekanisme mengenai penetapan upah;
mekanisme kesepakatan kerja bersama;
kombinasi a, b dan c.

KONVENSI NO. 111, 1958
TENTANG DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN
I. TUJUAN-TUJUAN UMUM
Untukmemberikan kesempatan dan perlakuan yang sarna dalam hal pekerj.n danjabatan bagi
semua warga negara tanpa diskriminasi ras,warna kulit, jenis kelamin, agania,pendapat politik,
kebangsaan atau kelompok etnis.

'II.CAKUPAN
Berlaku bagi semua warga negara pada badan usaha swasta dan milik pemerintah serta para
pegawai negeri.
III. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Larangan terhadap diskriminasi, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin tetapi juga
berdasarkan:
ras
warna kulit
agama
pendapat politik
kebangsaan
kelompok etnis
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2. Larangan terhadap diskrirninasi bukan hanya dalam hal pemberian upah tetapi juga dalam hal:

perekrutan
pengisian jabatan
akses ke pelatihan kejuruan dan lowongan kerja
kondisi-kondisi kerja termasuk penugasan pekerjaan, pemberian upah dan jaminan sosial,
imbalan-imbalan dan tindakan disiplin

IV. MASALAH-MASALAH UTAMA DI INDONESIA
Perekrutan yang didasarkan atas nepotisme (kelompok etnis, agama, pendapat politik).
Diskrimiriasi penempatan kerja dan kenaikan pangkat.
Diskriminasi akses ke pendidikan dan pelatihan.
Diskriminasi pemberian upah.
Diskriminasi tindakan disiplin.
Apabila suami dan istri bekerja bersama di suatu badan usaha, biasanya salah satu harus
mengundurkan din dan, sering, sang istri yang harus mengundurkan din.
Pekerjaanljabatan sering dirinci hanya bagi wanita atau hanya bagi pria.
Dibandingkan dengan pria, wanita kurang mendapat akses dan kesempatan untuk pendidilcan,
pelatihan kejuruan, kelanjutan kerja dan kenaikan pangkat.

V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENSI
Persiapkan kniteria perekrutan.
Persiapkan syarat pekerjaan untuk tiap posisi atau jabatan.
Persiapkan sistem kepangkatan dan struktur jabatan.
Persiapkan sistem pengupahan.
Persiapkan kriteria tindakan disiplin.
Suaniidan istri sama-sama berhak untuk bekenjapada badan usaha yang sama.
Tidak perlu ada perbedaan apapun antara pekerjaan bagi wanita dan pekerjaan bagi pria.
Perlu lebih banyak akses dan kesempatan bagi para wanita pekerja untuk pendidikan, program pelatihan, pelatihan sambil-kerja, lapangan kerja dan kenaikan pangkat.
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PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK
KONVENSI NO. 138, 1976:
USIA MINIMUM UNTUK DITERIMA DALAM LAPANGAN KBRJA
DIRATIHKASI MELALUI UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 1999

KONVENSI NO. 138, 1973
TENTANG USIA MINIMUM PEKERJA ANAK
I. TUJUAN-TUJUAN UMUM
Menghapuskan keberadaan pekerja anak;
Meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak;
Melindungi anak-anak terhadap hambatan perkembangan mental, fisik, pendidikan dan sosial
dalam proses pengasuhan akibat dipekerjakannya mereka;
Mengakhiri semua bentuk keberadaan jenis tenaga kerja anak-anak yang paling tidak dapat
ditoleransi.

II. CAKUPAN
Anak-anak yang bekerja dan para pengusaha dalam sektor formal dan informal.

III. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Usia minimum hendaknya tidak kurang dan usia penyelesaian wajib sekolah pada waktu
melebihi 15 tahun atau hendaknya tidak kurang dan usia 15 tahun - Pasal 2(3).

Negara-negara berkembang yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya tidak
dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun - Pasal 2(4)
Untuk jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak,
usia minimum ditetapkan 18 tahun - Pasal 3(1). Usia minimum 16 tahun diperbolehkan dengan
syarat bahwa keselamatan, kesehatan dan moral tenaga kerja sepenuhnya dilindungi dan bahwa
anak-anak tersebut diberikan pengajaran atau pelatihan - Pasal 3(3).
Untuk pekerjaan ringan yang tidaic membahayakan kesehatan dan perkembangan anak-anak
dan tidak mengganggu pendidikan sekolah mereka, usia minimum untuk diterima dalam
lapangan kerja ditetapkan 13 tahun (atau 12 tahun bagi negara-negara berkembang) - Pasal
7(1).
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Usia minimum umum

l5tahun
(negara-negara maju)

14tahun
(negana-negara berkembang)

Pekerjaan ringan

l3tahun
12 tuhun

Pekerjaan berbahaya

l8tahun
(16 tahun bersyarat)

l8tahun
. (.16 tahun bersyarat)

5. Konvensi mi tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak-ànak dan orang-orang
muda di sekolah untuk pendidikan umum, kejuruan atau teknik atau dalam lembaga-lembaga
pelatihan, atau kepada pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang muda pada usia paling
sedikit 14 tahun dalam pengusahaan-pengusahaan (Pasal 6).
6. Larangan atas pekerja anaic tidak berlaku kepada pekerjaan pertunjukan kesenian dengan
syarat bahwa ada izin dan kalangan berwenang publik dan terdapat pembatasan jam kerja
(Pasal 8).
7. Perundangan-undangan nasional yang menyangkut pekerja anak:
Undang-undang No. 2/1989 tentangPendidikan Nasional
Undang-undang No. 1/1974 tentangPerkawinan
Undang-undang No. 23/1992
Undang-undang tentang Penduduk tahun 1992
Keputusan Presiden No. 44/1984 tentang Han Anak-anak Nasional
Keputusan Presiden No. 36/1990 tentarg Konvensi Hak-hakAnak-anak
Instruksi Preside No. 2/19 89 tentang Ketentuan tentang Kesejahteraan bagi Anak-anak
Undang-undang No. 3/1997 tentang Keadilan Anak-anak
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1997 tentang Perlindungan Anak-anak yang Bekerja

Instruksi Presiden No. 3/1997 tentang Perkembangan Mum Anak-anak
Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 3/1997 dan Keputusan Menteri Koordinator untuk
Kesejahteraan Sosial No. 4/1997 tentang Dekade Anak-anak: 1996-2006
8. Sejumlah definisi:

PekerjaAnak
Seseorang berusia 14 tahun ke bawah yang melakukan pekerjaan purna-waktu.
Pekerjaan ringan:
Setiap jenis pekerjaan yang, bila dilakukan, tidak akan membahayakan perkembangan
mental, fisik, pendidikan dan sosial dalam proses pengasuhan anak-anak.
Pekerjaan berbahaya:
Setiap jenis pekerjaan yang, bila dilakukan, akan membahayakan perkembangan mental,
fisik, pendidikan dan sosial dalam proses pengasuhan anak-anak.
Pekerjaan pertunjukan kesenian:
Setiapjenis pekerjaan yang dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat.

IV. MASALAH-MASALAH UTAMA DI INDONESIA
Anak-anak yang bekerja dalam penangkapan ikan memakaijermal.
Pelacuran anak-anak.
Perdagangan narkotik.
Jual-beli anak-anak.
Anak-anakjalanan.
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V. UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKSANAKAN KONVENSI
Pelaksanaan program IPEC.
Operasionalkan instruksi tentang penghapusan keberadaan pekerja anak.

Tingkatkan keikutsertaan masyarakat untuk memantau dan melapor kepada kalangan
berwenang ketenagakerjaan bila mereka melihat setiap bentuk pekerja anak.
Mantapkan program pendidikan wajib.
Program kesejahteraan keluarga.
Kerja sama Tripartit untuk melaksanakan Konvensi No. 138.
Tingkatkan kesadaran masyarakat melalui mobilisasi sosial para anggota masyarakat.
Program penghapusan kemiskinan (jaring keselamatan sosial).
Berdayakan para wanita untuk menjadi pencari naflcah bagi keluarga dan ikut serta dalam
kegiatan-kegiatan ekonommi.
Tingkatkan perhatian kepada aspek sosial, gender dan kelompok etnis dalam masalah pekerja
anak.
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Bab4
MENGUAK KONVENSI-KONVENSI LEWAT DIALOG SOSIAL
BANTUAN TEKNIS ILO UNTUK DIALOG SOSIAL

Sebagaimana diuraikan di Bab 2, suatu Panel Tripartit yang terdin atas para nara sumber
(Lampiran 7, 12 dan 13) dengan bantuan nasihat teknis dan ILO telah mempresentasikan
penafsirannya sendiri yang disederhanakan tentang Konvensi-konvensi Inti kepada kelompokkelompok Masyarakat Madani di seluruh Indonesia di 66 lokakarya peningkatan-kesadaran selama
tahun 1999. Metodologi untuk mempersiapkan bahan pelatihan yang dipresentasikan telah diuraikan
di Bab 3.

Para wakil setempat dan kelompok-kelompok Masyarakat Madani dan Dinas Keamanan yang
ikut serta dalam lokakarya peningkatan-kesadaran mi meminta kiarifikasi atas presentasi slides
mi, yang ditanggapi secara lisan oleh Panel Tripartit, sering dibantu oleh para pakar ]LO yang
hadir di tempat.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan klarifikasi yang diberikan kemudian ditinjau oleh
Unit-unit Teknis pada Markas Besar ILO di Jenewa (Departemen Standar Perburuhan Jnternasional)1

dan merevisi seperlunya untuk memastikan tersedianya suatu tanggapan yang secara legal lebih
akurat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok-kelompok Masyarakat Madani
tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan dan ldarifikasinya yang diperoleh melalui proses di atas dipresentasikan
oleh keempat kelompok (Kebebasan Berserikat, Kerja Paksa, Diskriminasi dan Pekerja Anak).
Akan tetapi, presentasi respons tersebut mulai dengan pertama-tama membahas masalah-masalah
yang sama-sama berlaku bagi ke tujuh Konvensi Inti disusul oleh masalah-masalah yang spesifik
pada masing-masing Konvensi.

HAL-HAL YANG DIKUATIRKAN SECARA MENYELURUH TENTANG KONVENSIKONVENSI YANG MUNCUL DARI DIALOG SOSIAL TERSEBUT

1. Apa yang dilakukan oleh ILO untuk mengawasi pelaksanaan Konvensi-konvensi mi?
ILO telah menetapkan suatu prosedur pengawasan untuk memastikan penerapan Konvensikonvensi tersebut di dalam hukum dan di dalam praktek yang merupakan hsl yang paling lanjut
dan semua prosedur internasional seperti itu. Prosedur mi terutama terdini atas suatu sistem dimana Pemerintah melaporkan status penerapan di dalam hukum dan di dalam praktek Konvensikonvensi yang diratifikasi dan didasarkan atas evaluasi obyektif oleh para pakar independen terhadap

cara bagaimana kewajiban-kewajiban dipenuhi dan atas pemeriksaan kasus-kasus oleh badanbadan tripartit Organisasi tersebut. Juga terdapat prosedur istimewa untuk menyelidiki keluhankeluhan tentang pelanggaran atas kebebasan berserikat. Prosedur istimewa mi merupakan suatu
Fax tanggal 26 Agustus 1999(B. Gernigon, Cabang Kebebasan Berserikat), e-mail tanggal 27 Agustus 1999 (Y.
Noguchi, Penerapan Cabang Standar), e-mail tauggal 26 Agustus dan 2 September 1999 (C. Thomas, Cabang Koordinasi
Persamaan dan Hak-hak Azasi Manusia).
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konsep baru dalam hukum internasional yang dikembangkan oleh Badan Pimpinan ILO untuk
melindungi hak-hak para pekarja; mi bersifat baru karena suatu keluhan dapat disanipaikan terhadap
suatu Negara anggota ILO atas pelanggaran kebebasan berserikat apakah Negara anggota tersebut
telah atau belum meratifikasi Konvensi kebebasan berserikat.

Apa yang dapat dilakukan oleh ILO untuk memastikan penerapan Konvensi-konvensi di
dalam hukum dan di dalam praktek?
Berdasarkan Anggaran Dasar ILO, salman semua laporan yang diserahkan kepada ILO oleh
Pemerintah-pemerintah tentang status penerapan di dalam hukum dan di dalam praktek Konvensikonvensi yang diratifikasi (lihat pertanyaan di atas) harus dikomunikasikan kepada organisasiorganisasi yang paling representatif dan para pengusaha dan para pekerja (lihat pertanyaan no. 1 di
bawah Konvensi No. 87 dan 98) sehingga memberikan kepada mereka kesempatan untuk membuat
komentar sendiri atas penerapan Konvensi-konvensi yang diratifikasi. Komentar-komentar demikian
dapat dibuat kepada Pemerintah untuk diteruskan kepada ILO, atau dapat dikirinilcan langsung ke
Kantor. Selain itu, Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar
Perburuhan Intemasional), 1976 (No. 144) dituntut melaksanakan konsultasi dengan organisasiorganisasi yang paling representatif dan para pengusaha dan para pekerja mengenai masalahmasalah yang timbul dalani laporan-laporan tersebut. Indonesia ineratifikasi Konvensi No. 144
pada tanggal 18 Juni 1990.

Apakah ILO dapat mengenakan sanksi apabila suatu Pemerintah tidak melaksanakan
suatu Konvensi yang telah diratifikasi?
Tidak, tidak dapat. Prosedur pengawasan ILO didasarkan atas dialog antara Pemerintah dan
badan-badan pengawasan. Pada prinsipnya, fungsi badan-badan pengawasan ILO bersifat teknis
dan tidak bersifat mengadili dan tidak memperoleh mandat untuk mengenakan sanksi. Kantor

Perburuhan Internasional (sekretariat ILO) menawarkan bantuan kepada Pemerintah guna
membantunya memenuhi kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Konvensi-konvensi yang
telah diratifikasi, atau untuk mencapai kondisi di mana Konvensi dapat dinatifikasi dan diterapkan.

Apakah suatu Konvensi yang diratifikasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada
perundang-undangan nasional?
Itu bergantung pada pengaturan nasional (Konstitusional) yang berlaku dalam hal mi. Di beberapa

negara, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara keberlakuan suatu perjanjian dalam hukum
intemasional dan kebenlakuan suatu perjanjian dalam hukum nasional. Berdasarkan sistem yang
mereka anut, suatu perjanjian menjadi berlaku dalam hukum internasional begitu diratifikasi, tetapi
membutuhkan pengundangan melalui kalangan berwenang nasional yang berkompetensi sebelum
penjanjian tersebut menjadi benlaku dalam hukum nasional. Berdasarkan Konstitusinya, Indonesia
mempunyai sistem dualistik sedemikian. Di negana-negara lain, suatu perjanjian menjadi berlaku
baik dalam hukum intemasional maupun hukum nasional begitu diratifikasi. Berdasarkan sistem
mi Konvensi-konvensi yang diratifikasi niemang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi danipada
perundang-undangan nasional.
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HAL-HAL YANG DIKUATIRKAN TENTANG KONVENSI-KONVENSI TERTENTU
YANG MUNCUL DARI DIALOG SOSIAL TERSEBUT

Konvensi No. 29 don 105 Tentcing Kerjci Pciksci

Apakah persyaratan bekerja lembur merupakan kerja paksa sehingga dilarang oleh
Konvensi No. 29?
Tidak,. sepanjang persyaratan demikian tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan oleh
perundang-undangan nasional, atau perjanjian-perjanjian kolektif (misalnya, sehubungan dengan

lamanya kerja lembur, berapa sering kerja lembur, tambahan pembayaran kerja lembur, dan
sebagainya). Persyaratan untuk kerja lembur merupakan eksploitasi apabila lamanya berlebihan,
tambahan jam kerja tidak diberi imbalan sepatutnya, pekerja tidak menawarkan diii secara sukarela
dan ada risiko mendapat hukuman (misalnya penghentian hubungan kerja) apabila ia menolak.

Apakah ikatan dinas yang dikenakan atas orang-orang (muda) yang telah menyelesaikan
jenis-jenis studi tertentu (misalnya doktor, insinyur) suatu kerja paksa, jika dapat dikenai
hukuman penjara atau denda bila tidak dipenuhi?
Tidak, tetapi hanya bila sejumlah syarat dipenuhi; (a) pelatihan atau ketrampilan teknis yang
didapatkan harus mempunyai nilai istimewa bagi masyarakat untuk pengembangannya; (b) rencana
dinas yang diwajibkan hams bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan mendesak;
(c) lamanya dinas biasanya tidak melebihi dua tahun; (d) orang-orang muda tersebut hams telah
menerima sebelumnya dinas yang diWajibkan sebagai syarat untuk menerima pendidikan tersebut;
(e) orang-orang muda tersebut harus diberikan pilihan bebas di antara bentuk-bentuk kegiatan lain
yang tersedia dan daerah-daerah yang berbeda, dan; (f) dinas tersebut hendalcnya tidak digunakan
untuk kepentingan pribadi atau usaha swasta.

