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Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas penerbitan 

buku program pendidikan dan pelatihan (Diklat) sertifi kasi untuk Hakim dan Hakim 

Adhoc yang akan menangani perkara-perkara dari Pengadilan Hubungan Industrial yang 

mencakup kurikulum, silabus dan bahan ajar baik bagi Peserta Diklat maupun Pengajar 

sebagai implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial.

Buku ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Mahkamah Agung RI melaksanakan 

berbagai program pembaharuan yang digariskan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan SK 

Ketua Mahkamah Agung RI No. 140/KMA/SK/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang 

Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 

dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Tentu saja masih banyak program 

lain dalam ke dua dokumen strategis tersebut yang harus dilaksanakan, dan ini komitmen 

untuk terus mendukungnya.

Dalam menyempurnakan sistem diklat, khususnya dalam bentuk Diklat sertifi kasi 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang yang terkait, Mahkamah Agung RI 

mendapat kesempatan bekerja sama dengan International Labour Organization Perwakilan 

Indonesia dan Timor Leste. Pengalaman ILO dalam mengamati masalah-masalah 

ketenagakerjaan secara global menjadi sumber ide yang berharga bagi Mahkamah Agung 

RI dalam mengembangkan kurikulum bagi Hakim yang akan menangani perkara PHI di 

Indonesia.

Namun peran yang sangat penting bagi terbitnya buku program diklat ini, juga 

terletak di tangan para pimpinan Mahkamah Agung RI, para Hakim Agung, Hakim Adhoc 

pada Mahkamah Agung RI, para pejabat struktural di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 
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khususnya Balitbang Diklat Kumdil, serta para hakim, hakim adhoc dan staf lainnya yang 

tergabung dalam Tim penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran bagi 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan yang dibentuk berdasarkan SK 

Ketua Mahkamah Agung RI, No. SK 147/KMA/SK/X/2009 (tim SK 147). Mereka, bersama 

dengan Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI, serta para pakar dari lembaga penelitian 

terkait, yang menorehkan pengalaman, pengetahuan, gagasan, dan cita-citanya ke dalam 

substansi program diklat ini, hingga tersaji dengan baik dihadapan kita. Mereka pula 

yang mengusung konteks ke-Indonesiaan dari program diklat yang diusulkan, agar sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan dan kebijakan 

Mahkamah Agung RI, seperti buku panduan diklat.

Adalah tanggungjawab Mahkamah Agung RI untuk segera mengimplementasikan 

program diklat ini. Sebuah tanggungjawab yang harus segera diwujudkan dengan 

menyesuaikan program kerja, rencana dan alokasi anggaran Mahkamah Agung RI, 

khususnya Balitbang Diklat Kumdil agar sustainability program dapat dijaga.

Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada Ketua Kelompok Kerja Diklat Mahkamah Agung RI, Tim SK 147, 

Balitbang Diklat Kumdil, Tim Pembaharuan, ILO Perwakilan untuk Indonesia dan Timor 

Leste khususnya Peter van Rooij selaku Direktur dan Miranda Fajerman selaku konsultan 

ILO, dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku program diklat sertifi kasi bagi 

hakim Pengadilan Hubungan Industrial ini, sejak awal hingga selesai, mulai dari melakukan 

analisa kebutuhan pelatihan, lokakarya, trainers meeting dan training of trainer, dan lain-

lain. Semoga kerjasama yang produktif ini dapat diteruskan dan dikembangkan lebih luas 

lagi ke depan. Besar harapan saya buku ini bisa menjadi dokumen strategis baru, melengkapi 

berbagai dokumen strategis lainnya, sebagai arahan bagi Mahkamah Agung RI serta pihak-

pihak lain yang berkepentingan, untuk terus menyempurnakan sistem diklatnya agar dapat 

segera menjadi penopang utama terciptanya peradilan yang mandiri, imparsial, kompeten 

dan efektif di Indonesia menuju Badan Peradilan yang Agung.

Jakarta, April 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. M. HATT ALI., S.H., MH.
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Sebagai bagian dari program ILO untuk mendukung memperkuat hubungan industrial 
di Indonesia, Kantor ILO Jakarta berkomitmen untuk mendukung penyelesaian sengketa 
formal melalui bantuan teknis dan kemitraan dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Hubungan Industrial di Indonesia.

Pengadilan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan dan perkembangan hukum 
perburuhan, melalui putusan pengadilan, prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan 
prosedural yang adil dikembangkan dan diterapkan pada situasi nyata untuk menyelesaikan 
sengketa. Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia memiliki peran penting dalam 
memastikan sistem untuk fungsi penyelesaian perselisihan industrial sesuai dengan 
wewenangnya dan mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan, proses yang imparsial dan 
berkeadilan.

Kurikulum untuk hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang baru diterbitkan, telah 
dikembangkan melalui penilaian kebutuhan pelatihan dengan mewawancarai hakim dan 
panitera muda yang bertugas pada pengadilan hubungan industrial dan melalui konsultasi 
dengan dan arahan dari Tim Hakim Pengadilan Hubungan Industrial serta Tim Kurikulum 
dari Mahkamah Agung. Isi dan metode partisipatif penyampaian kurikulum mencerminkan 
sistim pembelajaran orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi 
hakim yang baru diangkat dan menekankan prinsip-prinsip inti dari hukum perburuhan. 
Kurikulum terdiri dari analisis penerapan hukum nasional serta informasi mengenai standar 
perburuhan internasional dan hukum perburuhan komparatif untuk memperkaya perspektif 
hakim yang bertugas di pengadilan di Indonesia.

Standar ketenagakerjaan internasional termasuk dalam kurikulum ini di mana hakim 
mempertimbangkan sumber-sumber hukum internasional untuk menjadi sumber nilai-
nilai yang sangat berharga bagi hakim, dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan 
yang semakin kompleks. Bersama dengan komentar dan analisis dari badan pengawas 
yang relevan, hukum perburuhan internasional memberikan sumber yang berharga bagi 
hakim untuk interpretasi dan inspirasi.

Diharapkan bahwa kurikulum ini akan memberikan kontribusi untuk memperkuat kapasitas 
hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan akan mendukung interpretasi dan penerapan 
hukum yang konsisten di Indonesia. Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk 
melaksanakan secara efektif program ini dan untuk mendukung implementasi, transparansi 
dan resolusi tepat waktu dari perselisihan industrial di Indonesia. Namun, kami percaya 

Kata Pengantar
Kantor ILO Jakarta
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bahwa komitmen yang kuat dan kepemimpinan dari Mahkamah Agung, Tim Pembaharuan 
Mahkamah Agung RI, dan Pengadilan Hubungan Industrial akan mampu memberikan 
hasil yang diperlukan. ILO juga berharap untuk terus bekerjasama di bidang teknis dalam 
mewujudkan penyelesaian sengketa hubungan industrial di Indonesia.

ILO mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung, Tim Pembaharuan, khususnya 
Dr H. Mohammad Saleh, SH, MH., Ketua Muda Perdata Khusus selaku Ketua POKJA DIKLAT 
yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Kepala 
Badan Litbang Diklat Kumdil Siti Nurjanah, SH.,MH., serta IG Agung Sumanatha, SH, MH., 
Kapusdiklat Teknis yang saat ini menjabat sebagai Hakim Agung, untuk memulai dan 
memimpin proses pengembangan kurikulum. ILO juga mengucapkan terima kasih kepada 
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), atas dukungannya dalam penyusunan 
kurikulum ini. 

Jakarta, 4 April 2013 

Peter van Rooij
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste
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Pengenalan Peran 
dan Fungsi PHI

Topik 1.

Tujuan Umum:  Memahami peran dan fungsi serta perkembangan lembaga   
   penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan 

Tujuan Khusus:  

Mampu menjelaskan tujuan dan evolusi hukum ketenagakerjaan • 

Mampu mengevaluasi peran, fungsi dan pengembangan PHI dan peran hakim • 

Mampu menganalisis tipe dan karakteristik kasus yang ditangani oleh PHI• 

ISI Waktu: 90” ISI
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perburuhan 

Peran, Fungsi dan pengembangan 
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Identifi kasi tipe perkara 

30”
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Topik 01: Pengenalan Peran dan Fungsi PHI
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1.1. SEJARAH DAN FILOSOFI HUKUM KETENAGAKERJAAN 

1.1.1. Dasar fi lsafat hukum ketenagakerjaan 

Hubungan hukum yang tercipta dari suatu hubungan kerja atau perjanjian kerja mempunyai 
karakteristik yang khusus dibandingkan dengan hubungan hukum yang tercipta dari 
perjanjian lainnya, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya. 
Karakteristik khusus hubungan pekerja sebagai penerima kerja dan pengusaha sebagai 
pemberi kerja membentuk hubungan yang tidak seimbang. Sedangkan pada hubungan 
hukum karena perjanjian lainnya, kedudukan antara para pihak seolah sejajar. Ada pilihan-
pilihan yang dapat dinegosiasikan antara para pihak tersebut. Akan tetapi dalam hubungan 
kerja ruang negosiasi ini menjadi sempit. Apalagi dalam kondisi saat ini di mana peluang 
kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada. 

Paradigma hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja mengalami 
perubahan sejalan perubahan dalam industrialisasi, demokrasi dan konsep negara. Begitu 
juga dengan istilah yang digunakan dalam menyebut subyek dalam hubungan kerja. Saat 
ini kita lebih sering mendengar istilah pekerja dan pengusaha. Istilah pekerja merupakan 
bentuk transformasi dari budak, kuli atau buruh. Sementara istilah pengusaha merupakan 
bentuk transformasi dari istilah majikan atau tuan. Perbedaan penggunaan istilah tersebut 
menggambarkan paradigma yang berkembang pada masa-masa tertentu terhadap 
hubungan kerja antara pekerja. 

Hubungan kerja antara pemberi kerja yang sering disebut pengusaha dengan penerima kerja 
yang disebut pekerja sering menempatkan pekerja berada pada posisi lemah. Kedudukan 
ini dipengaruhi oleh kekuatan penguasaan sumber daya ekonomi. Pengusaha sebagai 
pemegang modal memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam hubungan kerja dibandingkan 
dengan pekerja. Sementara itu, pekerja dipandang subyek yang hanya menguasai tenaga 
yang dimilikinya. Pekerja juga sering dianggap sebagai obyek dalam hubungan kerja 
ketimbang subyek yang mampu berhadapan dengan pengusaha dalam membentuk 
hubungan kerja. Kedudukan tersebut mengakibatkan pengusaha mempunyai potensi 
melakukan penekanan pada pekerja untuk bekerja secara maksimal. Bahkan, bisa saja 
pengusaha menentapkan standar kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja. Hal 
ini mengakibatkan pekerja berada pada posisi yang lemah baik secara sosiologis maupun 
ekonomis. 

Antara - Jumat, 24 Desember Kirim Kirim via YM Cetak

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat pengaduan kaum pekerja 
tertinggi terkait masalah hubungan kerja dan hak-hak normatif.

Berdasarkan laporan akhir tahun LBH Jakarta, jumlah orang terbantu dalam kasus perburuhan juga 
tergolong banyak. Selama 2010 tercatat 4.697 orang terbantu melalui kerja-kerja sejumlah bantuan 
hukum.
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Kepala Bidang Litbang LBH Jakarta, Restaria Hutabarat Kamis mengatakan, kaum pekerja menjadi 
golongan klien yang paling banyak membuat pengaduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Jakarta sepanjang 2010.

Mereka umumnya adalah masyarakat awam hukum yang hampir putus asa menyelesaikan permasalahan 
hukumnya sendiri hingga akhirnya memutuskan datang ke LBH Jakarta.

“Dilihat dari kategori pengadu, stakeholder LBH Jakarta terbesar adalah pekerja, sebanyak 374 pengadu, 
wiraswasta, 206 pengadu, ibu rumah tangga, 160 pengadu, dan yang tidak bekerja 159,” katanya.

Sebagian besar buruh yang datang ke LBH Jakarta tersebut, kata Restaria, mengadukan masalah 
hubungan kerja dan hak normatif mereka yang bermasalah.

“Masih ada buruh yang menghadapi PHK, kontrak, outsourching yang bermasalah. Pelanggaran 
upah, cuti, tidak ada Jamsostek, tidak ada kepastian kerja, lembur tidak dibayar, dipecat tanpa dapat 
pesangon, dan jaminan sosial lainnya,” kata Restaria.

Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat adanya pengaduan terkait kebebasan buruh dalam berserikat 
hingga berujung pada kriminalisasi pekerja. “Meskipun jumlah pengaduannya sedikit, tapi dampaknya 
struktural,” ujar Restaria.

Banyaknya pengaduan oleh pekerja terkait masalah ketenagakerjaan tersebut menurut Restaria, 
menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kaum pekerja untuk berani menuntut haknya.

Laporan akhir tahun LBH Jakarta juga menunjukkan terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang 
menggunakan jalur pembelaan hukum alternatif melalui LBH Jakarta.

Tahun ini, LBH Jakarta menerima 1.150 total pengaduan dengan 146.478 orang yang terbantu.

Jumlah pengaduan tersebut merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terkahir. Sedangkan jumlah 
orang yang terbantu di 2010 menurun dibanding tahun lalu.

Sumber: antaranews. 

Unsur pokok dalam hukum ketenagakerjaan

serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis;• 
mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha;• 
adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah • 
sebagai balasa jasa;
mengatur perlindungan pekerja, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, • 
melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan sebagainya.

 Kondisi yang tidak seimbang tersebut menuntut adanya upaya yang dapat memberikan 
perlindungan bagi pekerja. Perlindungan yang diberikan dapat dari sisi yuridis maupun sosial 
ekonomis. Dari sisi yuridis, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang 
dapat mengatur kepentingan antara pengusaha dan pekerja serta menjamin perlindungan 
bagi pekerja dalam menjalankan hubungan kerja. Dari sisi sosial ekonomis, maka pemerintah 
perlu membentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hak-hak 
sosial ekonomi pekerja. Berbagai peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 
yang dibentuk oleh pemerintah melengkapi ketentuan dalam hubungan kerja yang 
bersumber dari perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. 
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Pengaturan hubungan ketenagakerjaan sering disebut dengan hukum ketenagakerjaan. 
Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi buruh terhadap 
kekuasaan dari pengusaha atau pemilik modal. 

Perkembangan industrialisasi di tingkat global yang menciptakan adanya fl eksibilitas 
sistem ketenagakerjaan berdampak terhadap rentan dan minimnya perlindungan bagi 
pekerja. Hak-hak pekerja terkadang menjadi pilihan manajemen untuk mengurangi beban 
biaya perusahaan karena berbagai perubahan dan tuntutan efi siensi. Pihak pengusaha 
atau pemilik modal pun dalam menjalankan usahanya sudah pasti tidak mau dirugikan 
dengan berbagai biaya yang telah mereka keluarkan. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa 
yang dilakukan pengusaha adalah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan tersebut ke 
dalam penghitungan harga jual produk sehingga harga menjadi lebih tinggi, artinya beban 
pengusaha juga dialihkan pada konsumen. Cara yang tidak pernah ditinggalkan oleh 
pengusaha adalah memindahkan beban tersebut pada gaji pekerja. Menurut pemilik modal 
atau investor, upah pekerja merupakan biaya produksi yang paling lentur, sehingga jauh 
lebih mudah menekan upah pekerja dengan tetap mempertahankan upah tetap rendah 
daripada harus berhadapan dengan kekuatan birokrasi yang berkuasa dan pasar. Jika kondisi 
semacam ini, maka lagi-lagi pekerja lah yang harus menanggung beban pengusaha.1

Negara sebagai penengah diharapkan mampu menjadi jembatan dalam mencapai 
keseimbangan pola hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Akan tetapi Negara 
dalam suasana persaingan global ini juga dihadapkan pada kepentingan untuk memajukan 
industrialisasi. Konsekuensinya adalah menarik investasi dalam skala yang besar Agar 
bisa bersaing dengan negara lain untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan 
kompetitif. Indonesia misalnya menggunakan suatu cara yang dianggap dapat menjadi 
daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, yaitu dengan cara menawarkan 
upah murah bagi pekerja. Selain itu adalah pembatasan ruang gerak dan hak pekerja untuk 
berpartisipasi secara politik dan melakukan demonstrasi yang semestinya menjadi hak 
pekerja sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.2 

Kondisi ini membuat Negara berada dalam posisi dilematis. Pada satu sisi memajukan 
industri menjadi kebutuhan dalam meningkatan pendapatan negara dan membuka 
peluang kerja yang luas, akan tetapi industrialisasi mengharuskan adanya investasi. Di sisi 
lain, Negara harus menjamin perlindungan terhadap pekerja. Negara seharusnya berada 
di dua sisi yaitu sisi pengusaha dan pekerja karena masing-masing mempunyai kekuatan. 
Pengusaha dapat mengancam membatalkan atau menghentikan investasinya jika kebijakan 
Negara tidak berpihak pada mereka. Begitu pula pekerja mempunyai kekuatan untuk 
menghentikan sementara pekerjaannya dengan melakukan mogok kerja. Implikasi dua 
ancaman ini sangat besar terhadap perekonomian nasional. Pada prakteknya, Negara lebih 
mementingkan penciptaan iklim investasi dengan mengabaikan perlindungan hak-hak 
pekerja. 

1 Sutinah, Konfi k Industrial: Tarik-Ulur antara Kepentingan Negara, Pengusaha dan Buruh. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 
Volume 21, Nomor 1:36-42. Hal. 3. http://mkp.fi sip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=58:konfi k-
industrial-tarik-ulur-antara-kepentingan-negara-pengusaha-dan-buruh&catid=34:mkp&Itemid=62

2 Ibid.
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Keberpihakan Negara terhadap pemilik modal sudah berlangsung lama dan dalam berbagai 
bentuk, misalnya mulai dari pemasungan hak berorganisasi, larangan mogok, politik upah, 
politik shift, politik pengendalian dan pengendalian politik, tindak kekerasan terhadap 
aksi-aksi kaum pekerja dan penangkapan serta pemenjaraan para aktivisnya. Belum lagi 
ditambah dengan pemberian upah yang sangat rendah, lingkungan pemukiman yang 
kumuh, hingga kondisi kerja pabrik yang rawan kecelakaan3 Dalam hubungan industri ini, 
Negara seharusnya berposisi netral sebagai penengah terutama sebagai policy maker dan 
mediator dalam menyelesaikan konfl ik ketenagakerjaan.

Dalam menjaga hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, Indonesia menerapkan 
konsep hubungan industrial Pancasila. Pada awal munculnya, konsep ini bernama hubungan 
ketenagakerjaan Pancasila. Konsep yang mulai dikembangkan pada pelaksanaan Seminar 
Nasional Hubungan Ketenagakerjaan Nasional di Jakarta pada Desember 1974.4 Dalam 
perkembangannya, istilah tersebut berganti menjadi hubungan industrial Pancasila. UU 25 
Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mendefi nisikan hubungan industrial Pancasila dalam 
ketentuan umum. Akan tetapi, kata Pancasila tidak tercantum dalam UU 13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan. UU 13/2003 hanya mendefi nisikan hubungan industrial. 

Pasal 1 angka 15 UU 13/2003 mendefi nisikan hubungan industrial adalah:

“suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang 
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang 
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”.

Pengertian hubungan industrial dalam UU 13/2003 tersebut menggabungkan pengertian 
hubungan industrial dan hubungan industrial Pancasila yang terdapat dalam UU 25/1997. 
Jadi makna hubungan industrial Pancasila tetap terdapat dalam hubungan industrial yang 
diatur dalam UU 13/2003. 

Konsep ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa 
dalam pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia. Pekerja, pengusaha dan pemerintah 
sebagai para pelaku proses produksi barang dan jasa harus melaksanakan Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari di tempat kerja agar terjadi hubungan yang serasi, selaras dan 
seimbang. Hubungan industrial Pancasila menekankan hubungan kemitraan yaitu pekerja 
dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam proses produksi. Pekerja dan pengusaha 
wajib bekerjasama serta membantu dalam kelancaran usaha dalam meningkatkan 
kesejahteraan dan menaikkan produksi. Hubungan kerjasama ini juga harus tercermin 
dalam pemerataan hasil perusahaan.5 

Konsep ini yang membedakan antara hubungan industrial Indonesia dengan hubungan 
industrial lainnya. Hubungan Industrial Pancasila memiliki ciri khusus: 

a. Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan sekedar mencari 
nafkah tetapi juga pengabdian kepada Tuhan, sesama manusia, masyarakat, bangsa 
dan Negara. 

3. Ibid.

4. H Zainal Asikin. Hubungan Industrial  Pancasila dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan. (Kota?:Rajawali Pers, 1993). hlm. 235. 

5. Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafi ka,hlm. 26. 
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b. Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai 
manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat.

c. Melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang 
bertentangan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan. 

d. Memandang setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus 
diselesaikan dengan jalan dilakukan secara kekeluargaan.

e. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dicapai 
bukan berdasarkan atas perimbangan kekuatan tetapi atas dasar rasa keadilan dan 
kepatutan. 

 

1.1.2.  Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 

Berbagai literatur mengenai hukum ketenagakerjaan, melihat sejarah hukum ketenagakerjaan 
di Indonesia dari sisi pembabakan kekuasaan politik di Indonesia yang dibagi dalam tiga 
periode, yaitu:

1.  Periode sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945;  

2.  Periode setelah Proklamasi 17 Agustus 1945; dan

3.  Periode setelah reformasi 1998. 

 

 Periode sebelum Proklamasi  17 Agustus 1945

Pada masa sebelum proklamasi, perkembangan hukum ketenagakerjaan dapat dibagi dalam 
tiga masa yaitu masa perbudakan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa penjajahan 
Jepang.  

Pada masa perbudakan, hukum ketenagakerjaan banyak dipengaruhi oleh hukum adat. 
Praktek hubungan kerja yang juga berkembang pada masa perbudakan adalah perhambaan 
dan peruluran. Pada masa Hindia Belanda, terdapat tiga tahapan perkembangan hukum 
ketenagakerjaan yaitu masa pendudukan Inggris, masa kerja rodi dan masa poenali sanctie. 
Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, dikenal romusha dan kinrohosyi. 

 

 Periode setelah Proklamasi  17 Agustus 1945

Pada masa setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dibagi dalam dua periode kekuasaan yaitu 
masa kekuasaan Presiden Soekarno dan masa kekuasaan Presiden Soeharto. Pada masa 
kekuasaan Soekarno, pembentukan hukum ketenagakerjaan baru mulai pada tahun 1948 
dengan dibentuknya UU No. 12/1948 tentang Undang-Undang Kerja. Pada tahun yang 
sama, juga dibentuk UU No. 23/1948 tentang Pengawasan Perburuhan. Pembentukan 
undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan undang-undang lainnya 
sampai dengan sekitar tahun 1961. 

Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, hukum ketenagakerjaan tidak banyak mengalami 
perkembangan atau perubahan. Namun, pada masa ini kekuasaan politik melakukan 
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intervensi terhadap serikat pekerja. Pekerja hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja 
dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). 

 

 Periode setelah Reformasi 1998

Periode ini dibagi dalam empat kekuasaan pemerintahan yaitu kekuasaan Presiden BJ 
Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Presiden BJ Habibie, pemerintah Indonesia 
meratifi kasi konvensi international antar lain: (i) Konvensi ILO No, 87 Tahun 1948 tentang 
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (concerning Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize), Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 
tentang Pembatasan Usia Anak untuk Bekerja (Concerning Minimum Age for Admission to 
Employment), dan Konvensi ILO No. 182 tentang Tindakan Segera untuk Menghapus dan 
Mengurangi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (Concerning the Immediate Action to 
Abolish and to Eliminate the Worst Forms of Child Labour). Selanjutnya, pada masa Presiden 
Abdurrahman Wahid dibentuk UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
Pembaruan hukum perburuhan dilakukan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. 
Pada masa ini dibentuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini menggantikan 
15 peraturan perundang-undangan bidang ketenakerjaan. Selain itu, pada masa Presiden 
Megawati Soekarnoputri juga dibentuk dua undang-undang penting lainnya dalam bidang 
ketenagakerjaan yaitu UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
dan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri. Selanjutnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono upaya untuk 
melakukan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sering didorong namun mendapat 
perlawanan dari kalangan pekerja. 

 

1.2. PERAN, FUNGSI, DAN PENGEMBANGAN PHI

1.2.1.  Latar Belakang Pembentukan UU No. 2/2004 

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk melalui UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004). UU No. 2/2004 disahkan pada 14 Januari 
2004. Keberadaan UU No. 2/2004 menggantikan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Ketenagakerjaan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan Swasta. Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial melalui 
UU No. 2/2004 maka mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan mengalami 
perubahan. Sebelumnya, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan menggunakan 
mekanisme berjenjang yaitu melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan 
Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan ketenagakerjaan Pusat (P4P). UU No. 
2/2004 mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 
mekanisme di luar pengadilan melalui jalur di luar pengadilan dapat ditempuh dengan (i) 
perundingan bipartit, (ii) konsiliasi, (iii) mediasi dan (iv) arbitrase dan di dalam pengadilan 
yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. 
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Pembentukan UU No. 2/2004 merupakan koreksi atas mekanisme penyelesaian perselisihan 
ketenagakerjaan sebelumnya. Mekanisme lama memiliki kelemahan dan dianggap sudah 
tidak dapat mengakomodasi perkembangan industrialisasi. Hal ini dapat ditemukan dalam 
konsideran menimbang butir b dan c UU No. 2/2004. 

b. Bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi 
semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat dan adil

c. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.  

Beberapa kelemahan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang 
diatur dalam UU No. 22/1957 antara lain:6 

 UU No. 22/1957 tidak mengatur pekerja secara perorangan menjadi pihak yang dapat 
mengajukan gugatan;

  Mekanisme penyelesaian perselisihan yang lama hanya mengakomodasi penyelesaian 
perselisihan kepentingan yang sifatnya kolektif. Penyelesaian perselisihan yang sifatnya 
individual belum diatur dalam UU No. 22/1957; 

  Proses penyelesaian perselisihan yang membutuhkan waktu lama karena putusan P4P 
dapat menjadi sengketa objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang tidak puas 
dengan putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. 
Sehingga untuk mendapatkan putusan fi nal dan mengikat membutuhkan waktu yang 
lama;

Undang-undang No. 2/2004 berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan 
penyelesaian sengketa akibat kelemahan mekanisme yang lama. UU No. 2/2004 mengatur 
dua mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui jalur di luar 
pengadilan dan jalur pengadilan. Prinsip dasar penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan 
adalah penyelesaian sendiri oleh para pihak yaitu antara pengusaha dan pekerja. Pengadilan 
menjadi media akhir apabila penyelesaian sendiri tersebut tidak berhasil.    

1.2.2. Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial  

Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan UU No.2/2004 mulai berlaku 
pada 14 Januari 2006 atau dua tahun sejak diundangkan. Sebenarnya ketentuan penutup 
UU No. 2/2004 mengatur bahwa undang-undang ini akan diberlakukan satu tahun sejak 
diundangkan. Akan tetapi, terjadi penundaan keberlakuan selama satu tahun. Penundaan 
ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2005 tentang 
Penundaan Pelaksanaan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Apabila mempelajari pertimbangan dan Penjelasan Umum Perppu No. 1/2005, 
penundaan ini dikarenakan masih terkendala dengan kesiapan sarana prasarana dan 
dukungan sumber daya manusia. Akhirnya, Pengadilan Hubungan Industrial baru dapat 

6. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penjelasan Umum.
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dibentuk secara resmi pada 14 Januari 2006 di Padang, Sumatera Barat. Prof. Bagir Manan, 
selaku Ketua MA ketika itu, meresmikan pengoperasian Pengadilan Hubungan Industrial di 
33 Ibukota Provinsi seluruh Indonesia. 

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus dalam 
lingkungan peradilan di Indonesia. Kekhususannya terletak antara lain dalam hal obyek 
perkara yang ditangani yang merupakan perselisihan hubungan industrial, susunan majelis 
hakim, jadwal pemeriksaan dan pembatasan upaya hukum untuk jenis perselisihan tertentu. 
Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus melengkapi 
jumlah pengadilan khusus yang sebelumnya telah ada di Indonesia. Pengadilan khusus 
yang dimaksud adalah pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak 
pidana korupsi dan pengadilan anak.  

Pengadilan Hubungan Industrial berada di Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang terletak 
di Ibukota Provinsi. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 59 UU No. 2/2004. Selanjutnya, 
Pengadilan Hubungan Industrial juga dibentuk di Kabupaten/Kota yang bukan merupakan 
Ibukota Provinsi dengan syarat bahwa Kabupaten/Kota tersebut merupakan wilayah padat 
industri. 

Pasal 1 angka 17 UU No. 2/2004 mendefi nisikan Pengadilan Hubungan Industrial adalah 
pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang 
memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. 
Ada empat jenis perkara yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam 
memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial. Empat jenis perkara tersebut 
membedakan kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat 
pertama atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Kedudukan Pengadilan Hubungan 
Industrial sebagai pengadilan tingkat pertama berarti bahwa putusannya masih terdapat 
peluang mengajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan 
apabila kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan tingkat pertama 
dan terakhir maka putusannya tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan 
tersebut. 

Kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial

Tingkat Pertama Tingkat Pertama

Perselisihan hak 

Perselisihan pemutusan hubungan 
kerja

Perselisihan kepentingan 

Perselisihan antar serikat pekerja/
serikat pekerja dalam satu 
perusahaan

Jadi terhadap putusan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja masih 
dapat dilakukan kasasi. Sedangkan bagi putusan perselisihan kepentingan dan perselisihan 
antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tidak dapat dilakukan upaya hukum atas 
putusan tersebut.  

Selanjutnya dalam pemeriksaan perselisihan, hukum acara yang digunakan Pengadilan 
Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di 
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lingkungan peradilan umum. Pengecualiannya pada prosedur yang diatur secara khusus 
dalam UU No. 2/2004.  

Undang-undang No. 2/2004 mengatur keberadaan hakim ad-hoc dalam struktur Pengadilan 
Hubungan Industrial. Hakim ad-hoc diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad-
hoc diusulkan oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Calon hakim ad-hoc harus 
mengikuti proses seleksi yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
yaitu UU No. 2/2004, Peraturan Pemerintah No. 41/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc 
pada Mahkamah Agung, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Per.01/MEN/XII/2004 
tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim 
Ad-Hoc pada Mahkamah Agung. 

1.2.3.  Karakteristik Pengadilan Hubungan Industrial 

Selain yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, karakteristik pengadilan hubungan 
Industrial secara lebih rinci meliputi:7

1. Kewenangan khusus dan terbatas;
 Pengadilan hubungan industrial hanya berwenang memeriksa dan memutuskan empat 

perkara perselisihan ketenagakerjaan.  

2. Keberadaan hakim ad hoc 
 Komposisi majelis hakim pengadilan hubungan industrial juga memasukan unsur 

hakim ad hoc yang diusulkan oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha

3. Hukum acara, jangka waktu, dan upaya hukum
 Ada beberapa ketentuan khusus terkait dengan hukum acara antara lain mengenai 

ketentuan eksekusi untuk perjanjian bersama, perlunya melampirkan risalah mediasi 
atau konsiliasi pada saat mengajukan gugatan, dan kewajiban hakim untuk memeriksa isi 
gugatan. Selain itu, terdapat pengaturan jangka waktu penyelesaian yaitu penyelesaian 
di tingkat pertama selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja dan di tingkat kasasi 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Untuk perkara yang diperiksa dan diputus 
oleh pengadilan hubungan industrial tidak dapat diajukan banding. Namun perkara 
perselisihan hak dan perselisihan PHK dapat diajukan upaya hukum kasasi. 

4. Kuasa hukum
 Para pihak yang berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial dapat menunjuk kuasa 

hukum yang berasal dari serikat pekerja dan organisasi pengusaha. 

5. Pengajuan gugatan
 Pengajuan gugatan ditujukan pengadilan sesuai dengan wilayah hukum tempat 

pekerja bekerja.  

6. Pemeriksaan 
 Pemeriksaan dalam acara di pengadilan hubungan industrial dibagi dalam tiga macama 

yaitu pemeriksaan isi gugatan, pemeriksaan acara biasa dan pemeriksaan cepat. 

7. Abdul Khakim, , Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  (Antara Peraturan dan Pelaksanaan), Citra Aditya Bakti, hlm 
135.
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7. Biaya perkara termasuk biaya eksekusi 
 Biaya perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000,- ditanggung oleh negara 

sejak pendaftaran perkara sampai dengan eksekusi. 

 

1.3. IDENTIFIKASI TIPE PERKARA 

Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan 
yang terjadi dalam hubungan industrial. Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 menjelaskan 
bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat 
pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. 
Defi nisi dari masing-masing jenis perselisihan tersebut sebagai berikut:8 

• Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, 
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjajian kerja 
bersama.

• Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena 
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-
syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama. 

• Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak 
adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan 
oleh salah satu pihak. 

• Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan 
serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian 
paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan. 

Imam Soepomo dan Laica Marzuki membedakan dua macam karakteristik perselisihan 
yang sering muncul dalam kasus ketenagakerjaan yaitu: 

• Kasus perselisihan hak yang menitikberatkan aspek hukum dari permasalahan. 
Terutama terkait dengan pencederaan janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kerja 
dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. 