Apakah persyaratan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dipertukarkan dengan
manfaat-manfaat yang diberikan bagi para penganggur semata-mata atas dasar sosial
merupakan kerja paksa?
Tidak, kecuali manfaat tersebut begitu rendah dibandingkan dengan pekerjaan tersebut sehingga,
rencana tersebut memanfaatkan ketidaldeluasaan dengan menawarkan lapangan kerja kepada orang yang tidak mempunyai pilihan lain dengan syarat-syarat yang tidak biasa diterima.

Apakah mutasi yang bertentangan dengan kemauan seorang pekerja merupakan kerja paksa?
Tidak. Pada prinsipnya, setiap hubungan kerja yang normal yang disepakati dengan bebas dapat

mencakup kemungkinan mutasi ke bagian atau lokasi lain dalam suatu perusahaan. Sepanjang
sanksinya (ancaman hukuman) yang berkaitan dengan penolakan untuk dimutasikan tidak
melampaui unsur-unsur yang normal dalam suatu hubungan kerja, mutasi tidak merupakan kerja
paksa.

Apakah penggunaan militer untuk pekerjaan pembangunan nasional atau fasilitas umum,
seperti halnya di Indonesia, merupakan kerja paksa?
Tidak, karena angkatan bersenjata terdiri atas para relawan. Paragraf 2.2(a) Konvensi No. 29
hanya berlaku bagi para anggota tentara yang direkrut berdasarkan undang-undang dinas wajib

58

Bab 4. Menguak Konvensi-konvensi lewat Dialog Sosial

militer. Itu tidak berlaku kepada personil militer karier, juga tidak berlaku kepada para prajurit
yang telah mendaftarkan din dengan sukarela.
Apa yang dimaksud dengan istilab "pekerjaan atan dinas" di Paragraf 2.1 Konvensi No. 29?
Ru merupakan rujukan umum kepada kegiatan manusia yang dapat dilaksanakan untuk melayani
pihak lain. Tidak ada pembatasan dinyatakan mengenai hubungan antara penyedia pekerjaan atau
dinas dan orang yang membebankannya; itu bisa bersifat de facto atau de jure, permanen atau
sementara, diterima secara terbuka atau diam-diam, dibayar atau tidak dibayar.

Apakah pekerja anak-anak dicakup oleh Konvensi No. 29?

Ya, tetapi hanya dalam kasus-kasus di mana persetujuan atas pekerjaan tidak dapat
dipertimbangkan sebagai telah.diberikan secara sah.

Apakah para pekerja migran dicakup oleh Konvensi No. 29?
Ya, tetapi hanya di negara-negara yang telah meratiuikasi Konvensi mi. Di negara-negara tersebut,
Konvensi mi berlaku pada "setiap orang" (Pasal. 2.1.), yang niencakup para pekerj a migran. Dengan

demikian, para pekerja migran Indonesia hanya dicakup oleh Konvensi No. 29 apabila mereka
bekeija di suatu negaa yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.

Konvensi-konvensi No. 87 dan 98 Mengenai Kebebasan Berserikat
Apa prinsip mengenai "organisasi-organisasi yang paling representatif"?
Itu merupalcan pengakuan akan hak-hak preferensi eksklusif tertentu, misalnya sehubungan
dengan perundingan bersama, untuk organisasi-organisasi besar, atas dasar bahwa organsasiorganisasi tersebut mewakili jumlah terbesar orang dalam kategori orang tertentu (para pekerja,
para pengusaha). Akan tetapi, perbedaan antara serikat pekerja yang paling representatif dan serikat
pekerja minoritas seharusnya secara umum dibatasi pada pengakuan akan hak-hak preferensi tertentu
misalnya untuk keperluan seperti perundingan bersama, konsultasi dengan kalangan berwenang
atau penunjukan delegasi ke organisasi-organisasi internasional.

Bagaimana "organisasi-organisasi yang paling representatif" diakui untuk keperluan
perundingan bersama?
Umumnya, pemungutan suara digunakan untuk menentukan organisasi mana yang paling
representatif, disusul oleh sertifikasi berdasarkan perundangan nasional terkait. Akan tetapi,
sejumlah faktor pengaman tertentu perlu ditetapkan bila sertifikasi demikian terjadi, termasuk (a)
sertifikasi harus dibuat oleh suatu badan independen; (b) organisasi representatif harus dipilih
oleh suara mayoritas para karyawan dalam unit yang bersangkutan; (c) harus diakui hak suatu
organisasi di luar yang disertifikasi untuk menuntut suatu pemilihan barn setelah jangka waktu
yang ditetapkan, umumnya 12 bulan, setelah pemilihan sebelumnya

Apa peranan organisasi-organisasi minoritas?
Meskipun organisasi-organisasi minoritas mungkin tidak mempunyai hak eksklusif atau
preferensi seperti yang dimiliki organisasi-organisasi mayoritas, organisasi-organisasi minoritas
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seharusnya masih diizirikan mengembangkan kegiatan-kegiatan dan program-programnya yang
bertujuan untuk memajukan kepentingan para pekerja atau pengusaha. Organisasi minoritas perlu
memiliki cara untuk membela kepentingan pekerjaan para anggotanya (misalnya mengajukan protes
demi kepentingan mereka, termasuk mewakili mereka dalam hal adanya keluhan perorangan),
untuk mengatur administrasi dan kegiatan mereka, dan merumuskan program-program mereka
sebagaimana diatur dalam Konvensi No. 87.

Dapatkah organisasi-organisasi para pekerja melakukan kegiatan politik?
Perkembangan gerakan serikat pekerja dan bertambahnyapengakuan akan peranannya sebagai
mitra sosial di dalam lingkungannya, berarti bahwa organisasi-organisasi pekerja harus mampu
menyuarakan pendapat mereka tentang masalah-masalah politik dalam arti kata yang luas, dan
khususnya untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka di muka umum tentang kebijakan
ekonomi dan sosial pemerintah. Akan tetapi, organisasi-organisasi serikat pekerja tidak seharusnya
melakukan kegiatan politik dengan cara yang kasar dan melampaui fungsi mereka yang sebenarnya
dengan memajukan kepentingan-kepentingan yang secara esensial bersifat politik.

Apakah hak untuk mogok merupakan bagian dan hak kebebasan berserikat?
Ya, hak untuk mogok merupakan kesimpulan hakiki dan hak untuk berorganisasi yang dilindungi

Konvensi No. 87. Itu merupakan unsur esensial dan hak-hak serikat pekerja. dan diakui di
kebanyakan negara sebagai salah satu cara esensial bagi para pekerja dan organisasi mereka untuk
dapat membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial mereka.

Apakah hak untuk mogok merupakan hak mutlak? Kapankah pemogokan menjadi ilegal?
Batasan-batasan tertentu dapatberlaku kepada hak untuk mogok, tergantung pada perundanganundangan nasional. Hak untuk mogok dapat dibatasi atau dilarang: (1) dalam dinas pemerintahan
hanya bagi pegawai pemerintah yang menjalankan wewenang atas nama Negara; atau (2) dalam
pelayanan esensial dalam arti kata yang paling ketat (yakni, pelayanan yang bila diinterupsi akan
membàhayakan kehidupan, keselamatan pribadi atau kesehatan seluruh atau sebagian penduduk).
mi mencakup sektor rumah sakit, pelayanan listrik dan air bersih, pelayanan telepon, pengendalian
lalu lintas udara, penjara dan dinas pemadam kebakaran.

Selain itu, syarat-syarat tertentu dapat ditetapkan dalam perundangan-undangan nasional yang

harus dipenuhi sebelum hak untuk mogok dapat dijalankan. mi dapat mencakup, misalnya,
penuntasan prosedur perdamaian atau mediasi, masa menunggu dan pemberitahuan di muka;
pemenuhan suatu perjanjian bersama; dan persetujuan sebelumnya olehpersentase tertentujumlah
pekerja dalam suatu pemungutan suara secara rahasia untuk mogok. Pada prinsipnya, syarat-syarat
yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang supaya suatu pemogokan menjadi sah hendaknya
masuk akal dan dalam keadaan apapun tidak sampai menetapkan suatu pembatasan substansial
terhadap cara bertindak yang boleh ditempuh oleh organisasi-organisasi serikat pekerja. Dengan

demikian, bila syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang nasional tidak dipenuhi,
pemogokan tersebut akan menjadi tidak sah.

Apakah seorang pengusaha hams mengakui suatu serikat pekerja?
Prinsip umum adalah bahwa para pengusaha, termasuk kalangan berwenang dalam kapasitas
mereka sebagai pihak yang mempekerjakan, untuk keperluan perundingan bersama perlu mengakui
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organisasi-organisasi yang mewakili para pekerja yang mereka pekerjakan. Kegagalan pengusaha
mengakui serikat pekerja untuk keperluan perundingan bersama dapat menyebabkan intervensi
dan kalangan berwenang dalam bentuk yang diatur dalam perundangan-undangan nasional, yang
dapat mencakup pengenaan sanksi-sanksi terhadap praktek-praktek ketenagakerjaan yang tidak
adil.

Apa yang menentukan bahwa diskriminasi merupakan anti-serikat pekerja?
Pekerja, yang didasarkan atas keanggotaan serikat pekerja atau partisipasi dalam kegiatankegiatan serikat, dalam hal akses ke lapangan kerja atau selama hubungan kerja. Dan segala bentuk
diskriminasi anti-serikat pekerja, pemecatan adalah yang paling jelas dan paling serius akibatnya.
Akan tetapi, tindakan-tindakan lain juga dapat menimbulkan prasangka serius terhadap parapekeija
yang bersangkutan; mutasi, pemindahan, penurunan pangkat atau penolakan untuk kenaikan
pangkat, pensiunan paksa, perampasan atau pembatasan semua jenis pembayaran upah, manfaat
sosial, pelatihan kejuruan.

Apakah hak untuk berunding secara leluasa dengan pengusaba sehubungan dengan syarat-

syarat kerja merupakan bagian dan hak kebebasan berserikat?
Ya, serikat-serikat pekerja seharusnya mempunyai hak, melalui perundingan bersama dan caracara sah lainnya untuk berupaya meningkatkan kondisi hidup dan kondisi kerja orang-orang yang
mereka wakili. Kalangan berwenang perlu nienahan diii agar tidak melakukan campur tangan
apapun yang dapat membatasi hak mi atau menghambat pelaksanaan hak mi secara sah, karena hal
demikian akan melanggar prinsip bahwa organisasi pekerj a dan organisasi pengusaha hendaknya
mempunyai hak untuk menyelenggarakan dan merumuskan program-program mereka.

Apakah staf manajerial dan staf pengawasan mempunyai hak kebebasan berserikat?
Ya. Walaupun staf demikian dapat dihalangi agar tidak mengikuti serikatpekerja yang mewakili
para pekerja lainnya, pembatasan demikian hendaknya dibatasi hanya pada staf manajerial dan
pengawas senior dan mereka hendaknya diberi hak mendirikan organisasi sendiri.

Apakah mungkin mempunyai satu saja serikat pekerja pada tingkat perusahaan?
Ya. Para pekerja dan pengusaha dapat dengan sukarela memihh untuk mempunyai satu organisasi
tunggal mewakili mereka, misalnya, untuk menghindari adanya organisasi-organisasi paralel pada
tingkat umum, sektoral atau perusahaan. Akan tetapi, suatu ketentuan undang-undang yang tidak
memberi kuasa untuk mendirikan serikat kedua dalam suatu perusahaan, usahadagang atau profesi
tidak sesuai dengan Pasal 2 Konvensi No. 87. Namun, penting disadari bahwa terdapat perbedaan
mendasar antara monopoli serikat pekerja yang dipaksakan dan situasi di mana para pekerja atau
serikat-serikat mereka secara sukarela bergabung ke dalam satu organisasi. Dalam kasus demikian,

undang-undang seharusnya tidak melembagakan suatu monopoli faktual; para pekerja dan
pengusaha hendaknya tetap bebas memilih untuk mericlirikan organisasi di luar struktur yang ada
bila mereka menginginkan demikian.

Konvensi No. 100 dan 111 Tentang Diskriminasi
1. Apa saja yang termasuk dalam istilah "pemberian upah"?

61

Menguak Konvensi-konvensi Inti ILO Lewat Dialog Sosial Pengalaman di Indonesia

Upah atau gaji pokok/minimum yang biasa dan setiap pembayaran tambahan apapun yang
harus dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, apakah berupa tunai atau dalam bentuk
barang. Ungkapan "setiap pembayaran tambahan" mencakup kenaikan upah karena masa kerja
yang lebih lama, tunjangan perkawinan, peningkatan biaya hidup, penggunaan tempat tinggal dan
subsidi keluarga yang dibayar oleh pengusaha, maupun pembayaran-pembdyaran dalam bentuk
barang seperti cuci pakaian kerja.

Apa yang dimaksud dengan istilah "pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang
bernilai sama"?
Tin memaksudkan bahwa tingkat pemberian upah hendaknya ditetapkan atas dasar isi pekerjaan,
tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin pekerja, Dalam hal mi, istilah "pemberian upah yang
sama untuk pekerjaan yang bernilai sama" mempunyai arti yang lebih luas daripada "pekeijaan
yang sama" atau "pekerjaan yang serupa". Hal itu menyiratkan bahwa suatu teknik penilaian obyektif
digunakan untuk memastikan apakah pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut bidang pekerjaan
yang berbeda bagaimana pun juga dapat memiliki nilai yang sama untuk maksud pemberian upah.

Apakah Konvensi No. 100 mencakup diskriminasi secara implisit?
Ya, Konvensi No. 100 juga mencakup kasus-kasus di mana kriteria yang jelas obyektif seperti
kinerja atau kesulitan dalam pekerjaan secara eksplisit atau implisit didefinisikan atau diterapkan
kepada jenis kelamin pekerja.

Apakah Konvensi No. 100 memungkinkan perbedaan dalam tingkat upah secara umum
di antara berbagai daerah danlatau sektor?
Ya, sepanjang perbedaan-perbedaan mi berlaku sama kepada pria dan wanita.
Apa yang tercakup dalam istilah "pekerjaan clan jabatan" di Paragraf 1.1.(a) Konvensi No.111?

Itu mencakup akses ke pelatihan kejuruan, akses ke lapangan kerja dan jabatan-jabatan khusus,
dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan pekerjaan (Paragraf 1.3 dan Konvensi tersebut). Dengan
demikian, perlindungan yang diatur dalani Konvensi mi tidak hanya berlaku pada perlakuan yang
diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan akses ke lapangan kerja tetapi juga ditawarkan
secara terbuka untuk mencakup kemungkinan mendapatkan akses ke lapangan kerja, dan akses ke
pelatihan kejuruan, tanpa mana setiap kemungkinan nyata untuk masuk akan menjadi tidak berarti,
sebab pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan persamaan mendapatkan kesempatan.

Apakah Konvensi No. 111 melarang perusahaan untuk mempekerjakan pekerja asing
saja pada kedudukan manajemen senior?
Pada dasarnya, ungkapan "keturunan kebangsaan", yang merupakan salah satu alasan
diskriminasi di Pasal 1(a) Konvensi mi, tidak mencakup perbedaan-perbedaan yang dibuat antara

para warga negara dan satu negara dan para warga negara dan negara lain, artinya itu tidak
memaksudkan kebangsaan, melainkan perbedaan yang dibuat antara para warga negara dan negara
yang sama atas dasar tempat lahir seseorang, asal-usul leluhur atau asal-usul bangsa asing. Karena
itu, perbedaan yang dibuat antara dua orang yang semata-mata didasarkan atas kewarganeganaan
mereka tidak termasuk dalam Konvensi mi.
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7. Apakah Konvensi No. 111 memungkinkan perlakuan terhadap wanita pekerja yang telah
menikah seperti wanita pekerja Jajang?
Berdasarkan Konvensi No. 111, perbedaan-perbedaan atas dasar jenis kelamin mencakup
perbedaan-perbedaan yang dibuat secara eksplisit atau implisit, demi kepentingan salah sam jenis
kelamin. Perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas status sipil (seperti telah menikah) dapat
menjadi bersifat diskriminasi apabila perbe4aan demikian menuntut dan salah sam jenis kelamin
sesuatu yang tidak dituntut dan jenis kelamin lainnya. Dengan demikian, perlakuan terhadap wanita
pekerja yang telah menikah seperti kepada pekerja wanita lajang akan bersifat diskriminasi hanya
bila pria pekerja yang telah menikah tidak diperlakukan seperti pria pekerja lajang.

Konvensi No. 138 don 182 Tentong Pekerjci Anak?
Apakah dimungkinkan untuk menurunkan usia minimum untuk diterima dalam lapangan
kerja atau pekerjaan bila Konvensi No. 138 telah diratifikasi dan usia minimum telah
dinyatakan dengan spesifik dalam pernyataan yang diwajibkan?
Tidak, menurunkan usia minimum yang berlaku sekaiang bertentangan dengan prinsip Konvensi
No. 138, yang justru menaikkan secara bertahap usia minimum sebagaimana diatur oleh Pasal 1
dan 2(2) Konvensi mi (lihat, misalnya CEACR, 97, Federasi Rusia dan 98, Tajikistan)

Apa saja jenis "lapangan kerja dan pekerjaan" yang dicakup oleh Konvensi No. 138?
Konvensi mi mencakup semua lapangan kerja dan pekerjaan, terlepas misalnya dan adanya
pembayaran upah atau kontrak kerja formal. (lihat, misalnya, CEACR, 97, Belgia dan Prancis)

Dalam. kondisi-kondisi tertentu, Pasal 8 Konvensi No. 138 memungkinkan pengecualian
bagi larangan atas lapangan kerja atau pekerjaan di bawah usia(-usia) minimum yang
disebutkan, untuk keperluan seperti keikutsertaan dalam pertunjukan kesenian. Apakah
ada pengecualian lain yang dimungkinkan berdasarkan Pasal mi?

Ya, pertunjukan kesenian disebut hanya sebagai contoh dalam Pasal mi. Kemungkinan
pengecualian-pengecualian lain dapat ditemukan dalarn bidang-bidang seperti keperagawatian dan

publisitas, dengan syarat pengecualian-pengecualian demikian dimungkinkan hanya setelah
berkonsultasi dengan organisasi-organisasi para pengusaha dan para pekerj a yang bersangkutan
dan izin untuk kegiatan demikian diberikan dalam kasus-kasus tertentu. (ithat, misalnya, CEACR,
97, Belgia dan Prancis)

Apakah Konvensi No. 138 mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan fasilitas
pendidikan di negara-negara berkembang?

Ya. Konvensi No. 138 rnempunyai klausul-klausul fleksibilitas yang melekat yang
memungkinkan negana-negana dengan fasilitas perekonomian dan pendidikan yang belum memadai
perkembangannya, untuk menetapkan 14 tahun sebagai usia masuk lapangan kerja dan pekerjaan
sebaliknya danipada 15 tahun (Pasal. 2), dan usia 12-14 tahun untuk memasuki pekerjaan ringan
sebaliknya danipada 13-15 tahun (Pasal. 7). Tidalc ada fleksibilitas seperti itu untuk setiap jenis

lapangan kerja atau pekerjaan yang dengan sifatnya atau keadaan pelaksanaanya sendiri
kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral orang-orang muda. Untuk
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jenis pekerjaan mi usia minimum masuk kerja adalah 18 tahun, bagaimana pun keadaan
perkembangan ekonomi dan fasilitas pendidikan di suatu negara. (Pasal. 3 dan Konvensi No. 182).

Juga ada kemungkinan bagi negara-negara berkembang untuk membatasi lingkup penerapan
pada mulanya (Pasal. 5), meskipun beberapa sektor ekonomi hams dicakup sebagai suatu kewajiban:

pertambangan dan penggalian; manufaktur; konstruksi; listrik, gas dan air; pelayanan sanitasi,
angkutan, penyimpanan dan komunikasi; dan perkebunan dan usaha-usaha pertanian lain terutama
produksi untuk tujuan komersial, tetapi tidak termasuk tanah pertanian keluarga atau skala-kecil
yang berproduksi untuk konsumsi lokal dan yang tidak secara teratur mempekerjakan para pekerja
yang dibayar.

Apa yang dapat dianggap sebagai pekerjaan berbahaya? Apakah pekerjaan berbahaya
merupakan bentuk paling buruk untuk kasus pekerja anak?
Menurut Pasal 3(1) Konvensi No. 138 dan Pasal 3(d) Konvensi No. 182 pekerjaan berbahaya
adalah pekerjaan yang, dengan sifat atau keadaan pelaksanaannya sendiri, kemungkinan akan
membahayakan atau merugilcan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Jenis yang persis
dan pekerjaan yang harus dilarang ditentukan oleh tiap negara (lihat 6 di bawah). Menurut paragraf
3 Rekomendasi No. 190, yang melengkapi Konvensi No. 182, pertimbangan perlu diberikan kepada
unsur-unsur berikut pada waktu menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dianggap berbahaya;
(a) pekerjaan yang membuat anak-anak terbuka kepada perlakuan kejam secara fisik, psikologis
atau seksual; (b) pekerjaan di bawah tanah, di bawah permukaan air, pada ketinggian berbahaya
atau dalam ruangan yang terbatas; (c) pekerjaan dengan menggunakan mésin-mesin, perlengkapan
dan alat-alat berbahaya, atau yang melibatkan penanganan atau pmindahan alat-alat berat secara
manual; (d) pekerjaan dalam suatu lingkungan yang tidak sehat yang, misalnya dapat membuat

anak-anak terbuka kepada zat-zat, bahan-bahan atau proses-proses berbahaya, atau kepada
temperatur, tingkat kebisingan atau getaran yang merusak kesehatan mereka, dan; (e) pekerjaan di
bawah kondisi-kondisi yang khususnya sulit seperti bekerja selama jam-jam panjang aiau selama
malam han atau pekerjaan di mana anak-anak secara tidak masuk akal dibatasi di tempat pengusaha.
Menurut Pasal 3 Konvensi No. 182, pekerjaan berbahaya tergolong dalam kategori bentuk terburuk
kasus pekerja anak.

Apakah organisasi-organisasi para pengusaha dan pekerja berperan dalam menentukan
jells pekerjaan apa yang seharusnya dianggap berbahaya bagi anak-anak?
Ya. Menurut Pasal 3(2) Konvensi No. 138, dan Pasal 4(1) Konvensi No. 182, jenis-jenis pekerjaan
yang dianggap berbahaya, harus ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan nasional

atau oleh kalangan berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi .dengan organisasiorganisasi para pengusaha dan organisasi para pekerja yang bensangkutan. Menurut Pasal 4(3)
Konvensi No. 182, pihak-pihak tersebut seharusnya juga dikonsultasi apabila daftar jenis-jenis
pekerjaan yang dianggap berbahaya diperiksa dan direvisi, dan apabila kalangan berwenang yang
berkompeten mengidentifikasi di mana jenis-jenis pekerjaan dernikian terdapat.

Apa yang dapat dianggap sebagal pekerjaan ringan menurut Pasal 7 Konvensi No. 138?
Pada prinsipnya, mi suatu pertanyaan yang hams diatur oleh undang-undang nasional. Syanatsyarat yang harus dipenuhi untuk pekerjaan ringan demikian adalah bahwa pekerjaan tersebut

kemungkinan tidak akan merugikan terhadap kesehatan atau perkembangan anak-anak yang
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dipekerjakan dalam pekerjaan tersebut, dan bahwa keadaannya tidak akan mengganggu
kehadirannya di sekolah, keikutsertaannya dalam program-program orientasi atau pelatihan kejuruan
yang disetujui oleh kalangan berwenang yang berkompeten atau kapasitas mereka untuk mendapat

manfaat dan instruksi yang diterima (Pasal 7). Unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan pada
waktu menentukan pekerjaan ringan mencakup bahwajain-jam bekerja hendaknya tidak melebihi

suatujumlah yang ditetapkan secara spesifik, bahwaj am-jam kerja tersebut tidak bersamaan dengan
jam-jam sekolah, bahwa pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pengawasan yang patut, dan bahwa
pekerjaan yang dilakukan tersebut memungkinkan anak-anak pulang ke rumah di malam han.
Pekerjaan demikian dapat mencakup bekerja sebagai pembantu toko, pengemasan dan menyortir
barang-barang ringan, menjual dan mengantar surat kaban, dan pekerjaan pertanian ringan. Namun,
pada akhimya itu bergantung pada syarat-syarat pekerjaan yang dilakukan apakah itu dianggap
pekerjaan ringan atau tidaic.
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Bab5
ARAH KE DEPAN
TAHUN-TAHUN YANG LALU
Masa sedikit lebih dan setahun yang lalu sejak bulan Mei 1998 ternyata cukup luar biasa kalau
bukan bersejarah dan sudut kemajuan hak-hak azasi manusia dan demokratisasi bagi kepulauan
terbesar mi yang jumlah penduduknya keempat terbesar di dunia - Indonesia. Perubahan-perubahan
politik, ekonomi dan sosial yang terjadi terutama karena globalisasi dan krisis keuangan Asia
tahun 1997, ternyata sangat berpengaruh luas dan mendalarn. Bagi suatu negara yang telah sering
digambarkan sebagai multi-bahasa, multi-agama, multi-budaya dan multi-ras, dampak dan implikasi
maupun tantangan-tantangan yang telah berpusat pada hak-hak azasi manusia, kemerdekaan azasi
dan praktek-praktek demokrasi, bisa sangat kompleks.
Dalam rentetan kejadian selama masa tersebut, Indonesia mendapatkan pengalaman unilc dengan

bergantinya kepemimpinan negara pada bulan Mei 1998, setelah 32 tahun; terbukanya ruang
demokrasi khususnya tentang pelaksanaan kebebasan berbicara dan pers; adanya reaksi terhadap
panggilan populer akan perubahan dan Reformasi; keberhasilan menyelenggarakan pemilu nasional
pertama yang berlangsung demokratis di negeni mi pada bulan Juni 1999, setelah sekian dekade
pemerintahan represif; dan disusul dengan pembentukan pemenintah pertama berdasarkan suara
rakyat dan demokratis.

Di bidang ketenagakerjaan dan hak-hak azasi manusia di tempat kerja, peristiwa-peristiwa
tersebut ternyata signifikan dan dramatis. Konvensi ILO No. 87 yang diratifikasi oleh Indonesia
tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi pada bulan Juni 1998. Kemudian
tiga Konvensi Inti ILO yang lain diratifikasi pada bulan Juni 1999, yaitu, Konvensi No. 105 tentang
penghapusan kerja paksa, Konvensi No. 138 tentang usia minimum untuk diterima di lapangan
kerja, dan Konvensi No. 111 tentang diskniminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Suatu Misi
Kontak Langsung ILO telah diterima pada bulan Agustus 1998. Monopoli serikat pekerja telah
dipatahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri yang barn yang mengatur suatu sistem yang
banu untuk pendaftaran serikat pekerja. Lebih dan sepuluh federasi pekerja yang bebas dan
independen muncul. Para aktivis serikat pekerja yang dipenjarakan dibebaskan dan tahanan.
Pelaksanaan Undang-undang Tenaga Kerja 1997 ditunda untuk mempertimbangkan berbagai
kepnihatinan yang disampaikan oleh ILO, mitra sosial dan kelompok-kelompok Masyarakat Madani.

Suatu konsensus umum juga telah dicapai oleh pemerintah dan para mitra sosial untuk segera
meratifilcasi Konvensi No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk terburuk perburuhan anakanak yang diterima oleh Konperensi Buruh In.ternasional tahun 1999.
Suatu program reformasi undang-undang tenaga kerjajuga telah dilaksanakan oleh pemerintah
dengan segera setelah natifikasi Konvensi ILO No. 87 dan setelah Misi Kontak Langsung ILO
pada tahun 1998, melalui suatu proses yang transpanan berdasarkan dialog sosial dan kerja sama
yang erat dan kemitraan aktif dengan itO. Rancangan undang-uiidang serikat pekerja yang barn
telah disampaikan kepada Sekretaniat Negana/Kabinet yang siap untuk mengajukannya kepada
DPR. Penyusunan rancangan undang-undang penyelesaian perselisthan perburuhan sudah mencapai
tahap final, khususnya mempertimbangkan permintaan dan beberapa wakil serikat pekerja dan
pana pengusaha untuk membentuk pengadilan yang mempenganuhi kasus tenaga kerja. Undangundang Tenaga Kerja yang telah direvisi juga mengalami beberapa penyempumaan khususnya
mencakup ketentuan tentang persamaan gender dan hak serta tunjangan bagi kaum wanita, tenaga
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kerja anakanak, perundingan bersama dan hak untuk mogok. Tujuannya adalah agar rancangan
undang-undang penyelesaian perselisihan dan Undang-undang Tenaga Kerja dapat diserabkan
kepada Sekretariat NegaralKabinet pada bulan Oktober 1999 agar siap disampaikan bersama dengan
undang-undang serikat pekerja yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah baru. Selain
itu, sejumlah kegiatan direncanakan untuk merumuskan rancangan undang-undang pekerja migran
dan undang-undang jaminan sosial yang barn sebelum akhir 1999 dengan tujuan untuk menyeralikan
rancangan atau rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah barn.

Momentum dalam upaya aktif mempromosikan Dekiarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan
Hak-hak Azasi di Tempat Kerja serta standar perburuhan internasional pada umumnya yang tercipta

setelah ditandatanganinnya Surat Pernyataan (Desember 1998) untuk meratifikasi Konvensikonvensi inti ILO, juga dipertahankan oleh pemerintah dan para mitra sosial bekerja sama dengan
ILO sebagaimana ditegaskan oleh dukungan keuangan pemerintah Belanda. Berbagai lokakarya
kelompok tripartit-plus atau individual untuk Peningkatan-kesadaran terus diadakan di berbagai

propinsi dan daerah dengan fokus yang berganti-ganti pada setiap pokok yang dicakup oleh
Konvensi-konvensi inti. Berbagai lokakarya serupa yang membahas semua Konvensi yang telah
diratifikasi dan yang membahas cara pelaporan juga diadakan.
FASE BERIKUTNYA

Dibukanya Sidang Umum badan pembuat undang-undang tertinggi di negara mi, Majelis
Permusyaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 1 Oktober 1999 dan pengambilan sumpah para
anggotanya di Parlemen yang dipilih pada pemilu terakhir dan akhirnya akan memilih presiden
serta wakil presiden mendatang Indonesia, menandai apa yang dapat dianggap sebagai akhir fase
pertama dan awal fase berikutnya dalam pelaksanaan reformasi undang-undang ketenagakerjaan
dan upaya mempromosilcan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja.

Beralih ke suatu fase lain merupakan saat untuk melakukan tinjauan dan mengantisipasi apa
yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya, apakah rancangan undang-undang serikat pekerja yang
barn dengan semua corakbarunya yang menjamin kebebasan berserikat meskipun adanya keberatan-

keberatan dan beberapa serikat pekerja bahwa pandangan mereka tidak sepenuhnya
dipertimbangkan, akan digunakan secara keseluruhan oleh pemerintah barn? Apakah rancangan
undang-undang penyelesaian perselisihan perburuhan yang menumbuhkan keyakinan bahwa suatu
sistem yang sama sekali barn untuk pencegahan dan penyelesaian perselisihan perburuhan yang
efektif, dapat diakses, adil dan cepat, sedang berada di tempat yang sepatutnya? Apakah Undangundang Tenaga Kerja telah ditinjau dan direvisi dengan saksama dengan mempertimbangkan

berbagai keprihatinan yang diajukan oleh para mitra sosial dan ILO, khususnya ketentuanketentuamiya tentang hak-hak kaum wanita dan persamaan jenis kelamin, tenaga kerja anak-anak,
perundingan bersama dan pelaksanaan hak untuk mogok? Apakah perundangan-undangan yang
barn tentang para pekerja migran dan jaminan sosial akan diberikan prioritas yang tinggi?