• Perselisihan kepentingan yang bersumber dari tidak adanya kesepakatan mengenai 
syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan. Terutama terkait perbaikan ekonomis 
serta akomodasi kehidupan para pekerja. 

8. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  Ps. 1
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Pengantar Hukum 
Ketenagakerjaan 
Internasional

Topik 2.

Tujuan Umum: memahami sumber dan perkembangan hukum ketenagakerjaan 
internasional 

Tujuan Khusus:  

Pada akhir sesi, para peserta diharapkan mampu:• 

Menjelaskan asal mula, mandat, dan prinsip serta fungsi dan struktur ILO;• 

Mengidentifi kasi, menemukan serta menerapkan konvensi dan rekomendasi ILO;• 

Menjelaskan fungsi CEARC dan FoA dan menilai pentingnya pekerjaan mereka dalam • 
memahami ruang lingkup dan pengertian ILS;

Mengidentifi kasi bagaimana Standar-Standar Ketenagakerjaan internasional dapat • 
diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia.
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2.1. SEKILAS TENTANG ILO (FUNGSI DAN MANDAT)

“Tujuan utama ILO saat ini adalah untuk mempromosikan peluang bagi 
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan 
produktif, dalam kondisi merdeka, setara, aman dan bermartabat”

  Juan Somavia, Direktur Jenderal ILO

 2.1.1  Sejarah ILO

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah sebuah badan khusus PBB yang 
bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia di tempat kerja. 
ILO merupakan satu-satunya lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan struktur 
yang meliputi perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja (struktur tripartit). 

Fungsi utama ILO adalah untuk menyusun standar-standar internasional tentang 
ketenagakerjaan. Standar-standar tersebut dapat berbentuk konvensi-konvensi atau 
rekomendasi-rekomendasi. Konvensi dan Rekomendasi tersebut dibentuk sebagai 
panduan bagi penciptaamkondisi minimum perlindungan tenaga kerja di tempat 
kerja, serta untuk memastikan pelaksanaannya. Saat ini ILO bekerjasama dengan 183 
negara-negara anggota untuk memastikan bahwa standar-standar internasional tentang 
ketenagakerjaan dipatuhi secara menyeluruh, baik dalam hukum tertulis maupun 
dalam pelaksanaannya. Penerapan standar ILO diperkuat dengan aktivitas program 
kerjasama teknis yang bertujuan untuk melaksanakan Program Pekerjaan Layak (decent 
work). Selain hal tersebut, ILO juga memberikan bantuan teknis kepada negara-negara 
anggota, menyebarluaskan praktik-praktik perlindungan ketenagakerjaan yang baik di 
negara-negara anggota ILO, menjalankan program pelatihan dan menerbitkan berbagai 
publikasi dan dokumen dalam rangka melakukan kampanye.

Kegiatan-kegiatan dari ILO tersebut ditujukan untuk mencapai empat tujuan strategis, 
sebagai berikut

untuk mempromosikan dan melaksanakan standar-standar, prinsip serta hak-hak 1. 
mendasar di tempat kerja;

untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh 2. 
pekerjaan yang layak dan pendapatan;

untuk meningkatkan cakupan dan efektifi tas perlindungan sosial bagi semua;3. 

untuk menguatkan tripartisme serta dialog sosial;4. 

Untuk memahami standar ketenagakerjaan internasional ILO, terlebih dahulu diuraikan 
asal usul dan struktur ILO.
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Asal-usul

ILO didirikan pada tahun 1919 berdasarkan Traktat Versailles. Traktat ini mengakhiri Perang 
Dunia I. ILO dibentuk sebagai bagian integral dari gagasan mewujudkan perdamaian 
universal dan abadi dengan mewujudkan keadilan sosial..

Berdirinya ILO merupakan respons dari masyarakat internasional atas sejumlah 
pertimbangan keamanan, kemanusiaan, politik serta ekonomi. Berdasarkan Mukadimah 
dari Konstitusi ILO , dinyatakan bahwa “para pihak, yang berkepentingan tergerak oleh 
sentimen keadilan dan kemanusiaan serta keinginan untuk menjamin perdamaian 
permanen di dunia...’.

Pada saat itu terjadi industrialisasi ekonomi dengan kondisi para pekerja yang sangat 
tereksploitasi, para pihak yang terkait dengan Traktak Versailles tersebut menyadari 
pentingnya keadilan sosial untuk menjamin perdamaian. Selain itu, ketergantungan 
ekonomi antara negara-negara negara-negara industri penting, menyadari bahwa bekerja 
sama untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja dari eksploitasi merupakan hal 
yang positif untuk melindung kepentingan nasional mereka. Hal ini untuk menghindari, 
eksploitasi pekerja sebagai bagian dari keuntungan komparatif negara-negara tertentu 
dalam perdagangan internasional. Semua pemikiran-pemikiran itu ditetapkan dalam 
mukadimah Konstitusi ILO , yang dimulai sebagai berikut: 

‘Bahwa perdamaian yang bersifat universal dan abadi hanya dapat dicapai apabila 
perdamaian tersebut berlandaskan keadilan sosial;

Bahwa kondisi-kondisi ketenagakerjaan sering kali terkait dengan ketidakadilan, kesukaran 
hidup, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi banyak 
orang. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kegelisahan sosial yang dapat mengancam 
perdamaian dan ketentraman dunia. Karena itu, upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi 
kerja yang ada amat mendesak untuk dilakukan; Bahwa kegagalan suatu bangsa dalam 
mengupayakan kondisi kerja yang manusiawi merupakan penghalang bagi bangsa lain 
yang ingin memperbaiki kondisi kerja di negaranya...’

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan 
bagi Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm.7-8. 

Sejak awal berdirinya, ILO telah memberikan kontribusi yang signifi kan terhadap perlindungan 
dunia kerja. Pada bulan Oktober 1919 Konferensi Perburuhan Internasional  diselenggarakan. 
Pada konferensi tersebut terdapat beberapa Konvensi Internasional ketenagakerjaan yang 
diadopsi, diantaranya, Konvensi Internasional tentang Ketenagakerjaan, mengenai jam kerja 
di industri, penggangguran, perlindungan kehamilan, jam kerja malam bagi perempuan, usia 
minimum dan jam kerja malam bagi orang-orang muda di industri. Setelah Perang Dunia 
Kedua, pada tanggal 10 Mei 1944 diselenggarakan Konferensi Perburuhan Internasional 
di Philadelphia, yang menghasilkan Deklarasi Philadelphia. Deklarasi ini diadopsi menjadi 
bagian dari Konstitusi ILO, yang menegaskan kembali maksud dan tujuan dari pendirian 
ILO. Deklarasi tersebut mengandung prinsip-prinsip utama sebagai berikut:9

9 Lihat seni I & II, Deklarasi PhiladelphiaLampiran Konstitusi ILO , 1919. 
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Buruh bukan komoditas;• 

Kebebasan berekspresi serta berserikat sangat penting untuk kemajuan yang • 
berkelanjutan;

Kemiskinan di mana saja merupakan bahaya bagi kemakmuran di mana saja; [dan]• 

Semua manusia, terlepas dari ras, kepercayaan atau jenis kelamin, memiliki hak untuk • 
mengejar kesejahteraan materi maupun perkembangan rohani mereka dalam kondisi-
kondisi merdeka dan bermartabat, serta jaminan perekonomian dan kesempatan yang 
sama. 

Pada perkembanganya, ILO mengalami kesuksesan-kesuksesan dan titik capaian dalam 
organsasinya diantaranya, pada tahun 1946, ILO dijadikan dari badan khusus PBB yang 
baru terbentuk. Kemudian pada tahun 1969, pada ulang tahun ke-50, ILO dianugerahi 
Nobel Perdamaian dan ada September 2011, ILO terdiri dari 183 Negara Anggota. Untuk 
Indonesia sendiri, ILO telah bergabung sejak 12 Juni 1950.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sejarah dan asal usul ILO, lihathttp://www.ilo.org/
public/english/about/history.htm.

2.1.2  Struktur ILO

ILO, berkantor pusat di Jenewa (Swiss) dan memiliki tiga badan utama, yakni Majelis 
Utama – Konferensi Perburuhan Internasional; Badan Eksekutif – Badan Pimpinan; dan 
Sekretariat Tetap – Kantor Buruh Internasional. Majelis Utama dan Badan Eksekutif terdiri 
dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Konferensi Perburuhan Internasional

Konferensi Perburuhan Internasional diadakan setiap tahun pada bulan Juni di Jenewa. 
Setiap Negara Anggota diwakili oleh dua delegasi pemerintah, seorang delegasi 
pengusaha serta seorang delegasi pekerja, yang apabila dibutuhkan akan dibantu oleh 
penasihat teknis. Delegasi-delegasi dari pengusaha dan pekerja tersebut, diangkat 
dan ditunjuk oleh oleh organisasi-organisasi nasional pengusaha dan pekerja masing-
masing negara anggota. Delegasi pekerja dan pengusaha memiliki kebebasan dan hak 
yang sama untuk memberikan suara, tanpa terikat oleh anggota delegasi nasional dari 
negara asalnya. 

Konferensi ini memiliki tugas-tugas yang penting, yakni mengadopsi standar-standar 
internasional tentang ketenagakerjaan dan mengawasi pelaksanannya; forum di mana 
isu-isu sosial dan ketenagakerjaan global dapat didiskusikan secara terbuka; mengadopsi 
resolusi-resolusi yang membentuk pedoman prinsip bagi kebijakan umum dan kegiatan 
organisasi; mengadopsi program-program ILO serta menentukan anggarannya; 
menentukan pemilihan anggota-anggota Badan Pimpinan; memutuskan apakah akan 
menerima Negara Anggota baru (kecuali merupakan penerimaan otomatis dalam hal 
aplikasi resmi dari Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa).
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Badan Pimpinan

Badan Pimpinan ILO bertemu setahun tiga kali pada bulan Maret, Juni dan November 
di Jenewa. Badan Pimpinan terdiri dari 56 anggota penuh, 28 mewakili pemerintah, 14 
mewakili pengusaha dan 14 mewakili pekerja. Sepuluh dari kursi pemerintah secara 
permanen dimiliki oleh negara-negara industri paling penting. Para anggota pemerintah, 
diluar 10 negara penting, dipilih oleh delegasi pemerintah dengan masa kerja tiga 
tahunpada saat Konferensi Perburuhan Internasional, dengan mempertimbangkan 
distribusi geografi s. Perwakilan pengusaha dan pekerja dipilih oleh delegasi masing-
masing untuk menghadiri Konferensi berdasarkan kapasitas mereka untuk mewakili 
organisasi pengusaha dan pekerja secara keseluruhan. 

Badan Pimpinan mengambil keputusan terkait kebijakan ILO, memutuskan agenda 
Konferensi, membuat program serta anggaran, yang kemudian diajukan kepada Konferensi 
untuk diadopsi, memilih Direktur-Jenderal untuk Kantor ILO serta menjalankan kegiatan-
kegiatan Kantor ILO. Badan Pimpinan juga memainkan peran yang sangat penting dalam 
mengawasi pelaksanaan standar-standar internasional tentang ketenagakerjaan.
 

Kantor Buruh Internasional

Kantor ILO di Jenewa adalah sekretariat tetap ILO. Kanto ILO merupakan pusat dari 
seluruh kegiatan ILO, yang disusun dibawah pengawasan Badan Pimpinan. Kantor ILO 
dipimpin oleh seorang Direktur-Jenderal yang dipilih oleh Badan Pimpinan untuk masa 
jabatan lima tahun yang dapat diperbaharui. Kantor ILO berperan untuk menyiapkan 
dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang membentuk materi dasar konferensi-
konferensi dan rapat-rapat  ILO  serta mengelola program-program kerjasama teknis 
diseluruh dunia, khususnya kegiatan-kegiatan penetapan standar organisasi.

Struktur Kantor ILO mencakup sejumlah kantor-kantor perwakilan diseluruh dunia, di 
mana ILO menjaga hubungan langsung dengan pemerintah, pengusaha dan pekerja

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim-hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm.8-9

ILO memberikan bantuan kepada negara-negara anggota melalui penetapan standar-
standar dan mekanisme pengawasan, riset, laporan dan analisis serta bantuan teknis di 
tingkat nasional. Hal-hal tersebut ditujukan untuk mendukung Program-program Nasional 
Pekerjaan Layak di negara-negara anggota. Program-program tersebut dikembangkan 
melalui koordinasi dengan konstituen di dalam negara anggota masing-masing. Dalam 
menentukan program-program ILO di suatu negara, kostituenlah yang berperan besar untuk 
menentukan prioritas dan target dalam kerangka kerja pembangunan nasional, sekaligus 
mengidentifi kasi tujuan untuk mengatasi kekurangan utama Pekerjaan yang Layak melalui 
program-program efi sien yang merangkul setiap tujuan strategis. ILO memiliki empat pilar 
utama untuk Pekerjaan Layak, yakni, hak-hak di tempat kerja, lapangan kerja, perlindungan 
sosial dan dialog sosial. Masing-masing empat pilar tersebut merupakan bagian dari 
pendekatan yang terintegrasi untuk pekerjaan layak.
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  Empat Pilar Pekerjaan Layak

2.2  SUMBER-SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN   
 INTERNASIONAL DAN STANDAR KETENAGAKERJAAN

2.2.1  Sifat Hukum Dari Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi  
 ILO untuk Para Hakim 

Konstitusi ILO 

Konstitusi ILO  merupakan teks pendirian yang dijadikan dari bagi seluruh standar yang 
diadopsi oleh ILO.

Fungsi utama dari ketentuan di dalam Konstitusi adalah untuk mengatur kewenangan-
kewenangan, komposisi dan fungsi dari badan-badan utama yang membentuk ILO. Selain 
fungsi tersebut, Konstitusi ILO juga merupakan sumber hukum yang penting. Bagian 
Pembukaan dan Deklarasi Philadelphia , yang dimasukkan ke dalam naskah Konstitusi 
pada tahun 1946, memuat sejumlah asas dan hak yang mendasar di tempat kerja, 
yang melandasi seluruh pengaturan dan kerja program ILO. Prinsip paling utama dari 
Konstitusi ILO adalah, pengakuan terhadap kebebasan berserikat, asas non-diskriminasi, 
dan pernyataan bahwa buruh bukanlah komoditas merupakan bagian paling penting 
dan menjadi catatan khusus bagi standar-standar ketenagakerjaan yang dikembangkan 
oleh ILO.

Konstitusi ILO, yang mengatur kewenangan badan-badan ILO, merupakan dokumen 
hukum yang telah disetujui oleh negara. Konsekuensi dari persetujuan tersebut telah 
memberikan kewenangan bagi Badan-Badan ILO untuk melakukan pengawasan khusus 
terhadap kebebasan berserikat, bagi seluruh negara-negara ILO, termasuk mereka yang 
belum meratifi kasi konvensi-konvensi terkait. Sebagai contoh adalah adalah tindakan 
Konferensi Buruh ILO pada tahun 1964 yang mengadopso deklarasi yang memuat 
kecaman kepada kebijakan apartheid di Republik Afrika Selatan, meskipun Afrika Selatan 
belum meratifi kasi Konvensi ILO  No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan 
dan Jabatan). Terakhir, pengadopsian terhadap Deklarasi tentang Prinsip dan Hak-Hak 
Mendasar di Tempat Kerja pada tahun 1998 oleh Konferensi Perburuhan Internasional 
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yang berdasarkan pada prinsip yang tercantum dalam Konstitusi ILO  juga merupakan 
Konvensi yang mengikat bagi seluruh negara-negara anggota ILO, baik yang telah 
meratifi kasi konvensi yang bersangkutan atau belum. Seluruh negaranegara anggota 
ILO telah menyatakan berkomitmen untuk ‘menghormati, memajukan dan mewujudkan’ 
hak-hak dan prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama/secara kolektif, 
penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi di 
dalam pekerjaan dan jabatan.

Sifat Hukum Dari Konvensi dan Rekomendasi ILO 

Konvensi-konvensi Internasional tentang ketenagakerjaan dan perjanjian-perjanjian internasional 
spesifi k

Konvensi-konvensi ILO adalah perjanjian-perjanjian internasional yang, ketika telah 
diadopsi oleh Konferensi, terbuka untuk diratifi kasi oleh Negara-Negara Anggota. 
Negara-negara yang telah meratifi kasi konvensi ILO terikat secara hukum dengan isinya 
berdasarkan Pasal 19 (5) (d) dari Konstitusi ILO .Negara-negara tersebut berkewajiban 
untuk mengambil ‘tindakan yang mungkin diperlukan untuk membuat ketentuan-
ketentuan di dalam Konvensi tersebut menjadi efektif’. Untuk lebih memahami maksu 
dari pasal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu memahami Pasal-Pasal yang relevan di 
dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Kutipan-kutipan dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Pasal 26. Pacta sunt servanda

Setiap perjanjian yang berlaku bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di 
dalamnya dan harus dijalankan oleh mereka dengan itikad yang baik.

Pasal 27 Hukum nasional dan pelaksanaan terhadap perjanjian-perjanjian

Suatu pihak tidak boleh menggunakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya 
sebagai alasan pembenar atas kegagalannya di dalam menjalankan suatu perjanjian. 
Aturan ini tidak mengurangi hal-hal yang diatur oleh Pasal 46.

Konvensi ILO memiliki kekhususan tertentu dibandingkan dengan perjanjian internasional 
lainnya, salah satu kekhususan tersebut adalah dibuat dengan menggunakan mekanisme 
Konfrensi Buruh Internasional yang bersifat Tripartit. Hal ini menguatkan karakter hukum 
konvensi ILO yang dimaksudkan untuk memiliki sifat legislatif, layaknya legislasi hukum 
nasional, ketika ILO didirikan. Oleh karena itu terdapat beberapa aspek penekanan yang 
perlu diperhatikan dari sifat institusional konvensi-konvensi ILO, sebagai berikut:

Tidak diperlukannya tanda-tangan negara-negara anggota di dalam mengadopsi • 
konvensi-konvensi ILO;

Dengan meratifi kasi satu konvensi ILO, negara terkait berkomitmen pertama • 
terhadap Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dan terhadap Negara-Negara 
Anggota ILO yang lain.. 
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Dari sudut pandang nasional, hal ini berarti bahwa keberlakuan dari konvensi-• 
konvensi internasional tentang ketenagakerjaan yang telah diratifi kasi oleh suatu 
negara tidak dapat mengajukan reservasi terhadap Konvensi ILO, yang sering 
diperbolehkan dalam konstitusi-konstitusi nasional. 

Berdasarkan Konstitusi ILO , konvensi-konvensi ILO menciptakan kewajiban-kewajiban 
hukum tertentu bagi negara-negara Anggota. Hal ini terutama terkait dengan kewajiban 
untuk negara anggoya ILO dalam waktu 12 bulan atau tidak lebih dari 18 bulan, harus 
menyerahkan konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi yang diadopsi oleh 
Konferensi kepada pihak yang berwenang pada level nasional untuk membentuk 
aturan terkait untuk mengimplementasikan/ratifi kasi konvensi internasional yang telah 
disetujui. Terkait dengan pengaturan tersebut hal ini dimaskudkan untuk menciptakan 
debat nasional tentang ratifi kasi dari konvensi-konvensi tersebut. Kedua, negara-negara 
anggota yang belum meratifi kasi konvensi tersebut juga diwajibkan untuk membuat 
laporan tentang hukum dan praktek di negara mereka terkait dan tentang prospek 
melakukan ratifi kasi ketika diminta oleh Badan Pengawas.

Berbagai unsur tersebut merefl eksikan harapan-harapan dari para pendiri ILO untuk 
memberikan efektivitas bagi konvensi-konvensi ILO. Kekhususan-kekhususan tersebut 
memperjelas maksud untuk membedakan kovensi-konvensi ILO dari perjanjian-perjanjian 
internasional lainnya.

Konvensi ILO tidak hanya mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara, 
namun juga menciptakan suatu kerangka kerja bagi hubungan ketenagakerjaan dan 
kebijakan sosial di negara-negara anggota. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan 
atau mengembangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku kepada orang 
perorang di dalam negara-negara anggota. Aspek tersebut memiliki implikasi-implikasi 
sehubungan dengan kemungkinan penerapan atas standar-standar ILO oleh pengadilan-
pengadilan nasional secara langsung

Terakhir, sebelum menyimpulkan bagian tentang konvensi-konvensi, perlu diperhatikan 
bahwa Konferensi Perburuhan Internasional dapat juga mengadopsi protokol-protokol 
yang dibuat untuk merevisi atau memodifi kasi sebagian dari konvensi-konvensi yang 
sudah ada. Dalam terminologi hukum, protokol memiliki sifat dan nilai yang sama 
dengan konvensi. Oleh karena itu, protokol tersebut mengikat langsung bagi negara-
negara yang telah meratifi kasi konvensi yang direvisi atau dimodifi kasinya. 

Rekomendasi Internasional  tentang Ketenagakerjaan, instrumen yang tidak mengikat secara 
hukum 

Selain Konvensi ILO, juga terdapat instrumen lainnya yang bersifat tidak mengikat 
yakni rekomendasi-rekomendasi internasional tentang ketenagakerjaan (Rekomendasi 
ILO). Rekomendasi ini juga disusun dan diadopsi melalui forum Konferensi Perburuhan 
Internasional sesuai dengan mekanisme yang serupa dengan konvensi-ILO.  Rekomendasi 
ILO, bukanlah sebuah instrumen hukum yang mengikat dan oleh sebab itu tidak dilakukan 
ratifi kasi. Tujuan dari Rekomendasi adalah untuk mewajibkan negara-negara anggota ILO 
untuk tunduk kepada isinya, namun lebih berperan sebagai pedoman-pedoman untuk 
mengatur hubungan-hubungan ketenagakerjaan dan melaksanakan kebijakan sosial.
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Dalam hal ini, rekomendasi-rekomendasi digunakan oleh Konferensi Perburuhan 
Internasional untuk sebagai suplemen dari dan melengkapi ketentuan-ketentuan di 
dalamnya, atau untuk membahas suatu permasalahan yang belum menjadi subyek dari 
suatu konvensi internasional tentang ketenagakerjaan secara khusus. 

Ketika sebuah konvensi dan sebuah rekomendasi dilakukan diadopsi, rekomendasi 
tersebut dapat berisikan upaya-upaya untuk melaksanakan prinsip yang diatur oleh 
konvensi tersebut. Dalam kondisi tertentu, rekomendasi tersebut juga dapat memberikan 
pemahaman bahwa perlindungan yang diberikan kepada para pekerja oleh konvensi 
yang bersangkutan harus diperluas atau diperkuat.

Seperti yang akan terlihat di bagian kedua dari Bab ini, sifat tidak mengikat dari 
rekomendasi-rekomendasi ILO tidak menghalangi diberlakukannya rekomendasi 
tersebut secara langsung oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus rekomendasi-
rekomendasi tersebut justru dapat menjadi tolok ukur yang berguna untuk menafsirkan 
ketentuan-ketentuan hukum nasional, atau menjadi sumber-sumber inspirasi (doktrin) 
untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam perundang-undangan nasional.

Jenis-jenis Instrumen ILO Lainnya

Deklarasi

Meskipun tidak ada aturan di dalam Konstitusi ILO  yang secara eksplisit mencantumkan 
Deklarasi ILO, namun baik Konferensi dan Badan Pimpinan telah mengeluarkanberbagai 
deklarasi. Karena sifatnya, deklarasi tidak harus diratifi kasi, sehingga pengaruh 
dari deklarasi-deklarasi ini sebagian besar sangat bergantung kepada badan yang 
menerbitkannya dan kepada sasaran-sasaran deklarasi tersebut di tujukan.. Deklarasi 
ILO hanya digunakan secara khusus untuk merespon peristiwa-peristiwa tertentu.yang 
selalu dikeluarkan untuk menegaskan menegaskan kembali prinsip fundamental ILO. 
Oleh karena itu, deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional 
bersifat sangat serius. Meskipun secara teknis mereka bersifat tidak mengikat karena 
tidak terbuka untuk ratifi kasi, kedudukan dari deklarais dapat dipandang sebagai suatu 
ekspresi hukum kebiasaan internasional atau jus cogens, (prinsip-prinsip umum hukum 
internasional).

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja

Deklarasi tentang Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja mengidentifi kasi empat 
kategori prinsip dan hak-hak mendasar yang diakui, yang diatur di dalam Konstitusi ILO 
dan delapant konvensi inti ILO. Para negara anggota ILO, terikat terhadap komitmen 
untuk menghormati, memajukan dan mewujudkan prinsip dan hak-hak mendasar di 
tempat kerja, baik negara yang sudah meratifi kasi ataupun belum. Hal ini merupakan 
konsekuensi dari keanggotan ILO, yang merupakan tanda adanya penerimaan isi dari 
Konstitusi ILO.

Deklarasi tentang Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja juga memuat 
mekanisme tindak lanjut yang dirancang untuk mendukung para Negara Anggota guna 
memastikan penghormatan penuh atas prinsip dan hak-hak mendasar di Tempat Kerja.
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Deklarasi tentang Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dapat memiliki sejumlah 
dampak terhada hukum ketenagakerjaan di negara-negara yang belum meratifi kasi 
kedelapan konvensi inti tersebut. Sebagai contoh adalah UU Ketenagakerjaan Maroko 
tahun 2004, dampak ini dapat dilihat dalam kutipan pembukaan UU Ketenagakerjaan 
Maroko sebagai berikut:

Kutipan dari Pembukaan UU Ketenagakerjaan Kerajaan Maroko

Hak-hak dan tindakan-tindakan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dijamin oleh 
Undang-Undang ini, yakni, meliputi hak-hak yang dimuat di dalam konvensi-konvensi 
internasional tentang ketenagakerjaan yang telah diratifi kasi, di satu sisi, dan hak-hak 
yang dimuat oleh konvensi-konvensi utama Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 
yang diantaranya termasuk:

Kebebasan berserikat dan pengadopsian yang efektif atas hak untuk berorganisasi • 
dan berunding secara kolektif; 

Pelarangan terhadap segala bentuk kerja paksa;• 

Penghapusan yang efektif terhadap buruh anak; • 

Pelarangan terhadap diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan; • 

Kesamaan pengupahan.• 

Resolusi

Resolusi juga merupakan bagian dari instrumen yang dikeluarkan oleh Konferensi 
Perburuhan Internasional, dalam rangka mengemukakan pandangan-pandangannya 
terhadap topik-topik tertentu. Resolusi dapat digunakan untuk menerjemahkan, 
konvensi, jika resolusi tersebut membicarakan topik/tema yang sama dengan sebuah 
konvensi. Sebagai contoh, di dalam konvensi terkait dengan kebebasan berserikat 
atau kesetaraan di dalam pekerjaan dan jabatan, beberapa resolusi digunakan oleh 
badan-badan pengawas  ILO sebagai dasar di dalam menilai pelaksanaan kewajiban-
kewajiban oleh Negara Anggota terkait dengan 2 (dua) tema tersebut di atas. Terakhir, 
resolusi-resolusi yang dikeluarkan akhir-akhir ini dikeluarkan secara bersamaan dengan 
konvensi-konvensi untuk digunakan sebagai pedoman kepada negara-negara di dalam 
melaksanakan konvensi-konvensi.

Kode Teknis ILO

Kode teknis ILO merupakan instrumen teknis yang disusun dan dikembangkan di dalam 
pertemuan para pakar yang terdiri dari para pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. 
Hasil dari pertemuan-pertemuan ini harus disetujui oleh Badan Pimpinan, sebelum 
dikeluarkan. Mayoritas ketentuan teknis ILO merupakan ketentuan-ketentuan yang 
terkait dengan higienitas dan keselamatan di tempat kerja, namun terdapat pula kode 
teknis penting terkait dengan HIV-AIDS. 

Bahkan walaupun ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengikat secara hukum dan tampak 
tidak terlalu formal dibandingkan instrumen-instrumen yang diadopsi oleh Konferensi 
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Perburuhan Internasional, namun Kode teknis ILO tetap mendapatkan legitimasi yang 
kuat karena mereka disusun dan diadopsi melalui konsensus tripartite . Oleh karena itu, 
Kode teknis ILO dapat berfungsi sebagai sumber gagasan bagi pengadilan-pengadilan 
nasional. 

Negara: Afrika SelatanPFG Building Glass (pty) Ltd v. Chemical Engineering Pulp Paper 
Wood dan Aliansi Serikat Pekerja (CEPPAWU) dan lain-lain, Pengadilan Ketenagakerjaan, 
28 Maret 03, No J90-2003.

Dalam kasus ini, Kode Teknis ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja digunakan oleh 
Pengadilan Ketenagakerjaan untuk mendukung posisinya di dalam mengesahkan 
pemeriksaan para pekerja secara rahasia dan sukarela di dalam suatu perusahaan.

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hal.41-46

2.2.2  Tripartit Dan Sifat Universal dari Instrumen ILO

Walaupun sifat hukum dari Konvensi dan Rekomendasi ILO berbeda, namun terdapat 
dua karateristik yang sama antara keduanya yakni, adanya karakter: tripartisme dan 
universalitas. Kedua karakteristik ini memberikan implikasi terhadap kemungkinan 
penggunaan Konvensi dan Rekomendasi ILO secara langsung oleh pengadilan 
nasional.

Tripartisme

Instrumen yang dikeluarkan ILO bukanlah sekadar hasil dari tindakan antar • 
pemerintahan saja, namun juga melibatkan unsur pekerja dan pengusaha. Instrumen-
instrumen tersebut merupakan hasil dari dialog tripartit yang dilakukan secara 
berkelanjutan. Khususnya terkait dengan konvensi-konvensi dan rekomendasi-
rekomendasi internasional tentang ketenagakerjaan. Perwakilan-perwakilan dari 
para pengusaha, pekerja dan pemerintah sepenuhnya terlibat di seluruh tahapan, 
mulai dari penyusunan standar hingga pemantauan penerapannya. Tanpa perlu 
membahas prosedur tersebut dengan rinci, tripartisme dalam perumusan instrumen 
ILO yang menjadi standar-standar internasional tentang ketenagakerjaan(ILS) 
merupakan hasil dari dialog social, sebagai berikutPertama, penyusunan Konvensi 
dan Rekomendasi diusulkan oleh Badan Pimpinan. Para perwakilan-perwakilan 
para pengusaha dan pekerja yang berada dalam Badan Pimpinan, turut serta 
dalam proses pemilihan mengenai persoalan-persoalan yang perlu diusulkan 
untuk dibentuk Konvensi atau Rekomendasi untuk dibahas di dalam Konferensi 
Perburuhan Internasional;

Dalam merumuskan dan menyusun isi dari Konvensi dan Rekomendasi, organisasi-• 
organisasi para pengusaha dan pekerja berpartisipasi di dalam dua tingkatan, 
yakni, pada tingkat nasional dengan cara menanggapi kuesioner-kuesioner yang 
dikirimkan oleh Kantor Buruh Internasional tentang bagaimana seharusnya struktur 
dan isi dari standar tersebut, dan padalevel Konferensi Perburuhan Internasional 
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terkait dengan melalui komite teknis yang bertanggung jawab untuk memproduksi 
rancangan konvensi dan rekomendasi;

Terakhir, para delegasi pengusaha dan pekerja yang berada di dalam Konferensi • 
Perburuhan Internasional, juga memberikan suara di dalam pemilihan pengadopsian 
Konvensi atau Rekomendasi yang akan dikeluarkan/diadopsi, dengan mensyaratkan 
mayoritas dua per tiga suara dari delegasi-delegasi yang hadir;

Selain pengawasan, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja juga turut mengambil 
bagian di dalam pemantauan terhadap penerapan dari Konvensi dan Rekomendasi yang 
telah dikeluarkan dengan dibantu oleh badan-badan tripartit, melalui komite-komite 
yang terdapat di dalam Konferensi Perburuhan Internasional, yakni, Komite Pelaksanaan 
Standar Ketenagakerjaan Internasional, Komite Kebebasan Berasosiasi dan komite-komite 
tripartit yang dipilih untuk memberikan pertimbangan terhadap perwakilan-perwakilan 
yang diajukan oleh organisasi-organisasi para pemberi kerja dan pekerja berdasarkan 
ketentuan Pasal 24 dari Konstitusi ILO .

Catatan penting lainnya di dalam sistem tripartisme adalah pengadopsian Standard 
Ketenagakerjaan Internasional, yang mensyaratkan mayoritas 2/3 delegasi di dalam 
Konferensi Perburuhan Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari ILS yang 
ada berdasarkan merupakan sebuah kesepakatan/konsensus tripartit. Sehingga pada 
praktiknya, jika terjadi penolakan terhadap suatu usulan konvensi atau rekomendasi oleh 
satu dari ketiga komponen dari Konferensi Perburuhan Internasional tersebut berakibat 
berkurangnya kemungkinan untuk disetujui secara 2/3, yang merupakan ketentuan untuk 
mengadopsisuatu konvensi atau rekomendasi.

Universalitas

Seluruh instrumen ILO berlaku secara universal. Sehubungan dengan falsafah dan tujuan-
tujuan ILO yang dicantumkan di dalam Konstitusinya. Sehingga, ILO mengenyampingkan 
kemungkinan untuk menerima keberadaan standar-standar yang berlaku secara 
regional di dalam ILO. Hal ini tercantum di dalam Pasal 19 (3) Konstitusi ILO , universalitas 
mengandaikan bahwa di dalam merumuskan ILS, berbagai situasi di dalam Negara-
Negara Anggota dipertimbangkan dengan sepenuhnya.