Pemerintah transisi ("reformasi") telah dikritik oleh beberapa pihak karena gagal menjunjung
supremasi hukum pada umumnya sebagai bagian integral dan gerakan reformasi dan karena tidak
memberi perhatian kepada kebutuhan mendesak untuk mereformasi "budaya penegak hukum".
Dinyatakan bahwa sementara pemerintah telah mengusulkan cukup banyak perundangan-undangan
barn, prinsipnya adalah bahwa hal itu dilakukan seharusnya tidak sekadar untuk membuat undang-

undang, dan ditambahkan bahwa isi beberapa rancangan undang-undang jauh dan memenuhi
kebutuhan untuk melindungi publikatau untuk menjamin hak-hak azasi manusia. Keluhan lain
menyebut tentang "penegakan hukum yang mandek" atau pelaksanaan undang-undang yang tidak
efektif. Dalam beberapa -kegiatan dan dialog peningkatan kesadaran tripartit tentang Konvensi-
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konvensi inti ILO, telah timbul pertanyaan-pertanyaan apakah pemerintah telah diberi tekanan
untuk meratifilcasi Konvensi-konvensi tersebut dan apakah, sebenarnya, Indonesia dan rakyatnya,
mengingat tingkat pembangunannya dan situasi politik dan ekonominya yang mengerikan, benarbenar mampu dan siap pada tahap mi untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Konvensikonvensi tersebut. Pertanyaan lain yang sering diajukan adalah apakah pantas mendahulukan
ratifikasi Konvensi-konvensi daripada pelaksanaannya, mengingat sejarah negara mi tentang mutu
perundangan-undangan dan implementasinya. Namun, meskipun adanya semua keberatan mi,
bangsa Indonesia telah mampu memperlihatkan dengan kebanggaan, pada banyak kesempatan di
masa lalu, bahwa mereka, bahkan dengan keadaannya yang sangat luar biasa, dapat bangkit
mengatasi beberapa situasi politik dan ekonomi yang paling sulit dan menantang yang harus mereka

hadapi. Oleh karena itu, dalam bidang penegakan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat
kerja, apa yang kita saksikan sebagai "cara Indonesia" pantas diberikan dorongan semangat,
pengertian dan dukungan lebih daripada yang lain9
Mengingat semua perkembangan mi, mungkin penting dan krusial untuk diantisipasi bagaimana
kepemimpinan yang baru dalam pemerintah mendatang termasuk dalani Departemen Tenaga Kerja

dan DPR, akan memandang pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai han mi dan posisi yang
diambil oleh pemerintah sebelumnya serta para mitra sosial tentang reformasi undang-undang
ketenagakerjaan dan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja dalam fase pertania? Apakah
pekerjaan dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan sampal selesai?
Apakah suatu program baru atau suatu strategi yang direorientasi akan dligunakan? Apakah prioritas-

prioritas akan tetap sama? Salah satu pertanyaan yang krusial adalah apakah penyelenggaraan
baru tersebut akan memiliki kemauan politik yang dibutuhkan untuk memperkenalkan dan
melaksanakan reformasi sejati dalam masalah-masalah ketenagakrjaan dan sosial? Apa peranan
masa depan ILO dalam nielaksanakan upayanya di bidang mi?
PANDANGAN KE DEPAN
Melihat ke belakang pada apa yang telah dicapai di bidang ketenagakerjaan selama fase pertama,

sejumlah prestasi dapat disebut dengan jelas - ratifikasi empat Konvensi inti ILO, pembebasan
para aktivis tenaga kerja dan penahanan sewenang-wenang, digerakkannya proses legislatif atas
dasar pendekatan tripartit-plus untuk merumuskan rancangan undang-undang ketenagakerjaan,
dan berlanjutnya kegiatan-kegiatan peningkatan-kesadaran dan dialog sosial tentang prinsip-prinsip
dan hak-hak azasi di tempat kerja dan standar-standar perburuhan intemasional pada umumnya,
semua dalam krjasama erat dengan ILO.

Hal-hal positif lainnya dapat ditambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah mampu
menggunakan ratifikasi Konvensi-konvensi inti sebagai jalan untuk mewujudkan reformasi
ketenagakerjaan domestik sebab kewajiban-kewajiban yang bersumber dan ratifilcasi memang
memberikan dorongan dan arah yang penn untuk reformasi perundangan-undangan. Keadaankeadaan khusus di negeri mi juga telah memberikan ILO kesempatan untuk membantu dalam
proses reformasi terutama dalam pengembangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan
hal tersebut justru mengandung pelajaran sehubungan dengan batas-batas bantuan yang mampu
diberikan oleh ILO, demikian pula pendekatan efektif yang akan digunakan dalam hal-hal tersebut.
Tetapi, mungkin penting diingat bahwa dimensi perubahan politilc, ekonomi dan sosial di Indonesia selama tahun yang silam temyata sangat besar dan bahwa dampak perubahan-perubahan mi
pasti akan maican waktu untuk bekerja di seluruh sistem.
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Arab ke depan tak sangsi lagi akan penuh dengan tantangan dan kesempatan. Bagi pemerintah,
para mitra sosial dan kelompok-kelompok sosial atau masyarakat madani lain yang terkait di Indonesia, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menonjol:

Kelanjutan program reformasi ketenagakerjaan yang mengarah kepada penetapan dan
implementasi undang-undang ketenagakerjaan yang baru serta realisasi prinsip-prinsip dan

hak-hak azasi di tempat kerja akan membutuhkan dukungan penuh dan restu dan
kepemimpinan baru di Indonesia termasuk para anggota DPR dan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang barn.
Komitmen dan peranan utama Menteri Tenaga Kerja mendatang dan semua pejabat senior di
Departemen tersebut serta Departemen dan instansi lain yang terkait dalam pemerintahan
akan dituntut untuk mempertahankan momentum untuk perubahan dan reformasi melalui
program-program reformasi di bidang undang-undang ketenagakerjaan dan hak-hak azasi
manusia di tempat kerja.

Keterlibatan dan keikutsertaan penuh dan aktif organisasi para pekerja dan para pengusaha
serta kelompok-kelompok masyarakat madani lainnya dalam semua kegiatan dan pada setiap
tahap proses reformasi undang-undang ketenagakerjaan dan upaya mempromosikan dan
mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di tempat kerja perlu dipertahankan dan dijaniin.

Dalam hal ILO, terdapat sejumlah opsi dan tujuan yang jelas:
Perlu sekali bagi ILO meneruskan pekerjan dan bantuannya ke Indonesia dalam proses reformasi
undang-undang ketenagakeijaan terutama dengan membantu memelihara minat yang tinggi dan
momentum untuk perubahan melalui masá sulit yang akan dihadapi dengan menekankan perlunya
menetapkan suatu kerangka pemndangan-undangan yang sesuai dan praktis.

Lingkup pekerjaan ILO akan mencakup bantuan teknis dalam menyusun rancangan undang-

undang baru yang juga perlu untuk menanggapi masalah-masalah seperti pelaksanaan
perundangan-undangan, pemantapan administrasi ketenagakerjaan, pendirian lembagalembaga barn atau memperkuat kembali atau memperbaharui lembaga-lembaga yang ada
misalnya yang menangani pencegahan dan penyelesaian perselisihan perburuhan, pendaftaran
serikat pekerja, inspektorat ketenagakerjaan, badan-badan konsultatif tripartit, pemantapan

kemampuan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, serta pendidikan dan pelatihan
tentang undang-undang baru dan implementasinya.
Program ILO dalam upaya mempromosikan Dekiarasi Prinsip-prinsip dan Hak-hak Azasi di
Tempat Kerja cukup relevan dan sesuai dengan situasi Indonesia, dengan tujuan tiga ganda
untuk meningkatkan kesadaran di dalam negeri, untuk memperdalam pemahaman tentang
bagaimana prinsip-prinsip dan hak-hak azasi mi memperkuat demokrasi dan pemerataan dalam
pembangunan serta mQmbantu memberdayakan semua wanita dan pria, dan mempromosikan
kebijakan-kebij akan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip dan hak-hak mi dalam praktek
dalam kondisi-kondisi pembangunan di Indonesia.

Unsur utama program mi adalah untuk mempromosikan Dekiarasi tersebut khususnya yang
relevan dengan situasi Indonesia. mi terdiri atas kampanye di media dan pendidikan, riset,
tinjauan-tinjauan sosial, nasihat kebijakan, dukungan hukum, perluasan dukungan bersama
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para mitra sosial dan kelompok-kelompok masyarakat madani lainnya, serta mengilhami
ILO untuk menyempumakan cara-cara menjalin prinsip-prinsip dan hak-hak mi dalam seluruh
pekerjaan ILO.
Selama fase pertama ILO telah niemperlihatkan kemampuannya menanggapi dan secara efektif
menyediakan bantuan teknis yang perlu kepada semua mitra kerjanya di Indonesia cli bidang
undang-undang ketenagalcerjaan dan prinsip-prinsip dan hak-hak azasi di temp at kerja. mi
dicapai melalui Kantor ILO di Jakarta dan SEAPAT dengan dukungan lengkap dan kantor
regional yang berkedudukan di Bangkok dan berbagai departemen teknis dan pimpinan di
kantor pusat ILO di Jenewa. ILO harus berjuang memelihara dan mempertahankan tingkat
bantuan teknis dan dukungan yang telah dliberikannya kepada Indonesia selama mi diperkuat
oleh bantuan dana dan kontribusi serupa dengan apa yang secara murah hati disediakan oleh
pemerintah Belanda selama fase pertama.

Kasus Indonesia telah memberikan ILO kesempatan unik untuk mencapai tujuan utamanya
dalam memperbaiki atau membantu memperbaiki situasi bagi semua, dalam hal mi, orang
Indonesia, dalam dunia kerja: untuk mendapatkan kesempatan yang berkesinambungan

dalam Pekerjaan yang Pantas.
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Lampiran 1. Keputusan Presiden Republik rndonesia No. 83 Tahun 1998

Lcimpircin 1

A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR83TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING
FREEDOM OF
ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANIZE
(KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN
PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa sebagai basil sidang Government Body International Labour Organization di San
Francisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Juni 1948 telah diterima Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize,
(Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak TJntuk
Berorganisasi);
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HKJI 960 tanggal 22 Agustus 1960
tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk
mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION

OF THE RIGHT TO ORGANIZE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK
BERORGANISASI).

Pascil 1
Mengesahkan Convention (Number 87) concerning Freedom ofAssociation and Protection of
the Right to Organize (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak
Untuk Berorganisasi), yang telah diterima di San Francisco, Amerika Serikat, pada tanggal 17
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Juni 1948 sebagai hasil Sidang Governing Body International Labour Organization, yang naskah
aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir
pada Keputusan Presiden mi.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salman naskah aslinya dalain bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, maka yang berlaku adalah salman naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3
Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden mi dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF 11ABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1998
MENTERE NBGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKEAR TANJUNG
LBMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 98
Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARJAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd

Lambock V. Nahattands

74

Lampiran 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1998

Lampiran 2
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR: PER-05/MEN/1 998
TENTANG
PENDAFTARAN ORGANISASI PEKERJA
MENTERI TENAGA KERJA,
Menimbang: a. bahwa pendaftaran organisasi pekerja dalam rangka mendorong pengembangan
organisasi pekerja di Indonesia perlu disesuaikan dengan keadaan dewasa mi;
bahwa dengan perkembangan pembangunan dewasa mi, pendaftaran organisasi
pekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-

03/MEN/1993, sudah sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu diadakan
penyempurnaafl;
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya DasarDasar Dan Pada Elak Untuk Beroganisasi Dan Untuk Berunding Bersama;

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122fM tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet
Reformasi Pembangunan.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PENDAFTARAN
ORGANISASI PEKERJA.

Pasal 1
Dalam Peraturan mi yang dimalcsud dengan:

Organisasi Pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dan,
oleh dan untuk pekerja dan berbentuk serikat pekerja, gabungan serikat pekerja, federasi, dan
konfederasi.
Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja atas dasar lapangan pekerjaan yang bersifat mandiri,
demokratis, bebas, dan bertanggungjawab yang dibentuk dan, oleh dan untuk pekerja, untuk
memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya;
Gabungan Serikat Pekerja adalah beberapa senikat pekerja yang bergabung atas dasar lapangan
pekerjaan;
Federasi adalah gabungan dan gabungan serikat-serikat pekerj a;
Konfederasi adalah gabuñgan federasi.

Pasal 2
Serikat Pekerj a atau Gabungan Serikat Pekerja hams terdaftar pada Departemen Tenaga Kerj a.

Serikat Pekerja dan Gabungan Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh didasarkan atas aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin.
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(3) Pendaftaran Serikat Pekerja atau Gabungan Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sebagai berikut:

Serikat Pekerja di tingkat perusahaan mendaftar pada Kantor Departemen Tenaga Kerjal
Dinas Tenaga Kerja setempat.
Gabungan Serikat Pekerja di Daerah Tingkat II mendaftar pada Kantor Departenien Tenaga
KerjaiDinas Tenaga Kerja setempat.
Gabungan Serikat Pekerja di daerah Tingkat I, mendaftar pada Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja setempat.
Gabungan Serikat Pekerja di tingkat nasional mendaftar pada Departemen Tenaga Kerja
Pusat.

(4) Dalam hal Gabungan Serikat Pekerja menghimpun dirinya dalam federasi, federasi tersebut
memberitahukan secara tertulis kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai dengan tingkatannya.

(5) Dalam hal federasi menghimpun dirinya dalam konfederasi, konfederasi tersebut
memberitahukan secara tertulis kepada Departemen Tenaga Kerja Pusat.

Pciscil 3
(1) Serikat Pekerja dan Gabungan Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
harus mengajukan permohonan pendaftaran yang dilampiri dengan:
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat:
Azas : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Tujuan: - peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- peningkatan keterampilan, pengetahuan dan produktivitas;
- peningkatan perlindungan anggotanya.
Susunan dan nama pengurus;
Nama anggota dalam hal serikat pekerja di tingkat perusahaan;
Nama serikat pekerja di tingkat perusahaan yang sudah terdaftar, dalam hal gabungan serikat
pekerja.

(2) Federasi dan konfederasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5), surat
pemberitahuan harus dilampiri:
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat:
Azas
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Thjuan: - peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
- peningkatan keterampilan, pengetahuan dan produktivitas;
- peningkatan perlindungan anggotanya.
:

Susunan dan nama pengurus;
Nama gabungan serikat pekerja anggotanya yang sudah terdaftar.

Pascil 4
Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1), pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), memberikan
nomor pendaftaran dalam bentuk Keputusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) han kerja
setelah diterimanya perniohonan.
Apabila permohonan pendaftaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) pimpinan instansi sebagaimana dimalcsud dalam pasal 2 ayat (3) mengeluarkan
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surat penolalcan dengan disertai alasan-alasannya selainbat-lambatnya 14 (empat belas) han
kerja setelah menerima permohonan.

Pasal 5
Dalam hal terdapat perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serikat Pekerja,

Gabungan Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi serta keanggotaannya harus

memberitahukan kepada instansi sebagaimana dimalcsud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5).
Dalani. hal pengurus serikat pekerja, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi tidak
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pendaftaran/pemberitahuan dinyatakan batal dengan sendirinya.

Pasal 6
dan mendapat Nomor
Serikat Pekerja dan Gabungan Serikat Pekerja yang telah terdaftar
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berhak mewakili pekerja yang menjadi
anggotanya dalam kegiatan hubungan industrial dan bidang ketenagakerjaan lainnya

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Menteri mi maka Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan yang telah
terdaftar sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01IMEN/1994 dan Organisasi
Pekerja yang telah terdaftar sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/
1993 tetap dapat menjalankan fungsi dan tugasnya.
Dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) han sejak Peraturan mi dikeluarkan, Serikat
Pekerja Tingkat Perusahaan dan Organisasi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
mendaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan mi.
Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan dan Organisasi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah menandatangani Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebelum peraturan mi
dikeluarkan, KKB tersebut tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu berlakunya KKB.

Pascil 8

Dengan ditetapkannya Peraturañ Menteri mi, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
PER-03/MEN/1993 tentang pendaftaran Organisasi Pekerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9
Peraturan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
path tanggal : 27 Mei 1998
MENTERI TENAGA KERJA R.I.
ttd
FAHMI IDRIS
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Lampiran 4

br'

A

PRESIDEN
REPUBLJK NDONESCA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasa 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-undang tersebutberlaku mulai tanggal 1 Oktober 1998;
bahwa perkembangan keadaan politik, ekonomi dan sosial dewasa mi melahirkan
nilai dan aspirasi barn dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan
perlu diakomodasikan melalui perubahan dan penyempurnaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
bahwa untuk melakukan perubahan, penyempurnaan dan penyusunan peraturan
perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun

1997 dibutuhkan waktu, maka dipandang perlu untuk mengubah berlakunya
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997;
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Dengcin Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KBTENAGAKERJMN.

Pasal I
1. Ketentuan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, diubah
menjadi sebagai berikut:
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Pascil 199
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mulai berlaku pada tanggal
1 Oktober Tahun 2000.
2. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25
Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, semua peraturan perundang-undangan yang dinyatakan
tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan, tetap berlaku.
Pciscil II

Undang-.undang mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang mi dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disabkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JIJSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
MENTEPJ NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJUNG
LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 184
Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET Pd
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd

Lambock V. Nahattands
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PRSIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN
UMUM
Setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada
tanggal 3 Oktober 1997, di dalam masyarakat telah terjadi perubahan yang sangat cepat dan
mendasar seiring dengan era reformasi yang sedang berlangsung. Perubahan tersebut mencakup
perkembangan keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang melahirkan nilai dan aspirasi baru.
Perkembangan keadaan yang telah melahirkan nilai dan aspirasi barn dalam masyarakat
khususnya di bidang ketenagakerjaan, perlu diakomodasilcan melalui perubahan dan penyempumaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Mengingat beragamnya tuntutan perubahan oleh masyarakat, diperlukan waktu yang cukup
untuk melakukan perubahan, penyempumaan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan
yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997, maka perlu diadakan perubahan
berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakeijaan menjadi mulai berlaku
pada tanggal 1 Oktober Tahun 2000.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan secara yuridis telah berlaku
sejak tanggal 1 Oktober 1998. Oleh karena itu, untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat
dan aparat penegak hukum perlu ditegaskan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang tentang
Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, maka
semua peraturan perundang-undangan yang dicabut oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 198, tetap berlaku.
PASAL DEMI PASAL

Pascil I

Angka 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tetap berlaku, adalah:

Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);

Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak
dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsbllad Tahun 1925 Nomor 647);
Ordonansi Tahun 1926 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda di
atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi Untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari
Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerabkan dan Luar Indonesia
(Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun
1949 Nomor 8);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-undang Kerja
Tahun 1948 Nomor 12 dan Republik Indonesia Untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1951 Nomor 2);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh
dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor
598);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 8);
Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau
Penutupan (Lock-Out) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan, dan Badan-badan yang
Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); dan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negana Nomor 2912).

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3791
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Lampircin 5
SURAT PERNYATAAN

ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KANTOR ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL
Dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, yang dihadiri oleh
Menteri Tenaga Kerja 111, Fahnii Idris; Deputi Direktur Jenderal ILO, Mr. Kari Tapiola; Asisten Direktur
Jenderal ILO, Mrs. Mitsuko Horiuchi; dan Direktur TLO Jakarta, Mr. IftikharAhmed, pada tanggal 17
Desember 1998, di Istana Negara, hal-hal mendasar dibawah mi telah disepakati:

Pemerintah Indonesia menyatakan ulang komitmennya untuk meratifikasi ketiga Konvensi ILO
tentang Hak Azasi Manusia Mendasar yang belum diratifikasi, yaitu Konvensi ILO No. 105
tahun 1957 Tentang Penghapusan Kerja Paksa atau Kerja Wajib, Konvensi ILO No. 111 Tahun
1950 Tentang Diskriminasi dalain Pekerjaan dan Jabatan dan Konvensi ILO No. 138 Tahun
1973 Tentang Usia Minimum untuk Memasuki Kesempatan Kerja. Sehingga diharapkan ketujuh
Konvensi Hak Dasar ILO tersebut telah diratifikasi pada bulan Juni 1999;
ILO akan memberikan bantuan tehnis (technical assistance) dalam proses Ratifikasi dan dalam
pelaksanaannya;
ILO dan Gugus Tugas Tripartit Indonesia yang akan dibentuk bersama-sama akan menindak
lanjuti Kesepakatan mi.

Kesepakatan mi dicapai dalam rangka memberikan sumbangan pemulihan, pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan peningkatan produktivitas serta mempromosikan persamaan dan keadilan sosial
sesuai dengan Dekiarasi ILO mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar ditempat kerja.

Jakarta, 23 Desember 1998

Atas Nama Pemerintah RI
Menteri Tenaga Kerja,

Atas Nama ILO
Direktur ILO Jakarta,

Ttd

Ttd

Fahmi Idris

Iftikhar Ahmed

Mengetahui
Presiden Republik Indonesia
Ttd

Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie
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Lampiran 6

MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR: KEP-07/MEN/1 999
TENTANG
PEMBENTUKAN TASK-FORCE
RATIFIKASI KONVENSI DASAR ILO
MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang: a. baliwa sebagai tindak lanjut dan Letter of Intent antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Internasional Labour Organization (ILO) pada tanggal 23
Desember 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Dasar ILO perlu dibentuk Task
Force yang terdiri dan unsur Tripartit;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 1221M tahun 1998 tentahg Pembentukan Kabinet
Reformasi Pembangunan;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-28fMen/1994 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERTAMA: PembentUkan Task-Force Ratifikasi Konvensi Dasar ILO yang selanjutnya disebut

sebagai Tim dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan mi.

KEDUA

: Tim sebagairnana dimaksud dalam Amar Pertama bertugas:
mempersiapkan Ratifikasi 3 (tiga) Konvensi Dasar JLO yang belum diratifikasi
yaitu Konvensi No. 105, Konvensi No. 111, dan Konvensi No. 138;
mengadakan sosialisasi 7 (tujuh) Konvensi Dasar ILO;
menginventanisasi peraturan-peraturan yang tidak sejalan dengan ke-7 (tujuh)
Konvensi Dasar ILO;
melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Tenaga
Kerja.

KETIGA

: Dalain melaksanakan tugasnya Tim dapat meminta masukan dan instansi lain.
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KEEMPAT

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Amar
Kedua, Tim dibantu oleh Sekretariat.

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan mi dibebankan pada
anggaran Departemen Tenaga Kerja.

KEENAM

Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam Keputusan mi akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 18-1-99
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

FAHMI IDRIS
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Lampiran J : Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor: KEP-07/Men/1999
Tanggal: 18-1-1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TASK-FORCE RATIFIKASI KONVENS DASAR ILO

KETUA

Drs. Suwarto

- Sekretaris Jenderal

WAKIL KETUA: Drs. Moh. Syaufii Syamsuddin, SH

- Dirjen Binawas

SEKRETARIS

Myra M. Hanartani, SH, MA

- Karo Hukum Depnaker

1. DR. Din Syamsuddin
2. DR. Payaman J. Simanjuntak
3 Sriharto Brodjodarono, SH
Ny. Basani, SH
Harry P. Haryono, SH
Makmur Widodo
Jr. Mulyadi Widodo

- Dirjen Binapenta, Depnaker
- Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja
- Karo Humas dan KLN Depnaker
- Panitera Kepala P4P Depnaker
- Dir. Perjanjian Jnternasional, Deplu
- Dir. Organisasi Jntemasional, Deplu
- StafAhli Mendagri Bidang
Pembangunan, Departemen Dalam
Negeri
- Kepala Bagian PUU Departemen
Pertanian
- Direktur Bina Produksi Departemen
Kehutanan dan Perkebunan
- Kepala Biro Perencanaan Dep.
Perindustrian dan Perdagangan
- Direktur Penerangan Rakyat,
Deppen
- Kepala Biro Hukum dan PUU
Sekretariat Kabinet
- Kepala Sub Bagian Ratifikasi,
Sekretariat Kabinet
- Bannas Urusan Perluasan
Kesempatan Kerja Tenaga Kerja
Wanita Menperta
- Kepala Biro KLN dan Persidangan
Menko Kesra dan TASKIN
- Asmen Menteri Negara
Pendayagunaan BUMN
- Sekretaris Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Departemen
Kehakiman
- Kasie Persiapan, Ditjen Kumdang,
Departemen Kehalciman

ANGGOTA

:

Badia Sibuea, SH
H. Simanjuntak, BSc, SH, MSc
Sudarmasto, S, Teks.

Drs. Semyon Sinulingga
Lambock V. Nahattands, SH
Wisnu Setiawan, SH, MA
Lies S. Siregar, SH

Soedirman, SH
Sofian Djalil
Marsono, Bc, IP, SH

Machmud Azis, SH
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Drs. Badhowi

Drs. Sutarso, Msw
Titale, SH
Brigjen. Baharuddin, SH
Joko Daulat, SH
Dra. H. Sofiaty Mukadi
Abdi Kusumanegara, SH
Saut Pangaribuan, SH
Abdoel Azis R., SR
Nurdin R.
Sucipto
Ir. Suhardi, MSc
H. Purbath Hardjoprajitno, SH
Herman S. Indro, SJ
Drs. R. Moedjianto, SH

Mustafa Badaruddin, SE
Hning W. Wicaksono, ST
(1 orang)

Sekretariat

:

1. Suko Mulyono, SE
Sabeni Endik, SH
Drs. Soejanto W.
Yanuzar Nasution, BcHk
Sumondang, SH
Han Suryatna, BA

- Sesditjen Dikdasmen Dep.
Pendidikan & Kebudayaan
- Widyaiswara, Departemen Sosial
- Kepala Biro Kepegawaian, Dep.
Pariwisata Seth & Budaya
- Kepala Pembinaan Hukum,
Departemen Hankam
- Ketua FSPSI
- Ketua DPP SP Kahutindo
Presidium Reformasi FSPSI
- Ketua Umum DPP SARBUMUSI
- Departemen Hukum SBSI
- Ketua Umum FSBDSI
- PPMI
- Depenas GASPERMINDO
- Sekjen KBM
- SekjenAPllIDO
- Ketua Hubungan Luar Negeri dan
Kerjasama Luar Negeri APINDO
- Ketua Hubungan Industrial dan
Pembelaan Anggota APINDO
- Wakil APINDO Anggota P4 Pusat
- Staf Bantuan ILO APII'TDO
- Departemen Transmigrasi

- Biro Hukum
- Biro Hukum
- Biro Humas dan KLN
- Biro Hukum
- Biro Hukum
- Biro Humas dan KLN

Pembantu Sekretariat:
- Biro Hukum
- Biro Hukum
- Biro Hukum

Paksi Seto, SH
A. Indriati Arif, SH
Marintje Manalu

Ditetapkan di: Jakarta
Padatanggal: 18-1-1999
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
FAHMI IIMUS
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Lcimpiran 7

MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR: KEP-69/MEN/1 999
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYULUH 7 (TUJUH) KONVENSI DASAR ILO
MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan 7 (tujuh) Konvensi Dasar ][LO perlu
dibentuk Tim Penyuluh;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

:

1. Kepiitusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet
Reformasi Pembangunan;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-281Men11994 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERTAMA: (1) Pembentukan Tim Penyuluh 7 (tujuh) Konvensi Dasar ILO yaitu:
Konvensi ILO No : 29 Tahun 1930 tentang Forced Labour.
Konvensi IILO No: 87 Tahun 1948 tentang Freedom of Association and Pro-.
tection of the right to organize.
Konvensi ILO No: 100 Tahun 1951 tentang Equal Remuneration for men and
women workers for work of equal value.
Konvensi ILO No: 98 Tahun 1949 tentang Right to Organize and Collective
Bargaining.
Konvensi ILO No: 105 Tahun 1957 tentang Abolition of Forced Labour.
Konvensi ILO No: 111 Tahun 1950 tentang Discrimination (Employment
and Occupation).
Konvensi ILO No: 138 Tahun 1973 tentang Minimum Age of Admission to
Employment.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penyuluh sebagaimana tercantum dalam lampiran mi.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Amar Pertama mempunyai tugas:
memberikan penyuluhan tentang 7 (Tujuh) Konvensi Dasar ILO sebagaimana
tersebut pada Amar Pertama;
mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan;
melaporkan hasil-hasil tugasnya kepada Menteri Tenaga Kerja.
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KETIGA

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan mi dibebankan pada
anggaran Departemen Tenaga Kerja.

KEEMPAT Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikernudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan mi akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta
padatanggal: 15 Januari 1999.
A.N. MENTERI TENAGA KERJA
Sekretanis Jenderal
ttd
DRS. SUWARTO
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Lampiran : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor: Kep-69/M/1999
Tanggal: 15 Januari 1999

KEANGGOTAAN TIM PENYULUH 7 (TUJUH)
KONVENSI DASAR ILO
KETUA

Drs. Suwarto

SEKRETARIS

Sriharto Brodjodarono, SH

ANGGOTA

- Sekretaris Jenderal Depnaker.

- Kepala Biro Humas & KLN
Depnaker.
Drs. Moh. Syaufii Syamsuddin, SH - Direktur Jenderal Binawas,
Depnaker.
DR. Payaman J. Simanjuntak
- StafAhli Menteri Tenaga Kerja.
I Wayan Nedeng, SH
- Direktur Persyaratan Kerja,
Depnaker.
Drs. Samidi A.M.
- Direktur Bina Lembaga Hubungan
Industrial, Depnaker.
Dr. Tjepy FA, MSc
- Direktur Pengawasan Norma Kerja
Depnaker.
Drs. Amrinal B. MM
Direktur Pengupahan & Jaminan
Sosial, Depnaker.
Drs. TS Panggabean
- Sekretaris Direktorat Jenderal
Binapenta, Depnaker.
Ny. Basani, SH
- Panitera Kepala P4 Pusat,
Depnaker.
Myra M. Hanartani
- Kepala Biro Hukum, Depnaker.
Drs. Semyon Sinulingga
Direktur Penerangan Rakyat, Dep.
Penerangan.
H. Purbadi Hardjoprajitno, SR
Sekretaris Jenderal APINDO.
Herman S. Endro
- Ketua. Hub. Luar Negeri &
Kerjasama Internasional APINDO.
Drs. R. Moedjianto
- Ketua Hubungan Industrial &
Pembelaan Anggota APINDO.
Mustafa Badaruddin, SH
- Wakil APINDO di P4P.
Hning W. Wicaksono, ST
- Staf bantuan ILO - APINDO.
Joko Daulat
- Ketua FSPSI.
Dra. H. Sofiaty Mukadi
- Ketua Umum DPP SPKAHUTINDO FSPSI Reformasi.
Abdi Kusumanegara, SH
- Ketua Umum DPP SARBUMUSI.
Saut Pangaribuan, SH
- Departemen Hukum FSBSI.
Abdul Azis Riambo, SH
- Ketua Umum FSBDSI.
Nurdin R.
- PPMI
Sucipto
- Deppenas GASPERMINDO.
Ir.Suhardi, MSc
- Sekretaris Jenderal Kesatuan
Buruh Marhaenis.
Oktavianto Pasaribu
- ILO Jakarta.
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SEKRETARIAT:
- Biro Hukum.
- Biro Hukum.
- Biro Humas & KLN.
- Biro Humas & KLN.
- Biro Humas & KLN.

Sabeni Endilc, SH
Sumondang, SH
Hariadi Agah, BA
Brasti Rahayu
Purwati Utami

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 15 Januari 1999
A.N. MENTERI TENAGA KERJA
Sekretaris Jenderal
ttd
DRS. SUWARTO
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Lcimpiran 8

PRESIDEN

REPUBLH INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105
CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR
(KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum, sehingga segala bentuk kerja paksa harus dihapuskan;
bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati,

menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Dekiarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948,
Dekiarasi Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional (ILO);
bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Intemasional keempat puluh tanggal 25 Juni
1957 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui ILO Convention No. 105 concerning the
Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Keija Paksa);
bahwa ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia
untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan pelaksanaan hak-hak
dasar pekerj a dalam kehidupan berbangsa dan bemegara;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf; b, c, dan d, dipandang
perlu mengesahkan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced
Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) dengan Undangundang);

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar
1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII!
MPRJ1 998 tentang Hak Asasi Manusia;
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Dengcin persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105
CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO
MBNGENAI PBNGHAPUSAN KERJA PAKSA).
Pascil 1

Mengesahkan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi
ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) yang salman naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Undang-undang mi.

PasaI2
Undang-undang mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan, pengundangan Undang-undang mi dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disabkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGMA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 55

Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I
ttd

Lambock V. Nahattands
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1*)
PR S ltD N

RPUBLIK 1NDONtSIA

PENJELASAN

AlAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105
CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR
(KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
I. UMUM
Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak
dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Hak
asasi manusia diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan BangsaBangsa (PBB), Dekiarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui PBB Tahun 1948,
Dekiarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi ILO. Dengan demikian semua negara
di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.
Salah satu bentuk hak asasi adalah kebebasan untuk secara sukarela melakukan suatu pekerjaan.
Jaminan kebebasan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diatur dalam UUD 1945
Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan tersebut telah diatur dalam ketetapan MPR
RI No. XVII/MPR11998 tentang HakAsasi Manusia dan berbagai peraturan perundang-undangan
lainnya
Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour

Organization (ILO), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan
keputusan-keputusan kedua lembaga intemasional dimaksud.
Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang disetujui pada Konferensi
Ketenagakerjaan Intemasional keempat puluh tanggal 25 Juni 1957 di Jenewa merupakan bagian
dan perlindungan hak asasi pekerja. Konvensi mi mewajibkan setiap negara anggota ILO yang
telah meratifikasi untuk menghapuskan dan melarang kerja paksa yang digunakan sebagai:
alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan
pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi
yang berlaku;
cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
alat untuk mendisiplinkan pekerja;
hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.
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II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 mengenai Kerja Paksa memintasemua negara anggota ILO
melarang semua bentuk kerja paksa atau wajib kerja kecuali melakukan pekerjaan yang berkaitan
dengan wajib militer, wajib kerja dalam rangka pengabdian sebagai warga negara, wajib kerja
menurut keputusan pengadilan, wajib melakukan pekerjaan dalam keadaan darurat atau wajib
kerja sebagai bentuk kerja gotong royong.