Konsekuensi tripartisme dan universalitas Konvensi dan Rekomendasi ILO 

ILS (Konvensi dan Rekomendasi), tingkat perlindungan minimum bagi para 
pekerja.

Timbul dari sebuah kompromi antara perwakilan-perwakilan para pemberi kerja, pekerja 
dan pemerintah dari 183 negara yang berbeda, isi dari ILS pada dasarnya hanya menjamin 
perlindungan minimum bagi para pekerja. Sedangkan penjaminan maksimunya diharapkan 
ditingkatkan melalui perundang-undangan nasional. Perlindungan minimum ini dijalankan 
atas dasar prinsip yang paling menguntungkan. Prinsip ketentuan menguntukan 
berbunyi apabiila peraturan di suatu negara telah menyusun sebuah ketentuan yang 
lebih menguntungkan bagi para pekerja daripada ketentuan-ketentuan yang ada di 
dalam suatu konvensi internasional, maka ketentuan yang paling menguntungkan harus 
diberlakukan. Asas ini dikemukakan di dalam Pasal 19 (8) Konstitusi ILO .
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Kutipan dari Konstitusi ILO 

Pasal 19(8)

Diterima dan disetujuinya suatu Konvensi atau Rekomendasi oleh Konferensi atau 
ratifi kasi Konvensi oleh suatu Negara Anggota tidak boleh mengurangi undang-
undang, keputusan, adat istiadat, atau perjanjian yang menetapkan kondisi yang 
lebih baik bagi pekerja daripada yang ditetapkan dalam Konvensi atau Rekomendasi 
tersebut.

Universalitas dan Tripartisme juga menyebabkan ketidakmungkinan bagi negara-negara 
anggota untuk, melakukan reservasi, namun hal ini diimbangi dengan memberikan 
fl eksibilitas yang diberikan beberapa konvensi tertentu

Berangkat dari aturan-aturan umum tentang ratifi kasi perjanjian-perjanjian internasional, 
ratifi kasi konvensi-konvensi ILO tidak dapat disertai dengan reservasi/pensyaratan. Oleh 
karena itu suatu negara tidak memliki diskresi untuk memilih kewajiban-kewajiban apa 
saja di dalam suatu konvensi yang disepakati dan mana yang tidak disepakatinya. Tidak 
berlakunya reservasi tidak secara langsung diungkapkan di dalam Konstitusi ILO , namun 
muncul secara terus menerus dan dilakukan dalam praktiknya sejak berdirinya ILO. Hal 
ini dikarenakan oleh sifat tripartitisme dari konvensi-konvensi tersebut. Karena isi dari 
instrumen-instrumen ini telah dibahas, disusun dan diadopsi oleh pihak-pihak pemberi 
kerja, pekerja dan pemerintah, maka akan tidak akan sejalan dengan sifatnya tersebut 
bila salah satu dari ketiga pihak ini (dalam hal ini negara yang meratifi kasi) diperbolehkan 
untuk secara sepihak mengurangi isi dari konvensi yang berlaku di dalam suatu negara. 
Namun, tidak diberlakukannya reservasi tidak berarti bahwa konvensi-konvensi ILO 
tidak memiliki mekanisme-mekanisme yang memberikan sejumlah ruang bagi negara-
negara anggota ILO untuk menentukan tingkat kewajiban-kewajiban yang timbul dari 
ratifi kasi yang mereka lakukan. Beberapa konvensi ILO malah justru memuat klausul-
klausul fl eksibile’ yang memberikan sejumlah ruang bagi negara-negara anggota ILO, 
untuk memilih konvensi mana yang akan diratifi kasi, mengecualikan pemberlakuannya 
di beberapa sektor ekonomi, untuk kategori pekerja tertentu atau beberapa sektir 
kegiatan kerja dari lingkup konvensi tersebut, atau memilih tunduk pada salah satu 
atau beberapa tingkat perlindungan. Klausul-klausul tersebut menjadi penyeimbang 
bagi pemberlakuan secara universal sehingga memungkinkan pemberlakuan standar-
standar tersebut untuk diterapkan sesuai dengan situasi ekonomi, sosial dan budaya 
dari negara-negara anggota ILO tersebut.. Namun terdapat beberapa perbedaan yang 
mendasar antara klausul-klausul fl eksibel tersebut dengan mekanisme reservasipada 
umumnya. Pada konteks ILO, negara yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk 
menyesuaikan isi dari kewajiban-kewajibannya hanya apabila kemungkinan tersebut 
diatur oleh naskah konvensi itu sendiri, dan bila sesuai dengan semua batasan yang 
diberikannya, sedangkan pada perjanjian internasional pada umumnya, kemungkinan 
untuk melakukan reservasi dapat dilakukan walaupun tidak disyaratkan di dalam 
ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut.

Lihat sumber di bawah ini untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang klausul fl eksibilitas

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Nasional: Manual Pelatihan untuk Para  Hakim, 
Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hal.47-50
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Daftar Konvensi ILO yang sudah diratifi kasi Indonesia (per 2011)

Konvensi-konvensi yang sudah diratifi kasi Indonesia

C19 Konvensi Kesetaraan Perlakuan (Kompensasi 
Kecelakaan), 1925 

C27 Konvensi Pemberian Tanda atas Berat Barang yang 
diangkut Kapal Laut , 1929 

C29 Konvensi Kerja Paksa, 1930 

C45 Konvensi Kerja di bawah tanah (Perempuan), 1935 

C69 Konvensi Juru Masak Kapal,1946 

C81 Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan, 1947 

C87 Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas 
Hak Berorganisasi, 1948 

C88 Konvensi Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga 
Kerja, 1948 

C98 Konvensi Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama/
Secara Kolektif, 1949 

C100 Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951 

C105 Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 

C106 Konvensi Istirahat Mingguan di Perdagangan dan 
Kantor, 1957 

C111 Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 

C120 Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor, 1964 

C138 Konvensi Usia Minimum, 1973 

C144 Konvensi Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan 
Standar Ketenagakerjaan Internasional, 1976 

C182 Konvensi Penghapusan dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk 
Anak, 1999 

C185 Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 2003

Tanggal Ratifi kasi

12 Juni, 1950

12 Juni 1950

12 Juni 1950

12 Juni 1950

30 Maret 1992

29 Januari 2004

9 Juni 1998

8 Agustus 2002

15 Juli 1957

11 Agustus 1958

7 Juni 1999

23 Agustus 1972

7 Juni 1999

13 Juni 1969

7 Juni 1999

17 Oktober 1990

28 Maret 2000

16 Juli 2008
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2.2.3  Sumber Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan  
 Perjanjian Internasional Lain Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber utama hukum internasional tentang ketenagakerjaan mencakup instrumen-
instrumen yang dikembangkan dan diadopsi oleh ILO. Namun, terdapat sejumlah instrumen 
lainnya yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
lainnya atau beberapa organisasi internasional regional seperti Dewan Eropa, Uni Eropa, 
Organisasi Negara-Negara Amerika dan Organisasi Uni Afrika terkait juga dengan isu-isu 
ketenagakerjaan. 

Meskipun ILO sebagai organisasi khusus PBB bertanggungjawab atas isu-isu pekerjaan dan 
ketenagakerjaan., Namun demikian, beberapa instrumen-instrumen inti PBB tentang hak 
asasi manusia juga mencakup persoalan ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Di dalam modul ini akan diuraikan sebagian instrumen PBB yang utama 
terkait pesoalan ketenagakerjaan.

Kaitan antara instrumen ILO dengan instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi 
manusia

Pada dasarnya, Instrumen ILO dan instrumen hak asasi manusia PBB merupakan 
instrumen-instrumen yang bergantung dan saling melengkapi, karena memiliki nilai-
nilai yang sama dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama. Sifat saling 
melengkapi ini secara jelas diakui di dalam dua kovenan hak asasi manusia PBB dan 
dipraktikkan secara reguler oleh badan-badan pengawas  dari kedua lembaga tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) 
dari kedua kovenan hak asasi manusia PBB tersebut, berbagai instrumen internasional 
tentang hak asasi manusia — termasuk hak-hak di tempat kerja — harus digunakan 
secara ‘terintegrasi’ untuk mendukung penerapan ketentuan-ketentuan yang melindungi 
hak asasi manusa dan pekerja secara lebih baik.

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi Hakim -
hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm.95-96.

Perjanjian penting PBB yang dilengkapi dengan Ketentuan Tentang Ketenagakerjaan 

Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia merujuk pada ketiga instrumen umum hak 
asasi manusia yang disusun oleh Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan diadopsi oleh 
Sidang Umum PBB. 

Instrumen-instrumen tersebut adalah:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;• 

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;• 

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan kedua Protokol • 
Opsionalnya.
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Ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia memberikan sekumpulan hak-hak asasi 
manusia yang komprehensif di mana seluruh manusia berhak atasnya. Meskipun disusun 
dalam istilah-istilah yang umum dan ketentuan tentang ketenagakerjaan seringkali 
kurang spesifi k dan kurang rinci dibandingkan dengan ketentuan di dalam instrumen-
instrumen ILO. Instrumen HAM PBB menetapkan prinsip universal yang mendasar yang 
berlaku bagi seluruh hak asasi manusia, termasuk di dalam hak-hak dalam bidang 
ketenagakerjaan. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Diadopsi pada tahun 1948 dengan dilatar-belakangi kengerian Perang Dunia Kedua. 
DUHAM merupakan upaya pertama oleh negara-negara di dunia untuk menyepakati 
suatu katalog lengkap tentang hak-hak manusia yang dihimpun dalam satu dokumen.

Meskipun tidak mengikat secara hukum, DUHAM mengandung prinsip yang dianggap 
mengikat secara hukum bagi negara-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional 
atau prinsip hukum yang umum (jus cogens).

Ketentuan-ketentuan di dalam Deklarasi yang terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengandung sejumlah ketentuan yang secara 
khusus berlaku bagi isu-isu ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

Hak untuk bebas dari perbudakan dan diperhambakan (Pasal 4);• 

Hak atas jaminan sosial (Pasal 22);• 

Hak atas pekerjaan, dan untuk bebas memilih pekerjaan dan perlindungan dari • 
pengangguran (Pasal 23(1);

Hak untuk mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara (Pasal 23 • 
(2))

Hak atas upah yang adil dan menguntungkan yang menjamin kehidupan yang • 
bermartabat bagi para pekerja dan keluarga mereka (Pasal 23 (3));

Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja (Pasal 23 (4)); • 
dan

Hak untuk beristirahat dan berlibur, termasuk pembatasan jam kerja yang dapat • 
diterima serta hari libur umum berkala dengan tetap menerima upah (Pasal 24).

Ketentuan-ketentuan umum dalam DUHAM yang relevan bagi para hakim dan • 
praktisi hukum ketenagakerjaan, diantaranya :Pasal 2 dari Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia mengatur prinsip non-diskriminasi di dalam penikmatan atas isinya, 
dengan menyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-
kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian 
apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik 
atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran 
ataupun kedudukan lain (...)’.

Pasal 8 mengakui hak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan-pengadilan • 
nasional yang kompeten atas tindakan-tidankan yang melanggar hak-hak dasar.
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Selain itu, DUHAM juga dapat dijadikan acuan ketika instrumen-instrumen internasional 
lainnya, seperti 2 kovenan PBB tentang hak asasi manusia atau konvensi-konvensi ILO, 
belum diratifi kasi.

Negara: Selandia Baru 

Van Gorkom v. Jaksa Agung dan yang lain, Mahkamah Agung New Zealand, 10 Februari 
1977, [1977] 1 NZLR 535

Ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan administratif yang dibuat untuk 
pemindahan pengeluaran-pengeluaran hanya bagi laki-laki yang menikah. Mahkamah 
Agung Selandia Baru menganggap bahwa dalam kasus ini perbedaan perlakuan bagi 
laki-laki dan perempuan seperti ini bukan saja tidak sesuai dengan hukum nasional 
namun juga dengan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi 
tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan dengan ini mengakui 
bahwa instrumen-instrumen tersebut memiliki peran di dalam penafsiran hukum 
nasional. Pada saat itu, Selandia Baru belum meratifi kasi kedua kovenan PBB tentang 
Hak Asasi Manusia

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm

2.2.1  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
 (Konvensi Sipol)

Konvensi sipol, diadopsi oleh Sidang Umum pada tahun 1966 dan berlaku 10 tahun kemudian. 
Konvensi SIPOL, bersama dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya (Konvensi Ekosob), merupakan landasan pertama dari perjanjian-perjanjian 
internasional tentang hak asasi manusia yang meliputi berbagai hak dan kebebasan secara 
umum. Khusus untuk lndonesia, Konvensi Sipol baru diratifi kasi pada tanggal 26 Februari 
2006. 

Ketentuan-Ketentuan ICCPR yang terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan

Pasal 8 ICCPR mengatur tentang hak untuk bebas dari perbudakan, penghambaan • 
dan kerja paksa atau wajib kerja.

Pasal 22 (1) mengakui secara umum, dalam kerangka kerja yang lebih luas dari • 
kebebasan berserikat, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-
serikat pekerja. Pasal 22(2) memuat sebuah klausul yang mengizinkan pembatasan-
pembatasan yang dibutuhkan di dalam masyarakat yang demokratis untuk 
kepentingan-kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban 
umum, perlindungan kesehatan atau moral publik, atau perlindungan terhadap 
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Ketentuan yang sama juga 
mengizinkan pembatasan-pembatasan bagi anggota-anggota angkatan bersenjata 
dan kepolisian.
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Ketentuan-ketentuan umum ICCPR yang relevan bagi para hakim dan praktisi hukum 
ketenagakerjaan

Pasal 2 dari ICCPR mengharuskan Negara-Negara Pihak untuk memastikan bahwa • 
siapapun orang yang hak atau kebebasannya dilanggar memiliki hak atas pemulihan 
yang efektif, dan untuk mengembangkan peluang-peluang atas upaya hukum.

Pasal 12 ayat (3), 18 ayat (3) dan 19 ayat (3) memungkinkan namun di saat yang • 
bersamaan juga membatasi kemungkinan untuk membatasi pelaksanaan hak-hak 
mendasar yang dimuat di dalamnya, dengan sejumlah syarat. 

Hak-hak tersebut adalah:• 

Hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk menentukan tempat • 
tinggal;

Kebebasan untuk memanifestasikan suatu agama atau kepercayaan; dan• 

Hak atas kebebasan berekspresi.• 

Pasal 26 mengatur prinsip umum kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum 
yang setara, tanpa diskriminasi. Pasal ini menyatakan bahwa ‘hukum harus melarang 
segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang setara dan efektif bagi 
semua orang dari diskriminasi berdasarkan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, kebangsaan atau asal-usul sosial, 
kepemilikan, kelahiran dan status lainnya’, dengan begitu memberikan perlindungan, 
seperti yang dikemukakan di dalam Komentar Umum HRC No. 18, dari diskriminasi 
atas dasar apapun. Defi nisi tentang prinsip kesetaraan ini memungkinkan perlindungan 
dari diskriminasi atas dasar-dasar selain dari yang sebelumnya telah disebutkan, seperti 
kesehatan, kecacatan atau usia.Contoh relevansi ICCPR bagi para hakim dan praktisi 
hukum ketenagakerjaan nasional

ICCPR dapat digunakan untuk membahas dasar-dasar diksriminasi yang baru yang tidak 
disebutkan secara eksplisit baik di dalam Pasal 1(1)(a) dari Konvensi ILO  No. 111, atau di 
dalam perundang-undangan nasional.

Negara: Rumania

Mahkamah Konstitusi Rumania, 25 Februari 1993, Putusan No. 6

Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi Rumania memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan 
konstitusional yang terkait dengan diksriminasi harus dilengkapi dengan instrumen-
instrumen hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan dimensi hukum yang 
sejati terhadap asas kesetaraan. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah mengacu 
pada Pasal 26 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Pasal 
2(2) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang 
memuat ketentuan-ketentuan yang sama, yang menyatakan sebagai berikut: ‘Kriteria 
non-diskriminasi yang diatur di dalam Pasal 4(2) dari Konstitusi: ras, kebangsaan, asal-
usul etnis, bahasa, agama, jenis kelamin, pendapat-pendapat, afi liasi politik, kepemilikan 
dan asal-usul sosial. 
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Namun perlu ditekankan di dalam konteks ini bahwa ketentuan-ketentuan dari 
Konstitusi tersebut harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia, 
karena ini adalah satu-satunya cara agar prinsip kesetaraan hak dapat memiliki dimensi 
hukum yang sejati. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 26 dari Kovenan 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976, harus 
diberlakukan dalam hal ini.

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaanketenagakerjaan dan Hukum Nasional: Sebuah Manual 
Pelatihan bagi Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvesi Ekosub) 
diadopsi pada tahun 1966, setelah melalui perdebatan dalam penyusunan lebih dari 20 
tahun. Konvensi Ekosub baru berlaku pada tahun 1976. Indonesia meratifi kasi Kovenan ini 
bersamaan dengan ratifi kasi ICCPR, yaitu 23 Februari 2006. 

Ketentuan-ketentuan ICESR yang terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan

Pasal 6 dari ICESCR mengakui hak atas pekerjaan, yang juga termasuk hak untuk • 
bebas memilih atau menerima pekerjaan. Pasal tersebut meminta Negara-Negara 
Pihak untuk mengabil langkah-langkah untuk mencapai perwujudan penuh atas 
hak ini, dengan menyatakan bahwa Negara-Negara tersebut ‘harus menyertakan 
bimbingan teknis dan kejuruan dan program-program pelatihan, kebijakan-kebijakan 
dan tehnik-tehnik untuk mencapai perekonomian, pembangunan sosial dan budaya 
yang kokoh dan pekerjaan yang penuh dan produktif dengan kondisi-kondisi yang 
melindungi kebebasan dasar politik dan ekonomi bagi individu tersebut’.

Pasal 7 mengakui hak setiap orang terhadap penikmatan atas kondisi kerja yang • 
adil dan menguntungkan yang memastikan secara khusus, berupa:

Gaji dan upah yang adil untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang setara • 
dan hidup yang layak bagi mereka dan keluarga mereka;

Kondisi-kondisi tempat kerja yang aman dan sehat; • 

Kesempatan-kesempatan yang setara;• 

Istirahat, berlibur dan pembatasan jam kerja yang wajar dan hari libur • 
periodik yang dibayar, serta upah untuk hari-hari libur publik.

Pasal 8 mengakui hak atas kebebasan berserikat, secara eksplisit termasuk hak • 
untuk mogok, yang dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
perundang-undangan nasional. Ketentuan yang sama mengizinkan pembatasan-
pembatasan tersebut terkait dengan hak untuk membentuk dan bergabung dengan 
serikat-serikat pekerja dan hak bagi serikat-serikat pekerja untuk berfungsi secara 
bebas yang dianggap perlu di dalam sebuah masyarakat yang demokratis untuk 
kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan 
terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pasal 8 juga mengizinkan 



35

pembatasan-pembatasan sehubungan dengan anggota-anggota angkatan 
bersenjata, kepolisian atau administrasi Negara. 

Pasal 8 (3) juga memuat sebuah klausul pengecualian yang mengacu pada Konvensi 
ILO  tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, 
1948 (No. 87). Ketentuan ini menyatakan bahwa “Tidak ada satupun dalam Pasal ini 
yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam “Konvensi Internasional 
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi” untuk mengambil langkah legislatif atau 
menerapkan hukum apapun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan 
yang telah diberikan Konvensi itu’. Rujukan kepada Konvensi No. 87 ini menunjukkan 
bahwa berbagai instrumen hak asasi manusia diterapkan sesuai dengan pendekatan yang 
terintegrasi, memberikan preseden untuk ketentuan-ketentuan yang paling melindungi. 
Terlebih lagi, di negara-negara yang telah meratifi kasi Konvensi ILO No. 87 dan di mana 
ICESCR memiliki status konstitusional, Pasal 8 (3) dapat ditafsirkan sebagai memperluas 
status Konvensi ILO No. 87. 

Pasal 9 yang menjamin hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10 menyatakan bahwa ‘Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu 
selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan’ dan bahwa ‘selama 
jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan 
jaminan sosial yang memadai’.

Pasal 12 mengakui hak atas standar kesehatan yang tertinggi yang dapat dicapai. 

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang KetenagakerjaanKetenagakerjaan dan Hukum 
Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, 
(Turin, 2010), hlm

Instrumen-Instrumen PBB lainnya tentang hak asasi manusia yang terkait dengan perselisihan 
ketenegakerjaan

Konvensi-konvensi PBB lainnya tentang hak asasi manusia yang mengandung ketentuan-
ketentuan yang relevan bagi isu-isu ketenagakerjaan, dan relevan bagi para hakim untuk 
diterapkan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, adalah, Konvensi tentang 
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; dan

Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan 
Anggota Keluarga Mereka.

Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 
diadopsi oleh Sidang Umum pada tahun 1979. Sering disebut sebagai sebuah perangkat 
internasional bagi hak-hak perempuan, CEDAW memberikan defi nisi yang luas dan 
menyeluruh bagi istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’. CEDAW juga memuat ketentuan 
untuk memuat sebuah agenda aksi nasional untuk menghentikan diskriminasi terhadap 
perempuan..’ Indonesia meratifi kasi Konvensi ini pada tanggal 13 September, 1984. 
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Ketentuan-ketentuan umum CEDAW yang terkait dengan para hakim dan praktisi hukum 
ketenagakerjaan

Pasal 1 CEDAW mendefi nisikan ‘diskriminasi terhadap perempuan’ sebagai ‘setiap 
pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, 
penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok 
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya’. Defi nisi seperti ini, 
perlu ditekankan, serupa dengan defi nisi yang dimuat di dalam Konvensi ILO  No. 111.

Ketentuan CEDAW yang terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan

Ketentuan-ketentuan CEDAW yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan ketenagakerjaan dapat ditemukan di dalam Pasal 10, yang berkenaan dengan 
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, Pasal 11, yang 
mencakup kesetaraan di bidang ketenagakerjaan dan hak atas pekerjaan, dan Pasal 14, 
yang berhubungan dengan perempuan yang bekerja di wilayah-wilayah pedesaan dan 
di bidang-bidang ekonomi yang informal.

Setelah menyatakan secara jelas bahwa perempuan harus menikmati hak atas pekerjaan 
sebagai sebuah ‘hak yang tidak dapat dirampas bagi seluruh umat manusia’, Pasal 11 
menjelaskan tentang wilayah-wilayah di mana kesetaraan di dalam ketenagakerjaan 
harus dicapai. Wilayah-wilayah tersebut adalah:

Hak atas kesempatan-kesempatan yang sama di dalam pekerjaan, termasuk • 
penerapan kriteria yang sama di dalam seleksi yang terikat dengan pekerjaan; 

Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk mendapatkan promosi, • 
jaminan pekerjaan dan seluruh tunjangan dan fasilitas kerja;

Hak atas pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, termasuk magang, pelatihan • 
kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;

Hak untuk mendapatkan upah yang setara, termasuk tunjangan-tunjangan, dan • 
atas perlakuan yang setara dalam kaitannya dengan pekerjaan yang memiliki nilai 
yang sama dan di dalam evaluasi atas kualitas pekerjaan;

Hak untuk mendapatkan jaminan sosial, khususnya di dalam hal pensiun, • 
pengangguran, sakit, cacad dan usia lanjut dan lain-lain ketidakmampuan untuk 
bekerja.

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan di • 
tempat kerja.

Ketentuan yang sama juga mengharuskan Negara-Negara Peserta untuk mengambil 
langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pemecatan berdasarkan kehamilan atau cuti 
hamil, dan diskriminasi di dalam pemecatan yang berdasarkan pada status perkawinan.

Pasal 14, yang berhubungan dengan perempuan-perempuan pedesaan, mengharuskan 
Negara-Negara Peserta untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di 
wilayah-wilayah pedesaan dengan memberi kepastian kepada mereka, contohnya, akses 
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Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka

Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Hak-Hak Seluruh Buruh Migran 
dan Anggota Keluarga mereka (ICRMW) diadopsi oleh Sidang Umum pada tahun 1990. 
Konvensi tersebut meletakkan beberapa standar minimum tentang hak asasi manusia 
yang harus diterapkan oleh Negara-Negara Peserta kepada seluruh buruh migran dan 
anggota-anggota keluarga mereka.. Konvensi tersebut kemudian mengatur tentang hak-
hak tambahan yang harus diberikan kepada para buruh migran dan keluarga mereka 
yang terdokumentasi atau di dalam situasi yang biasa. Konvensi ini belum diratifi kasi oleh 
Indonesia, namun tengah dipertimbangkan untuk diratifi kasi oleh Indonesia. 

yang setara atas pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun yang non-formal, begitu 
juga dengan akses terhadap kredit dan pinjaman.

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm

Ketentuan umum ICRMW yang relevan bagi para hakim dan praktisi hukum ketenagakerjaan

Pasal 7 ICRMW mengatur asas non-diskriminasi yang terkait dengan hak-hak. Pasal 
tersebut membuat ketentuan bagi Negara-Negara Pihak untuk menghormati dan 
memastikan bahwa hak-hak yang diberikan di dalam Konvensi tersebut ‘tanpa 
pembedaan apapun seperti pembedaan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama 
atau keyakinan, politik atau pendapat yang berbeda, kebangsaan, asal-usul etnis atau 
sosial, kewarganegaraan, usia, posisi ekonomi, kepemilikan, status perkawinan, kelahiran 
atau status lainnya’.

Ketentuan-ketentuan ICRMW yang terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan

ICRMW memberikan serangkaian hak-hak yang luas bagi seluruh buruh migran — 
termasuk para buruh yang tidak terdokumentasi atau tidak di dalam situasi yang biasa 
— dan anggota-anggota keluarga mereka.

Pasal 11 menyatakan bahwa tidak seorangpun buruh migran atau anggota dari 
keluarganya yang dapat diperbudak atau diperhambakan.

Pasal 25 menetapkan bahwa para buruh migran harus menikmati perlakuan yang tidak 
kurang menguntungkannya dengan yang diberikan kepada para warga dari Negara 
tempat dia bekerja tersebut dalam kaitannya dengan upah dan kondisi-kondisi kerja 
yang lainnya.

Pasal 26 mengakui hak seluruh buruh migran dan anggota keluarga mereka untuk 
mengambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat-
serikat pekerja, dan untuk bergabung dengan serikat-serikat tersebut secara bebas.

Pasal 27 menyatakan bahwa, sehubungan dengan jaminan sosial, para buruh migran dan 
anggota-anggota keluarga mereka harus menikmati perlakuan yang sama di Negara 
tempat mereka bekerja seperti yang diberikan oleh Negara tersebut kepada para warga 
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negaranya sejauh mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh 
undang-undang yang berlaku di Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian bilateral dan 
mutirateral yang berlaku.

Seperti yang telah disampaikan di atas, ICRMW menempatkan hak-hak tambahan bagi 
para buruh migran dan anggota-anggota keluarga mereka yang terdokumentasi atau di 
dalam situasi yang biasa, termasuk hak untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan 
atau serikat-serikat pekerja (Pasal 40). Selain itu, para buruh migran yang terdokumentasi 
dan anggota-anggota keluarganya juga berhak atas kesetaraan perlakuan dengan 
warga negara dalam hal pelaksanaan kegiatan mereka yang dibayar (Pasal 55), dalam 
hal pemilihan kegiatan yang dibayar tersebut (Pasal 52), dan dalam hak perlindungan 
dari pemecatan dan tunjangan-tunjangan pengangguran (Pasal 54).

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm

Keberlakuan Perjanjian-Perjanjian Internasional untuk Para Hakim 

PBB dan Konvensi ILO  dirancang terutama untuk memberi panduan atas muatan nasional 
dari ketenagakerjaandan kebijakan-kebijakan sosial negara-negara anggota ILO. Terkadang, 
standar-standar yang terkandung dalam instrumen-instrumen ini bersifat umum, namun 
terdapat sejumlah cara agar perjanjian-perjanjian internasional dapat digunakan oleh 
hakim-hakim suatu negara untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Kemampuan 
hakim-hakim untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dari konvensi-konvensi akan 
bergantung kepada kewenangan hakim untuk membuat atau tidak membuat hak-hak 
baru-baru, yang tidak ada dalam hukum nasional, untuk memberikan hak-hak tersebut 
apabila meminta secara langsung kepada pengadilan. 

Terdapat empat kategori ketentuan-ketentuan internasional, yang berguna untuk 
memberikan pemahaman kepada hakim dalam menerapkan hukm internasional, yakni, 
ketentuan-ketentuan internasional yang memberikan hak-hak yangsecara langsung kepada 
individu, hingga ketentuan-ketentuan internasional yang memberlakukan kewajiban umum 
kepada negara-negara untuk menerapkan kebijakan yang berusaha untuk mencapai tujuan 
tertentu. 

Keempat kategori tersebut mencakup hal-hal berikut ini:

1. Ketentuan-ketentuan yang memberikan hak-hak individual. Ketentuan-ketentuan 
tersebut mencakup: ketentuan-ketentuan memberikan kebebasan atau kuasa kepada 
individu-individu yang mana diterapkan oleh mereka; ketentuan-ketentuan yang 
menerapkan larang-larangan ketat; serta ketentuan-ketentuan yang memberikan 
keuntungan-keuntungan spesifi k kepada individu-individu yang mana diterapkan 
oleh mereka. 

 Contoh: Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan 
dan, menurut aturan organisasi, bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri 
tanpa pengaruh pihak lain.10 

10 Konvensi ILO  No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Atas Hak Berorganisasi, ps.l 2. 
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2. Ketentuan-ketentuan yang memberikan hak-hak individual, namun tidak spesifi k. 

 Contoh : ‘Pekerja harus mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap tindakan 
diskriminasi anti-buruh berkaitan dengan pekerjaan mereka.’11

3. Ketentuan-ketentuan memberikan arahan kepada negara-negara, mengharuskan 
Negara-Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif untuk memasukkan (dan 
menjelaskan secara lebih jelas) hak-hak dan prinsip yang diakui konvensi ke dalam 
negeri. 

 Contoh : ‘Penggunaan bensin dan produk-produk yang mengandung bensin akan 
dilarang dalam proses-proses kerja tertentu untuk dispesifi kasi oleh undang-undang 
atau peraturan-peraturan nasional.’12

4. Ketentuan-ketentuan yang bersifat programatik, yang mengharuskan negara untuk 
mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan umum.

 Contoh : ‘Setiap Anggota yang mana Konvensi diharuskan untuk mengumumkan 
dan membuat sebuah kebijakan nasional yang dirancang untuk mempromosikan........
metode-metode sesuai dengan kondisi-kondisi dan praktik-praktik nasional, kesetaraan 
dalam kesempatan serta perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan 
untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi.’13

★ Lihat halaman 53-56 dari ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), untuk informasi selanjutnya dan contoh-contoh keempat kategori atas 
ketentuan-ketentuan dari konvensi-konvensi tersebut.

2.3  BADAN PENGAWAS ILO & BADAN-BADAN PENGAWAS    
 INTERNASIONAL LAINNYA

2.3.1  Badan Pengawas ILO

Salah satu fi tur kunci dari penerpan standar-standar ILO adalah mekanisme-mekansime 
pengawasan yang mendukungnya, yang dilakukan oleh berbagai badan-badan pengawasan. 
Badan-badan pengawas ILO melakukan tugasnya lebih menitikberatkan pada dialog dan 
tekanan yang damai dan bukan melalui sanksi. Dari sisi hukum, tidak ada pengadilan 
internasional di dalam tubuh ILO yang mengeluarkan putusan-putusan mengikat terhadap 
penerapan standar-standar ILO oleh negara anggota. Namun demikian, kerja-kerja dari 
badan-badan pengawas ini tetap penting sebagai  alat hukum terkait dengan pelaksanaan 
standar-standar internasional tentang ketenagakerjaan (ILS) di dalam persidangan 
pengadilan dan memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan hukum internasional 
berkenaan dengan ketenagakerjaan.

Bab ini akan banyak membahas tentang kerja-kerja Komite Para Ahli  untuk Penerapan 
Kovensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, serta Komite untuk Kebebasan Berserikat. 

11 Konvensi ILO  No.98 tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama/Secara Kolektif, ps 1 ayat (1).
12 Konvensi ILO  No.136 tentang Bensin, pasal 4(1). 
13 Konvensi ILO  No.111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), pasal 2.
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Badan-badan pengawas  ILO yang lainnya akan dijelaskan dengan tidak terlalu rinci. Sifat 
hukum dari fungsi-fungsi Komite Para Ahli adalah bersifat ‘kuasi-yudisial’ . Kerja-kerja dari 
Komite Kebebasan Berserikatt dan Komite Para Ahli telah berhasil menciptakan prinsip 
yang menyeluruh dan konsisten, sehingga sangat berguna bagi para hakim dan praktisi 
hukum nasional. Oleh karenanya, hasil kerja badan-badan pengawas  ILO dapat menjelaskan 
makna dan lingkup dari ketentuan-ketentuan dalam standar-standar internasional tentang 
ketenagakerjaan. Hal ini didapat dengan memantau kepatuhan yang dilakukan oleh negara 
anggota terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu temuan-temuan dan 
keputusan-keputusan mereka dapat digunakan sebagai sumber inspirasi (doktrin) bagi 
hakim dan praktisi hukum untuk dalam menafasirkan dan memahami instrumen-instrumen 
ILO untuk kemudian diterapkan ke dalam hukum nasional para hakim dan praktisi tersebut. 
Melalui berbagai komentar-komentar dan rekomendasi-rekomendasi yang diperuntukan 
oleh badan-badan pengawas kepada negara-negara anggota, para hakim dan praktisi 
hukum nasional dapat mengidentifi kasi unsur-unsur dari hukum nasional mereka yang 
tidak sepenuhnya konsisten terhadap instrumen-instrumen hukum internasional yang 
telah diratifi kasi oleh pemerintahan nasional negara mereka. Kerja-kerja badan pengawas 
dapat juga membantu para hakim untuk merefl eksikan bagaimana cara memastikan bahwa 
hukum nasional mereka ditafsirkan sekonsisten mungkin dengan komitmen-komitmen 
internasional negara-negara mereka.

Mekanisme dan badan-badan pengawas  ILO

ILO memiliki dua tipe mekanisme utama untuk mengawasi pelaksanaan standar-standar 
Ketenagakerjaan Internasional oleh Negara Anggota. Yang pertama dikenal sebagai 
‘berkala’ karena mekanisme ini berdasarkan pada analisis laporan-laporan dari Negara-
Negara yang harus diserahkan kepada ILO dari waktu ke waktu, dan umumnya terkait 
dengan konvensi-konvensi yang telah mereka ratifi kasi. Yang kedua, dikenal sebagai 
‘khusus’, berdasarkan pada penyerahan pernyataan-pernyataan atau aduan-aduan 
tentang suatu Negara Anggota yang disampaikan kepada ILO.

Pengawasan berkala terhadap penerapan standar-standar internasional tentang 
ketenagakerjaan.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan-laporan berkala tentang ratifi kasi konvensi-
konvensi.

Pengawasan berkala terhadap penerapan standar-standar internasional tentang 
ketenagakerjaan secara utama berdasarkan pada penyerahan laporan-laporan dari 
Negara-Negara Anggota tentang konvensi-konvensi yang telah mereka ratifi kasi. Di 
dalam Pasal 22 Konstitusi ILO , Negara-Negara diharuskan untuk menginformasikan 
ILO tentang bagaimana mereka menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam konvensi-
konvensi di mana mereka menjadi para pihaknya, baik secara hukum maupun dalam 
praktiknya. Sejak tahun 1993, setelah keputusan Badan Pimpinan ILO, laporan-laporan 
tersebut harus diserahkan setiap dua tahun sekali bagi 12 konvensi mendasar dan 
utama, dan setiap lima tahun sekali bagi konvensi-konvensi yang lain. Pada praktiknya, 
pemerintah, sebagai perwakilan dari Negara terhadap organisasi-organisasi internasional, 
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yang membuat laporan-laporan tersebut untuk ILO. Perlu dicatat bahwa Negara-Negara 
harus menyertakan juga di dalam laporan-laporannya putusan-putusan pengadilan yang 
relevan yang menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan memastikan bahwa konvensi-
konvensi yang diratifi kasi dipatuhi. 

Selain itu, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dari Konstitusi ILO , organisasi-organisasi para 
pemberi kerja dan pekerja berhak untuk memberikan pendapat mereka tentang laporan-
laporan pemerintah dan juga dapat mengirimkan pengamatan-pengamatan mereka 
terhadap penerapan dari konvensi-konvensi yang telah diratifi kasi langsung kepada 
ILO.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan-laporan tentang beberapa konvensi-konvensi 
dan rekomendasi-rekomendasi yang tidak diratifi kasi

Selain dari kewajiban untuk menyerahkan laporan-laporan berkala tentang setiap konvensi 
yang diratifi kasi, Pasal 19 ayat (5) dari Konstitusi ILO  mengizinkan Badan Pimpinan 
untuk meminta Negara-Negara Anggota untuk melaporkan tentang konvensi-konvensi 
yang belum mereka ratifi kasi dan tentang rekomendasi-rekomendasi internasional 
tentang ketenagakerjaan. Dalam parktiknya Badan Pimpinan memilih satu konvensi atau 
sekelompok konvensi dan rekomendasi terkait tentang subyek tertentu setiap tahunnya. 
Negara-Negara Anggota yang belum terikat dengan konvensi-konvensi tersebut harus 
menjelaskan bagaimana mereka akan menjalankan isi dari standar-standar tersebut, baik 
dalam hukum maupun di dalam praktiknya, dan hambatan-hambatan yang menghalangi 
ratifi kasinya.

Kedua jenis laporan yang tersebut di atas (konvensi-konvensi dan rekomendasi-
rekomendasi yang diratifi kasi/tidak diratifi kasi) terikat pada dua pengawasan berturut-
turut, yang pertama adalah berdasarkan sifat hukumnya oleh Komite Para Ahli , dan yang 
lainnya berdasarkan dialog tripartit, oleh Komite Konferensi untuk Penerapan Standar-
Standar. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Panduan ini akan banyak berfokus 
pada pengawasan yang dilakukan oleh Komite Para Ahli.

Komite Para Ahli  untuk Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi 

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Komite Ahli adalah badan yang sangat 
membantu hakim dan praktisi hukum nasional. Sejak didirikan lebih dari 80 tahun yang 
lalu, Komite Ahli telah mengembangkan secara sangat komperhensif jurisprudensi 
berdasarkan isi konvensi dan rekomendasi ILO. Setelah presentasi singkat tentang stuktur 
dan metode bekerja badan ini, Bab ini akan berfokus kepada keputusan dan dokumen 
penting Komite yang berguna bagi hakim dan praktisi hukum. 

Komposisi dan mandat Komite Para Ahli  

Didirikan tahun 1926 oleh Badan Pimpinan pasca sebuah resolusi Konferensi Internasional 
tentang Ketenagakerjaan, Komite Para Ahli  terdiri dari 20 orang ahli hukum independen 
yang terkemuka, seperti para hakim atau para mantan hakim Pengadilan Internasional, 
para hakim berbagai Mahkamah Agung atau para profesor terkemuka. Para pakar 
tersebut dipilih atas kemampuan teknis mereka dan independensi serta imparsialitas 
mereka. Mereka dipilih oleh Badan Pimpinan berdasarkan rekomendasi dari Direktur 
Jenderal. Mandat mereka dapat diperbaharui setiap tiga tahun sekali. Selain itu, untuk 
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memastikan bahwa Komite Para Ahli sama inklusifnya dengan standar-standar yang 
akan dipantaunya, setiap upaya dilakukan untuk memastikan bahwa Komite ini mewakili 
berbagai sistem hukum, sosial dan kebudayaan yang ada di dunia ini. 

Komite Para Ahli  bertemu setahun sekali selama sekitar tiga minggu untuk menganalisa 
laporan-laporan pemerintah dan hasil-hasil pengamatan yang dilakukan oleh mitra-
mitra sosial sehubungan dengan konvensi-konvensi yang diratifi kasi oleh negara-negara 
mereka (Pasal 22 dan 23 dari Konstitusi ILO ), dan yang terkait dengan konvensi atau 
sekelompok instrumen yang ditentukan sebagai subyek dari laporan bagi negara-negara 
yang belum meratifi kasinya (Pasal 19 (5) dari Konstitusi ILO). Komite Para Ahli dibantu 
oleh pegawai-pegawai Kantor Buruh Internasional yang membuat sebuah kajian awal 
terhadap laporan-laporan yang diterima dan juga menyediakan pakar-pakar dengan 
sumber-sumber informasi tambahan. 

Perlu ditekankan bahwa metode-metode kerja Komite Para Ahli  berdasarkan pada prinsip 
umum dari proses yudisial seperti asas adversarial. Ketika Komite Para Ahli menerima 
suatu komentar dari suatu organisasi pemberi kerja atau pekerja tentang pelaksanaan 
suatu konvensi yang telah diratifi kasi, Komite tidak memberikan pendapat sampai 
Komite memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyatakan pendapatnya 
sendiri terhadap masalah tersebut. Selain itu, para ahli juga tidak mengambil bagian di 
dalam pembahasan yang terkait dengan negara asalnya.

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm

Kegiatan umum Komite Para Ahli  yang relevan dengan kasus hukum

Komite Para Ahli  menghasilkan dua jenis komentar kepada pemerintah-pemerintah 
sehubungan dengan konvensi-konvensi yang telah diratifi kasi. Komentar-komentar ini 
terdiri dari (1) Pengamatan-Pengamatan dan (2) Permintaan-Permintaan Langsung. Baik 
pengamatan-pengamatan maupun permintaan-permintaan langsung menggambarkan 
metode dialog yang merupakan karakteristik dari mekanisme-mekanisme pengawasan 
ILO. Tujuan utama dari Komite Para Ahli tidak untuk mengecam negara anggota yang telah 
melanggar konvensi-konvensi yang telah diratifi kasi, namun untuk mengingatkan mereka 
atas kewajiban-kewajiban mereka dan untuk memberi masukan akan langkah-langkah 
terbaik bagi negara-negara anggota untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka 
secara penuh.

2.3.2  Pengamatan Komite Para Ahli 

Pengamatan-pengamatan dipublikasikan di dalam Laporan Tahunan Komite Para Ahli . Di 
banyak kasus, Komite menggunakan pengamatan-pengamatan ini untuk memberitahu 
negara anggota tentang adanya kesulitan-kesulitan serius atau yang selalu muncul 
sehubungan dengan penerapan dari sebuah konvensi yang telah diratifi kasi. Pengamatan-
pengamatan tersebut juga dapat menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh suatu negara di 
dalam memastikan bahwa kewajiban-kewajiban di dalam suatu konvensi telah dipenuhi. 
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Pengamatan-pengamatan serta Permintaan-permintaan Langsung Komite Para Ahli  sangat 
berguna bagi hakim-hakim di dalam negeri di Indonesia karena faktor-faktor berikut:

Mereka mengidentifi kasi poin-poin dari hukum nasional yang dianggap tidak sesuai 
dengan kewajiban-kewajiban internasional negara.;

Agar dapat memverifi kasi apakah konvensi dihormati atau tidak, Komite harus mengumumkan 
sendiri isi dari ketentuan-ketentuannya dan dengan demikian untuk memperjelas makna 
dan ruang lingkup.

Komentar-komentar Komite Para Ahli  merupakan sumber referensi dasar bagi pengadilan-
pengadilan nasional yang ingin menerapkan hukum-hukum nasional sesuai dengan 
konvensi-konvensi internasional yang telah diratifi kasi oleh Negara. Kutipan-kutipan 
dari pengamatan-pengamatan yang diterbitkan untuk Indonesia berikut ini memberikan 
beberapa contoh akan tipe pengamatan-pengamatan yang berbeda yang diterbitkan oleh 
Negara-Negara Anggota.

Pengamatan Komite Para Ahli  yang mengindikasikan kurangnya kesesuaian antara 
perundang-undangan nasional dan isi dari suatu konvensi yang telah diratifi kasi.

Kutipan dari pengamatan Komite Para Ahli , tahun 2011, tentang pelaksanaan Konvensi No. 100 
(Kesamaan Pengupahan) oleh Indonesia

Pasal 2 Konvensi. Pelaksanaan prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama nilainya. 
Komite mengingat kembali adanya permintaan kepada Pemerintah untuk memperbaiki 
penerapan Konvensi, termasuk dengan meninjau dan merevisi undang-undang saat 
ini, khusunya Undang-Undang Ketenagakerjaan (No.13/2003) dengan tujuan untuk 
memberikan ekspresi hukum eksplisit terhadap prinsip Konvensi. Komite mencatat, 
bagaimanapun, dengan penyesalan bahwa Pemerintah hanya membuat referensi baru 
dalam laporannya kepada instrumen-instrumen yang ada tanpa memberikan informasi 
atas kemajuan yang telah dicapai maupun masalah yang dihadapi dalam penerapan 
instrument-instrumen legislatif dan administratif atau tanpa memberikan jawaban atas 
permintaan-permintaan khusus yang telah dibuat dalam pengamatan-pengamatan 
sebelumnya. Maka dari itu, Komite mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-
langkah untuk memberikan ekspresi hukum eksplisit terhadap prinsip kesamaan 
pengupahan untuk pekerjaan yang sama nilainya bagi perempuan dan laki-laki, termasuk 
sebuah analisa, setelah berkonsultasi dengan mitra social, akan dampaknya terhadap 
Konvensi melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan (No. 13/2003).

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli  tentang Pelaksanaan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional , Sesi ke-100, Jenewa, 2011, Laporan III (1A)



44 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Pengamatan Komite Para Ahli  yang mengindikasikan kurangnya kesesuaian antara beberapa 
praktik dan isi dari suatu konvensi yang telah diratifi kasi.

Kutipan dari pengamatan Komite Para Ahli , tahun 2011, tentang pelaksanaan Konvensi No. 138 
(Usia Minimum) oleh Indonesia

Komite mencatat informasi yang terdapat dalam Survei Pekerja Anak Indonesia 
(2009) bahwa ada sekitar 1.76 juta anak yang terlibat sebagai pekerja anak terlarang 
(didefi niskan sebagai anak-anak bekerja antara usia 5-12 tahun, anak-anak usia 13-14 
tahun yang bekerja dalam kegiatan pekerjaan tidak ringan, dan anak-anak usia 15-18 
tahun terlibat dalam pekerjaan membahayakan). Ini mewakili 43.3% (persen) dari semua 
orang pekerja berusia dibawah 18 tahun. Kebanyakan anak-anak bekerja (57% (persen) 
anak-anak bekerja berusia 5-17 tahun) dipekerjakan dalam bidang pertanian, termasuk 
kehutanan, industri serta perikanan. Survei Pekerja Anak Indonesia (2009) lebih lanjut 
lagi mengindikasikan bahwa meskipun kebanyakan pekerja anak masih mengikuti 
bangku sekolah, 20.7% (persen) anak-anak dibawah usia 18 bekerja lebih dari 40 jam 
seminggu. Komite mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya jumlah anak-anak 
bekerja dibawah usia minimum, dan meminta Pemerintah untuk menggandakan upaya-
upaya untuk memastikan bahwa, pada praktiknya, anak-anak dibawah usia minimum 
15 tidak terlibat dalam pekerja anak. Komite meminta Pemerintah untuk menyiapkan 
informasi tentang dampak dari kebijakan yang diambil, selain informasi tentang cara 
bagaimana konvensi diterapkan, termasuk kutipan-kutipan dari laporan-laporan layanan 
pengawasan, informasi mengenai jumlah dan sifat pelanggaran yang dilaporkan dan 
sanksi yang diterapkan. Sedapat mungkin, statistik sebaiknya dibedakan berdasarkan 
gender.

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli  tentang Pelaksanaan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional , Sesi ke-100, Jenewa, 2011, Laporan III (1A)

Pengamatan Komite Para Ahli  dan Yurisprudensi Negara Anggota

Yurisprudensi nasional merupakan suatu faktor yang penting di dalam membantu Komite 
Para Ahli  untuk memastikan apakah suatu sistem hukum nasional sesuai dengan ketentutan-
ketentuan di dalam konvensi-konvensi internasional atau tidak. Pengamatan Komite Para 
Ahli dapat, tergantung keadaannya, menekankan peranan aktif yang dimainkan oleh 
yurisprudensi di dalam melaksanakan suatu konvensi, di satu sisi, mengindikasikan bahwa 
beberapa putusan pengadilan terlihat tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang 
muncul dari konvensi-konvensi yang telah diratifi kasi.

Hingga sekarang hanya ada beberapa pengamatan yang membahas yurisprudensi 
pengadilan-pengadilan nasional di Indonesia oleh Komite Para Ahli . Contoh-contoh dibawah 
ini adalah dari Indonesia, Meksiko dan Costa Rica dan mendemonstrasikan bagaimana 
keputusan-keputusan pengadilan, telah diminta dan diterapkan oleh Komite.

Pengamatan-pengamatan oleh Komite Para Ahli  untuk memperoleh informasi mengenai 
keputusan-keputusan pengadilan nasional berkenaan dengan konvensi yang diratifi kasi.
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Pengamatan-pengamatan Komite Para Ahli  yang menekankan peran aktif pengadilan-
pengadilan nasional sehubungan dengan konvensi-konvensi yang telah diratifi kasi.

Kutipan dari pengamatan Komite Para Ahli , tahun 2005, tentang pelaksanaan Konvensi No. 98 
(Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama/Secara Kolektif) oleh Indonesia

Dalam pengamatan sebelumnya, Komite meminta Pemerintah untuk menyediakan 
statistik jumlah keluhan yang terdaftar selama dua tahun terakhir dan permasalahan 
yang sering diteliti. Komite mencatat bahwa Pemerintah menyatakan hingga kini tidak 
ada kasus-kasus tentang anti-serikat pekerja yang diberhentikan terdaftar dalam 
persidangan. Komite mencatat bahwa ICFTU menunjukkan seringnya terjadi kasus-kasus 
diskriminasi anti-serikat pekerja dan menjelaskan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani 
oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan(P4), keputusan yang mana dapat 
dilakukan naik banding ke Pengadilan Administrasi Negara. ICFTU mengindikasikan 
bahwa proses hukum ini memakan waktu yang panjang dan bisa mencapai hingga 
enam tahun. Komite mencatat pernyataan Pemerintah bahwa untuk Pasal No.2 tentang 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial diharapkan supaya proses penyelesaian 
perselisihan ketenagakerjaanditingkatkan. Komite meminta agar Pemerintah tetap 
memberi informasi tentang statistik jumlah keluhan atas diskriminasi anti-serikat pekerja 
yang terdaftar dan diteliti oleh pengadilan-pengadilan.

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli  tentang Pelaksanaan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional , Sesi ke-100, Jenewa, 2011, Laporan III (1A)

Kutipan dari pengamatan Komite Para Ahli , tahun 2008, tentang pelaksanaan Konvensi No. 105 
(Kerja Paksa) oleh Indonesia

Komite lebih lanjut mencatat informasi yang terdapat dalam laman internet Mahkamah 
Konstitusi (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), berkenaan dengan beberapa bagian 
tentang Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan informasi ini, Mahkamah 
Konstitusi, dalam putusannya untuk Kasus No. 6/PUU-V/2007, menemukan Pasal 154 
dan l 155 dari KUHP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Pasal-pasal tersebut menetapkan hukuman penjara (termasuk wajib kerja) hingga 
tujuh tahun sampai dengan empat setengah tahun, masing-masing bagi orang yang 
secara terbuka mengekspresikan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan 
terhadap Pemerintah (pasal 154) atau menyebarkan, secara terbuka menunjukkan atau 
menempatkan tulisan yang berisi perasaan seperti itu, dengan maksud untuk memberikan 
publisitas untuk isi atau untuk meningkatkan publisitas daripadanya (pasal 155). Dalam 
putusannya, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa kualifi kasi tindak pidana yang 
diformulasikan dalam KUHP pasal 154 dan pasal 155 membutuhkan pemenuhan unsur 
tindakan yang dilarang, tanpa terikat konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Akibatnya, 
rumusan dari kedua pasal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan 
karena pasal-pasal tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan sesuai dengan keinginan 
penguasa. Menurut Mahkamah Konstitusi, seorang warga yang bermaksud untuk 
mengkritik atau mengekspresikan pendapatnya mengenai Pemerintah, yang merupakan 
hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, dapat dengan mudah dikualifi kasikan 
oleh penguasa sebagai pernyataan perasaan permusuhanm kebencian atau penghinaan 
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terhadap Pemerintah karena ketidakpastian kriteria dalam memformulasikan pasal 154 
dan 155 KUHP. Ketidakpastian tersebut membuat sulit untuk membedakan kritik atau 
ekspresi pendapat dari perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 
Pemerintah, karena jaksa tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat 
yang diungkapkan oleh seseorang telah benar-benar menyebabkan atau memicu 
kebencian atau permusuhan di kalangan masyarakat. Komite mencatat lebih lanjut 
bahwa, dalam putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menemukan 
bahwa itu tidak sesuai untuk Indonesia sebagai negara Republik berdasarkan kedaulatan 
rakyat dan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 
1945, untuk mempertahankan pasal 134, pasal 136bis dan 137 dari KUHP (menghormati 
penghinaan secara sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden) karena meniadakan 
prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berekspresi dan berpendapat, 
kebebasan informasi dan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, dalam pandangan 
Mahkamah Konstitusi, draf naskah baru KUHP juga harus mengecualikan ketentuan-
ketentuan yang identik atau mirip dengan Pasal 134, 136 bis dan 137 dari KUHP.

Selanjutnya, Komite telah mencatat kasus dari beberapa orang yang akhirnya dihukum 
berat dengan penajara, termasuk wajib kerja, atas ekspresi damai akan pendapat-
pendapat politik mereka, dukungan damai untuk pergerakan kemerdekan atau untuk 
kegiatan sederhana dengan menaikkan bendera separatis di provinsi-provinsi bagian 
timur seperti Papua dan Irian Barat, dibawah ketentuan-ketentuan dari KUHP dan pasal 
106, yang mana dapat dikenakan maksimum penjara 20 tahun karena adanya upaya 
untuk memisahkan bagian dari wilayah Negara.

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan dari kejadian-kejadian di mana ketentuan-
ketentuan KUHP tersebut diterapkan atas Konvensi, Komite mengekspresikan 
keprihatinannya yang mendalam dan berharap Pemerintah akan mempertimbangkan 
putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam mengadopsi KUHP.

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli  tentang Pelaksanaan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional , Sesi ke-98, Jenewa, 2008, Laporan III (1A)

Kutipan dari pengamatan Komite Para Ahli , tahun 2005, tentang penerapan dari Konvensi ILO  No. 
87 Tahun 1948 oleh Meksiko

Terkait dengan butir (iii) tentang pelarangan pemilihan ulang di dalam serikat pekerja, 
Komite mencatat indikasi Pemerintah bahwa TFCA menerapkan putusan Mahkamah 
Agung No. CXVII/2000 yang menyatakan bahwa bagian 75 dari Undang-Undang Federasi 
tentang Pegawai-Pegawai Negara, yang melarang pemilihan ulang bagi para pemimpin 
serikat kerja, bertentangan dengan kebebasan berserikat yang ditetapkan oleh Pasal 123 
dari Konstitusi, dan bahwa kasus-kasus pemilihan ulang di dalam 20 serikat pekerja telah 
dipenuhi. Sehubungan dengan hal ini, Komite meminta Pemerintah untuk melakukan 
amandemen terhadap bagian 75 seperti yang ditunjukkan oleh kasus hukum tersebut 
dan juga untuk menjadikannya sesuai dengan Konvensi dan dengan praktik saat ini.

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli  tentang Pelaksanaan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional , Sesi ke-93, Jenewa, 2005, Laporan III (1A)
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Pengamatan Komite Para Ahli  yang membahas tentang kesulitan-kesulitan dalam 
menerapkan suatu konvensi yang telah dirativikasi yang muncul karena beberapa putusan 
pengadilan.

Kutipan dari pengamatan Komite Para Ahli , tahun 2004, tentang penerapan Konvensi ILO  No. 98 
Tahun 1949 oleh Kosta Rica

Pembatasan-pembatasan terhadap hak atas berunding secara kolektif di dalam sektor 
publik, termasuk bagi para pegawai yang tidak terlibat di dalam administrasi Negara, 
sebagai akibat dari beberapa putusan pengadilan

Di dalam pengamatan sebelumnya, Komite mencatat bahwa, berdasarkan laporan 
dari misi bantuan teknis pada bulan September 2001, ada dasar kuat untuk percaya, 
termasuk pendapat yang dikemukakan oleh Presiden Dewan Konstitusi, bahwa putusan-
putusan dari Dewan No. 2000-04453 tanggal 24 Mei 2000 dan 2000-7730 pada tanggal 
30 Agustus 2000, serta pemungutan suara Dewan untuk klarifi kasi (No. 2000-09690) 
tanggal 1 November 2000, yang sepenuhnya meniadakan perundingan secara kolektif 
bagi seluruh pegawai sektor publik dengan status pekerjaan berdasarkan undang-
undang, termasuk mereka yang bekerja di badan-badan usaha publik maupun komersi 
atau di dalam lembaga-lembaga publik yang independen.

Komite mencatat sehubungan dengan kasus ini, Keputusan baru No. 29576-MTSS 
tanggal 31 Mei tahun 2000 (peraturan-peraturan untuk negosiasi kesepakatan-
kesepakatan kolektif di sektor publik), yang hanya mengecualikan hak ini bagi pegawai-
pegawai publik yang berada di tingkat tertinggi di sektor publik, sesuai dengan 
rekomendasi-rekomendasi bantuan teknis yang diberikan oleh ILO, termasuk beberapa 
perbaikan besar sehubungan dengan peraturan-peraturan tahun 1993 (contohnya, 
penghapusan terhadap komisi persetujuan tersebut, sebuah lingkup yang cukup luas 
terkait dengan orang-orang yang dicakupnya, batasan-batasan terhadap perundingan 
hanya untuk perwakilan-perwakilan badan-badan publik) dan yang menjadi subyek dari 
beberapa komentar yang diberikan oleh misi bantuan teknis di bulan September 2001 
dengan harapan untuk mengembangkan perundang-undangan di masa depan, yang 
penekanannya ditempatkan pada beberapa masalah dan isu. 

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli  tentang Pelaksanaan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional , Sesi ke-92, Jenewa, 2004, Laporan III (1A)

Permintaan-permintaan langsung dari Komite Para Ahli 

Daripada dipublikasikan di dalam laporan tahunan Komite Para Ahli , permintaan-permintaan 
langsung ditujukan secara langsung kepada pemerintah yang bersangkutan. Melalui 
permintaan-permintaan langsung, Komite memiliki peluang untuk meminta informasi 
tambahan untuk kepada pemerintah-pemerintah secara langsung untuk menentukan 
apakah sebenarnya kewajiban-kewajiban dari konvensi-konvensi dipatuhi atau tidak. Komite 
juga dapat menggunakan permintaan-permintaan langsung untuk menarik perhatian 
Negara Anggota terhadap kesulitan-kesulitan di dalam menerapkan suatu konvensi yang 
mungkin menjadi subyek pengamatan di masa depan.
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Permintaan langsung yang mengindikasikan suatu kesulitan di dalam menerapkan suatu 
konvensi yang telah diratifi kasi.

Contoh berikut ini menunjukkan bagaimana Komite menggunakan permintaan langsung 
untuk mengindikasikan kesulitan dalam menerapkan konvensi yang telah diratifi kasi.

Kutipan dari Permintaan Langsung Komite Para Ahli , tahun 2011, tentang penerapan Konvensi 
ILO  No. 100 (Kesamaan Pengupahan) oleh Indonesia

Pasal 2. Kesenjangan pengupahan diantara laki-laki dan perempuan. Komite mencatat 
bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan data 
statistik tahun 2008, menegaskan bahwa ketidaksetaraan pengupahan diantara laki-laki 
dan perempuan telah diamati disemua wilayah. Data menunjukkan bahwa kesenjangan 
upah diantara laki-laki dan perempuan berkisar, tergantung dari kategori pekerja, dari 15 
hingga 25 persen. Komite meminta Pemerintah untuk mengumpulkan dan menyediakan 
data-data statistik lainnya yang tersedia tentang upah pekerja, dipisahkan berdasarkan 
jender, industri, kategori jabatan serta posisi, termasuk studi-studi dan survei-survei 
yang telah dilaksanakan untuk mengidentifi kasi sifat dan besarnya perbedaan upah 
diantara laki-laki dan perempuan dalam sektor-sektor swasta maupun publik. Komite 
juga meminta Pemerintah untuk memberi indikasi akan tindakan-tindakan yang diambil 
atau memikirkan bagaimana mengurangi kesenjangan upah diantara laki-laki dan 
perempuan dan langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk mempromosikan 
penerapan Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan (EEO) 2005 
diantara pekerja, pengusaha dan organisasi-organisasi dan hasilnya tercapai.

Sumber: ILO: CEACR Konvensi Permintaan Langsung Individu tentang Kesamaan Pengupahan, 1951 No. 100 (Indonesia), 
2011 (Jenewa).

Survei-survei umum Komite Para Ahli  terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh para 
negara anggota tentang konvensi dan rekomendasi yang belum diratifi kasi

Seperti yang telah disebutkan, Pasal 19 ayat (5) poin (e) dari Konstitusi ILO  mengizinkan 
ILO untuk meminta negara anggota untuk memberikan laporan-laporan tentang 
pelaksanaan terhadap konvensi-konvensi yang belum mereka ratifi kasi dan tentang 
rekomendasi-rekomendasi internasional tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal ini, Badan Pimpinan memilih satu atau lebih dari satu konvensi atau 
rekomendasi tentang subyek tertentu setiap tahunnya. Bila instrumen yang dipilih adalah 
sebuah konvensi, hanya Negara-Negara yang belum meratifi kasi saja yang diharuskan 
untuk menyerahkan laporan tentang perundang-undangan dan praktiknya di bidang 
tersebut, tentang upaya-upaya yang diambil untuk memberlakukan konvensi tersebut 
dan tentang hambatan-hambatan yang menghalangi ratifi kasinya.

Komite Para Ahli  membuat suatu Survei Umum setiap tahunnya tentang topik yang 
dipilih oleh Badan Pimpinan dari laporan-laporan tersebut dan yang dikirimkan secara 
berkala oleh Negara-negara Anggota yang telah meratifi kasi instrumen-instrumen yang 
telah diratifi kasi tersebut berdasarkan Pasal 22 dari Konstitusi.
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Survei-survei umum tersebut memungkinkan Komite Para Ahli  untuk melakukan 
pengkajian mendalam terhadap isi dari standar-standar yang dianalisa dan untuk 
mengkaji bagaimana pelaksanannya secara global, menyoroti segala kesulitan yang 
dihadapi dalam menerapkannya dan berbagai metode yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Survei-survei tersebut merupakan sebuah 
alat yang penting di dalam memahami dan menafsirkan isi dari konvensi-konvensi dan 
rekomendasi-rekomendasi internasional tentang ketenagakerjaan, dan informasi yang 
dijabarkan di bawah ini dapat ditemukan dalam setiap survei umum.

Komite Para Ahli  mengkaji berbagai pasal dalam instrumen-instrumen yang dianalisa di 
dalam setiap survei dan menjelaskan makna dan lingkup dari kewajiban-kewajiban dan 
konsep-konsep yang ada di dalamnya. Sangatlah berguna untuk membaca “klarifi kasi-
klarifi kasi” tersebut sehubungan dengan konvensi-konvensi yang diratifi kasi untuk 
memastikan bahwa yurisprudensi tersebut menerapkan hukum nasional sesuai dengan 
kewajiban-kewajiban internasional dari Negara tersebut. Bahkan ketika survei umum 
tersebut berkenaan dengan konvensi-konvensi yang tidak diratifi kasi oleh suatu negara, 
analisis dari Komite Para Ahli terhadap konsep-konsep yang relevan dapat menjadi dasar 
di mana para hakim dan praktisi hukum dapat menafsirkan hukum nasional mereka 
sendiri.

Spesifi kasi dari makna dan lingkup dari suatu pasal konvensi oleh Survei Umum Komte 
Para Ahli

Defi nisi diskriminasi

Segala diskriminasi - di dalam hukum maupun praktik, secara langsung maupun tidak 
langsung - berada di dalam lingkup dari instrumen-instrumen tahun 1958. Standar-
standar umum yang menetapkan perbedaan-perbedaan berdasarkan landasan-landasan 
yang dilarang yang membentuk diskriminasi di dalam hukum. Sikap tertentu dari suatu 
kewenangan publik atau individu perorangan yang memperlakukan orang-orang atau 
anggota-anggota dari suatu kelompok dengan tidak setara berdasarkan pada suatu 
landasan yang membentuk diskriminasi dalam praktiknya.

Diskriminasi yang tidak langsung merujuk kepada situasi-situasi, peraturan-peraturan 
atau praktik-praktik yang tampaknya netral namun kenyataannya mengakibatkan 
perlakuan yang tidak setara, berakibat pada suatu dampak yang berat secara tidak 
proporsional terhadap beberapa orang atas dasar karakteristik-karakteristik seperti ras, 
warna kulit, jenis kelamin, atau agama, dan tidak terkait sama-sekali dengan syarat-syarat 
yang melekat pada pekerjaan tersebut.

Sumber: ILO: Kesetaraan di dalam Pekerjaan dan Jabatan, Survei Khusus Komite Para Ahli  untuk Penerapan Konvensi-
Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi Perburuhan Internasional , Sesi ke-83, Jenewa 1996, Laporan III(4B), 
paragraf 25 dan 26.
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Sebagai bagian dari Survei-Survei Umum, Komite Para Ahli  juga mengkaji berbagai 
upaya-upaya yang diambil oleh negara anggota yang terkait dengan isi dari standar-
standar yang dianalisa. Hal ini memungkinkan Komite untuk memutuskan sendiri bahwa 
apakah suatu perundang-undangan dan praktik nasional sesuai dengan konvensi-
konvensi yang dipelajarinya dan untuk menyarankan cara-cara yang paling tepat untuk 
melaksanakannya.