Dalam penerapan Konvensi No. 29 Tahun 1930 tersebut ditemukan berbagai bentuk
penyimpangan. Oleh sebab itu dirasakan perlu menyusun dan mengesalikan konvensi yang secara
khusus melarang siapapun mempekerjakan seseorang secara paksa dalam bentuk mewajibkan

tahanan politik untuk bekerja, mengerahkan tenaga kerja dengan daub untuk pembangunan

ekonomi, mewajibkan kerja untuk mendisiplinkan pekerja, menghukum pekerja atas
keikutsertaannya dalam pemogokan atau nielakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial,
kebangsaan, atau agama.

III. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI
Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat
pekerja sebagaimana tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Azas mi
merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah, melarang,
dan menghapuskan segala bentuk kerja paksa sesuai dengan kententuan Konvensi mi.
Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia
telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pelarangan
segala bentuk kerja paksa yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat pekerja.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor XVIIIMPRI
1998 menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan
dengan hak asasi manusia. Disamping itu Presiden Republik Indonesia telah ikut menandatangani
Keputusan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun
1995. Keputusan pertemuan tersebut antara lain mendorong anggota PBB meratifikasi tujuh
konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja, termasuk Konvensi No. 105 Tabun 1957
mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
ILO dalam Sidang Umumnya yang ke-86 di Jenewabulan Juni 1998 telah menyepakati Dekiarasi

ItO mengenai Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja. Deldarasi tersebut menyatakan
bahwa setiap negara wajib menghormati dan mewujudkañ prinsip-prinsip ketujuh Konvensi
Dasar ILO.

Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih dirasakan

adanya penyimpangan. Oleh karena itu pengesahtn Konvensi mi dimaksudkan untuk
meningkatkan perlindungan hukum secara efektif sehingga akan lebib menjamin perlindungan
bak pekerja dan setiap bentuk pemaksaan kerja.

Pengesahan Konvensi mi menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan
melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya bak untuk bebas dan kerja paksa. Hal ml akan
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lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat
internasional terhadap Indonesia.

IV. POKOK-POKOK KONVENSI

Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi mi harus melarang dan tidak boleh
menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk
tujuan pembangunan, alat mendisiplinkan pekerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam
pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi.
Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi mi harus mengambil tindakan yang menjamin
penghapusan kerja paksa dengan segera dan menyeluruh.
Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi hams melaporkan pelaksanaannya.
V. PASAL DEMI PASAL
Pc*sal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka
yang berlaku adalah naskah ash Konvensi dalam bahasa Inggeris.

Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NBGARA REPTJBLIK iNDONESIA NOMOR 3834
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Lampiran 9

PR ES ID EN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING
MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT

(KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK
DIPERBOLEHKAN BEKERJA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 adalah negara hukurn yang menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia sdhingga anak sebagai generasi penerus bangsa wajib
memperoleh jaminan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara
sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektual;
bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati,
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, serta Dekiarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948,
Dekiarasi Philadelphia Tahun 1944; Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional (ILO), dan Konvensi Hik-hak Anak Tahun 1989;
bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan
tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minimum untuk Diperbolelikan Bekerja);
bahwa Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara
terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dipandang
perlu mengesahkan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Ad-

mission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja) dengan Undang-undang;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, Pasal 31, dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVH/
MPR11998 tentang Hak Asasi Manusia;
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTIONNO. 138

CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT
(KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN
BEKERJA).

Pasal 1

Mengesahkan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dengan membuat
suatu Pemyataan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang naskah aslinya dalam bahasa
Inggeris dan terjemahannya dala.m bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian
tidak terpisalikan dan Undang-undang mi.

Pasal 2
Undang-undang mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintalikan pengundangan Undang-undang mi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mel 199
MENTERI NEGARA SEKRETAPJS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 199 NOMOR 56
Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KA]3INET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I
ttd

Lambock V. Nahattands
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR2OTAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138
CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT

(KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK
DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
UMUM
Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan,

sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak
diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-hakAsasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun
1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB Tahun
1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hakhak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati,
menegakkan, dan melindungi hak tersebut.
Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik
maupun mental. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan
tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Intemasional atau International Labour

Organization (ILO), Indonesia menghargai, ménjunjung tinggi, dan berupaya menerapkan
keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud.
Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Intemasional kelima puluh delapan tanggal 26
Juni 1973 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi
mi mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia melampirkan Pemyataan (Dec-

laration) yang menetapkaii bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang
diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI
1. Konvensi No. 5 Tahun 1919 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Indutri, Konvensi No. 7
Tahun 1920 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Kelautan, Konvensi No. 10 Tahun 1921
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mengenai Usia Minimum untuk Sektor Agraria, dan Konvensi No. 33 Tahun 1932 mengenai
Usia Minimum untuk Sektor Non Industri, menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja 14
(empat belas) tahun. Selanjutnya Konvensi No. 58 Tahun 1936 mengenai Usia Minimum untuk
Kelautan,, Konvensi No.59 Tahun 1937 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Industri, Konvensi
No. 60 Tahun 1937 mengenai Usia Minimum untuk Sektor Non Industri, dan Konvensi No. 112

Tahun 1959 mengenai Usia Minimum untuk Pelaut, mengubah usia minimum untuk bekerja
menjadi 15 (lima belas) tahun.
2. Dalam penerapan berbagal Konvensi tersebut di atas di banyak negara masih ditemukan berbagai

bentuk penyimpangan batas usia minimum untuk bekerja. Oleh karena itu ILO merasa perlu
menyusun dan mengesahkan konvensi yang secara khusus mempertegas batas usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun.

UI. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENSI
Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad melindungi hak dasar anak sesuai dengan ketentuan
Konvensi mi.
Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelalcsanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia
telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap
anak.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor XVIJJMPRI
1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai
instrumen PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifilcasi Konvensi
PBB tanggal 30 September 1990 mengenai Hak-hak Anak. Disamping itu Presiden Republik

Indonesia telah ikut menandatangani Keputusan Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai
Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1995. Keputusan pertemuan tersebut antara lain
mendorong anggota PBB meratifikasi tujuh Konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar pekerja,
termasuk Konvensi No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
ILO dalam Sidang Umumnya yang ke-86 di Jenewa bulan Juni 1998 telah menyepakati Dekiarasi

ILO mengenai Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja. Dekiarasi tersebut menyatakan
bahwa setiap negara wajib menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip ketujuh Konvensi
Dasar ILO.
Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-imndangan masih dirasakan

adanya penyimpangan perlindungan hak anak. Oleh karena itu pengesahan Konvensi mi
dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk praktek mempekerjakan anak serta
meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin
perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi, pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan
kesehatan anaic, mengganggu pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan mental
anak.

Pengesahan Koh'ensi mi menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan
melindungi hak dasar anak sebagaimana diuraikan pada butir 5. Hal mi akan lebih meningkatkan
citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional.
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IV. POKOK-POKOK KONVENSI
Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi mi wajib menetapkan kebijakan nasional
untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja.
Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus
diupayakan tidak boleh kurang dan 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan
tidak boleh kurang dan 16 (enam belas) tahun.

Negara anggota ILO mengesahkan Konvensi mi wajib menetapkan usia minimum untuk
diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerj a, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna
menjamin pelaksanaannya.

Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi mi wajib melaporkan pelaksanaannya.
V. PASAL DEMI PASAL

Pcisalj
Apabila terjadi perbedaan panafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka
yang berlaku adalah naskah ash Konvensi dalam bahasa Inggeris.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3835
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PR CS ID C N

RCPUBLIK INDONCSIA

LAMPI RAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING

MINIMUM
AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT

(KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM
UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
PERNYATAAN

MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK
DIPERBOLEHKAN BEKERJA
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan mi menyatakan
bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 (lima belas) tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABI[BIE
Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I
ttd

Lambock V. Nahattands
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Lcimpiran 10

w

k4,.

AA

PRESIDE:N

REPUBLPK !NDONE:SIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR21 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING
DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION
(KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM
PEKERJAAN DAN JABATAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia serta nienjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras,
warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul
keturunan harus dihapuskan;
bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati,
menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan BangsaBangsa, Dekiarasi Universal Hak-hakAsasi Manusia Tahun 1948, Dekiarasi PhiladeiphiaTahun 1944, dan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO);
bahwa Konferensi Ketenagakerjaan Internasional dalam sidangnya yang keempat
puluh dua tanggal 25 Juni 1958, telah menyetujui ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi
ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
bahwa ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia
untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan pelaksanaan hak-hak
dasar pekerj a dalarn kehidupan berbangsa dan bemegara;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, dipandang
perlu mengesahkan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi
dalam Pekerjaan dan Jabatan) dengan Undang-undang;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat(1) dan Pasal 27 Undang-UndangDasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII!
MPR!1 998 tentang Hak Asasi Manusia;
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111
CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENTAND OC-

CUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM
PEKERJAAN DAN JABATAN).

Pasal 1
Mengesahkan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment
and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalain Pekerjaan dan Jabatan) yang salman
naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dan Undang-undang mi.

Pasal 2
Undang-undang mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahican pengundangan Undang-undang ml dengan penempatannya dalam Lembarin Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tangal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SBKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJIJNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 57

Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I
ttd

Lambock V. Nahattands
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PRSIDN

REPUBLtK (NDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR21 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING
DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION
(KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI
DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
UMUM
Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak
dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Hak
asasi manusia diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan BangsaBangsa (PBB), Dekiarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui PBB Tahun 1948,
Dekiarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi ILO. Dengan demikian semua negara
di dunia secara moral dituntut untuk mennghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.
Salah sam bentuk hak asasi adalah persamaan kesempatan, dan perlakuan dalam pekerjaan dan
jabatan. Persamaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan telah diatur dalam UUD 1945
Pasal 27. Ketentuan tersebut telah pula diatur dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR11998
tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Intern ationalLabour

Organization (ILO,), Indonesia menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan
keputusan-keputusan kedua lembaga internasional dimaksud.
Konvensi ILO Nomor 111 niengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan yang disetujui
pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional keempat puluh dua tanggal 25 Juni 1958 di Jenewa
inerupakan bagian dan perlindungan hak asasi pekerja. Konvensi mi mewajibkan setiap negara
anggota ILO yang tefah ineratifikasi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam
pekeijaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik,
kebangsaaii atau asal usul keturunan.

POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAH!RNYA KONVENSI
1. Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 mengenai kesamaan remunerasi dan pengupahan bagi pekerja
perempuan meminta semua negara untuk menjamin pelaksanaan prinsip peigupahan yang sama
bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
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2. Kenyataan menunjukkan bahwa praktek diskriminasi terjadi tidak hanya mengenai prinsip
pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, akan tetapi juga mengenai
perlakuan dan kesempatan dalam pekerjaan danjabatan. Oleh sebab itu dirasakan perlu menyusun
dan mengesahkan Konvensi yang secara khusus melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan
jabatan berdasarkan ras, wama kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau
asal usul keturunan.

Ill. ALASAN INDONESIA MENGESAHKAN KONVENS
Pancasila sebagai falsafah dan pandangan liidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang

Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah, melarang dan
menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan danjabatan sesuai dengan ketentuan
Konvensi mi.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia
telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pelarangan
segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor XVIIIMPRJ
1998 tentang Hak Asasi Manusia menugasi Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai
instrumen PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 18 Desember 1979 mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriniinasi Terhadap wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Disamping itu
Presiden Republik Indonesia telah ikut menandatangani Keputusan Pertemuan Tingkat Tinggi
mengenai Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1995. Keputusan pertemuan tersebut antara

lain mendorong anggota PBB meratifikasi tujuh Konvensi ILO yang memuat hak-hak dasar
pekerja, termasuk Konvensi Nomor 111 tahun 1958 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan
dan Jabatan.
ILO dalam Sidang Umumnya yang ke-86 di Jenewa bulan Juni 1998 telah menyepakati Dekiarasi

ILO mengenai Prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja. Dekiarasi tersebut menyatakan
bahwa setiap negara wajib menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip ketujuh Konvensi
Dasar ILO.
Dalam pengamalan Pancasila dan penerapan peraturan perundang-undangan masih dirasakan
adanya penyimpangan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu pengesahan Konvensi mi
dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga
akan lebih menjamin perlindungan hak pekerja dan setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan
dan jabatan.

Pengesahan Konvensi mi menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan
melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya hak mendapatkan persamaan kesempatan dan
perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Hal mi akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia
dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional.
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IV. POKOK-POKOK KONVENS
Negara anggota ItO yang mengesahkan Konvensi mi wajib melarang setiap bentuk diskriniinasi
dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang
didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal
usul keturunan.

Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi mi wajib mengambil langkah-langkah kerja
sama dalampeningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan, administrasi,
penyesuaian kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan.
Negara anggota ILO yang rnengesahkan Konvensi mi wajib melaporkan pelaksanannya.
V. PASAL DEMI PASAL
Pascil 1
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka
yang berlaku adalah naskah ash Konvensi dalam bahasa Tnggeris.

Pascil 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK iNDONESIA NOMOR 3836
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LAMPIRAN 11

SISTEM STAN DAR ILO
Standar perburuhan internasional diadopsi oleh pemerintah, pekerja dan pengusaha pada Konperensi
Perburuhan Intemasional ILO, setelali diadakan konsultasi tertulis dengan mereka. Standar tersebut

berbentuk Konvensi dan Rekomendasi. Konvensi mengikat suatu negara setelah negara itu
merati/Ikasinya.
SISTEM PENGAWASAN REGULER

Negara-negara yang sudah nieratifikasi suatu Konvensi terikat pada pasal 22 Anggaran Dasar
itO, untuk memberikan laporan tentang undang-undang dan pelaksanaannya dalam bidang yang
dicakup oleh Konvensi itu. Ketentuan pelaporan untuk Konvensi mendasar hak-hak asasi manusia
adalah setiap dua tahun (tiap lima tahun untuk kebanyakan Konvensi lainnya). Bila perlu, laporan

dapat juga diminta diluar jadwal tetap mi. Pemerintah harus mengkomunikasikan laporanlaporannya ke organisasi-organisasi utama yang mewakili pekerja dan pengusaha di negerinya,
yang dapat memberikan komentar mereka tentang penerapan Konvensi itu.
Laporan pemerintah dan komentar dan organisasi pengusaha dan pekerja diperiksa oleh Komite
Tenaga Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (lihat kotak di sebelah kanan), yang
memberikan komentar kepada masing-masing pemerintah tentang upaya mereka dalam menerapkan
Konvensi. Komentar umum dan Komite serta hasil pengamatan mereka terhadap tiap negara
diterbitkan setiap tahun dalam suatu laporan yang dipelajari oleh Komite Penerapan Standar dan
Konperensi Perburuhan Intemasional (lihat kotak di sebelah kanan).
Sistem mi menghasilkan dialog antara negara yang bersangkutan dengan badan pengawas ILO yang,
dalambanyakhal, berkembang menjadi peningkatan bertahap dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi.

PROSEDUR KHUSUS UNTUK KELUHAN

Disamping prosedur pengawasan reguler mi, keluhan dapat diajukan menurut beberapa prosedur
khusus sehubungan dengan kegagalan suatu Negara dalam mematuhi Konvensi yang diratifikasinya
atau prinsip kebebasan berserikat.

Perwakilan (Pasal 24 Anggaran Dasar) - dapat disampaikan oleh organisasi pengusaha atau
pekerja yang melaporkan bahwa suatu negara yang sudah meratifikasi suatu Konvensi tidak
"melaksanakan sepenuhnya". Badan Pelaksana akan menentukan apakah laporan itu dapat diterima
dan, bila demildan, akan menyusun suatu Komite tnipartit dan anggota-anggqtanya untuk rnemeriksa
hal yang dilaporkan itu.

Keluhan (Pasal 26 Anggaran Dasar) - dapat disampaikan oleh suatu negara yang sudah
meratifilcasi Konvensi yang sama, atau oleh suatu delegasi ke Konperensi Perburuhan Intemasional,
atau berdasarkan prosedur yang diadopsi oleh Badan Pelaksana ILO berdasarkan mosinya sendini.
Badan Pelaksana ILO dapat, bila menurut pendapatnya sesuai, menunjuk Komite Penyelidik (Committee of Inquiry) untuk mempertimbangkan keluhan yang disampaikan.
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Komite tentang Kebebasan Berserikat - merupakan badan tripartit dan Badan Pelaksana. Keluhan
kepada Komite hams dibuat oleh organisasi pekerja atau pengusaha atau oleh pemerintah, yang
berisi tuduhan tentang pelanggaran kebebasan berserikat. Masalah demikian dapat dilayani tanpa
membedakan apakah suatu negara sudah meratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan kebebasan
berserikat.