Analisis tentang kesesuaian dari sejumlah perundang-undangan dan praktik nasional 
dengan isi dari Konvensi yang dianalisa melalui Survei Umum

Hukuman

(...) perundang-undangan yang, secara praktik, memperbolehkan pemberi kerja untuk 
memutuskan hubungan kerja dengan seorang pekerja dengan syarat bahwa dia membayar 
kompensasi yang ditetapkan oleh hukum untuk segala kasus pemecatan yang sewenang-
wenang, ketika motif sebenarnya adalah keanggotaan atau kegiatan pekerja tersebut di 
dalam serikat pekerja, tidaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 1 dari 
Konvensi. Perundang-undangan harus juga memberikan cara-cara yang efektif untuk 
melaksanakan metode pemberian kompensasi, dengan mempekerjakan si pekerja yang 
dipecat tersebut, termasuk kompensasi yang retroaktif, dapat menjadi pemulihan yang 
paling tepat dalam kasus-kasus diskriminasi anti serikat pekerja.

Sumber: ILO: Kebebasan Berserikat dan Berunding Secara Kolektif, Survei Umum Komite Para Ahli  untuk Penerapan 
Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi Perburuhan Internasional , sesi ke-81, Jenewa, 1994, Laporan 
III (4B), paragraf 224

Analisa terhadap jurisprudensi beberapa Negara Anggota yang terdapat dalam Survei 
Umum.

Penafsiran prinsip [upah yang setara untuk kerja yang memiliki nilai yang sama] oleh 
pengadilan-pengadilan

Di beberapa negara, kemajuan dalam pelaksanaan pemberian upah yang setara lebih 
banyak diangkat oleh penafsiran pengadilan dibandingkan dengan tindakan legislatif. 
Dengan berdasarkan pada apa yang sering disebut konstitusi atau ketentuan-ketentuan 
hukum yang secara relatif membatasi, atau dalam kasus-kasus lainnya, pengadilan-
pengadilan di sejumlah yuridiksi telah berperan dalam mengembangkan konsep-
konsep “upah yang setara” dan defi nisi-defi nisi “upah” yang sesuai dengan apa yang 
dimaksudkan oleh Konvensi.

Telah disebutkan bahwa situasi baik di Republik Jerman dan Italia (...) di mana penerapan 
dari asas pemberian upah yang setara bagi pekerjaan yang bernilai sama telah diperjelas 
oleh mahkamah-mahkamah konstitusi melalui yurisprudensi yang berdasarkan pada 
ketentuan-ketentuan konstitusi yang umum, dikembangkan dengan baik sebelum 
pengesahan undang-undangan yang menjamin penikmatan atas hak atas upah yang 
setara dengan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci.

Sumber: ILO: Upah yang Setara, Survei Umum Komite Para Ahli  unttuk Penerapan Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-
Rekomendasi, Konferensi Perburuhan Internasional , sesi ke-72, Jenewa, 1986, Laporan III (4B), paragraf 119
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Melalui Survei-Survei Umum, Komite Para Ahli  juga dapat memutuskan sendiri tentang 
sejumlah praktik atau situasi baru yang tidak terbayangkan ketika konvensi yang 
dianalisa tersebut dibuat, namun dimaksudkan untuk berada di dalam lingkupnya. Oleh 
karena itu, survei-survei umum merupakan alat yang berguna untuk menyarankan suatu 
pemahaman dan penerapan yang dinamis terhadap konvensi-konvensi internasional 
tentang ketenagakerjaan.

Analisis praktek-praktek dan situasi-situasi baru yang dapat menjadi bagian dari lingkup 
Konvensi tersebut

Kondisi kesehatan [Catatan Editor: landasan diskriminasi yang tidak secara terbayangkan 
secara tersurat oleh Konvensi No. 111]

Kondisi kesehatan seorang pekerja hanya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
para pemberi kerja bila terkait dengan persyaratan-persyaratan tertentu di dalam 
pekerjaan tertentu, dan tidak dianggap secara otomatis mempengaruhi hak untuk 
mengakses pekerjaan, atau syarat-syarat kerja di dalam hubungan ketenagakerjaan (...) 
Mempertimbangkan kondisi kesehatan fi sik atau mental seseorang di masa lalu atau saat 
ini dapat menjadi hambatan yang besar bagi penerapan asas kesetaraan akses terhadap 
pekerjaan. Kecuali bila ada hubungan erat antara suatu pekerjaan, menggunakan 
kondisi kesehatan sebagai sebuah alasan untuk menolak atau melanjutkan pekerjaan 
bertentangan dengan semangat dari Konvensi (...)

Sumber: ILO: Survei khusus Komite Para Ahli , 1996, op. Cit., paragraf 255

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm.

Komite Konferensi mengenai Penerapan Standar 

Kerja Komite Penerapan Standar-Standar lebih bersifat ‘’politis’ daripada kerja Komite Ahli. 
Merupakan badan tripartit, yang terdiri dari beberapa ratus delegasi dan melaksanakan 
tahap kedua dari sistem pengawasan berkala atas penerapan standar-standar internasional 
tentang ketenagakerjaan. 

Setelah pengkajian teknis imparsial yang dilakukan oleh Komite Para Ahli , tugas Komite 
Konferensi untuk Penerapan Standar-Standar memberikan para perwakilan pekerja, 
pemberi kerja dan pemerintah peluang untuk menjalankan sebuah pengkajian gabungan 
tentang bagaimana Negara-Negara memenuhi kewajiban-kewajiban yang muncul dari 
konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi ILO.

Komite Konferensi mengkaji dan membahas beragam elemen-elemen atas laporan 
Komite Para Ahli , khususnya pengamatan-pengamatan mereka berkenaan dengan 
kepatuhan terhadap konvensi-konvensi yang diratifi kasi oleh Negara-Negara Anggota. 
Komite Konferensi meggunakan pengamatan-pengamatan ini untuk membuat suatu 
daftar kasus-kasus ketidak sesuaian yang paling serius terhadap konvensi-konvensi 
yang telah diratifi kasi. Pada awalnya pemerintah-pemerintah yang bersangkutan 
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dapat menyerahkan jawaban-jawaban tertulis kepada Komite Konferensi. Berdasarkan 
jawaban-jawaban tersebut Komite Konferensi dapat memutuskan untuk meminta para 
perwakilan dari pemerintah tertentu untuk memberikan informasi lisan tambahan. Para 
perwakilan tersebut harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada Komite Konferensi 
secara keseluruhan dan harus menanggapi sebanyak apapun pertanyaan dan komentar 
yang diajukan oleh para perwakilan pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. Terakhir, 
Komite Konferensi mengadopsi kesimpulan-kesimpulan yang mengungkapkan sudut 
pandangnya tentang pengamatan-pengamatan Negara Anggota dari konvensi yang 
telah diratifi kasi tersebut terkait dengan upaya-upaya yang harus diambilnya Konferensi 
Komite dapat secara khusus mengundang Negara Anggota untuk meminta bantuan 
teknis kepada Kantor Buruh Internasional untuk membantunya dalam melaksanakan 
konvensi tersebut.

Tindakan dari Komite untuk Penerapan Standar-Standar tersebut menggambarkan 
semangat dan metode yang mendasari mekanisme-mekanisme pengawasan ILO, yang 
berfokus baik pada dialog dan tekanan yang damai yang mewajibkan Negara-Negara 
Anggota untuk memberikan penjelasan di hadapan suatu forum yang global seperti 
Konferensi Perburuhan Internasional .

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm

Mekanisme Pengawasan Khusus

Mekanisme-mekanisme pengawasan khusus ILO adalah persidangan kuasi-yudisial dan 
didasarkan atas pengaduan-pengaduan kepada ILO tentang pelanggaran standar-standar 
internasional tentang ketenagakerjaan. ILO mempunyai tiga jenis keluhan: 

“Perwakilan” bagi organisasi-organisasi pengusaha atau pekerja (ditetapkan oleh Pasal 24 
Konstitusi ILO )

“Pengaduan” oleh Negara-Negara Anggota atau delegasi-delegasi Konferensi Perburuhan 
Internasional  (ditetapkan oleh Pasal 26 Konstitusi ILO )

Pengaduan-pengaduan atas dugaan pelanggaran prinsip-prinsip kebebasan berserikat.

Sementara dua jenis pengaduan diperiksa oleh komite ad hoc (komite tripartit dan komisi 
penyelidikan), mekanisme khusus untuk pengaduan tentang kebebasan berserikat yang 
dibawa ke hadapan badan khusus yang dibentuk oleh Badan Pimpinan. Ini adalah Komite 
Kebebasan Berserikat, di mana keberadaannya yang lama telah memungkinkan sejumlah 
besar korpus yurisprudensi dihasilkan.
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Komite Kebebasan Berserikat

Asal-mula, komposisi dan mandat dari Komite untuk Kebebasan Berserikat 

Pendirian 

Pendirian Komite untuk Kebebasan Berserikat oleh Badan Pimpinan di tahun 1951 yang 
diikuti oleh kesepakatan antara ILO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendirikan 
sebuah prosedur pemantauan khusus untuk memverifi kasi bahwa para negara anggota 
memenuhi prinsip kebebasan berserikat. Keberadaan prosedur tersebut menggambarkan 
pentingnya asas ini bagi ILO, yang secara tersurat ditempatkan di dalam Konstitusinya, 
dan yang mana keduanya adalah salah satu persyaratan dasar untuk mencapai keadilan 
sosial dan fondasi dasar dari struktur tripartit dari ILO.

Awalnya didirikan untuk menilai sejauh mana aduan-aduan dapat diterima untuk 
dikirimkan kepada Komisi Pencarian Fakta dan Konsiliasi untuk Kebebasan Berserikat, 
fungsi-fungsi dari Komite ini dengan cepat diperluas untuk menganalisa isi dari arsip 
kasus, dan Komisi Pencarian Fakta dan Konsiliasi hanya dilibatkan dalam keadaan luar 
biasa saja. 

Komposisi

Tidak seperti Komite Para Ahli , Komite untuk Kebebasan Berserikat adalah sebuah 
badan tripartit. Komite tersebut adalah sebuah organ Badan Pimpinan dan terdiri dari 
sembilan orang anggota reguler dan sembilan anggota tambahan yang dipilih dengan 
proporsi yang setara dari kolompok pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah di Badan 
Pimpinan. Sejak tahun 1978 Komite diketuai oleh seorang fi gur independen yag dipilih 
karena imparsialitas dan kompetensi mereka di dalam hukum internasional dan hukum 
internasional tentang ketenagakerjaan.

Sifat tripartit Komite menjamin suatu pemeriksaan aduan yang seimbang dan memastikan 
bahwa posisi yang diambilnya diterima secara luas. Legitimasi yang berasal dari sifat 
tripartit dari keputusan-keputusan Komite diperkuat oleh fakta bahwa Komite selalu 
dapat mengadopsi keputusan-keputusan dengan bulat. 

Komite bertemu tiga kali dalam setahun (di bulan Maret, Mei-Juni dan November), hal 
ini berarti aduan-aduan secara umum dapat ditangani dengan cepat. 

Mandat dan Wewenang

Komite juga berwenang terhadap negara yang belum meratifi kasi konvensi-konvensi 
tentang kebebasan berserikat, karena prosedur penyampaian keluhan tersebut 
berdasarkan pada Konstitusi ILO , sebuah naskah yang mengakui kebebasan berserikat 
dan yang isinya telah diterima oleh seluruh Negara-Negara Anggota ILO.

Tujuan dari Komite adalah untuk mengamankan dan memajukan hak untuk berserikat 
bagi para pekerja dan pemberi kerja. Komite tidak bertujuan untuk menghukum atau 
menghujat pemerintah-pemerintah. Komite membatasi dirinya hanya untuk mengkaji 
situasi di setiap negara terkait dengan kebebasan berserikat, dan untuk memverifi kasi 
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apakah Negara-Negara Anggota telah mengambil upaya-upaya yang tepat untuk 
memastikan kebebasan tersebut di tengah bermunculannya upaya-upaya anti serikat 
pekerja dari badan-badan pemerintah atau individu-individu perseorangan. Komite telah 
memutuskan bahwa “fakta-fakta yang dapat dikaitkan kepada individu-individu juga 
melibatkan tanggung jawab negara terhadap kewajibannya untuk melakukan tindakan-
tindakan yang memungkinkan untuk dan menjalankan tugasnya untuk mencegah 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”

Komite dengan jelas menentukan bahwa kewenangannya terbatas pada pengkajian 
aduan-aduan sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kebebasan berserikat. 
Oleh karena itu, Komite selalu sangat berhati-hati untuk tidak bersinggungan dengan 
kasus-kasus yang berada di luar kewenangannya, dengan menyatakan, contohnya, 
bahwa aduan-aduan yang terkait dengan kondisi-kondisi kerja, perundang-undangan 
tentang jaminan sosial, pelaksanaan pekerjaan dan kepemilikan tanah tidak berada di 
dalam kewenangannya.

Komite di sisi lain, menganggap bahwa aduan-aduan yang, menurut pengamatan-
pengamatan pemerintah, bersifat politis harus tetap diperiksa bila terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan hak-hak serikat pekerja. Kewenangan Komite juga mencakup 
pemeriksaan draf undang-undang, sejauh pemerintah dan pihak yang mengadu harus 
dibuat paham tentang sudut pandang Komite sebelum undang-undang tersebut 
disahkan

Komite Kebebasan Berserikat dan peradilan

Keluhan-keluhan yang terkait dengan kebebasan berserikat secara formal diajukan 
melawan pemerintah di suatu negara sebagai perwakilan internasional dari negara 
tersebut. Oleh karena itu pemerintah adalah lawan bicaranya Komite dengan tanggung 
jawab langsung untuk melapor kepadanya tentang aduan-aduan tersebut. Inilah sebabnya 
mengapa Komite mengarahkan sebagian besar dari rekomendasi-rekomendasinya 
kepada pemerintah.

Namun, Komite menganggap bahwa seluruh kekuasaan Negara, termasuk peradilan, 
terikat kepada pemenuhan prinsip kebebasan berserikat. 

Meskipun Komite bukanlah sebuah pengadilan internasional yang dapat menyidangkan 
putusan-putusan pengadilan nasional adalah wilayah Komite untuk menganalisa 
tindakan-tindakan peradilan setiap kali hal ini diperlukan untuk menilai apakah prinsip 
kebebasan berserikat dipenuhi di suatu negara atau tidak. Komite kemudian mungkin 
diharuskan memutuskan sendiri tentang konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah 
putusan-putusan pengadilan nasional.

Seperti yang akan terlihat, rujukan kepada Komite tidak tergantung pada habisnya 
prosedur-prosedur nasional. Ketika subyek dari aduan tersebut mempermasalahkan 
proses pengadilan di tingkat nasional, oleh karena itu, Komite dapat memutuskan 
untuk menyatakan prinsip yang akan diterapkan dalam kasus tersebut dengan harapan 



55

bahwa pengadilan-pengadilan yang bertanggung jawab atas sengketa tersebut akan 
mempertimbangkannya.

Negara: Republik Korea

Kasus No. 1865 Pelapor: Konfederasi Serikat Pekerja Korea (KCTU), Federasi Pekerja 
Otomobil Korea (KAWF), Konfederasi Serikat Pekerja Bebas (ICFTU) dan Federasi Pekerja 
Besi Korea

‘Komite meminta Pemerintah untuk menginformasikan kepadanya tentang hasil 
dari upaya banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang memutuskan 
bahwa kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2004 tidak berlaku 
bagi pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor; Komite percaya bahwa 
pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip kebebasan 
berserikat yang disebutkan di dalam kesimpulan-kesimpulan Komite.

Prosedur 

Komite untuk Kebebasan Berserikat bukanlah sebuah pengadilan internasional, kekuatan 
pendorong dari mandatnya adalah dialog dan imbauan. Namun banyak orang yang 
memandangnya sebagai sebuah badan kuasi-yudisial, khususnya karena aturan-aturan 
prosedurnya ditujukan untuk menjamin imparsialitas. Hal ini meliputi ketaatan terhadap 
asas adversarial, kerahasiaan dokumen-dokumen, pertemuan-pertemuan tertutup dan 
tidak dilibatkannya anggota-anggota yang memiliki kewarganegaraan dari negara-
negara yang terlibat, atau menduduki jabatan resmi di dalam organisasi yang mengajukan 
keluhan ketika kasus tersebut sedang ditangani.

Di samping aturan-aturan yang disusun oleh Badan Pimpinan ketika Komite Kebebasan 
Berserikat pertamakali didirikan telah memiliki aturan terkait prosedur dan telah dengan 
sangat hati-hati dalam menyesuaikan prosedur yang ada agar Komite lebih efektif lagi. 

Prosedur tersebut utamanya dalam bentuk tertulis, meskipun kesaksian lisan oleh para 
pihak dapat diterima di dalam sejumlah keadaan. Kontak langsung atau kunjungan-
kunjungan di tempat untuk bertemu dengan para pihak terkait juga dapat dilakukan.

Persyaratan-persyaratan agar suatu keluhan dapat diterima

Persyaratan-persyaratan terkait dengan pelapor 

Keluhan dapat dibuat oleh organisasi-organisasi pekerja, pengusaha atau oleh 
pemerintah. Keluhan-keluhan yang diajukan oleh individual tidak dapat diterima.

Dalam hal keluhan dibuat oleh sebuah organisasi, maka keluhan tersebut harus:

sebuah organisasi nasional yang memiliki kepentingan langsung terhadap masalah 
tersebut;

Sebuah organisasi internasional yang memiliki status konsultatif dengan ILO; atau



56 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Organisasi-organisasi internasional lainnya di mana dugaan-dugaan yang terkait dengan 
masalah tersebut secara langsung mempengaruhi organisasi-organisasi yang terafi liasi 
dengannya.

Perlu ditunjukkan dalam hal ini bahwa ‘Komite memiliki kebebasan penuh untuk 
memutuskan apakah suatu organisasi dapat dipandang sebagai sebuah organisasi 
pemberi kerja atau pekerja sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Konstitusi ILO , 
dan tidak memandang dirinya terikat oleh defi nisi nasional apapun tentang istilah 
tersebut”.

Persyaratan-persyaratan yang terkait dengan bentuk keluhan

Keluhan-keluhan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh perwakilan dari 
suatu badan yang berhak untuk mengajukannya, dan harus didukung sepenuh mungkin 
oleh bukti-bukti atas dugaan-dugaan sehubungan dengan pelanggaran hak-hak serikat 
pekerja.

Non-persyaratan untuk prosedur nasional yang akan diterapkan

Prosedur-prosedur nasional tidak harus diterapkan untuk keluhan-keluhan yang dapat 
diterima. Namun Komite akan mempertimbangkan segala kasus yang berjalan di 
pengadilan-pengadilan nasional. Oleh karena itu, ketika suatu kasus sedang diperiksa 
oleh sebuah pengadilan nasional yang independen dan Komite memutuskan bahwa 
bahwa putusan yang akan diambil dapat memberikan informasi tambahan, Komite akan 
menunda pemeriksaannya untuk jangka waktu yang wajar demi menunggu putusan 
tersebut, tetapi dengan syarat penundaan tersebut tidak merugikan pihak yang hak-
haknya diduga telah dilanggar.

Dugaan-dugaan yang terkait dengan pemenuhan atas kebebasan berserikat di dalam 
sejumlah perusahaan

Di dalam peninjauannya terhadap prosedurnya, Komite memutuskan bahwa untuk benar-
benar menjamin hak untuk membela diri ketika suatu perusahaan terlibat, pemerintah 
akan diminta untuk meneruskan keluhan tersebut kepadanya sehingga perusahaan 
tersebut dapat mengirim informasi yang dianggapnya relevan melalui pemerintah.

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm:
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Nilai pekerjaan Komite Kebebasan Berserikat untuk para hakim di Indonesia 

Laporan dan Rekomendasi Komite Untuk Kebebasan Berserikat dan pembahasannya oleh 
Badan Pimpinan 

Ketika Komite telah memeriksa keluhan-keluhan, Komite dapat mengadopsi tiga jenis 
laporan: Sebuah laporan akhir di mana Komite dapat mempertimbangkan dua pilihan 
berikut. Pertama-tama, Komite dapat melihat apakah keluhan tersebut tidak meminta 
pemeriksaan lebih jauh karena fakta-fakta yang diduga tidak mengandung suatu 
pelanggaran terhadap pelaksanaan hak-hak serikat pekerja, atau dugaan-dugaan yang 
dibuat murni bersifat politis atau terlalu samar-samar. Sebagai pilihan kedua, Komite dapat 
meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki 
penyelewenangan-penyelewengan yang telah diamati atau menarik perhatiannya terhadap 
pentingnya beberapa prinsip tertentu;

Sebuah laporan sementara di mana Komite dapat meminta informasi tambahan kepada 
pemerintah atau para pelapor, atau dapat meminta pemerintah untuk mengambil 
langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki sebuah situasi khusus dan untuk tetap 
diinformasikan. Sebuah laporan sementara dapat berisi kesimpulan-kesimpulan akhir dan 
sementara selama informasi atau tindakan dari suatu pemerintah ditunda; 

Sebuah laporan tindak lanjut di mana Komite meminta untuk tetap diinformasikan tentang 
perkembangan-perkembangan kasus dan upaya-upaya yang telah diambil oleh Negara 
Anggota untuk memenuhi prinsip kebebasan berserikat. Informasi yang diminta tersebut 
dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tentang fakta, seperti perkembangan atas sejumlah 
prosedur atau status atas sejumlah orang, atau hal-hal yang terkait dengan hukum, seperti 
pengesahan undang-undang yang baru atau pencabutannya

Laporan Komite tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pimpinan, yang hingga saat 
itu selalu menyetujuinya tanpa membuat perubahan apapun.

Indonesia telah meratifi kasi konvensi-konvensi kebebasan berserikat dan bila 
permasalahannya terkait dengan isu-isu legislatif, Komite untuk Kebebasan Berserikat 
akan memberitahu Komite Para Ahli  untuk memeriksa tindakan yang diambil terhadap 
rekomendasi-rekomendasi tersebut, tanpa harus menyiratkan bahwa Komite mengabaikan 
penindaklanjutan atas kasus ini.

Relevansi dari kerja Komite Untuk Kebebasan Berserikat terhadap para hakim dan praktisi hukum 
nasional

Menerapkan konvensi-konvensi kebebasan berserikat kedalam kasus-kasus yang 
khusus

Untuk menentukan apakah prinsip kebebasan berserikat dipertimbangkan di dalam 
kasus-kasus khusus yang dibawa kehadapannya, Komite harus menjelaskan makna dan 
lingkup dari ketentuan-ketentuan konvensi-konvensi kebebasan berserikat ILO.

Contoh berikut ini adalah sebuah kasus di mana Komite memutuskan tentang keberlakuan 
prinsip kebebasan berserikat bagi pekerja-pekerja asing ‘di dalam sebuah situasi yang 
tidak umum’. 
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Menetapkan prinsip umum kebebasan berserikat

Sejak didirikannya tahun 1951, Komite ini sering diminta untuk memutuskan serangkaian 
kasus yang serupa atau terkait. Oleh karena itu Komite mampu menetapkan prinsip umum 
yang membuatnya dapat memelihara sifat unik dari kriteria pengambilan keputusannya. 
Sebuah “kumpulan kasus hukum” yang besar yang dikembangkan secara bertahap dan 
dipandang sebagai common law internasional yang sebenarnya dalam subyek tersebut.

NB: Prinsip tersebut dikumpulkan secara berkala di dalam sebuah intisari yang secara 
khusus menjadi alat yang berguna bagi para hakim dan praktisi hukum nasional yang 
ingin memastikan bahwa hukum nasional mereka sesuai dengan hukum internasional.

Menentukan situasi-situasi di mana mogok kerja dapat dibatasai atau bahkan dilarang

Hak untuk mogok kerja dapat dibatasi atau dilarang jika: (i) di dalam pelayanan publik 
hanya untuk para pelayan publik yang menjalankan kewenangan atas nama Negara; 
atau (ii) di dalam pelayanan-pelayanan penting dalam pengertian yang sangat terbatas 
(yaitu, pelayanan-pelayanan di mana gangguan seperti itu dapat membahayakan hidup, 
keselamatan pribadi atau kesehatan dari seluruh bagian masyarakat).

Sumber: ILO: Intisari keputusan dan prinsip Komite Kebebasan Berserikat, 2006, op. Cit. Paragraf. 576

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm:

Pengaduan menurut Pasal 24 Konstitusi ILO  

Di dalam Pasal 24 dan 25 dari Konstitusi ILO , serikat-serikat industrial para pengusaha dan 
pekerja, baik lokal, nasional, maupun internasional, dapat merujuk suatu perkara kepada 
ILO atas kegagalan dalam memenuhi konvensi yang telah diratifi kasi oleh suatu Negara 
Anggota. Bila syarat-syarat dapat diterimanya dugaan tersebut dipenuhi, Badan Pimpinan 
menunjuk sebuah komite tripartit ad hoc yang terdiri dari seorang perwakilan dari masing-
masing kelompok (pengusaha, pekerja dan pemerintah).

Berdasarkan khususnya pada bukti tertulis yang diberikan oleh serikat yang membuat 
dugaan dan oleh pemerintah , Komite memutuskan tentang apakah dugaan pelanggaran 
terjadi dan tentang upaya-upaya yang mungkin diambil oleh Negara untuk memastikan 
pemenuhan dari konvensi yang telah diratifi kasi tersebut. Kesimpulan-kesimpulan dan 
rekomendasi-rekomendasi komite tripartit tersebut harus mendapatkan persetujuan dari 
Badan Pimpinan, yang dapat memutuskan untuk menerbitkan pengaduan tersebut.

Seperti yang telah dikatakan, berbagai mekanisme pengawasan ILO saling bekerja sama 
dengan erat, yang membantu untuk meningkatkan keseluruhan efektivitas. Bahkan, bila 
pengaduan tersebut menyangkut kegagalan dalam memenuhi konvensi-konvensi yang 
berkaitan dengan hak-hak serikat pekerja, Badan Pimpinan dapat merujuk kasus tersebut 
kepada Komite Kebebasan Bersyarat. Selain itu, ketika memeriksa pengaduan tersebut, 
komite-komite tripartit ad hoc sangat bergantung kepada kerja dari Komite Para Ahli  
terkait dengan konvensi terkait. Rekomendasi-rekomendasi komite tripartit juga biasanya 
memberikan tanggung jawab kepada Komite Para Ahli untuk memantau tindakan-tindakan 
yang diambil oleh pemerintah untuk membuat rekomendasi-rekomendasi mereka berlaku. 
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Terakhir, kegagalan negara yang bersangkutan di dalam melaksanakan rekomendasi-
rekomendasi yang diadopsi oleh komite tripartit dan disetujui oleh Badan Pimpinan dapat 
membuat Badan Pimpinan untuk menunjuk sebuah komisi penyelidikan berdasarkan Pasal 
26 dan seterusnya dari Konstitusi ILO .

Terkait dengan kerja dari badan-badan pengawas  yang lainnya, rujukan kepada laporan-
laporan yang diadopsi setelah suatu pengaduan bermanfaat dua kali lipat bagi para hakim 
dan praktisi hukum nasional. Para pakar hukum di negara tersebut dapat memahami posisi 
Badan Pimpinan sehubungan dengan kesesuaian di antara hukum dan praktik nasional 
mereka dan konvensi ILO yang bersangkutan. Para hakim dan praktisi hukum di negara-
negara lain dapat menemukan rincian-rincian dan analisis-analisis dari kewajiban-kewajiban 
yang dimuat di dalam konvensi dan pelaksanaanya di dalam laporan komite tripartit ad 
hoc.

Keluhan menurut Pasal 28 Konstitusi ILO 

Prosedur

Pasal 26 hingga 29 dan 31 hingga 33 dari Konstitusi ILO  membuat ketentuan bagi jenis lain 
dari prosedur terhadap Negara-Negara yang tidak sepenuhnya menjalankan konvensi 
yang telah diratifi kasi. Bila subyek dari keluhan yang terkait dengan ‘Pasal 26’ sama 
seperti yang ada di dalam pengaduan, persyaratan untuk dapat diterimanya dan aturan-
aturan prosedur akan berbeda, begitu juga dengan akibat-akibatnya. Bahkan prosedur 
ini, yang sudah jarang digunakan di dalam sejarah ILO, secara umum dipandang sebagai 
mekanisme yang paling serius dan formal untuk mengawasi pelaksanaan dari standar-
standar tentang ketenagakerjaan. Ini juga merupakan prosedur dengan sifat pengadilan 
yang paling nyata.

Keluhan dapat diajukan kepada ILO oleh suatu Negara Anggota bila Negara tersebut 
telah meratifi kasi konvensi yang bersangkutan, dan oleh delegasi manapun untuk 
Konferensi Perburuhan Internasional . Selain itu, seperti yang telah disebutkan di atas, 
Badan Pimpinan dapat memutuskan untuk memulai prosedur pengawasan yang dimuat 
di dalam Pasal 26, dan seterusnya, dari Konstitusi ILO  dengan inisiatifnya sendiri.

Ketika keluhan telah diajukan Badan Pimpinan bertanggung jawab untuk menilai 
apakah keluhan tersebut dapat diterima atau tidak. Situasi di dalam kasus ini sangat 
berbeda dengan prosedur pengaduan, karena kriteria yang dijadikan dasar keputusan 
Badan Pimpinan tidak berdasarkan pada aspek-aspek hukum saja namun juga pada 
pertimbangan-pertimbangan peluang. Dengan kata lain, Badan Pimpinan dapat 
memutuskan secara diskresi sehingga prosedur pengajuan keluhan bukanlah cara yang 
paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

Bila Badan Pimpinan memutuskan untuk menerima suatu keluhan, Badan tersebut akan 
menunjuk sebuah komisi penyelidikan. Berbeda dengan komite-komite tripartit yang 
bertanggung jawab untuk memeriksa pengaduan-pengaduan, komisi penyelidikan 
terdiri dari anggota-anggota yang independen. Ketiga tokoh terhormat yang menjadi 
bagian dari komisi tersebut harus menunjukkan imparsialitas yang sangat tinggi dan 
pengalaman yang luas di dalam hukum internasional tentang ketenagakerjaan. 
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Dikarenakan Konstitusi ILO  tidak berisi ketentuan-ketentuan khusus dalam penanganan 
keluhan, praktik menyatakan bahwa anggota komisi penyelidikan sendiri menetapkan 
aturan prosedural yang harus diikuti, yang kemudian segera dikomunikasikan kepada 
pihak yang terlibat. Beberapa komisi penyelidikan telah sebenarnya menekankan sifat 
hukum dari mekanisme pengawasan Anggaran 26 et seq. dalam menentukan aturan 
prosedural menyediakan kerangka kerja untuk kegiatan mereka.

Dalam praktiknya, berbagai komisi penyelidikan tidak dibatasi hanya kepada dokumen-
dokumen tertulis saja. Berbagai prosedur bahkan mencakup dengar pendapat dengan 
para pihak di Jenewa dan, dalam banyak kasus, kunjungan yang dilakukan oleh komisi 
ke negara yang bersangkutan.

Dalam Pasal 28 Konstitusi ILO , ketika prosedur tersebut telah disimpulkan, komisi 
penyelidikan harus menyusun sebuah laporan yang menetapkan fakta-fakta dari keluhan 
tersebut untuk menentukan apakah ada pelanggaran terhadap konvensi yang telah 
diratifi kasi atau tidak, dan bila diperlukan dapat membuat rekomendasi-rekomendasi 
agar negara yang bersangkutan dapat memastikan bahwa dirinya memenuhi 
kewajiban-kewajiban internasionalnya. Laporan komisi penyelidikan tersebut dikirim 
ke Badan Pimpinan namun tidak memerlukan persetujuan dari Badan Pimpinan untuk 
keberlakuannya.

Pentingnya kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi dari komisi 
penyelidikan

Tiga unsur yang dinyatakan di dalam Konstitusi ILO  memberikan pengaruh yang cukup 
besar kepada keputusan-keputusan komisi penyelidikan, membuat mereka dapat, 
menurut Nicolas Valtico, dianggap mengikat secara hukum bagi Negara-Negara yang 
bersangkutan.

Pasal 28 menyatakan bahwa laporan komisi penyelidikan harus menjelaskan waktu di 
mana Negara Anggota tersebut harus mengambil langkah-langkah terkait.

Pasal 29(2) menyatakan bahwa Negara yang terkait dengan keluhan tersebut memiliki 
waktu tiga bulan untuk menaggapi rekomendasi-rekomendasi dari komisi penyelidikan 
dihadapan Mahkamah Internasional. Pasal 31 dan 32 menjelaskan bahwa Mahkamah 
Internasional dapat menyepakati, mengubah atau menolak temuan-temuan atau 
rekomendasi-rekomendasi dari komisi penyelidikan dan keputusan dari Mahkamah 
tersebut bersifat fi nal.

Pasal 33 menyatakan bahwa bila Negara yang terkait dengan keluhan tersebut gagal 
untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari komisi penyelidikan dalam kurun 
waktu yang telah ditetapkan, Badan Pimpinan dapat merekomendasikan tindakan 
tertentu kepada Koferensi Buruh Internasional yang dipandang bijak untuk memastikan 
pemenuhannya.

Dalam hal ini, Nicolas Valticos mengatakan bahwa pilihan untuk menyerahkan perkara 
kepada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan akhir membuktikan 
bahwa rekomendasi-rekomendasi dari komisi penyelidikan benar-benar merupakan 
keputusan-keputusan yang memiliki dampak hukum dan bukan hanya sekadar saran-
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saran. Dia menekankan bahwa keberadaan Pasal 33 Konstitusi ILO  menunjukkan bahwa 
negara anggota terikat secara hukum untuk menghormati keputusan-keputusan komisi 
penyelidikan, karena ILO didasarkan pada mewajibkan pelaksanaan atas keputusan-
keputusan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan 
pemenuhannya

Pasal 33 Konstitusi ILO  digunakan oleh Konferensi Perburuhan Internasional  untuk 
pertama kali di tahun 2000 sehubungan dengan Mianmar. Dua tahun sebelumnya, sebuah 
laporan dari komisi penyelidikan menemukan bahwa Negara ini telah secara sistematis 
melanggar Konvensi No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa tahun, dan memintanya untuk 
mengambil langkah-langkah cepat untuk menghentikan praktik tersebut. Mengingat 
kegagalan Pemerintah Myanmar di dalam melaksanakan hal tersebut, maka Konferensi 
memutuskan untuk meminta seluruh Negara-Negara Anggota untuk mengkaji ulang 
hubungan bilateral mereka dengan Myanmar untuk memastikan bahwa rekomendasi-
rekomendasi Komisi Penyelidikan diterapkan sepenuhnya.

Selain para hakim dan praktisi hukum di negara yang secara langsung terkena dampak 
dari komisi penyelidikan, laporan-laporan yang diadopsi oleh komisi-komisi ini dapat 
menjadi standar ukuran bagi penafsiran isi dari konvensi-konvensi hukum internasional 
tentang ketenagakerjaandan untuk pemahaman yang lebih baik terhadap lingkup dari 
kewajiban-kewajiban yang diusulkan oleh mereka kepada Negara-Negara Pihak. 

Berikut ini adalah contoh dari sebuah laporan komisi penyelidikan yang menjelaskan 
lingkup dari kewajiban-kewajiban Negara setelah melakukan ratifi kasi terhadap suatu 
konvensi internasional tentang ketenagakerjaan.

Kutipan dari laporan Komisi Penyelidikan yang ditunjuk berdasarkan Pasal 26 dari 
Konstitusi ILO  untuk memeriksa pemenuhan Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan 
dan Jabatan), tahun 1958 (No. 111) oleh Rumania.

Kewajiban yang dimaksud oleh Pasal 19, paragraf 5(d), dari Konstitusi tersebut adalah 
suatu kewajiban bagi anggota untuk membuat ketentuan-ketentuan dari Konvensi 
menjadi efektif, di dalam hukum dan praktik. Oleh karena itu penting, namun tidak 
cukup, bahwa ketentuan-ketentuan perudang-undangan dibuat sesuai sepenuhnya 
dengan persyaratan-persyaratan Konvensi tersebut. Penting bila perundang-undangan 
yang dibuat sesuai dengan persyaratan-persyaratan Konvensi tersebut ditegakkan 
sepenuhnya dan dengan ketat. Hal ini membutuhkan keberadaan pelayanan-pelayanan 
penegakkan hukum administratif yang efektif dan, khususnya, upaya-upaya yang 
memungkinkan pemeriksaan yang menyeluruh yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 
yang dapat bertindak dengan independensi yang penuh.

Hal ini juga membutuhkan ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan tersebut 
dibawa untuk diperhatikan oleh seluruh orang yang terkait, dan orang-orang ini diberikan 
gambaran yang jelas tentang timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, 
melalui segara cara yang tepat, termasuk pengumuman-pengumuman yang dipampang 
di tempat kerja atau kampanye informasi nasional. Hal ini mengharuskan prosedur-
prosedur penyampaian keluhan yang efektif harus menjamin hak para pekerja untuk 
mengajukan keluhan-keluhan sehubungan pelanggaran hukum, dalam kondisi-kondisi 
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yang bebas dan tidak memihak, tanpa mereka merasa takut akan pembalasan dalam 
bentuk apapun, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diganjar dengan sanksi yang 
sesuai, yang diterapkan dengan ketat dan dapat diandalkan untuk dapat diberlakukan.

Ketika persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, suatu pemerintahan tidak dapat 
dianggap gagal menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berasal dari suatu Konvensi, 
atas dasar bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut dilanggar oleh seorang pejabat 
atau manajer sebuah badan usaha, karena orang-orang tersebut dapat dikenakan 
pendisiplinan atau prosedur-prosedur hukum yang sesuai.

Bila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi, suatu pemerintahan tidak dapat 
menyangkal tanggung jawab atas tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran 
ynag dilakukan oleh agen-agennya, atau atas perilaku para pemberi kerja atau bahkan 
individu perseorangan.

Sumber: ILO: Buletin Resmi, Tambahan 3, vol. LXXIV, 1991, seri B, paragraf. 576 to 578

Sumber: ITC/ILO, Hukum Internasional Tentang Ketenagakerjaandan Hukum Nasional: Sebuah Manual Pelatihan bagi 
Hakim -hakim, Prakisi Hukum, dan Akademisi Hukum, (Turin, 2010), hlm:

Badan-Badan berbasis Perjanjian 

Ada sembilan perjanjian-perjanjian internasional inti tentang hak asasi manusia, yang 
terbaru – tentang penghilangan paksa – mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010. 
Sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948, semua Negara-Negara 
Anggota PBB telah meratifi kasi minimal satu inti perjanjian internasional tentang hak-hak 
asasi manusia, dan 80 persen telah meratifi kasi empat atau lebih.

Daftar Perjanjian-Perjanjiana Internasional Hak Asasi Manusia yang Utama

1.

2.

3.

3.a.

4.

5.

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman 
Kejahatan Genosida. Paris, 9 Desember 1948

Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. New York, 7 
Maret 1966

Kovenan Internasional tentang Hak 
Ekonomi,Sosial dan Budaya. New York,16 
Desember 1966

Protokol Opsional terhadap Kovenan 
Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya. New York, 10 Desember 2008.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik. New York, 16 Desember 1966

Protokol Opsional terhadap Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 
New York, 16 Desember 1966

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia

Disahkan pada 25 Juni 
1999 (Pensyaratan Pasal 
22) 

Diratifi kasi tanggal 23 
Februari 2006

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia

Diratifi kasi pada tanggal 
23 Februari 2006

Tidak disahkan oleh 
Indonesia
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8.

8.b.

9.

9.b.

11.

11.b.

11.c.

12.

13.

15.

15.a.

16.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan. New York, 18 
Desember 1979

Protokol Opsional terhadap Konvensi untuk 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan. New York, 6 Oktober 1999

Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan 
atau Hukuman Lain Yang Kejam. New York, 10 
Desember 1984

Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang 
Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain 
Yang Kejam . New York, 18 Desember 2002

Konvensi Hak-Hak Anak. New York, 20 
November 1989

Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak-Hak 
Anak dan Keterlibatan Anak dalam Konfl ik 
Bersenjata. New York, 25 Mei 2000

Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-Hak 
Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak 
dan pornografi  anak. New York, 25 Mei 2000

Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 
dengan tujuan Menghilangkan Hukuman Mati. 
New York, 15 Desember 1989

Konvensi Internasional tentang Perlindungan 
terhadap Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarga Mereka. New York, 18 Desember 1990

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. 
New York, 13 Desember 2006

Protokol Opsional terhadap Konvensi tentang 
Hak-Hak Penyandang Cacat. New York, 13 
Desember 2006

Konvensi Internasional tentang Perlindungan 
Bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa. 
New York, 20 Desember 2006

Diratifi kasi pada tanggal 
13 September 1984 
Persyaratan untuk Pasal 
29 Para 1

Tidak disahkan Indonesia 
Ditandatangani pada 
tanggal 28 Februari 2000

Disahkan pada tanggal 
28 Oktober 1998 
(Persyaratan pasal 30 
para 1)

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia 

Diratifi kasi pada tanggal 
5 September 1990

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia. Ditanda-
tangani pada 24 
September 2001

Tidak disahkan oleh 
Indonesia. Ditanda-
tangani pada Tanggal 24 
September 2001

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia 

Tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia. Ditanda-
tangani pada tanggal 27 
September 2010

Sumber: OHCHR, http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 
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Saat ini ada kurang lebih sepuluh badan perjanjian hak asasi manusia, yang merupakan 
komite para ahli independen. Sembilan dari badan-badan perjanjian tersebut memantau 
pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian inti internasional tentang hak asasi manusia sementara 
badan perjanjian yang kesepuluh, Sub-Komite Pencegahan Penyiksaan, ditetapkan dibawah 
Protokol Opsional terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan, memantau tempat-tempat 
penahanan di Negara-Negara Anggota,terkait Protokol Opsional. 

Badan-badan perjanjian diciptakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang 
mereka pantau. OHCHR mendukung pekerjaan badan-badan perjanjian dan membantu 
mereka dalam harmonisasi metode kerja dan permintaan laporan melalui sekretariat-
sekretariat. 

Badan Pengawas Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Komite Hak Asasi Manusia (HRC) adalah badan yang memantau pelaksanaan dari ICCPR 
oleh Negara Pihak. Ditetapkan pada tahun 1976, Komite terdiri dari 18 ahli-ahli hak asasi 
independen. Semua Negara Pihak diminta untuk menyerahkan laporan berkala kepada 
HRC tentang bagaimana hak-hak tersebut dijalankan. HRC telah mengkaji satu laporan 
Negara dari Indonesia (pada tahun 2007) dan akan mengkaji laporan kedua dari Indonesia 
pada tahun 2012. 

HRC memeriksa laporan-laporan dan menyampaikan kekhawatiran serta rekomendasi-
rekomendasi kepada Negara Pihak dalam bentuk menyimpulkan pengamatan-pengamatan. 
Selain prosedur laporan, Pasal 41 dari ICCPR menentukan Komite untuk mempertimbangkan 
keluhan antar Negara. HRC juga menerbitkan penafsiran-penafsirannya atas ketentuan-
ketentuan Kovenan, yang dikenal dengan sebutan komentar-komentar umum. Komentar-
komentar umum HRC dapat terbukti berguna bagi hakim-hakim dan praktisi hukum 
sebagai sumber inspirasi dan penafsiran, karena dapat menjelaskan arti dan ruang lingkup 
ketentuan-ketentuan ICCPR.

Badan Pengawas Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 

Badan yang mengawasi jalannya Kovenan adalah Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya (CESCR). Ditetapkan pada tahun 1987 untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
pengawasan yang ditugaskan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) di Bagian 
IV dari Kovenan, Badan Pengawas ini terdiri dari 18 ahli-ahli independen tentang hak asasi 
manusia. CESCR akan dapat mempertimbangkan pengaduan-pengaduan individu begitu 
Protokol Opsional untuk Kovenan, yang diadopsi pada tanggal 17 Desember 2008, mulai 
berlaku. Semua Negara Pihak harus melapor kepada CESCR tentang bagaimana hak-hak 
dilaksanakan. Indonesia menyerahkan laporannya yang pertama untuk CESCR pada tahun 
2008. Laporan yang kedua akan diserahkan pada tahun 2012. 

Kepedulian serta rekomendasi-rekomdasi dari Komite disampaikan kepada Negara 
Pihak dalam bentuk menyimpulkan pengamatan-pengamatan. Sejak tahun 1988, Komite 
telah menerbitkan penafsiran-penafsirannya atas ketentuan-ketentuan dari Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dikenal sebagai Komentar-
komentar Umum tentang isu-isu tematis atau metode kerja. Komentar-komentar Umum 
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CESCR dapat terbukti berguna bagi hakim-hakim maupun praktisi-praktisi hukum nasional 
sebagai sumber inspirasi dan penafsiran, yang dapat menjelaskan makna serta ruang 
lingkup dari ketentuan-ketentuan Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya.

Badan Pengawas untuk Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW)

Negara-Negara yang telah meratifi kasi Konvensi ini diharuskan untuk menyerahkan 
laporan nasional mengenai langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk memenuhi 
kewajiban perjanjian mereka. Sejak tahun 1982, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap 
Perempuan telah memantau pelaksanaan CEDAW oleh Negara-Negara Pihak. Komite 
terdiri dari 23 ahli-ahli independen. Pada sesi yang kesepuluh pada tahun 1991, Komite 
memutuskan untuk mengadopsi praktik mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi umum 
tentang ketentuan-ketentuan khusus Konvensi dan hubungan antara ketentuan-ketentuan 
konvensi dan tema lintas sektor. Menyusul keputusan ini, Komite telah mengeluarkan 
serangkaian Rekomendasi Umum yang rinci dan komprehensif yang menawarkan panduan 
atas penerapan Konvensi pada situasi-situasi tertentu.

Relevansi kerja badan pengawas  CEDAW untuk para hakim dan praktisi hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia.

Mengomentari asas tentang kesetaraan di dalam pekerjaan yang diatur oleh Pasal 11, Komite 
CEDAW menerbitkan sebuah defi nisi untuk ‘pelecehan seksual’.

Kutipan dari Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19 tentang kekerasan terhadap 
perempuan:

Pelecehan seksual mencakup perilaku yang didorong secara seksual yang tidak disukai 
sebagai kontak fi sik dan pendekatan, perkataan-perkataan yang mengandung makna 
seksual, menunjukkan pornografi  dan permintaan-permintaan seksual, baik melalui 
kata-kata ataupun tindakan. Tindakan seperti itu dapat mempermalukan dan dapat 
menimbulkan sebuah permasalahan kesehatan dan keselamatan; adalah sesuatu yang 
diskriminatif ketika perempuan yang memiliki dasar-dasar yang cukup untuk percaya 
bahwa penolakannya akan merugikan dirinya dalam hal pekerjaannya, termasuk 
rekruitmen dan promosi, atau ketika hal tersebut menciptakan sebuah lingkungan kerja 
yang tidak ramah.

Sumber: Dokumen PBB A/47/38, paragraf. 18

Sumber: Manual ITC
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Badan Pengawas Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota-
Anggota dan Keluarga Mereka (ICRMW) 

Komite untuk Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota-Anggota Keluarga 
Mereka (CMW) memantau pelaksanaan konvensi tersebut oleh Negara-Negara Pihak. 
Komite ini adalah badan perjanjian yang paling baru dan mengadakan sesi pertamanya di 
bulan Maret 2004. Komite ini terdiri dari 10 orang pakar independen hak asasi manusia. 
Seluruh Negara Pihak harus melapor kepada CMW dalam jangka waktu yang berkala tentang 
bagaimana hak-hak di dalam Konvensi tersebut dilaksanakan. CMW memeriksa setiap 
laporan dan menyampaikan keprihatinan-keprihatinan dan rekomendasi-rekomendasinya 
kepada Negara Pihak dalam bentuk ‘pengamatan’.

Di bawah kondisi-kondisi tertentu, Komite dapat menerima pengaduan-pengaduan atau 
komunikasi-komunikasi dari individu-individu yang mengadukan bahwa hak-hak mereka di 
dalam ICRMW telah dilanggar ketika 10 Negara Pihak telah menerima prosedur ini sesuai 
dengan Pasal 77 dari Konvensi tersebut. CMW juga mengeluarkan komentar-komentar 
umum tentang isu-isu tematis

2.4  SISTEM HUKUM INDONESIA SERTA STANDAR-STANDAR
 INTERNASIONAL TENTANG KETENAGAKERJAAN

Di dalam kajian hukum internasional, hubungan antara hukum nasional dan internasional 
merupakan wilayah perdebatan yang penting dan krusial. Hal ini terutama sekali terkait 
dengan penerapan hukum internasional di dalam hukum nasional.

Terkait dengan perdebatan tersebut, para ahli hukum terbagi ke dalam dua sudut pandang, 
yakni, dualist dan monoist.14 Sudut pandang dualist menyatakan bahwa perbedaan pokok 
dari hukum internasional dan hukum nasional, berdasarkan pendapat bahwa kedua sistem 
mengatur subyek hukum yang berbeda. Hukum intenasional adalah hukum yang mengatur 
negara-negara berdaulat: hukum nasional berlaku dalam negara dan mengatur hubungan 
antara warga negara dan warga negara dengan pemerintah. Pada sudut pandang ini, 
kedua sistem hukum tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan atau merubah 
satu sama lain. Ketika hukum nasional menyatakan bahwa hukum internasional berlaku 
secara keseluruhan atau sebahagian, hal ini hanya merupakan pengunaan kewenangan 
dari hukum nasional, adopsi atau transformasi dari hukum internasiona. Di dalam hal terjadi 
konfl ik antara hukum nasional dan internasional, maka kaum dualist akan berasumsi bahwa 
hukum nasional akan diterapkan oleh pengadilan.15

Di sisi lain, pendukung monoist yang menggunakan prespektif monist mengambil posisi 
adanya supremasi hukum internasional terhadap hukum nasional, hal ini terkait dengan 
perkembangan pandangan bahwa individupun dapat menjadi subyek hukum internasional. 
Dalam persepsi ini, hukum internasional pada akhirnya sangat terkait dengan kesjahteraan 
individu. Hukum internasional dianggap sebagai moderator terbaik bagi urusan 

14 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, (Oxford: Oxford University Press, 1982), hlm. 33.

15. Ibid.
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kemanusiaan, dan juga sebagai kondisi logis dari eksistensi hukum dari negara-negara, 
oleh karenanya sistem hukum nasional merupakan bagian dari kewenangan negara.16

Di dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan dualist yang digunakan. Hukum internasional 
sebagai hukum asing, tidaklah mengikat hukum nasional ataupun aparat hukum nasional. 
Hukum internasional dapat berlaku, jika hukum internasional tersebut harus mengikuti 
prosedur tertentu untuk diadopsi ke dalam hukum nasional yang digariskan di dalam 
UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU Perjanjian Internasional 
mengariskan, mekanisme pengesahan, menunjuk lembaga yang berhak untuk mengesahkan, 
dan bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai bungkus 
hukum hukum internasional tersebut. 

Di dalam UU Perjanjian Internasional, pengesahan didefi nisikan sebagai perbuatan hukum 
untuk mengikatkan sebuah perjanjian internasional, dalam bentuk ratifi kasi, aksesi, 
penerimaan ataupun persetujuan.17 Pengesahan dibatasi oleh 2 bentuk pengaturan, yakni, 
Keputusan Presiden dan Undang-Undang.18 Perbedaan antara keduanya menentukan 
prosedur pengesahan. Jika pengesahan dilakukan melalui Keppres, maka hal tersebut 
merupakan tindakan sepihak eksekutif, tanpa adanya persetujuan dari parlemen. Sebaliknya, 
jika pengesahan dilakukan melalui Undang-Undang, hal ini dilakukan melalui mekanisme 
pembuatan undang-undang yang melibatkan DPR. Pelibatan kekuasaan eksekutif 
didasarkan pada pengaturan di dalam UUD 1945.19

Selain konsekuensi prosedural, pengaturan tersebut di atas juga memiliki konsekuensi 
subtantif. Di dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, mendefi nisikan perjanjian 
internasional yang memerlukan pengesahan dalam bentuk undang-undang sebagai 
berikut:

Terkait dengan urusan politik, perdamaian, dan keamanan negara; • 

Setiap perubahan garis batas negara atau perjanjian garis batas negara;• 

Terkait dengan kedualutan dan hak pelaksanaan kedaulatan negara;• 

Hak asasi manusia dan lingkungan;• 

Penciptaan norma hukum baru; dan• 

Pinjaman luar negeri dan/atau dana hibah.• 

Materi-materi lainnya, yang tidak terkait dengan Pasal 10, dibungkus dengan Keppres. 
Pemerintah memiliki kewajiban memberi tahu DPR setiap pengesahan dilakukan.20

Penerapan hukum internasional dalam praktek peradilan bukan merupakan hal yang baru 
di dalam peradilan Indonesia, beberapa putusan peradilan, utamanya terkait dengan Hak 
Asasi Manusia telah dirujuk dan digunakan sebagai prinsip untuk menyelesaikan kasus 
hukum. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 651/Pdt/1988/PT.DKI, 

16. Ibid.

17 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Ps 1 ayat (2) .

18 Ibid., Pasal 9 ayat (2),
19 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Ps 11

20 Ibid., UU Perjanjian Internasional Pasal 11 ayat (1).
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di mana putusan tersebut mengadopsi prinsip yang dinyatakan di dalam CEDAW terkait 
diskriminasi mengenai usia pensiun bagi wanita. Walaupun merupakan sumber hukum 
asing, namun demikian, begitu DPR mengesahkan perjanjian internasional tersebut, 
perjanjian internasional tersebut memiliki status hukum yang sama dengan undang-
undang lainnya. Sehingga, penerapan ILS, selama ILS tersebut sudah diratifi kasi, adalah 
sama dengan perjanjian internasional yang sudah diratifi kasi dan memiliki kekuatan hukum 
yang setara dengan undang-undang nasional lainnya. 

Bagaimanapun, penggunaan perjanjian-perjanjian yang diratifi kasi untuk menyelesaikan 
sengketa secara langsung adalah sebuah perbedaan yang umum antara negara-negara 
monisitis dan dualistis dalam hal kesempatan bagi pengadilan-pengadilan nasional untuk 
menggunakan hukum internasional. Sangatlah penting untuk ditekankan bahwa sistem-
sistem monisitis dan dualistis dapat juga menemukan kesamaan mendasar dalam posisi 
hukum internasional dan hukum nasional. Akan dicatat, misalnya, bahwa konstitusi-
konstitusi beberapa negara, apakah itu monistis atau dualistis, menyatakan bahwa 
perjanjian-perjanjian internasional yang diratifi kasi akan digunakan sebagai panduan untuk 
menafsirkan hukum nasional. 

Hakim-hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat menggunakan hukum internasional – 
Konvensi,rekomendasi serta komentar dan pengamatan dari badan-badan pengawas ILO 
dan komite-komite perjanjian lainnya – dengan empat cara inti:

Untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa secara langsung (penerapan langsung)

Untuk membantu dalam penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam hukum Indonesia 
(sebagai panduan dalam penafsiran).Sebagai sumber inspirasi dalam mengenali prinsip-
prinsip yurisprudensi. Untuk memperkuat sebuah keputusan yang dibuat berdasarkan 
hukum nasional

Bagian ini akan menyoroti bagaimana Indonesia dan pengadilan negara-negara lain dapat 
menggunakan hukum-hukum internasional tentang ketenagakerjaandengan cara-cara 
berikut dibawah ini. 

Perbedaan Utama antara sistem-sistem monistis dan dualistis:

Negara-negara Dualis:  cara yang berbeda 
dalam memasukkan perjanjian yang 
diratifi kasi ke dalam hukum nasional

- Penggabungan penuh melalui 
undang-undang yang hanya 
mereproduksi naskah perjanjian 
secara keseluruhan untuk berpindah 
ke hukum nasional

- Pengadopsian suatu ketetapan 
yang menyatakan dalam 
pembukaannya atau pada awal 
bagian yang tujuannya adalah 
untuk memasukkan ketentuan dari 

Negara-negara Monistis:  status beda yang 
dikaitkan dengan perjanjian-perjanjian yang 
diratifi kasi pada jenjang norma-norma

-  Beberapa negara monistis 
memberlakukan semua perjanjian yang 
diratifi kasi nilai yang sama dengan 
hukum biasa.

-  Sementara perjanjian yang telah 
diratifi kasi diberi nilai hukum biasa, 
beberapa negara memberikan status 
konstitusional kepada perjanjian-
perjanjian yang mendasar tentang hak 
asasi manusia.
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Di Indonesia, konvensi-konvensi internasional, yang belum diratifi kasi sesuai UU yang tepat, 
tidak mengikat para hakim. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa konvensi-konvensi 
yang belum diratifi kasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber hokum yang 
persuasive. Tidak ada ketentuan hokum yang mengatur tentang penggunaan konvensi-
konvensi internasional dalam UU Indonesia. Berdasarkan prinsip non-liquet, seorang 
haim tidak dapat menolak memeriksa kasus dengan alasan UU nya belum ada. Prinsip ini 
ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mnengadili dan memutuskan 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Pasal ini dapat digunakan sebagai justifi kasi bagi para hakim untuk menggunakan sumber-
sumber hukum yang lain, termasuk hukum luar negeri dan hukum internasional, untuk 
mencapai penyelesaian yang jujur dan adil bagi para pihak. 

2.4.1 Penggunaan hukum internasional tentang ketenagakerjaan untuk 
 menyelesaikan sengketa secara langsung

a)  Persyaratan untuk menyelesaikan perkara secara langsung berdasarkan hukum 
ketenagakerjaan internasional

 Pertama, apabila hukun ketenagakerjaan internasional akan digunakan untuk 
menyelesaikan suatu perkara secara langsung, sumber-sumber hukum internasional 
yang digunakan harus diakui mengikat secara hukum dalam UU nasional Indonesia. 

 Kedua, penyelesaian langsung hanya dapat dilakukan jika ketentuan internasional 
cukup jelas dan spesifi k sehingga pengadilan dapat menyelesaikan perkara atas dasar 
hukum internasional tersebut. Hal ini sangat penting sehubungan dengan hukum 
ketenagakerjaan internasional karena isi konvensi dan perjanjian terkait biasanya 
bersifat umum dan programatis. 

perjanjian yang diratifi kasi ke dalam 
hukum nasional.

-  Penggabungan implisit dari semua 
atau bagian dari perjanjian atau 
undang-undang berdasarkan pada isi 
instrumen internasional.

-  Penggabungan melalui ketentuan-
ketentuan legislatif yang memberikan 
pengadilan wewenang untuk 
melaksanakan isi perjanjian

-  Banyak negara monistis memberikan 
nilai supra-hukum namun memberikan 
nilai infra-konstitusional bagi perjanjian 
yang telah diratifi kasi, yang menang 
atas hukum biasa yang kontradiktif 
tetapi diwajibkan untuk mematuhi 
konstitusi nasional

- Finally, under certain conditions some 
countries attribute supra-constitutional 
value to ratifi ed international treaties.
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 Sebagian perjanjian, atau ketentuan dalam perjanjian bias dianggap sebagai ketentuan 
yang ‘dapat diterapkan sendiri’. Ini berarti bahwa ratifi kasi konvensi memungkinkan isi 
konvensi tersebut atau sebagian atau semua kewajibannya atas suatu negara, dapat 
diterapkan tanpa ada tidaknya UU nasional. sementara perjanjian lain mungkin tidak 
dapat diterapkan sendiri dan butuh “ketentuan pelaksana” di mana UU nasional akan 
mengarahkan atau memenuhi kewajiban perjanjian tersebut secara penuh. 

 Ada beberapa formulasi yang berbeda tentang apa yang membuat suatu ketentuan 
perjanjian dapat diterapkan sendiri atau tidak. Pertimbangan utamanya adalah 
keinginan, atau kurang keinginan, sehingga ketentuan tersebut menjadi efektif sebagai 
UU nasional yang dapat diterapkan secara yudisial tanpa melaksanakan UU. Biasanya, 
semakin spesifi k suatu ketentuan, maka semakin besar kemungkinan ketentuan 
tersebut diperlakukan atau dianggap sebagai ketentuan yang dapat diterapkan sendiri 
dan ia dapat diterapkan apabila UU nasional yang ada tidak konsisten. 

 Pemisahan antara kedua ketentuan ini biasanya tidak jelas dan sering dipolitisasikan 
dalam ketidaksepakatan dalam suatu pemerintahan atas perjanjian tertentu, karena 
perjanjian yang tidak dapat diterapkan sendiri tidak dapat diberalakukan tanpa 
perubahan dalam UU nasional. Ketentuan yang dapat diterapkan sendiri perlu 
digunakan secara seksama, karena pengertian dan defi nisinya mungkin bervariasi 
tergantung konteks di mana ketentuan tersebut diterapkan. Kita perlu membedakan 
apakah ketentuan tersebut digunakan untuk menentukan apakah Negara anggota 
diharuskan untuk mengembangkan isi suatu perjanjian dalam UU nasional, atau 
apakah ini hanya masalah penilaian apakah salah satu ketentuannya menciptakan hak-
hak subyektif yang dapat diterapkan secara langsung di depan pengadilan.

 Lihat buku manual ITC halaman 21-24 untuk diskusi tentang perbedatan sekitar 
ketentuan perjanjian internasional yang dapat diterapkan sendiri secara langsung.

 Sudah ada beberapa kasus di mana ketentuan yang dianggap dapat diterapkan sendiri 
memungkinkan pengadilan menyelesaikan perkara secara langsung hanya dengan 
menggunakan ketentuan tersebut – misalnya) ketentuan ini menyediakan hak-hak 
subyektif yang dapat diterapkan masing-masing pihak. Meskipun demikian, ketentuan 
internasional yang tidak dapat diterapkan sendiri, dalam beberapa hal tertentu, juga 
dapat dijadikan basis hukum yang cukup untuk menyelesaikan suatu perselisihan 
secara langsung.

 Pengadilan dalam negeri dapat menerapkan peraturan internasional yang materinya 
dapat menyelesaikan perselisihan secara lagnsung tanpa harus menggunakan sumber 
hukum tambahan yang lain. Ini berarti bahwa pengadilan menggunakan peraturan 
internasional dengan cara yang sama seperti mereka menggunakan ketentuan dalam 
UU nasional. 

b)  Situasi yang berbeda terkait penyelesaikan perselisihan secara langsung berdasarkan 
hukum ketenagakerjaan internasional

 Ketentuan dalam UU ketenagakerjaan internasional dapat digunakan untuk 
menyelesaikan perselisihan secara langsung dalam tiga jenis situasi: 1) untuk mengisi 
kesenjangan dalam UU nasional; 2) untuk mengesampingkan peraturan naisonal yang 
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kurang menguntungkan; dan 3) membatalkan peraturan nasional yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah diratifi kasi.

i). Untuk Mengisi Kekosongan dalam hukum nasional

Penggunaan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang ketenagakerjaanuntuk 
menyelesaikan sengketa secara langsung ini pertama kali dicatat dalam situasi di mana, 
dengan tidak adanya ketentuan khusus dalam hukum nasional memungkinkan kasus 
ini untuk diselesaikan, pengadilan merujuk langsung kepada isi instrumen-instrumen 
internasional yang diratifi kasi untuk memperbaiki kekurangannya.

Negara: Italia AMSA v. Miglio, Pengadilan Tingkat Pertama Milan, 28 Maret 1990

Dihadapkan dengan kurangnya ketentuan-ketentuan khusus di dalam perundang-
undangan nasional yang memungkinkan untuk menetapkan apakah waktu lembur 
yang dilakukan secara reguler harus diperhitungkan di dalam menghitung jumlah gaji 
yang diberikan untuk waktu libur yang dibayar, Pengadilan Tingkat Pertama merujuk 
kepada Konvensi ILO  No. 132 tentang Waktu Libur yang Dibayar, yang telah diratifi kasi 
oleh Italia. Pasal 7 ayat (1) dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa remunerasi yang 
diterima pada waktu liburan tidak boleh kurang dari remunerasi yang normal atau jumlah 
rata-rata remunerasi yang diterima oleh pekerja. Berdasarkan alasan ini, pengadilan 
memutuskan bahwa waktu lembur harus dimasukkan ke dalam penghitungan, dengan 
mempertimbangkan bahwa itu dikerjakan secara reguler.

ii).  Untuk mengesampingkan ketentuan hukum nasional yang tidak terlalu berpihak kepada para 
    pekerja

Di dalam rangkaian situasi yang kedua, isi dari ketentuan-ketentuan internasional 
digunakan untuk mendapatkan solusi yang lebih berpihak kepada para pekerja 
dibandingkan dengan apa yang akan dihasilkan dari penerapan hukum nasional. 
Kemungkinan ini, sesuai dengan favourability priniciple (asas yang menguntungkan), 
tidak berarti bahwa pengadilan membatalkan ketentuan hukum nasional tersebut. Hal 
ini cukup untuk mengenyampingkan penerapan ketentuan tersebut dengan memilih 
untuk melaksanakan sumber hukum yang memberikan perlindungan yang lebih baik. 
Hal ini penting karena dapat memberikan peluang bagi pengadilan-pengadilan yang 
tidak memiliki kewenangan terhadap isu-isu konstitusional untuk menggunakan hukum 
internasional di dalam keadaan-keadaan tersebut.

Negara: Perancis 

Castanié v. Dame veuve Hurtado, Cour de cassation (Mahkamah Agung), Divisi Banding, 
Req. 27 Februari 1934

Dalam hal sengketa tentang hak pekerja asing yang mengalami kecelakaan kerja untuk 
mendapatkan ganti-rugi yang setara dengan pekerja yang berkebangsaan Perancis, 
Cour de cassation (Mahkamah Agung) tidak ragu-ragu untuk mengenyampingkan 
Undang-Undang tahun 1898 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Cidera Akibat 
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Dari Pekerjaan, untuk menerapkan Pasal 1ayat (1) dari Konvensi ILO  No. 19 tentang 
Kesetaraan Perlakuan (Ganti-Rugi Kecelakaan). Pasal ini mengatur bahwa setiap Negara 
yang meratifi kasi Konvensi tersebut untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap 
warga dari suatu negara yang telah meratifi kasi Konvensi tersebut yang mengalami 
cidera akibat kecelakaan kerja seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.