Komite Tenaga AhIi tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendcisi
Komite Tenaga Ahli terdiri dan 20 tenaga ahli independen dalam hukum dan kebijakan
sosial dan berbagai wilayah di dunia. Komite mi bersidang tiap tahun pada bulan Desember
dimana mereka mempelajani dan memberi komentar atas laporan-laporan dan Pemerintah
yang berkaitan dengan Konvensi yang sudah diratifikasi. Komite Tenaga Ahli memberikan
komentar mereka kepada masing-masing negara dalam bentuk basil pengamatan atau
permintaan langsung.

Komite Konperensi tentang Peneropan Standar
mi adalah Komite dan Konperensi Perburuhan Intemasional yang diselenggarakan bulan
Juni tiap tahun. Komite mi, yang terdini dan wakil-wakil pemenmntah, pekerja dan pengusaha,
mempelajari laporan tahunan Komite Tenaga Ahli. Selanjutnya, Komite mi membahas secara
rinci sejunilah masalah yang memerlukan perhatian khusus, yang seringkali berupa kegagalan

serius dalam menerapkan salab satu Konvensi hak asasi manusia. Dalam kasus seperti mi,
Pemerintah yang bersangkutan dibenikan kesempatan untuk menyediakan informasi'dan
penjelasan baru. Semua anggota Komite dapat turut serta dalam pembahasan mi dimana
hasilnya digunakan oleb Komite mi untuk menyusun kesimpulannya.

Permintoan Langsung
Permintaan langsung umumnya digunakan untuk hal-hal penting sekunder atau untuk
meminta penjelasan agar dapat memberikan penilaian yang lebih lengkap tentang upaya
suatu negana. Penilaian mi juga disebanluaskan tetapi tidak diterbitkan dengan cara yang
sama seperti hasil pengamatan.

Pengamatcin
Pengamatan umumnya digunakan bila kasus itu sangat serius atau kasus yang sudali beijalan
lama tetapi mengalami kegagalan untuk penyelesaian kewajibannya atau untuk kasus yang
tidak ada perkembangannya. Hasil pengamatan diumumkan tiap tahun.

Brosur mi berisi rangkuman penjelasan tentang mekanisme pengawasan terhadap standan itO.
Untuk penjelasan lengkap tentang prosedur mi, harap lihat Handbook of Procedures Relating to
International Labour Conventions and Recommendations (ILO, 1995).
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KEBEBASAN BERSERIKAT, HAK UNTUK BERORGANISASI DAN
MENGADAKAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
Kebebasan berserikat adalah inti dan berfungsinya ILO, dan darah daging dan organisasi pengusaha
dan pekerja yang kuat, mandiri dan representatif. Pelanggaran atas hak mi, dimanapun terjadinya,
mengancam berfungsinya para mitra sosial tersebut, dan dengan demikian tidak hanya terhadap

struktur Organisasi tripartit mi melainkan juga terhadap peran serta demokratis mereka dalam
membentuk kebijaksanaan ekonomi dan sosialnya.
Dalam Mukadimah Anggaran Dasar ILO tahun 1919, "pengakuan atas prinsip kebebasan berserilcat"
disebut sebagai salah satu tujuan Organisasi. Selanjutnya, Dekiarasi Philadelphia tahun 1944, yang
dilampirkan pada Anggaran Dasar, berbunyi sebagai berikut:

"Konperensi menegaskan kembaliprinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar Organisasi
dan, khususnya, bahwa 1...] kebebasan menyatakanpendapat dan berserikatpenting artinya
bagi kemajuan yang berkesinambungan;[...]"

Pada waktu suatu negara menjadi anggota ILO, maka negara tersebut secara tidak langsung
menyatakan dukungan tanpa kecuali terhadap prinsip dasar mi.

Dua Konvensi utama yang berkaitan dengan promosi kebebasan berserikat dan kebebasan
mengadakan kesepakatan kerja bersama adalah:

Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)

Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No.98)

Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi ILO mendasar tentang hak-hak asasi manusia
di tempat kerja yang cliharapkan oleh masyarakat intemasional agar tiap negara meratifikasinya.
Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No. 87 sudah diratifikasi oleh 126 negara dan Konvensi
no. 98 oleh 143 negara.

Ciri-ciri utaina kedua Konvensi dirangkum dalam kotak-kotak di halaman berikutnya.
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Konvensi Kebebcisctn Berserikat dan Perlindungan atas Hak
Berorgcinisasi, 1948 (No. 87)
Konvensi No.87 menetapkan hak para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan, untuk mendirikan
dan menjadi anggota organisasi atas pilihan masing-masing tanpa meminta ijin sebelumnya.
Organisasi mereka berhak membentuk dan menjadi anggota federasi dan konfederasi, terrnasuk
di tingkat internasional. Organisasi atau federasi mi harus bebas dan kemungkinan tindakan
pembubaran atau pembekuan semena-mena oleh pemerintah.
Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk menyusun anggaran dnsar dan anggaran rumah tangga
meikasendiri,memi1ihwaki1-waki1 meika dan menyelenggarakankegiatanmereka, tanpacampurtangan
yang dapat membatasi hak mi atau yang mencegah penggunaan hak mereka secara hukum. Ketentuan
untukmendapatkankedudukanhukumbagi organisasipekeijadanorganisasipengUsahatidakbolehdibuat
sedemikian rupa sehingga membatasi penggunaan hak untukberorganisasi.

Dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh Konvensi mi, para pekerja dan pengusaha dan
organisasi-organisasi mereka harus tunduk pada undang-undang negara yang berlaku pada mereka
sebagai warga negara dan organisasi. Namun demikian, undang-undang mi tidak boleh bersifat
sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang diberikan dalam Konvensi. Demilcian pula
pemberlakuan undang-undang itu tidak boleh membawa dampak seperti itu.
Pengecualianduiiprinsiputamahakberorganisasi "tanpapethednan apapun"hanyadiberlakukanterhadap
angkatan bersenjata dan polisi, dimana ketentuan dan peraturan khusus diterapkan path mereka.

Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingcin Bersama, 1949 (No. 98)
Konvensi mi bertujuan melindungi penggunaan hak berorganisasi dan mengusahakan kesepakatan
kerja bersama secara sukarela.

Para pekerja harus juga diindungi terhadap tindakan-tindakan diskriminasi anti-serikat buruh,
terutama tindakan-tindakan yang diperkirakan akan:
Mensyaratkan bahwa seorang pekerja dapat tetap bekerja bila ia tidaic menjadi anggota serikat
buruh atau melepaskan keanggotaannya pada serikat bur
Menyebabkan pemberhentian atau membedakan perlakuan pada seorang pekerja karena
menjadi anggota serikat buruh atau turut serta dalam kegiatan serikat buruh.

Baik organisasi pekerja maupun organisasi pengusaha harus mendapatkan perlindungan yang
memadai terhadap tindakan atau campur tangan antara satu dengan yang lain atau antara wakil
atau anggota mereka, yang meliputi, khususnya,
tindakan yang bertujuan membentuk organisasi pekerja di bawah dominasi organisasi pengusaha;
penyediaan dukungan dalam bentuk uang atau lainnya kepada organisasi pekerja dengan maksud
menempatkan mereka di bawah pengawasan para pengusaha atau organisasi pengusaha.

Negara-negara peratifikasi harus mengambil langkah-langkah untuk mendorong dan
mempromosikan pengembangan sepenuhnya dan penggunaan mekanisme demi tercapainya
kesepakatan bersama tentang ketentuan dan syarat hubungan kerja.
Sebagaimana dalam Konvensi No. 87, ketentuan-ketentuan khusus dapat dibuat untuk anggota
angkatan bersenjata dan polisi. Namun demikian, berbeda dengan Konvensi No. 87, Konvensi
No.98 memungkinkan pengecualian pelaksanaan Konvensi mi bagi pegawai negeri yang terilbat
dalam pelaksanaan administrasi negara.
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KESAMAAN KESEMPATAN DAN KESAMAAN PERLAKUAN DALAM
HUBUNGAN KERJA DAN PEKERJAAN
Dekiarasi Philadelphia tahun 1944 yang merupakan bagian tambahan dan Konstitusi ILO,
menyatakan pada Artikel ll-nya:

"[ 1(a) semua umat manüsia, tanpa membedakan ras, agama atau jenis kelamin, berhak untuk
mencapai kemakmuran dalam mateni dan pengembangan kepercayaan dalam keadaan yang bebas
dan terhormat, jaminan ekonomi dan kesamaan kesempatan;

pencapaian kondisi-kondisi tersebut mungkin dan harus mengandung tujuan inti dan
kebijaksanaan internasional dan nasional;
semua langkah dan kebijaksanaan internasional dan nasional, terutama yang bersifat ekonomis
dan finansial, harus dipertimbangkan dan diterima hanya sej auh bila dapat meningkatkan dan
tidak menghalangi pencapaian tujuan yang mendasar; [....]"
Kedua Konvensi yang berhubungan dengan promosi anti Diskriminasi dan Kesamaan Kesempatan
dan Perlakuan dalam Hubungan Kerja dan Pekerjaan adalah:

Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951 (No. 100)

Konvensi Diskriminasi (mengenai Kesempatan Kerja dan Pekerjaan), 1958 (No. 111)

Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi ILO mendasar tentang haic-hak asasi manusia
di tempat kerja yang diharapkan oleh masyarakat intemasional agar tiap negara meratifikasinya.
Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No. 100 mi sudah diratifikasi oleh 140 negara dan
Konvensi No. 111 oleh 137 negara.

Ciri-ciri utama kedua Konvensi tersebut dirangkum dalam kotak-kotak di halaman berikutnya.
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Konvensi Kescimaan Pengupahan, 1951 (No. 100)
Konvensi Kesamaan Perigupahan mengharuskan Negara yang meratifikasi untuk mengambil
langkah memajukan dan (dimana hal mi konsisten dengan metode yang dibuat untuk penetapan
upah) memastikan pelaksanaan prinsip dan kesamaan pen gupahan bagi tenaga kerja wanita
dan pria untuk pekerjaan yang sama nilainya. Persyaratan mi melampaui kesamaan perlakuan
untuk pekerjaan yang sama" atau "sejenis" dimana nilai dan jenis pekerjaan yang berlainan
harus dibandingkan tanpa diskriminasi atas dasarjenis kelamin.
Pninsip mi berlaku untuk gaji dasar biasa, dan pada penghasilan tambahan lainnya, balk dalam
bentuk tunai atau barang, yang dibayarkan oleh pengusaha.
Konvensi ml menawarkan pilihan metode untukmenerapkan prinsip tersebut, termasuk didalamnya:

Peraturan-peraturan dan perundang-undangan nasional;
Instrumen yang dikenal atau dibuat resmi untuk penetapan gaji;
Persetujuan kolektif antara pengusaha dan pekerja; atau
Kombinasi dan berbagai metode di atas.

Pemerintah hams menjantin pelaksanaan prinsip hii sejauh dalam kedudukannya mempunyai
pengaruh secara langsung atau tidak langsung pada tingkat gaji (contohnya, dimana negara adalah
sebagal pembeni kerja atau dimana tingkat upah tergantung pada kendali negara). Bila tidak
demikian halnya, pelaksanaan konvensi dimaksudkan untuk mempromosikan prinsip tersebut.
MeskipunKonvensi tidakmenghasilkankewajibanyangtanpa syaratuntukmelakukan penilaianobyektif
tentangkeja. KomitePara AhliILO telahmenunjukkanbahwaadopsiprinsipkeijayang sama seharusnya
mengimplikasikan beberapaperbandingan antara pekeijaan yang satu dengan yang lain.

Konvensi Diskriminasi (Kesempatan Kerja dun Pekerjaan), 1958 (No.111)
Negara yang meratifikasi Konvensi mi melakukan promosi kesamaan kesempatan dan perlakuan
melalui kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengakhini segala bentuk cliskiriminasi dalam
kesempatankeija danpekerjaan. Istilah "diskriniinasi" didefinisikan dalani Konvensi sebagai segala
bentuk pembedaan, penyisihan atau pilihan yang dibuat berdasarkan ras, wanna kulit, jenis kelamin,
agama, pandangan politik, asal bangsa atau tata masyarakat yang menyebabkan peniadaan atau
pengurangan kesamaan kesempatan atau perlakuan dalam kesempatan kerja dan pekerjaan.

Diskriminasi harus ditiadakan dalam hal akses ke pelatihan kerja, pekerjan dan keija khusus,
dan serta syarat dan kondisi pekerjaan.
Konvensi mi menetapkan cara bertindak dimana kebijakan nasional yang ditujukan untuk promosi
kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam kesempatan kerja dan pekerjaan tanpa diskriminasi
hams mencakup:

peraturan hukum dan praktek pelaksanaannya yang diskrintinatif harus dicabut;
peraturan hukum yang mempromosikan kebijakan tersebut hanus diberlakukan dan program
pendidikan untuk itu hams dibuat;
kebijakan yang berhubimgan dengan pekerjaan yang langsung di bawah kendall süatu otoritas
nasional harus dikejar;
kebijakan dalambimbingan dan pelatthan kejuruan dan dalam jasa penempatan di bawah kendali
suatu otoritas nasional hams diamati;
Pemerintah hams bekerjasama, dalam segala cara, untuk mempromosikan penerimaan dan
pemberlakuan kebijaksanaan tersebut, dengan organisasi pengusaha dan pekerja.
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PEKERJA ANAK
Anggota paling rentan dalam tenaga kerj a global adalah mereka yang seharusnya belum waktunya
bergabung dalam angkatan kerja tersebut, yaltu anak-anak.
Menurut perkiraan ada sekitar 250 juta anak berumur 5-14 tahun di negara-negara berkembang
yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, 120 juta diantaranya bekerja penuh waktu. Pekerja anak cli
Asia berjumlah sekitar 60% dan jumlah seluruh pekerja anak di dunia.

Banyak anak yang bekerja pada pekerjaan dan industri berbahaya, atau buruh dalam kondisi yang
menempatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka dalam bahaya. Mereka bahkan lebih rentan
daripada orang dewasa terhadap efek negatif dan bahan-bahan yang berbahaya seperti asbestos
dan pestisida yang digunakan di pertanian. Di samping itu, mereka tidak mempunyai cara untuk

melindungi dirinya terhadap situasi-situasi bahaya di tempat kerja mereka, atau terhadap
perdagangan seks, yang berdasarkan definisi adalah bersifat kurang manusiawi terhadap anak yang
diperkerj akan.

Kemiskinan memaksa banyak anak terlibat dalam perjuangan untuk menghidupi dirinya dan
keluarganya. Tetapi pekerja anak juga menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak
yang bekerja, yang tidak mendapat kesempatan bersekolah, bahkan banyak yang tidak sampai
bangku sekolah dasar, mempunyai prospek yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik
dengan upah yang sepadan seperti yang diperoleh orang-orang dewasa. Usaha untuk mencarikan
jalan dan cara mengatasi sikius kemiskinan mi merupalcan perhatian utama ILO.

Sejak pembentukannya, ILO telah menetapkan standar pada usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja di berbagai sektor ekonomi (misalnya industri, pertanian, dan lain-lain) atau dalam beragam
konclisi (misalnya di bawah tanali atau kerja malam). Dua Konvensi utama yang berhubungan
dengan pekerja anak adalah:

Konvensi Usia Minimum, 1973 (No.138)

Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182)

Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi 1LO mendasar tentang hak-hak asasi manusia
di tempat kerja yang diharapkan oleh masyarakat intemasional agar tiap negara meratifilcasinya.
Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No. 138 mi sudah diratifikasi oleh 78 negara.

Ciri-ciri utama kedua Konvensi tersebut dirangkum dalam kotak-kotak dihalaman berikutnya.
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Konvensi Usia Minimum, 1973 (No.1 38)
Negara-negara yang meratifikasi Konvensi No. 138 wajib menetapkan kebijaksanaan nasional
dengan sasaran ganda: penghapusan pekerja anak secara efektif, dan penaikan secara progresif
usia minimum untuk bekeija pada tingkat yang sesuai dengan pertumbuhan utuh mental dan
fisilc anak-anak.