Negara: Brazil

Hal yang serupa terkait dengan waktu libur yang dibayar, pengadilan-pengadilan 
ketenagakerjaandi Brazil memberikan prioritas bagi penerapan langsung atas Pasal 5 dan 
11 dari Konvensi ILO  No. 132 lebih dari perundang-undangan nasional untuk memberikan 
upah libur bagi para pekerja yang masa kontraknya kurang dari satu tahun.

Sumber: MANUAL ITC

c.  Untuk mengesahkan ketentuan UU nasional

 Di negara-negara yang memberikan nilai yang lebih tinggi kepada perjanjian-perjanjian 
internasional daripada perundang-undangan nasional, pengadilan-pengadilan yang 
memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, dapat secara langsung 
membatalkan suatu undang-undang atau peraturan jika undang-undang nasional 
tersebut bertentangan dengan perjanjian internasional. Dalam kasus seperti ini, 
kegagalan untuk menjalankan hukum internasional, juga dapat dikombinasikan dengan 
dasar-dasar hukum nasional lainnya untuk menetapkan pembatalan suatu produk 
hukum, atau cukup dengan perjanjian internasional yang saja untuk membatalkan 
ketentuan hukum nasional.

Negara: Costa Rica 

Antonio Blanco Rodríguez dan lain-lain v. Presiden Republik, Menteri Pemerintahan dan 
Kebijakan, Lembaga Pembangunan Agraria dan Komisi Nasional Urusan Masyarakat 
Adat, Mahkamah Agung, Divisi Konstitusi, 11 Agustus 1999, Res. No. 06229-aa, Exp. 
No. 96-007361-007-CO-C

Mahkamah Agung Costa Rica membatalkan sebuah ketetapan yang mengurangi ukuran 
dari sebuah wilayah reservasi adat hanya dengan satu dasar, yaitu bahwa ketetapan 
tersebut telah melanggar Pasal 11 dari Konvensi ILO  No. 107.

Negara: Kolombia 

Mahkamah Konstitusi Kolombia, 5 Februari 2000, Kasus C-385/2000

Mahkamah Konstitusi Kolombia menyatakan bahwa sebuah pasal di dalam sebuah 
undang-undang yang membatasi akses para tenaga kerja asing terhadap posisi-posisi 
senior di dalam serikat-serikat buruh adalah sesuatu yang tidak konstitusional, dasar 
utama keputusan tersebut adalah bahwa pasal tersebut melanggar Pasal 3 dari Konvensi 
ILO  No. 87 tahun 1948, yang antara lain mengakui hak bagi serikat-serikat pekerja untuk 
memilih perwakilan-perwakilannya dengan kebebasan penuh. 
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Pada prakteknya di Indonesia seringkali diketemukan bahwa beberapa Konvensi 
Internasional, yang telah diratifi kasi memuat beberapa ketentuan yang tidak berkesesuian 
dengan hukum nasional. Untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut, maka hakim dapat 
menggunakan teori-teori ilmu perundang-undangan. 

Di dalam teori perundang-undangan, terdapat 3 asas, yakni, ketentuan spesial mengalahkan 
ketentuan umum (lex specialis derogat legi generalis), ketentuan terbaru mengalahkan 
ketentuan sebelumnya (lex posteriori derogat priori), and ketentuan yang lebih tinggi 
mengalahkan ketentuan yang lebih rendah (lex supreriori derogat legi inferiori).21 Ketiga asas 
ini sangat berguna sebagai alat untuk menyelesaikan konfl ik antara peraturan perundang-
undangan. Penerapan asas ini hanya dapat dilakukan apabila, perjanjian internasional yang 
bertentangan telah dilakukan ratifi kasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999. 

21 Arief B Sidharta (Terjemahan), Hukum dan Logika, Alumni. Bandung, 2002, hlm. 28

iv). Ketentuan-ketentuan yang tidak dapat berlaku dengan sendirinya dapat memungkinkan 
penyelesaian kasus secara langsung di dalam keadaan-keadaan tertentu 

Analisis dalam beberapa yurisprudensi di beberapa negara menunjukkan bahwa 
ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian internasional yang tujuannya tidak untuk 
memberikan hak-hak subjektif kepada individu-individu secara perseorangan tetap 
dapat memungkinkan beberapa kasus untuk diselesaikan secara langsung.

Untuk memutuskan apakah suatu ketentuan perjanjian cukup atau tidak untuk 
menyelesaikan suatu sengketa dengan sendirinya tidak tergantung hanya pada isi 
dari ketentuan terkait, namun juga pada hal yang menjadi subyek di dalam kasus itu 
sendiri. Oleh karena itu, meskipun suatu pasal di dalam suatu konvensi internasional 
tidak dianggap cukup spesifi k untuk dengan sendirinya menyelesaikan suatu sengketa 
yang menyangkut penentuan yang rinci terhadap hak-hak individu secara perseorangan, 
namun di sisi lain, pasal tersebut mungkin cukup jelas untuk menetapkan bahwa suatu 
ketentuan di dalam undang-undang nasional atau suatu keputusan administratif 
yang bertentangan dengan instrumen internasional tersebut tidak sah atau tidak 
konstitusional.

Dalam hal ini, bahkan ketentuan-ketentuan ‘programatik’ yang membutuhkan negara 
untuk membuat suatu kebijakan umum, dan oleh karenanya, membutuhkan upaya-
upaya pembuatan peraturan perundang-undangan dapat memberikan dasar hukum 
yang cukup untuk menyelesaikan suatu sengketa yang menggugat kesahan dari suatu 
aspek hukum nasional yang akan secara langsung bertentangan dengan pedoman 
kebijakan umum yang dikehendaki oleh instrumen internasional tersebut.

Negara: Costa Rica

José Manuel Paniagua Vargas dan pejabat-pejabat lainnya dari Komisi Nasional untuk 
Urusan Masyarakat Adat v. Kementrian Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Komisi 
Nasional untuk Urusan Masyarakat Adat (CONAI) , Mahkamah Agung Costa Rica, Divisi 
Konstitusi, 16 Januari 1998, Res: No. 0241-98, Exp: No. 5325-V-97.
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Berdasarkan Pasal 4 Konvensi ILO  No. 169, menyatakan bahwa Negara-Negara 
berkomitmen untuk megadopsi upaya-upaya khusus untuk melindungi masyarakat 
adat dan suku, maka Mahkamah Agung Costa Rica membatalkan keputusan untuk 
mengurangi anggaran Komisi Nasional untuk Urusan Masyarakat Adat sebesar 85%.

‘Karena Costa Rica telah meratifi kasi instrumen internasional tersebut, Negara Costa Rica 
telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah khusus yang dicantumkan oleh 
Pasal 4 Konvensi ILO  No. 169. Komitmen ini harus ditafsirkan sebagai suatu kegiatan yang 
berjalan dengan tujuan untuk melindungi kelompok-kelompok etnis minoritas tersebut 
dan diantaranya seperti lembaga-lembaga minoritas, hak milik kebendaan, pekerjaan 
dan lingkungan mereka dari pengaruh penduduk kita dan kebudayaannya.

Upaya-upaya khusus tersebut harus mengindikasikan bahwa negara tidak boleh 
menelantarkan atau meninggalkan suatu lembaga publik yang bertujuan untuk menjadi 
suatu forum diskusi dan pembangunan inisiatif terkait dengan urusan-urusan masyarakat 
ada di negara tersebut.

‘Sejak Costa Rica mengesahkan instrumen internasional tersebut, Negara Costa Rica telah 
melakukan tindakan-tindakan khusus dibawah Pasal 4 Konvensi ILO  No. 169. Komitmen 
ini harus ditafsirkan sebagai kegiatan yang sedang berjalan bertujuan untuk melindungi 
kelompok minoritas etnis dan mereka, antara lain, lembaga mereka, harta, tenaga kerja 
dan lingkungan dari pengaruh penduduk kita dan budayanya.

Langkah-langkah khusus harus menandakan bahwa Negara dilarang untuk meninggalkan 
atau menelantarkan lembaga publik yang tujuannya adalah untuk menjadi sebuah forum 
diskusi dan inisiatif tentang urusan asli negara tersebut. “

Argumen seperti itu juga tepat dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan internasional 
yang menetapkan prinsip umum yang bertujuan untuk memberikan pedoman-pedoman 
bagi aksi pemerintah. Bahkan bila ketentuan-ketentuan tersebut harus dikembangkan 
oleh hukum nasional, ketentuan-ketentuan tersebut mungkin akan cukup jelas untuk 
membatalkan suatu undang-undang atau keputusan yang bertentangan dengan tujuan-
tujuannya.

Sumber: Manual ITC hlm. 24

2.4.2  Penggunaan hukum internasional tentang ketenagakerjaan sebagai  
 pedoman interpretasi di Indonesia

Tidak ada pembatasan terhadap hakim di Indonesia untuk menggunakan UU internasional 
sebagai pedoman interpretasi panduan to use international law as a guide for interpretation. 
Secara teoritik, terdapat beberapa metode penafsiran hukum yang dikenal di Indonesia. Salah 
satunya adalah penafsiran otentik/resmi, di mana hakim di dalam melakukan penafsiran 
terhadap suatu undang-undang dapat melihat dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh lembaga resmi yang mengeluarkan peraturan hukum tersebut untuk memutus suatu 
perkara. Secara konkret, penafsiran otentik tersebut merujuk pada bagian penjelasan dari 
suatu Undang-Undang. Fungsi dari penjelasan ini ditegaskan di dalam Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam 
Lampiran 1 Nomor 174 ditegaskan bahwa :

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi dari pembuat peraturan perundang-undangan.... 
Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma” 

Dalam Penjelasan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK), disebutkan dalam Bab Umum 
Paragraf 5 bahwa:

 “Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di 
tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization 
(ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu:

Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO  No.87 dan No.98);

Diskriminasi (Konvensi ILO  No.100 dan No.111);

Kerja Paksa (Konvensi ILO  No.29 dan No.105); dan

Perlindungan Anak (Konvensi ILO  No.138 dan No.182).

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat 
kerja antara lain mewujudkan dengan meratifi kasi kedelapan konvensi dasar tersebut, maka 
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan 
penghargaan pada ketujuh prinsip tersebut” 

Pencantuman secara eksplisit ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan ILO dalam 
penjelasan UUK memberikan nilai hukum penting bagi penerapan ketentuan-ketentuan 
pokok ILO beserta rekomendasinya dalam memecahkan kasus konkret Ketanagakerjaan. 
Hal ini memberikan nilai hukum persuasif bagi penerapan ketentuan-ketentuan pokok 
Ketenagakerjaan ILO tersebut.

Secara teknis, pengadilan dapat merujuk kepada hukum internasional tentang 
ketenagakerjaan untuk menjelaskan makna dan ruang lingkup dari ketentuan-ketentuan 
nasional yang berlaku. Secara formal, putusan pengadilan diambil dengan menggunakan 
hukum nasional sebagai dasar dan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan ILO hanya 
mempengaruhi makna dari putusan tersebut secara tidak langsung dengan mengklarifi kasi 
makna yang akan diberikan untuk ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasional.

Perbedaan-perbedaan terkait dengan penggunaan hukum internasional tentang ketenagakerjaan sebagai 
pedoman interpretasi

Secara singkat, penggunaan sumber-sumber internasional sebagai pedoman untuk 
penafsiran dapat dimungkinkan untuk : 

Pemecahan suatu ambiguitas di dalam hukum nasional;• 

Kejelasan tentang ruang lingkup dari suatu naskah yang disusun dengan menggunakan • 
terminologi-terminologi umum;

Penilaian atas konstitusionalitas dari suatu ketentuan dalam hukum nasional• 
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i)  Menyelesaikan ambiguitas dalam hukum nasional

Negara: Cile

Víctor Améstida Stuardo dan lain-lain v. Santa Isabel S.A., Mahkamah Agung Cile, 19 
Oktober 2000, Kasus No. 10.695

Pengadilan harus menentukan apakah perlindungan khusus yang diberikan kepada 
para perwakilan pekerja juga berlaku untuk para pekerja yang telah mendaftarkan diri 
untuk menjadi perwakilan-perwakilan serikatnya sebelum serikat buruh mereka resmi 
terdaftar.

Dengan mempertimbangkan pertentangan antara dua pasal di dalam undang-undang 
ketenagakerjaan terkait dengan penentuan waktu dari pemberian status perwakilan 
serikat buruh, Mahkamah Agung Cile merujuk kepada konvensi-konvensi ILO yang 
diratifi kasi oleh negara tersebut untuk menentukan yang mana di antara kedua solusi 
tersebut yang pada akhirnya dianggap lebih tinggi. Pengadilan merujuk secara khusus 
Pasal 3 Konvensi ILO  No. 87 tahun 1948, yang memberikan hak bagi serikat-serikat 
buruh untuk memilih perwakilan-perwakilan mereka secara bebas, dan Konvensi ILO 
No. 98 tahun 1949 serta No. 135, yang mengharuskan negara-negara untuk memastikan 
perlindungan yang efektif dan memadai dari diskriminasi terhadap para pekerja yang 
terlibat di dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja.

Dengan menggunakan dasar tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perundang-
undangan nasional seharusnya dipahami sehingga orang-orang yang mendaftar untuk 
menjadi perwakilan-perwakilan dilindungi secara efektif dari diskriminasi bahkan ketika 
pendaftaran mereka dilakukan sebelum serikat pekerjanya secara resmi terdaftar. 

Terkait dengan penggunaan hukum internasional sebagai pedoman untuk penafsiran, 
Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut: “Sudah jelas bahwa, dalam hal adanya 
keraguan yang muncul dari hukum nasional kita, prinsip-prinsip hukum internasional 
yang diatur di dalam Konvensi-Konvensi Internasional tentang Ketenagakerjaan nomor 
87, 98 dan 135 harus dijadikan pertimbangan, dengan mempertimbangkan secara khusus 
Pasal 5 dari Konstitusi Republik (...) Pasal 3 dari Konvensi ILO  no. 87 tentang Kebebasan 
Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi merujuk pada otonomi 
dari organisasi-organisasi tersebut, di mana salah satu aspeknya adalah kebebasan 
untuk memilih perwakilan-perwakilannya. Tampak jelas bahwa bila, berdasarkan formasi 
dari serikat pekerja dan pemilihan para pengurusnya, perwakilan-perwakilan dibubarkan 
karena adanya dugaan kebutuhan perusahaan yang tidak dikemukakan, perundang-
undangan kita tidak akan dapat menjadi konsisten dengan hukum internasional.
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ii)  Penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang disusun dalam terminologi-terminologi 
yang umum

Negara: India

Vishaka dan lain-lain v. Negara Bagian Rajasthan dan lain-lain, Mahkamah Agung India, 
13 Agustus 1997

Di dalam ketiadaan aturan khusus yang menjelaskan dan melarang pelecehan seksual 
di tempat kerha, Mahkamah Agung Indian merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan 
kepada komentar Bandan Pengawasnya. Dengan dasar ini, Pengadilan memutuskan 
bahwa pelarangan umum terhadap diskriminasi seksual yang dimuat di dalam Konstitusi 
harus juga ditafsirkan sebagai pelarangan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang 
didefi nisikan secara internasional.

Dengan menimbang penggunaan hukum internasional sebagai pedoman untuk 
penafsiran, Pengadilan menyatakan demikian: “Sudah menjadi aturan yang diterima di 
dalam penafsiran hukum bahwa perhatian harus diberikan kepada konvensi dan standar 
internasional untuk mengartikan hukum nasional ketika tidak ada kecocokkan di antara 
mereka dan ketika terjadi kekosongan di dalam hukum nasional. (...) Tidak alasan mengapa 
konvensi-konvensi internasional dan standar-standar internasional tersebut tidak dapat 
digunakan untuk menafsirkan hak-hak fundamental yang secara khusus dijamin oleh 
Konstitusi India, yang dimuat di dalam konsep dasar kesetaraan jender di dalam seluruh 
bidang kegiatan manusia’

iii)  Penilaian terhadap konstitusionalitas dari suatu ketentuan hukum nasional

Negara: Kanada

Dunmore v. Ontario (Kejaksaan Agung), Mahkamah Agung Kanada, 20 Desember 2001, 
No. 2001 CSC 94

Mahkamah Agung Kanada, menafsirkan Piagam Kanada tentang Hak-Hak dan Kebebasan 
berdasarkan Pasal 2 dari Konvensi ILO  No. 87, membatalkan sebuah peraturan provinsi 
yang tidak memasukkan para pekerja agrikultur kedalam jaminan yang diberikan kepada 
para pekerja yang lain dalam hal kebebasan berserikat.

Penggunaan hukum internasional tentang ketenagakerjaan sebagai pedoman untuk 
penafsiran 

Posisi ini jelas terlihat di dalam Prinsip Bangalore, yang disusun pada tahun 1988 oleh 
para hakim dari 10 Mahkamah-Mahkamah Agung di negara-negara common law, yang 
diadakan setelah suatu konferensi tentang penerapan hukum internasional tentang hak 
asasi manusia ke dalam hukum nasional. Prinsip Bangalore menjelaskan relevansi perjanjian 
internasional untuk para hakim nasional.
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Kemungkinan penggunaan ketentuan-ketentuan yang menetapkan defi nisi-defi nisi untuk 
tujuan penafsiran atau inspirasi

Banyak ketentuan dan rekomendasi Konvensi ILO  menetapkan defi nisi pengertian hukum 
dapat digunakan untuk menentukan arti dan ruang lingkup pemikiran-pemikiran ketika 
mereka digunakan oleh undang-undang nasional.

Berikut ini adalah contoh-contoh dari ketentuan-ketentuan tersebut. 

Kutipan dari Prinsip Bangalore

Sudah menjadi sifat yang sepatutnya di dalam proses peradilan dan fungsi-fungsi 
peradilan yang mapan bila pengadilan nasionalnya mempertimbangkan kewajiban 
internasional yang dimiliki oleh suatu negara, baik yang sudah dimasukkan kedalam 
hukum nasional maupun yang belum, dengan tujuan menghilangkan ambiguitas atau 
ketidakpastian di dalam konstitusi, perundang-undangan ataupun preseden (common 
law) nasional

Kutipan dari Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951 (No. 100)

Untuk kepentingan Konvensi ini:

(a) istilah “renumerasi”mencakup upah atau gaji umum, dasar atau minimum dan tiap 
pembayaran tambahan apapun yang bisa dibayar langsung maupun tidak langsung,baik 
tunai maupun lainnya, oleh pengusaha kepada pekerja dan berdasarkan pekerjaan;

C.100, Pasal 1 (a)

Kutipan dari Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111)

Untuk tujuan Konvensi ini istilah “diskriminasi” meliputi:

(a)  setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis 
kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat 
meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam 
pekerjaan atau jabatan

C.111, Pasal 1(1)(a)

Setiap perbedaan, pengecualian atau pengutamaan mengenai pekerjaan tertentu 
yang didasarkan pada persyaratan khas dan pekerjaan itu, tidak dianggap sebagai 
diskriminasi..

C.111, Pasal 1(2)

NB: semua defi nisi di dalam konvens-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi ILO dapat 
didapatkan di website ILO.

Berikut ini adalah satu contoh penggunaan yurisprudensi dari pasal-pasal yang 
membentuk defi nisi-defi nisi
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Negara: Australia 

Negara Persemakmuran Australia v. Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Kesempatan, 
Pengadilan Federasi Australia, 15 Desember 2000, [2000] FCA 1854

Dalam putusan ini, Pengadilan Federasi Australia menggunakan defi nisi atas pendapat 
tentang diskriminasi yang dimuat di dalam Pasal 1 poin (a) dari Konvensi No. 11 dan 
penafsiran dari ketentuan ini yang dibuat oleh badan-badan pengawas  untuk menjelaskan 
bahwa kasus-kasus diskriminasi secara tidak langsung dilarang oleh perundang-
undangan Australia.

b.  Kemungkinan penggunaan ketentuan-ketentuan yang menetapkan prinsip umum 
atau membentuk tujuan-tujuan programatik untuk tujuan penafsiran 

Ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi ILO yang 
memuat tentang prinsip umum atau membentuk tujuan-tujuan programatik bagi negara 
anggota, karena mereka dipandang tidak dapat digunakan secara langsung, dapat tetap 
menjadi pedoman bermanfaat bagi pengadilan-pengadilan di dalam menyelesaikan 
suatu ambiguitas di dalam hukum nasional atau sebagai alat bantu untuk menilai 
konstitusionalitas dari suatu ketentuan nasional.

Berikut ini adalah contoh dari penggunaan ketentuan-ketentuan yang beirisi prinsip 
umum atau yang menetapkan tujuan-tujuan programatik.

Negara: Jerman 

Pengadilan Konstitusi Federasi Jerman Federasi, 18 November 2003, 1 BvR 302/96

Dalam kasus yang menyangkut tentang sah atau tidak skema asuransi kehamilan , dalam 
kasus di mana pemberi kerja harus membayar langsung sebagian tunjangan-tunjangan 
kepada pegawai, Mahkamah Konstitusi Federasi Jerman memutuskan bahwa metode 
pembiayaan seperti ini tidaklah konstitusional karena praktek ini dapat mendorong 
diskriminasi terhadap perempuan. Dalam putusan ini Mahkamah menguatkan alsannya 
dengan merujuk kepada tujuan-tujuan Konvensi ILO  No. 111, di mana Negara tersebut 
berkomitmen untuk melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjamin 
kesetaraan di dalam pekerjaan dan jabatan, bukan hanya secara hukum namun juga 
secara praktik.

c) Peluang penggunaan ketentuan-ketentuan dalam rekomendasi-rekomendasi ILO 
tentang metode-metode penerapan untuk tujuan penafsiran atau inspirasi

Terakhir, meskipun ilustrasi-ilustrasi ini tidak dimaksudkan secara utuh, ketika rekomendasi-
rekomendasi ILO mengusulkan cara-cara untuk memastikan pengamatan yang efektif 
terhadap prinsip dan hak-hak yang dimuat di dalam konvensi-konvensi yang sama, 
ketentuan-ketentuan ini dapat dijadikan pedoman-pedoman yang memberikan peluang 
kepada pengadilan-pengadilan nasional untuk menentukan pengaturan-pengaturan 
hukum yang berlaku bagi hak-hak dan prinsip tersebut dalam hukum nasional.
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Negara: Spanyol

Pengadilan Konstitusi, Divisi Kedua, 23 November 1981, No. 38/1981

Dalam suatu kasus menyangkut pemecatan terhadap calon perwakilan para pekerja, 
Mahkamah Konstitusi harus menentukan apakah perlindungan konstitusi terhadap 
kebebasan berserikat mensyaratkan beban pembuktian dalam kasus-kasus di mana 
diduga terjadi diskriminasi anti serikat pekerja. Untuk menyetujui hal tersebut, Mahkamah 
tersebut mengutamakan paragraf 6 ayat (2) poin (e) dari Rekomendasi ILO No. 143.

Mahkamah memutuskan bahwa rekomendasi-rekomendasi ILO, meskipun tidak mengikat 
secara hukum, adalah sumber inspirasi bagi konvensi-konvensi hukum internasional 
tentang ketenagakerjaanyang, oleh karena itu, dapat digunakan secara tidak langsung 
untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dari Konstitusi Spanyol terhadap hak-hak dan 
prinsip yang sama

Sumber: Manual ITC hlm 58-60

Rujukan kepada suatu perjanjian yang telah diratifi kasi namun belum dimasukkan ke dalam 
hukum nasional dapat secara khusus berguna ketika suatu ketentuan hukum nasional dapat 
ditafsirkan dengan dua cara, yang satu lebih konsisten terhadap isi dari perjanjian yang 
telah diratifi kasi tersebut dari pada yang satunya lagi. Dalam kasus seperti ini, beberapa 
pengadilan-pengadilan memilih penafsiran yang lebih konsisten dengan perjanjian 
tersebut, memutuskan bahwa ada dugaan bahwa Parlemen tidak berniat untuk melanggar 
komitmen-komitmen internasional dari negara tersebut.

Negara: Australia

Kementerian Urusan Imigrasi dan Etnis v. Teoh, Mahkamah Agung Australia, 7 April 1995, 
(1994) 128 A.L.R. 353

‘Sudah menjadi suatu ketetapan bahwa ketentuan-ketentuan dari suatu perjanjian 
internasional di mana Australia menjadi pihak di dalamnya tidak menjadi bagian dari 
hukum Australia kecuali bila ketentuan-ketentuan tersebut telah dimasukkan secara sah 
ke dalam hukum nasional kita melalui undang-undang. (...) Namun fakta bahwa Konvensi 
tersebut belum dimasukkan ke dalam hukum Australia tidak berarti bahwa ratifi kasinya 
tidak berpengaruh sama sekali bagi hukum Australia. Di mana suatu undang-undang 
atau peraturan di bawahnya bersifat ambigu, pengadilan harus memutuskan bahwa 
penafsiran yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban Australia di bawah suatu perjanjian 
atau konvensi internasional di mana Australia menjadi pihak di dalamnya, setidak-
tidaknya dalam kasus-kasus di mana undang-undangnya disahkan ketika instrumen 
internasional yang terkait tersebut telah, atau sedang dalam pembahasan, berlaku, atau 
diratifi kasi .

Hal ini disebabkan karena Parlemen, prima facie (pada awalnya), berniat untuk membuat 
kewajiban-kewajiban Australia di bawah hukum internasional berjalan. (...) Bila bahasa 
dari undang-undang tersebut mengarah pada suatu penafsiran yang konsisten dengan 
terminologi-terminologi instrumen internasional tersebut dan kewajiban-kewajiban 
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yang diberikannya kepada Australia, maka penafsiran tersebut yang menang.’

Pedoman-pedoman yang diberikan oleh yuriprudensi tersebut konsisten dengan 
sikap Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang peran pengadilan-
pengadilan nasional di dalam menjalankan Kovenan tersebut.

Kutipan dari Komentar Umum No. 9 dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
tentang ‘penerapan Kovenan di tingkat nasional’

Sudah diterima secara umum bahwa hukum nasional harus ditafsirkan sejauh mungkin 
sehingga sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional negara tersebut. 
Oleh karena itu, ketika seorang pembuat kebijakan nasional dihadapkan dengan suatu 
pilihan antara suatu penafsiran hukum nasional yang dapat membuat Negara melanggar 
Kovenan tersebut dengan satu penafsiran yang dapat membuat Negara tunduk kepada 
Kovenan, hukum internasional mewajibkan untuk memilih yang kedua. 

Sumber: Dokumen UNO E/C.12/1998/24, paragraf. 15

Terakhir, terkait dengan kasus-kasus yang menyangkut administrasi publik, beberapa 
pengadilan di dalam negara-negara dualistis telah memutuskan bahwa keberadaan 
suatu perjanjian yang telah diratifi kasi namun tidak dimasukkan kedalam hukum 
nasional dapat menimbulkan suatu ‘harapan yang sah’ bahwa isi dari instrumen yang 
telah diratifi kasi tersebut akan dipertimbangkan di dalam pembuatan keputusan yang 
terkait dengan administrasi publik. 

d)  Penggunaan hukum internasional tentang ketenagakerjaansebagai pedoman untuk 
penafsiran tidaklah terbatas hanya pada ketentuan-ketentuan yang dapat berlaku 
dengan sendirinya 

Kedua, logika penggunaan hukum internasional sebagai pedoman penafsiran 
memungkinkan penggunaan ketentuan-ketentuan internasional yang isinya tidak cukup 
jelas dan spesifi k untuk menyelesaikan suatu kasus secara langsung tanpa dukungan 
dari sebuah sumber tambahan. Atas dasar tersebut, maka ketentuan-ketentuan dalam 
instrumen-instrumen internasional yang menetapkan prinsip atau tujuan-tujuan umum 
atau konsep-konsep menentukan lainnya dapat digunakan oleh pengadilan-pengadilan 
nasional untuk memperjelas makna dari perundang-undangan nasional mereka atau 
untuk menguatkan penafsiran mereka terhadapnya. 

Kutipan dari Komentar Umum No. 9 dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
tentang ‘Penerapan Kovenan di Tingkat Nasional’

Komite menganggap banyak ketentuan di dalam Kovenan yang dapat dilaksanakan 
dengan segera (...) Penting dalam hal ini untuk membedakan antara justisiabilitas (yang 
merujuk pada hal-hal yang diselesaikan dengan baik oleh pengadilan) dan norma-norma 
yang berlaku dengan sendirinya (mampu diterapkan oleh pengadilan tanpa elaborasi 
yang lebih jauh). Meskipun pendekatan umum dari tiap-tiap sistem hukum perlu untuk 
dipertimbangkan, tidak ada hak di dalam Kovenan, dalam sistem-sistem hukum yang 
besar, yang tidak dianggap memiliki setidak-tidaknya sejumlah dimensi justisiabilitas 
yang besar.
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Sumber: Dokuman UNO E/C.12/1998/24, paragraf. 10

Contoh di atas dan penjelasan-penjelasan dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya menunjukkan dengan jelas bahwa peluang penggunaan hukum internasional 
tentang ketenagakerjaandi dalam pengadilan telah melampaui penggunaan ketentuan-
ketentuan internasional yang dianggap dapat diterapkan langsung atau berlaku dengan 
sendirinya oleh pengadilan. 

Penggunaan hukum internasional tentang ketenagakerjaan sebagai pedoman untuk 
penafsiran tidaklah hanya terbatas pada instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum 
saja,

Sejauh penggunaan hukum internasional sebagai sebuah pedoman untuk penafsiran 
tidak membuat suatu kasus diselesaikan langsung atas dasar tersebut, baik konvensi-
konvensi yang tidak diratifi kasi ataupun rekomendasi-rekomendasi internasional tentang 
ketenagakerjaan begitu juga dengan sumber-sumber yang daya pengikatnya masih 
diperdebatkan seperti komentar-komentar dan keputusan-keputusan dari badan-badan 
pengawas  internasional.

Komentar ini berguna secara khusus terkait dengan sumber-sumber hukum internasional 
yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif tidak mengikat secara hukum di dalam 
hukum nasional.

Negara: Spanyol

Mahkamah Konstitusi, Divisi Kedua, 13 November 1981, No. 38/1981

‘Berdasarkan Pasal 10(2) dari Konstitusi, teks-teks internasional yang diratifi kasi oleh 
Spanyol adalah merupakan instrumen-instrumen yang sah untuk menentukan makna 
dan lingkup dari hak-hak yang ditetapkan oleh Konstitusi. (...) Rekomendasi-rekomendasi 
ILO adalah teks-teks yang memberikan pedoman yang, meskipun tidak mengikat, dapat 
menjadi kriteria untuk menafsirkan atau menjelaskan konvensi-konvensi’

Lihat Manual ITC 

Baik di dalam sistem-sistem hukum di mana pengadilan-pengadilan memiliki kewenangan 
untuk mengembangkan hukum atau di dalam situasi-situasi di mana sebuah undang-
undang memungkinkan pengadilan-pengadilan untuk menjalankan sejumlah fl eksibilitas 
di dalam menerapkan ketentuan-ketentuanya, para hakim dapat memutuskan untuk 
mengembangkan yurisprudensi mereka berdasarkan hukum internasional. Dengan cara 
yang sama dengan yang digunakan untuk penafsiran, hukum internasional tentang 
ketenagakerjaankemudian secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap 
penyelesaian sebuah sengketa, karena secara formal putusan pengadilan didasarkan 
pada asas yurisprudensi yang diidentifi kasi dan bukan pada ketentuan internasional 
yang mungkin mendasari pengakuannya. 

Pembentukan prinsip yurisprudensi berdasarkan hukum internasional tentang ketenagakerjaan
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Dalam hal ini, seperti yang telah dikemukakan di atas terkait dengan penggunaan hukum 
internasional sebagai sebuah pedoman untuk penafsiran, bahkan untuk ketentuan-
ketentuan internasional yang tidak dapat berlaku dengan sendirinya yang tidak mengikat 
secara hukum di dalam negara yang bersangkutan dapat, bila ada, digunakan oleh 
pengadilan sebagai sumber inspirasi. 

Ketika terdapat kekosongan di dalam hukum nasional 

Di dalam negara-negara yang monistis dan dualistis pengadilan, dengan kebebasan yang 
lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing, mungkin 
harus menutup kekosongan-kekosongan di dalam hukum tertulis nasionalnya dengan 
mengakui prinsip yurisprudental. Hal ini sering berujung pada pembuatan ‘prinsip hukum 
yang umum’ di dalam sistem-sistem hukum Romawi-Jerman, yang dapat menjadi suatu 
jaminan yang kuat terhadap pengingkaran atas keadilan. 

Dalam melaksanakan ‘kewenangan kreatif’ ini, beberapa pengadilan nasional 
menggunakan ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman hukum internasional 
tentang ketenagakerjaansebagai dasar untuk mengidentifi kasi keberadaan dari suatu 
asas yurisprudensi yang memungkinkan penyelesaian kasus tersebut.