Negara yang meratifikasi wajib menambahkan pada ratifikasinya suatu dekiarasi yang
menyebutkan usia minimum dasar. Usia tersebut tidak boleh kurang dan batas usia wajib
sekolah dan bagaimanapun juga tidak kurang dan 15 tahun. Batasan usia yang berbeda
diperbolehkan untuk negara-negara berkembang dan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Beberapa
pilihan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

C. 138

Umum

Perkecualian untuk
negara berkembang

Usia minimum dasar

15

14

Normal: 18
TANPA PERKECUALIAN

Pekerjaan berbahaya
Dalam kondisi tertentu: 16

Pekerjaanringan

13-15

12-14

Dalam kondisi tertentu, standar usia minimum tersebut tidak diterapkan pada:
pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang muda di sekolah untuk pendidikan
umum, kejuruan atau teknis atau di lembaga pendidikan lainnya, atau pekerjaan yang
dilakukan oleh pemagang yang benusia paling sedikit 14 tahun;
anak-anak yang berperan serta dalam pagelaran seth.
Konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait adalah sam dan kondisi tersebut.
Hal-hal yang juga memerlukan konsultasi semacam itu:

beberapa kategori pekerjaan atau kerja, yang memililci beberapa masalah khusus dan
penting,dapat dilepaskan dan penerapan Konvensi mi;
sektor ekonomi atau jenis-jenis usaha, dimana fasilitas ekonomi dan administrasi tidak
berkembang secara memadai, dapat dilepaskan dan penerapan Konvensi mi, tetapi Konvensi
mi harus selalu diterapkan pada: pertambangan dan penggalian; pabrik; konstruksi; listrik,
gas dan air; jasa kebersihan; perhubungan, penyimpanan dan komunikasi; perkebunan dan
usaha pertanian lainnya yang produksi utanianya untuk tujuan komersil (tetapi bukan
merupakan usaha keluarga atau industri kecil).
Dengan adanya keluwesan yang disediakan Konvensi mi, pemerintah dapat meminta bantuan
ILO dalam memperoleh gambaran kondisi nasional dalam bidang mi sebelum mendaftarkan
ratifikasinya.
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Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Ancik, 1999 (No. 182)
Negara yang meratifikasi wajib mengambil langkah cepat dan èfektif untuk menjamin
pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh semua
orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Bentuk-bentuk terburuk dan pekerja anak terdini dan: (a) segala bentuk perbudakan atau
praktek-praktek semacam itu, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, budak hutang
dan tanah dan kerja paksa atau wajib, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau
wajib dalam konflik bersenjata; (b) penggunaan, perolehan atau penawaran anak untuk
pelacuran, untuk pembuatan gambar porno atau pertunjukan pornografi; (c) penggunaan,
perolehan atau penawaran anak untuk kegiatan haram/terlarang, khususnya dalam produksi
dan perdagangan narkoba seperti yang ditentukan dalam perjanjian internasional terkait; (d)
kerja yang, karena alamnya atau keadaannya dimana kerja itu berlangsung, membahayakan
kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.
Langkah-langkah yang efektif dan terikat waktu untuk menghapuskan bentuk terburuic kerja
anak tennasuk langkah pencegahan, pemindahan dan kerja, rehabilitasi dan reintegrasi sosial
melalui, antana lain, akses kependidikaa dasar gratis dan menjangkau anak-anak yang berada
pada resiko khusus dan memperhitungkan situasi khusus dan anak perempuan.

Organisasi pengusaha dan pekerja meniiliki peran kunci dalam menentukan bentuk-bentuk
terburuk kerja anak, merancang dan melaksanakan program aksi, dan menunjuk mekanisme
pengawasan. Pandangan kelompok lain yang terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat,
penasihat hukum hak-hak anak dan berbagai kalangan profesional dapatjuga dipertimbangkan
pada saat merancang dan inelaksanakan program aksi.
Negana-negaraAnggota ILO dihimbau untuk membenikan dukungan bagi pembangunan sosial
dan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pendidikan semesta.
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PENGHAPUSAN KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA
Kerja paksa ditemukan dalam berbagai bentuk di sepanjang sejarah. Perbudakan karena kalali
perang diikuti dengan perbudakan karena warna kulit dan dimotori oleh kepentingan ekononii.
Perjanjian internasional yang berkaitan dengan penghapusan bentuk-bentuk perbudakan tersebut
hampir tidak ada, pada saat penjajahan atas semangat bukan atas badan oleh rezim politik mulai
terbentuk. Buruh terikat, pelacuran dan penjualan wanita dan anak-anak, dan eksploitasi yang
hampir menyerupai kondisi perbudakan terhadap anak-anak dan pekerja lainnya merupakan
beberapa bentuk kerja paksa masa kini.
ILO telah berjuang melawan kerja paksa sejak pertama berdirinya. Praktek kerja paksa bertentangan

dengan ide keadilan sosial yang mendasari organisasi in Kerja paksalyang dipaksakan dapat
menyuburkan kemiskinan, dan menghalangi pelaksanaan hak asasi manusia mendasar lainnya
seperti kebebasan berserikat dan kebebasan dan diskriminasi.
Anak-anak terutama rentan terhadap kerj a paksa atau perbudakan, karena kelompok minoritas
i, dibandingkan orang dewasa, hampir tidak inungkin mempunyai sarana untuk melepaskan din
dan situasi perbudakan tersebut Anak-anak juga lebih besar kemungkinannya untuk menderita
kerusakan permanen aldbat eksploitasi yang umumnya disebabkan oleh kerja paksa atau perbudakan.

Kedua Konvensi utama yang berhubungan dengan penggunaan kerja paksa ataukerja wajib adalah:

Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)

Konvensi Peughapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
Konvensi tersebut adalah dua dan delapan Konvensi ILO mendasar tentang hak-hak asasi manusia
di tempat kerja yang diharapkan oleh masyarakat internasional agar tiap negara meratifikasinya.
Sampai dengan 11 Oktober 1999, Konvensi No.29 südah diratifikasi oleh 150 negara dan Konvensi
No. 105 oleh 144 negara.

Cini-ciri utama kedua Konvensi tersebut dirangkum dalam kotak-kotak di halaman benikut.
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Konvensi Kerjci Pciksa, 1930 (No. 29)
Konvensi Kerja Paksa mengharuskan masing-masing negara yang meratifikasinya untuk
menghentikan penggunaan kerja paksa atau kerja wajib dalam segala bentuknya dan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya. Kerja paksa atau kerja wajib secara luas didefinisikan
sebagai "semua kerfa atau jasa yang dituntut dan seseorang di bawah ancaman hukuman
dan bahwa si pekerja tidak menawarkan jasanya secara sukarela."
Beberapa bentuk jasa yang diwajibkan, tetapi tidak dimasukkan dalam peraturan Konvensi
tersebut adalah:
Wajib militer untuk pekerjaan yang murni sifatnya militer;
Suatu pekerjaan ataujasa yang termasuk dalam kewajiban penduduk sipil yang umum di
negara dengan pemerintahan yang sah;
Tenaga kerja di penjara yang menjalani tuntutan hukum pengadilan asal dilalcsanakan di
bawah pengawasan pemerintah yang berwenang dan tidak ditempatkan di bawah komando
individu, perusahaan atau asosiasi;
Suatu pekerjaan ataujasa yang dilakukan dalam situasi gawat yang dapat membahayakan
seluruh atau sebagian penduduk, misalnya kebakaran, kebanjiran, kelaparan, gempa bumi,
epidemik ganas atau serangan hama;
Layanan masyarakat yang dilaksanalcan oleh anggota-anggota masyaralcat untuk
kepentingan komunitas yang sama dan dengan konsultasi dengan anggota-anggotanya.

Peraturan-peraturan yang mengijinkan kerja paksa dalam bentuk apa pun yang tidak
diperkecualikan harus dicabut. Negara-negara peratifikasi juga harus menghukum orangorang yang menggunakan secara ilegal kerja paksa atau kerja yang diwajibkan, dan harus
memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan setimpal dan benar-benar dilaksanakan. Untuk
mencapai in Konvensi mengusuilcan agar negara menambah kekuasaan tenaga pengawas
perburuhan untuk menangani kerja paksa atau kerja wajib mi.

Konvensi Penghapusc*n Kerja Paksa, 1957 (No. 105)
Konvensi Penghapusan Kerja Paksa memperkuat Konvensi sebelumnya mengenai Kerja
Paksa. Sementara Konvensi No. 29 mengusahakan penghapusan secara umum kerja paksa

dengan pengecualian beberapa macam kerja wajib, Konvensi No. 105 menentukan
penghapusan kerja paksa untuk lima situasi khusus yang berhubungan dengan penindasan
politis, yaitu kerja paksa atau wajib yang digunakan:
Sebagai cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman untuk pemahaman
atau pemyataan pandangan politik atau pandangan yang secara ideologis bertentangan
dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang sah;
Sebagai cara untuk pengembangan ekonomi;
Sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;
Sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;
Sebagai cara pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa atau agama

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi mi hams bertindak untuk mengambil langkah-

langkah yang efektif untuk melaksanakan penghapusan kerja paksa atau kerja wajib
menyeluruh secepatnya sesuai dengan maksud-maksud di atas.
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KONVENSI-KONVENSI TENTANG HAK ASASI MANUSIA
MENDASAR: INDONESIA DAN ASIA TENGGARA
Indonesia telah mencatat kemajuan penting pada tahun 1998-1999 dengan adanya ratifikasi dan
pematuhan Konvensi-Konvensi ILO.
Tanggal 9 Juni 1998, Indonesia meratifikasi Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan atas Hak Berorganisasi.. Pada bulan Mei 1999, ketiga Konvensi ILO mendasar lainnya
yang mengenai hak-hak asasi manusiajuga telali diratifikasi oleh Indonesia. Langkah mi menjadikan
Indonesia negara pertama di Asia yang meratifikasi tujuh (semua) Konvensi inti tersebut.

Lebih lanjut, Indonesia bermalcsud ineratifikasi Konvensi inti ILO terbaru (No. 182) mengenai
bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang diadopsi oleh Konperensi Perburuhan Internasional
pada bulan Juni 1999.

Posisi terakhir dan Konvensi-Konvensi mendasar tentang hak-hak asasi manusia yang sudah
diratifikasi oleh Indonesia dan negara-negara tetangganya dapat dilihat pada bagan di bawah mi:
C. 29

C. 105

C. 87

C. 98

C. 100

C. 111

C. 138

Indonesia

1950

1999

1998

1957

1958

1999

1999

Australia
Malaysia
PapuaNugini

1932

1960

1973

1973

1974

1973

1957

1958*

1961

1997

1976

1976

1976

Filipina

Singapura
Thailand

1960
1965

1965*

1969

1969

l9xx = Tahun diratifikasi

1953

1953

1953

C. 182

1997

1960

1998

1965
1999

* Konvensi diratifikasi tetapi kemudian dicabut

Kerja Paksa:

Diskriminasi:

Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No.29)
Konvensi Penghapusan Kerja Paksa,
1957 (No.105)

Konvensi Kesamaan Pengupahan,
1951 (No.100)
Konvensi Diskriminasi (Kesempatan Kerja
dan Pekerjaan), 1958 (No.111)

Kebeban Berserikat:

Pekerja Anak:

Konvensi Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan atas Hak Berorganisasi,
1948 (No.87)
Konvensi Hak Berorganisasi dan
Perundingan Bersama, 1949 (No.98)

Konvensi Usia Minimum, 1973 (No.138)
Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999
(No 182)

Penlu diingat bahwa ratifikasi hanya merupakan langkah pertama pelaksanaan suatu Konvensi
ILO: bagian penting dan prosesnya adalah pemberlakuan ketentuan dan Konvensi yang sudah
diratifikasi itu dalam undang-undang dan ketentuan pelaksanaannya.
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Kampanye Untuk Rcitifikcisi
Konperensi Puncak Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen bulan Maret 1995
menghimbau agar pemerintah melindungi dan menghargai hak-hak "dasar pekerja", termasuk
pelarangan kerja paksa dan pekerja anak, kebebasan berserikat dan hak untuk mengadakan
kesepakatan kerja bersama, upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang
sama nilainya, serta anti diskriminasi dalam kesempatan kerja. Kesimpulan mi menggaungkan
suatu konsensus di antara Anggota ILO, sebagaimana tercermin dalam resolusi dalam kerangka
ulang tahun ke.-75 ILO serta orientasi masa depannya yang dihasilkan dalam konperensi tahun
1974, bahwa banyak yang perlu dilakukan agar semua konvensi niendasar ILO diratifikasi.
Pada Bulan Mei 1995, ILO mulai melaksanakan suatu kampanye intensif yang bertujuan untuk
mempromosilcan ratifikasi tujuh konvensi mendasar tentang hak asasi manusia oleh ke 174 negara
anggotanya. Selain itu, sejumlali negara, termasuk Indonesia, sedang dalam proses untuk meratiftkasi
satu atau dua konvensi lagi.
Kampanye mi mempunyai arti khusus di Asia. Hal mi disebabkan oleh berbagai kesulitan yang

dialanii di negara-negara di kawasan mi, seperti yang disajikan di bawah mi:

Kebebascin Berserikcit
Tuduhan telah dilontarkan atas penolakan pengakuan serikat buruh, campur-tangan
pemerintah dalam kegiatan serikat buruh, pembatasan yang tidak semestinya atas hak untuk
mogok, tekanan dan penangkapan atas para aktivis serikat buruh dan pelarangan pekerja
tertentu (misalnya, pegawai negeri) untuk menjadi anggota organisasi.

Kerja Pciksa
Komisi Penyelidik Kerja Paksa di Myanmar (Burma) dalam kegiatannya belum laina mi
menemukan bahwa penguasa dan militer memberlakukan kerja paksa pada penduduk sipil
untuk melakukan pekerjaan memikul barang, pekerjan pembangunan dan pemeliharaan tangsi
militer, kerja pertanian, penebangan kayu dan proyek produksi lainnya, serta pembangunan
dan pemeliharaan jalan, rel kereta api dan jembatan. Di sejumlah negara lain diberlakukan

juga kerja paksa atau kerja wajib untuk tujuan pembangunan. Ada juga masalah dengan
pekerj a kontrak, yang kadang-kadang melibatkan anak-anak, serta pemberlakuan hukuman
kerja bagi mereka yang disalahkan melakukan pelanggaran yang bukan bersifat politik.

Diskriminasi
Pemerataan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap wanita penn ditingkatkan di
semua negara. Beberapa negara telah membenitahukan kepada ILO tentang peningkatan
berbagai program dan unit yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan mi. Diperlukan
lebih banyak upaya untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip persamaan upah untuk pekeijaan

yang sama nilainya dan meningkatkan pemerataan dalam kesempatan kerja dan jabatan
untuk penduduk ash dan kelompok etnik di kawasan mi.
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Pekerja Anak
Pekerja anak berjumlah jutaan di kawasan mi. Mereka seringkali bekerja dalam kondisi
yang memprihatinkan, yang mengeksploitasi dan menghalangi mereka untuk sekolah dan!
atau membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. ILO mempunyai program utama
yang dikenal sebagai IPEC (The International Programme on the Elimination of Child Labour

=Program Intemasional Penanggulangan Pekerja Anak) yang membantu negara-negara
anggota untuk mengatasi masalah pekerja anak. ILO juga sedang mempertimbangkan
pemberlakuan konvensi untuk menghapus "bentuk kegiatan pekerja anak yang paling buruk"
seperti : perbudalcan dan pelilitan utang, pelacuran, perdagangan narkotika dan jenis pekerjaan
lainnya yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.

Dekiarasi ILO Tentang Prinsip-Prinsip Dcisar dan Hak-hcik dcilam
Hubungcin Kerja
Dekiarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-hak dalam Hubungan Kija, yang ditetapkan

pada tahun 1998, menegaskan kembali komitmen para negara anggota "untuk menghargai,
meningkatkan dan mewujudkan dengan fiat baik" hak pekerja dan pemberi kerja atas kebebasan
berserikat dan hak efektif untuk mengadakan kesepakatan kerja bersama, dan berupaya untuk
menghapus segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib, penghapusan efektif atas pekerja anak serta
penghapusan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan jabatan.

Dekiarasi mi menggarisbawahi bahwa semua negara anggota mempunyai kewajiban untuk
menghargai prinsip-prinsip mendasar yang bersangkutan, tanpa membedalcan apakah mereka sudah

meratifilcasi konvensi-konvensi tersebut atau belum. Tindak lanjut dan Dekiarasi mi bertujuan
untuk mendorong negara-negara Anggota agar meratifikasi Konvensi-I<lonvensi mendasar itu.
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PETUNJUK DIAGRAM:
No. 29 : Konvensi Kerja Paksa, 1930
No. 105: Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957
No. 87 : Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi, 1948
No. 98 : Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949
No. 100: Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951
No. 111 : Konvensi Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan), 1958
No. 138: Konvensi Usia Minimum, 1973
Diagram Ratifikasi mi dipublikasikan sejak 11 Oktober 1999.
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