Negara: Zimbabwe

Frederick Mwenye v. Textile Investment Company (Perusahaan Investasi Tekstil), Pengadilan 
Hubungan Industrial, 8 Mei 2001, No. LRT/MT/11/01

Karena adanya kekosongan di dalam hukum nasional dalam hal pelecehan seksual, 
Pengadilan Tingkat Pertama secara langsung menggunakan Rekomendasi 19 dari 
Komite untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk mengklasifi kasi 
tindakan penggugat sebagai pelecehan seksual dan oleh karena itu menyatakan bahwa 
pemecatan terhadapnya adalah tindakan yang sah.

Ketika pembentukan prinsip yurisprudensi ‘biasa’ digunakan sebagai sumber hukum tentang 
ketenagakerjaan nasional 

Di negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law, “kewenangan 
kreatif” pengadilan-pengadilannya dapat menjadi lebih dari sekadar tindakan ad 
hoc untuk menutupi kekosongan di dalam perundang-undangan nasional tentang 
ketenagakerjaandan memainkan peran yang lebih sistematis di dalam mengembangkan 
hukum ketenagakerjaan. Hal ini terjadi khususnya di negara-negara yang peraturan 
ketenagakerjaannya memberikan peran penting bagi pengadilan-pengadilannya di dalam 
menentukan aturan-aturan yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan sengketa-
sengketa ketenagakerjaan, baik itu karena mereka telah diberikan kewenangan untuk 
memutuskan berdasarkan aturan kepatutan, atau karena undang-undangnya membuat 
mereka bertanggung jawab untuk menghormati ‘praktek-praktek ketenagakerjaanyang 
adil’, yang isinya harus ditentukan oleh mereka.
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Dalam kasus-kasus seperti ini, ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman internasional 
tentang ketenagakerjaandigunakan oleh beberapa pengadilan sebagai salah satu dasar 
hukum dari prinsip yang mereka akui atau sebagai bukti dari keberadaan prinsip-prinsip 
tersebut.

Negara : Botswana

Joel Sebonego v. News Paper Editorial and Management Services (PT. Layanan Editorial dan 
Manajemen Surat Kabar) Pengadilan Industrial Botswana, 23 April 1999, No. IC 64/98 

‘Karena Pengadilan Industrial bukan sekadar pengadilan hukum namun juga merupakan 
pengadilan kepatutan, pengadilan ini menerapkan aturan-aturan tentang keadilan natural 
atau yang terkadang disebut dengan aturan-aturan kepatutan, ketika memutuskan 
sengketa-sengketa perdagangan. Aturan-aturan kepatutan ini berasal dari sistem common 
law dan juga dari Konvensi-Konvensi serta Rekomendasi-Rekomendasi Organisasi Buruh 
Internasional (ILO). Persyaratan dasar bagi suatu pemecatan yang adil secara substantif, 
yang akan meliputi pemecatan karena ketidakmampuan yang disebabkan oleh kondisi 
kesehatan yang buruk, secara ringkas dinyatakan di dalam Pasal 4 dari Konvensi ILO  No. 
158 tahun 1982, yang menyatakan sebagai berikut (...)’.

Negara: Trinidad dan Tobago 

Serikat Pekerja Bank dan Umum v. Home Mortgage Bank, Pengadilan Industrial Trinidad 
dan Tobago, 3 Maret 1998, No. 140, 1997

‘Prinsip praktek industrial yang baik menyatakan bahwa tidak satupun pekerja yang dapat 
dipecat dari pekerjaannya kecuali dengan alasan yang sah terkait dengan kemampuannya 
untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya atau yang ditetapkan di 
dalam persyaratan-persyaratan operasional bisnis si pemberi pekerjaan. Prinsip-prinsip 
ini dimuat secara tertulis di dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 158  
baik yang telah ditetapkan sejak lama dan tidak menjadi masalah bahwa Trinidad dan 
Tobago walaupun belum meratifi kasi Konvensi tersebut. Konvensi tersebut tidak dapat 
diterapkan sebagai bagian dari hukum nasional Trinidad dan Tobago, namun dapat 
digunakan sebagai suatu bukti atas praktek hubungan insdustrial yang baik yang telah 
lama diterima di tingkat internasional

Terakhir, hukum internasional semakin diterima, bahkan dalam kasus di mana terdapat 
perjanjian-perjanjian yang sudah diratifi kasi namun belum dimasukkan ke dalam hukum 
nasional, sebagai suatu pedoman bagi pengembangan sistem hukum common law, 
khususnya yang terkait dengan hak-hak asasi manusia. Meskipun tidak ada contoh 
hukum yang muncul dalam kaitannya dengan litigasi ketenagakerjaan, beberapa penulis 
dan praktisi percaya bahwa hal ini adalah lahan yang subur di masa yang akan datang.
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Negara: Australia

Kementerian Urusan Imigrasi dan Etnis v. Teoh, Mahkamah Agung Australia, 7 April 1995, 
(1994) 128 A.L.R. 353

‘Ketentuan-ketentuan di dalam suatu konvensi internasional di mana Australia menjadi 
pihak di dalamnya, khususnya yang mendeklarasikan hak-hak asasi manusia yang 
universal, dapat digunakan oleh pengadilan-pengadilan sebagai sebuah pedoman yang 
sah di dalam mengembangkan common law. Namun pengadilan-pengadilan harus 
melakukan hal ini dengan penuh kehati-hatian bila parlemen sendiri tampak tidak mampu 
untuk memasukkan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut ke dalam hukum 
nasional kita. Pembangunan peradilan common law tidak boleh dipandang sebagai jalan 
belakang untuk mengimpor suatu konvensi ke dalam hukum Australia.

Negara: Kerajaan Inggris 

Reynold v. Surat Kabat Times Ltd (2001), 2 AC 127 (HL), 223B-D

‘Hukum internasional tentang hak-hak asasi manusia, bila relevan, harus mendapatkan 
peran yang penting di dalam pengembangan common law’

Negara: Kerajaan Inggris

R. v. G (2003) UKHL 50 (2004), 1 AC 1034

‘Mengabaikan keadaan anak-anak di dalam sistem peradilan pidana adalah sesuatu 
yang tidak dapat di terima di dalam masyarakat yang moderen. Selain itu, hal ini juga 
bertentangan dengan Pasal 40 (1) dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak-Hak Anak, terkait dengan kejahatan yang dapat dipidana penjara seumur hidup, (...) 
usia anak untuk menentukan apakah ukuran mentalnya telah memenuhi persyaratan. (...) 
Mejelis Tinggi tidak dapat mengabaikan atruan yang diciptakan oleh Konvensi ini. Faktor 
ini sendiri dapat menjustifi kasi penilaian kembali terhadap yurisprudensi R v. Caldwell.

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan legislatif khusus yang memberikan sejumlah 
fl eksibilitas kepada pengadilan-pengadilan nasional

Baik di negara-negara yang monistis maupun dualistis, undang-undang dapat 
memberikan sejumlah fl eksibilitas kepada pengadilan untuk menerapkan beberapa 
ketentuan-ketentuannya. Hal ini seringkali terjadi dalam hal, contohnya, pemberian 
remedi (ganti rugi) terhadap pemecatan yang sewenang-wenang. Di beberapa negara, 
pengadilan mungkin memiliki posisi untuk memutuskan apakah para pekerja harus 
dipekerjakan kembali. Yang lebih umum lagi, banyak pengadilan di beberapa negara 
diberdayakan untuk menentukan jumlah kerugian yang diberikan atas pemecatan yang 
sewenang-wenang terhadap pekerja. Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan 
yang diberikan oleh undang-undang ini, pengadilan dapat mendasarkan putusannya 
kepada ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman hukum internasional.
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Negara: Burkina Faso

Karama, Katénin and Bakouan, Bayomboué v. Société industrielle du Faso, Pengadilan 
Banding Bobo-Diolasso, 5 Juli 2006

Pekerja dipecat karena mereka mengambil bagian di dalam suatu mogok massal. Karena 
Pengadilan telah mengklasifi kasikan aksi mogok tersebut sah secara hukum, pengadilan 
memutuskan bahwa pemecatan tersebut melanggar hukum. Dengan mendasarkan 
putusannya kepada Konvensi ILO  No. 98 dan keputusan-keputusan dari Komite untuk 
Kebebasan Berserikat, Pengadilan Banding memutuskan untuk menguatkan ganti rugi 
yang dapat diberikan untuk pemecatan setelah seseorang terlibat di dalam aksi mogok 
yang sah dengan tujuan untuk mempertimbangkan secara penuh seluruh sifat dasar dari 
hak yang dilanggar: ‘Pemecatan atas dasar keterlibatan di dalam aksi mogok yang sah 
adalah pelanggaran dan diskriminasi di dalam ketenagakerjaan; oleh karena itu, dengan 
menggunakan Pasal 33 (2) dalam Kitab Ketenagakerjaanyang sebelumnya, ketentuan-
ketentuan yang dikuatkan kembali oleh pertimbangan-pertimbangan dari Komite untuk 
Kebebasan Berserikat ILO yang dimuat di dalam Intisarinya (…) di dalam paragraf 590, 
591 dan 593 (NDR: ILO: Kebebasan Berserikat: Intisari dari Keputusan-Keputusan dan 
Prinsip dari Komite Kebebasan Berserikat Badan Pimpinan ILO, Edisi (revisi) Keempat, 
Jenewa, 1996], para pemohon harus dipekerjakan kembali di perusahaan tersebut bila 
mereka menginginkannya; kegagalan dalam melakukan hal ini, dan dengan mengingat 
bahwa dalam kasus ini pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dikenakan 
sanksi di dalam Pasal 22 dari Konstitusi, dan kesenioritasan mereka, setiap pemohon 
harus diberikan uang sebesar XOF 15 juta untuk mengganti kerugian-kerugian yang 
mereka alami.’

Pencantuman hukum internasional tentang ketenagakerjaansebagai referensi untuk 
memperkuat sebuah putusan yang dibuat berdasarkan hukum nasional

Di dalam kategori keempat dan terakhir ini, pencantuman hukum internasional tidak 
merubah makna dari putusan pengadilan karena kasus tersebut dapat diselesaikan hanya 
dengan berdasarkan pada hukum nasional saja. Hukum internasional sebagai rujukan 
tambahan dapat menguatkan sederet pertimbangan yang secara prinsip berdasarkan 
pada aspek-aspek hukum nasional, atau dapat menarik perhatian terhadap sifat dasar 
dari suatu asas atau hak. Karena pencantuman hukum internasional tidak menentukan 
putusan tersebut secara langsung, penggunaan hukum internasional seperti ini tercatat 
baik di dalam negara-negara monistis maupun dualistis.

Negara: Burkina Faso

Zongo and others v. Manajer dari Bataille du Rail Mobil garage, Pengadilan Ketenagakerjaan 
Ouagadougou, 17 Juni 2003, No. 090

Untuk menguatkan asas bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh Kitab Ketenagakerjaan 
nasional tidak bisa diturunkan, Pengadilan Ketenagakerjaan Ouagadougou mengutip 
Konvensi-Konvensi ILO  No. 26 dan 131, yang telah diratifi kasi oleh Burkina Faso. 
Pengadilan juga memutuskan bahwa berdasarkan konvensi-konvensi tersebut, ketika 
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tingkat upah minimum tidak dihormati, maka korban dari pelanggaran tersebut memiliki 
hak untuk mendapatkan kembali jumlah yang seharusnya, dan si pemberi kerja harus 
membayar hak-hak yang muncul akibat dari pelanggaran tersebut.

Negara: Paraguay

Tindakan melawan inkonstitusionalitas yang diajukan oleh Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) dan Central Nacional de Trabajadores (CNT) v. Keputusan No. 16769 disahkan oleh 
badan Eksekutif, Mahkamah Agung Paraguay, 23 September 2000, No. 35

Di dalam suatu tindakan melawan inkonstitusionalitas atas suatu keputusan yang 
disahkan oleh badan eksekutif, penetapan aturan-aturan tentang pemilihan pimpininan 
serikat pekerja, pemohon mempermasalahkan bahwa keputusan tersebut melanggar 
asas kebebasan berserikat yang diakui oleh Konstitusi nasional. Untuk menentukan 
apakah ketentuan-ketentuan yang diadopsi oleh badan Eksekutif untuk mengatur 
pemilihan pimpinan serikat pekerja adalah sesuatu yang inkonstitusional, Mahkamah 
Agung menganalisa Konstitusi nasional dan merujuk Konvensi ILO  No. 87 tahun 1948: 
‘Keputusan Presiden tersebut tidak bertujuan untuk melaksanakan ketentuan konstitusi, 
namun untuk menghapuskan hak-hak yang diberikan oleh Konstitusi itu sendiri dan 
konvensi-konvensi interasional yang diikuti oleh Paraguay (Pasal 97 dan pasal-pasal 
yang serupa di dalam Konstitusi Nasional dan Konvensi ILO No. 87, Pasal 3, 4, 7). Selain 
melanggar Konstitusi nasional, Keputusan Presiden yang dipermasalahkan tersebut juga 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO tentang Kebebasan 
Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi (No. 87).’

Sumber: Manual ITC hlm. XX-33.

Nilai hukum pekerjaan badan-badan pengawas  internasional dan kemungkinan digunakan oleh pengadilan 
dalam negeri 

Pertimbangan tentang nilai hukum pekerjaan badan-badan pengawas internasional Di 
samping teks perjanjian dan rekomendasi internasional, pekerjaan badan-badan pengawas 
perjanjian dapat membantu hakim nasional dalam memahami makna dan lingkup standar-
standar internasional tentang ketenagakerjaan. Mengingat badan-badan pengawasan 
internasional bukanlah pengadilan internasional, oleh sebab itu sangat penting untuk 
menentukan kemungkinan bagi pengadilan-pengadilan nasional untuk merujuk secara 
langsung kepada komentar-komentar dan keputusan-keputusan mereka. 

Penggunaan kerja dari badan-badan pengawas  internasional di dalam pengadilan 
tidak dapat dipertimbangkan tanpa terlebih dahulu mencoba untuk menentukan posisi 
hukumnya, sebuah proses yang melibatkan beberapa tahapan.
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Tahap 1: apakah komentar-komentar dan rekomendasi-rekomendasi badan-badan pengawas  
mengikat secara hukum dan apakah mereka memberikan penafsiran defi nitif kepada standar-
standar ketenagakerjaan?

Dengan pengecualian terhadap laporan-laporan komisi penyelidikan, yang sifat khususnya 
telah disebutkan, dampak mengikat dari komentar-komentar dan rekomendasi-
rekomendasi badan pengawas  terhadap Negara-Negara yang bersangkutan tidak dapat 
secara langsung disimpulkan dari Konstitusi ILO  atau teks-teks ILO lainnya. Selain itu, 
badan-badan pengawas tidak secara formal bertugas untuk menghasilkan sebuah 
penafsiran defi nitif dari perjanjian-perjanjian yang penerapannya harus diperiksa 
oleh mereka. Konstitusi ILO sebenarnya menempatkan fungsi tersebut hanya kepada 
Mahkamah Internasional saja.

Tahap 2: apakah, oleh karena itu, kerja dari badan-badan pengawas  tidak memiliki nilai hukum?

Setidaknya ada tiga faktor yang menggaris bawahi nilai hukum dan institusioal dari kerja 
badan-badan pengawasan dan membedakannya dari rekomendasi-rekomendasi yang 
bersifat moral atau dari kerja-kerja teoritis.

Faktor 1: kerja dari badan-badan pengawas  memberikan sebuah pemahaman tertentu 
yang sah tentang konvensi-konvensi internasional tentang ketenagakerjaan.

Mandat yang diberikan kepada badan-badan tersebut oleh Konstituen-Konstituen ILO 
harus dicatat. Badan-badan pengawas  harus memutuskan sendiri tentang makna dan 
lingkup dari instrumen-instrumen yang penerapannya mereka awasi karena mereka 
bertanggung jawab untuk memverifi kasi apakah Negara-Negara Anggota ILO memenuhi 
kewajiban-kewajiban mereka. Untuk memenuhi mandat mereka, badan-badan pengawas, 
oleh karena itu, diharuskan dalam praktik untuk menafsirkan standar-standar ILO.

Untuk menjalankan misi mereka, badan-badan tersebut memiliki beberapa fi tur yang 
memberikan kepentingan yang unik dan legitimasi kepada kerja mereka. Rujukan harus 
dibuat di tahap ini terhadap spesialisasi mereka dan terhadap spesialisasi dari sekretariat 
ILO yang mendukung mereka, sifat internasional mereka, imparsialitas dan tingginya 
derajat pengetahuan hukum dari anggota-anggota Komite Para Ahli  dan komisi 
penyelidikan, dan sifat tripartit dari Komite untuk Kebebasan Berserikat dan komite-
komite ad hoc.

Oleh karena itu, mandat dan sifat khusus mereka memungkinkan badan-badan 
pengawas  tersebut untuk memberikan penafsiran tertentu yang sah terhadap teks-teks 
yang menjadi tanggung jawab mereka.

Faktor 2: pandangan-pandangan badan-badan pengawas  dianggap sah sampai 
dibuktikan berbeda

Bila Negara Anggota gagal untuk menerima pandangan-pandangan dari badan-badan 
pengawas  terkait dengan makna yang diberikan untuk konvensi-konvensi internasional 
tentang ketenagakerjaan, Konstitusi ILO  memberikan pilihan bagi negara anggota untuk 
mengacu pada Mahkamah Internasional untuk sebuah penafsiran yang pasti. 

Selama tidak menggunakan pilihan ini, tampaknya masuk akal untuk beranggapan 
bahwa Negara-Negara Anggota menerima penafsiran dari badan-badan pengawas 
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atas konvensi-konvensi tersebut dan bahwa hal tersebut, oleh karenanya, dianggap sah 
secara internasional.

Komite Para Ahli  telah secara jelas telah memutuskan sendiri dalam hal tersebut.

Komite telah memeriksa pandangan-pandangan yang disampaikan di dalam Komite 
Konferensi untuk Penerapan Standar-Standar, di dalam Sesinya yang ke-76 (1989), oleh 
anggota-anggota pemberi kerja dan sejumlah anggota Pemerintah terkait dengan 
penafsiran Konvensi-Konvensi dan peran Mahkamah Internasional sehubungan dengan 
hal ini. Komite telah memiliki kesempatan untuk menyampaikan bahwa kerangka 
acuannya tidak mengharuskannya untuk memberikan penafsiran-penafsiran yang 
defi nitif dari Konvensi-Konvensi, kewenangan seperti itu diberikan kepada Mahkamah 
Internasional melalui pasal 37 dari Konstitusi ILO . Walaupun begitu, untuk menjalankan 
fungsinya untuk menentukan apakah syarat-syarat di dalam Konvensi-Konvensi 
dihormati, Komite telah menimbang dan menyampaikan pandangan-pandangannya 
atas isi dan makna dari ketentuan-ketentuan dari Konvensi-Konvensi dan untuk 
menentukan lingkup hukumnya, bila sesuai. Oleh karena itu Komite memandang bahwa, 
sejauh pandangan-pandangannya tidak bertentangan dengan Mahkamah Internasional, 
maka pandangan-pandangan tersebut dianggap sah dan diakui secara umum. Situasi 
ini mirip terkait dengan kesimpulan-kesimpulan atau rekomendasi-rekomendasi dari 
komisi penyelidikan yang, berdasarkan pasal 32 dari Konstitusi, dapat diterima, dirubah 
atau ditolak oleh Mahkamah Internasional, dan para pihak hanya dapat menggugat 
kesahan dari kesimpulan-kesimpulan dan rekomedasi-rekomendasi tersebut dengan 
menggunakan ketentuan-ketentuan dari pasal 29, paragraf 2, dari Konstitusi. Komite 
menganggap bahwa penerimaan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 
diperlukan untuk pemeliharaan prinsip legalitas dan, karenanya untuk kepastian hukum 
diperlukan untuk berjalannya Organisasi Buruh Internasional secara baik. [penekanan 
kami]

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli , 1990, op. cit., paragraf. 7

Faktor 3: menghormati dan menjalankan perjanjian-perjanian internasional dengan 
itikad baik

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 26 dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, 
ketika suatu negara telah meratifi kasi sebuah konvensi internasional, Negara tersebut 
berkomitmen untuk menghormati dan menjalankannya dengan itikad baik. Bagi negara 
yang telah sepakat untuk tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan 
pengawas  dengan meratifi kasi konvensi-konvensi ILO, dapat dikatakan bahwa kinerja dari 
instrumen-instrumen tersebut berlandaskan itikad baik, maka mengharuskan Negara 
Anggota, termasuk peradilannya, untuk mempertimbangkan pengamatan-pengamatan 
dan rekomendasi-rekomendasi badan-badan pengawas.

Bahkan bila mereka tidak ditujukan kepada badan-badan pengawas  ILO, adalah menarik 
mencatat ucapan dari Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sehubungan 
dengan kesimpulan pengamatan dari Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
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(...) Meskipun kesimpulan pengamatan Komite, khususnya saran-saran dan rekomendasi-
rekomendasi, mungkin tidak memiliki status mengikat secara hukum, namun hal-hal 
tersebut mengindikasikan pendapat dari satu-satunya badan ahli yang dipercayakan 
untuk dan mampu membuat keputusan-keputusan seperti itu. Akibatnya, bagi Negara 
Anggota, mengabaikan atau tidak menjalankan pandangan-pandangan tersebut 
menunjukkan itikad buruk dalam menjalankan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan 
Kovenan. [penekanan kami]

Sumber: OHCHR: Lembar fakta No. 16 (rev. 1): Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bagian 6

Singkatnya, meskipun sifat mengikat dari komentar-komentar dan rekomendasi-
rekomendasi dari badan-badan pengawas  dapat menimbulkan pembahasan, mereka 
tetap memiliki sebuah nilai hukum yang mendasar, karena mereka menetapkan syarat-
syarat yang memungkinkan Negara Anggota untuk menghormati secara penuh 
perjanjian- dan konvensi yang telah mereka ratifi kasi. Hal ini jelas membedakan mereka 
dari hasil-hasil teori atau pedoman yang bersifat moral.

Terakhir, secara praktis, bagian pertama dari Bab ini menunjukkan bahwa kerja dari badan-
badan pengawas  bukan saja merupakan sebuah alat yang penting untuk memahami 
dan menerapkan standar-standar hukum internasional tentang ketenagakerjaan, namun 
dapat juga menjadi dasar penting bagi penafsiran hukum nasional.

Dasar-dasar hukum dan praktik tersebut secara bertahap tampaknya mengarahkan 
pengadilan-pengadilan nasional dan internasional untuk merujuk kepada kerja badan-
badan pengawas  ILO dan PBB di dalam keputusan-keputusannya, sebagian besar untuk 
tujuan penafsiran. Menarik untuk dicatat bahwa keputusan-keputusan nasional yang 
mengacu pada kerja tersebut datang dari negara-negara dengan sistem hukum yang 
beragam seperti Afrika Selatan, Argentina, Australia, Kolombia, Cile, Spanyol, India, Peru 
atau Zimbabwe.

Contoh penggunaan kerja badan-badan pengawas  internasional di pengadilan 

Beberapa kasus yang dibahas di bawah ini di mana pengadilan-pengadilan nasional atau 
internasional secara spesifi k mengacu pada kerja badan-badan pengawas  ILO dan PBB.

Penggunaan hasil kerja atau rekomendasi badan pengawas  ILO dan PBB oleh Pengadilan 
Nasional

Negara: Australia 

Persemakmuran Australia v. Komisi Hak Asasi Manusia & Kesetaraan Kesempatan, 
Pengadilan Federasi Asutralia, 15 Desember 2000, [2000] FCA 1854 

Pengadilan Federasi Australia mengacu pada defi nisi diskriminasi di dalam Pasal 1(a) 
dari Konvensi ILO  No. 111 dan penafsiran dari ketentuan tersebut oleh badan-badan 
pengawas  ILO untuk menjelaskan bahwa kasus-kasus diskriminasi yang tidak langsung 
dilarang oleh hukum Australia.

Di dalam putusannya, pengadilan menyatakan:
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‘Defi nisi dari “diskriminasi” dalam Undang-Undang tersbeut harus ditafsirkan sesuai 
dengan konstruksi yang diberikan di dalam hukum internasional terhadap istilah 
“diskriminasi” di dalam Konvensi ILO  No. 111 (...) Tampaknya menjadi dukungan yang 
kuat, tentunya di dalam berbagai opini yang dikemukakan oleh Komite Para Ahli , 
termasuk yang dibuat di tahun 1996, namun juga di dalam laporan Komisi Penyelidikan 
yang terkait dengan Rumania, (...) bahwa defi nisi dari “diksriminasi” di dalam Konvensi 
ILO No. 111, dan oleh karena itu di dalam pasal 3 (1) dari Undang-Undang tersebut, 
memang termasuk diskriminasi tidak langsung.’

Negara: Afrika Selatan 

NUMSA v. Bader Pop, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, 13 Desember 2002, Kasus No. 
CCT 14/02

Dalam putusan sehubungan dengan hak atas tindakan serikat-serikat minoritas, 
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mendasarkan putusannya pada kerja Komite Para 
Ahli  dan Komite untuk Kebebasan Berserikat. Mahkamah menekankan pentingnya kerja 
dari kedua badan ini:

‘putusan-putusan (dari badan-badan tersebut) adalah sebuah pengembangan yang 
resmi dari prinsip kebebasan berserikat yang dimuat di dalam Konvensi-Konvensi ILO . 
Yurisprudensi dari Komite-Komite tersebut akan menjadi sebuah sumber yang penting 
di dalam mengembangkan hak-hak pekerja yang dimuat di dalam Konstitusi kita. 
(...) Prinsip-prinsip tersebut yang sebagian besar diambil dari dua Komite ILO secara 
langsung relevan bagi penafsiran ketentutan-ketentuan yang relevan dari Undang-
Undang tersebut dan dari Konstitusi.’

Negara: Argentina 

Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales SA s/accidentes Act 9688, Mahkamah Agung 
Argentina, 21 September 2004

Dalam putusannya, Mahkamah Agung Argentina memutuskan bahwa suatu pasal dari 
undang-undang yang membatasi jumlah kompensasi yang dapat diterima oleh korban-
korban dari kecelakaan industrial adalah inskonstitusional.

Untuk menganalisa permasalahan hukum yang diajukan kepadanya, Mahkamah merujuk 
secara berulang-ulang kepada kerja Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 
badan tersebut bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari Kovenan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dengan nama yang sama:

‘Kerja dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya perlu dicatat karena itu 
adalah penafsiran resmi dari Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di 
tingkat internasional. Perlu ditekankan bahwa Komite ini bertindak, di bawah syarat-
syarat pelaksanaan dari Kovenan tersebut, untuk mengingatkan kembali kata-kata di 
dalam Pasal 75 ayat (22) dari Konstitusi’. [penekanan kami]
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Negara: Peru 

Toquepala workers union dan lain-lain, Mahkamah Konstitusi, 17 April 2006, Exp. N° 
4635-2004-AA/TC

Di dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi Peru menyatakan jam kerja yang ditentukan 
oleh kesepakatan kolektif suatu perusahaan pertambangan adalah tidak sah. Untuk 
melakukan hal tersebut, Mahkamah merujuk pada beberapa instrumen internasional, 
termasuk Konvensi ILO  No. 1, dan juga kepada pengamatan-pengamatan yang dibuat 
oleh Komite Para Ahli  untuk Peru berdasarkan Konvensi tersebut.

‘Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa Komite Para Ahli  untuk Penerapan Konvensi-
Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi (CEACR) dari Organisasi Buruh Internasional, 
di dalam pengamatan individualnya sehubungan dengan Konvensi No. 1 - Jam Kerja 
(Industri) 1919 (Ratifi kasi 1945), Dokumen No. 062002PER001, tahun 2002, yang 
memperhitungkan bahwa prosedur kerja 14x7 yang digunakan di Peru tidak sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal 2 dari Konvensi ILO  No. 1, karena jumlah rata-
rata jam kerja mingguan tersebut selama tiga minggu lebih dari 56 jam per minggu dan 
melampaui batas yang dicantumkan di dalam Pasal 2 (c) (48 jam per minggu)’.

Penggunaan kerja badan-badan pengawas  ILO oleh pengadilan-pengadilan 
internasional

Baena Ricardo dan lain-lain, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, 2 Februari 
2001.

Dalam putusan terkait dengan Panama ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika 
memutuskan bahwa pemecatan terhadap 270 pegawai sektor publik yang terlibat dalam 
pemogokan, berdasarkan sebuah undang-undang yang secara khusus disahkan untuk 
tujuan tersebut adalah bertentangan dengan asas kebebasan berserikat yang diakui oleh 
Pasal 16 dari Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika. Pengadilan memutuskan bahwa, 
sesuai dengan asas kompensasi penuh yang diakui oleh hukum internasional, pegawai-
pegawai yang dipecat berdasarkan undang-undang tersebut harus ditempatkan kembali 
kedalam pekerjaannya dan harus menerima setiap gaji yang hilang setelah pemecatan 
mereka. Untuk menguatkan argumennya, Pengadilan mengacu pada rekomendasi-
rekomendasi dari Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat, sebelum perkara tersebut 
diajukan, dan juga kepada pengamatan-pengamatan dari Komite Para Ahli  ILO.

Penerapan No. 55480/00 dan 59330/00 terkait dengan pembatasan-pembatasan 
pekerjaan bagi beberapa mantan agen KGB, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, 27 Juli 
2004.

Di dalam putusan ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa bagian-
bagian dari sebuah Undang-Undang Lituania yang mencabut akses bagi beberapa 
posisi di dalam sektor swasta bagi orang-orang yang pernah bekerja di KGN di masa lalu 
adalah tindakan diskriminasi. Pengadilan menganggap bahwa upaya-upaya tersebut 
terlalu luas lingkup dan susunan katanya, dan tidak proporsional terhadap tujuan 
yang diinginkannya, meskipun upaya-upaya tersebut adalah sah. Untuk mendukung 
argumennya, pengadilan mengacu pada instrumen-instrumen ILO dan secara khusus 
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Relevansi dari kerja badan pengawas  ICESCR bagi para hakim dan praktisi hukum

Pasal 2 dari ICESCR mengikat Negara-Negara Pihak untuk melakukan pelaksanaan 
yang progresif atas hak-hak yang diakui oleh instrumen ini, sebuah rujukan yang 
dapat menimbulkan keraguan di dalam keberlakuannya secara yudisial. Dalam hal 
ini Komentar Umum CESCR No. 3 dan 9 memberikan wawasan-wawasan tentang 
bagaimana pengadilan-pengadilan dan tribunal-tribunal nasional dapat menggunakan 
isi dari Kovenan tersebut untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Secara khusus, dalam 
komentar-komentar tersebut, CESCR mengungkapkan pandangannya bahwa banyak 
ketentuan-ketentuan di dalam Kovenan dapat berlaku dengan sendirinya, yang artinya, 
dapat diterapkan secara langsung oleh pengadilan-pengadilam tanpa elaborasi yang 
lebih jauh.

Kutipan dari Komentar Umum No. 3 dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya tentang ‘Sifat dari Kewajiban-Kewajiban Negara Pihak’

(...) Selain itu, ada sejumlah ketentuan lain di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, termasuk Pasal 3, 7 poin (a) dan (i), 8, 10 ayat (3), 13 
ayat (2) poin (a), (3) dan (4) dan 15 ayat (3), yang terlihat dapat diterapkan segera oleh 
pengadilan dan organ-organ lainnya di banyak sistem hukum nasional. Segala pendapat 
yang mengaggap ketentuan-ketentuan tersebut bersifat tidak dapat berlaku dengan 
sendirinya akan tampak sulit untuk dipertahankan.

Sumber: Dokumen PBB E/1991/23, paragraf. 5

Kutipan dari Komentar Umum No. 9 dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya tentang ‘Penerapan Kovenan di tingkat Nasional’

Kovenan tidak menegasikan kemungkinan bahwa hak-hak yang tercantum di dalamnya 
dianggap bersifat dapat berlaku dengan sendirinya di dalam sistem-sistem di mana pilihan 
tersebut diberikan. Bahkan ketika Kovenan itu disusun, upaya-upaya untuk memasukkan 
sebuah ketentuan khusus di dalam Kovenan agar dapat dianggap ‘tidak dapat berlaku 
dengan sendirinya’ ditolak mentah-mentah. Di banyak Negara, penentuan tentang 
apakah suatu ketentuan dalam perjanjian bersifat dapat berlaku dengan sendirinya atau 
tidak adalah suatu hal yang harus ditentukan oleh pengadilan, bukan eksekutif atau 
legislatif.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara efektif, pengadilan-pengadilan dan tribunal-
tribunal harus diberikan pemahaman tentang sifat dan dampak-dampak dari Kovenan 
dan peranan penting dari upaya-upaya hukum di dalam pelaksanaanya. Oleh karena 
itu, sebagai contoh, ketika Pemerintah berhadapan dengan persidangan, mereka 

pengamatan-pengamatan Komite Para Ahli  ILO tentang pelaksanaan dari Konvensi ILO  
No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan oleh Latvia, sebuah 
negara yang mengesahkan undang-undang yang serupa dengan hal yang menjadi subyek 

dari perkara ini.

Sumber: Manual ITC, hlm.
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harus mempromosikan penafsiran-penafsiran dari undang-undang nasional yang 
memberlakukan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Kovenan. Serupa dengan itu, 
pelatihan yudisial harus sepenuhnya mempertimbangkan yustisiabilitas dari Kovenan 
tersebut. Hal ini khususnya penting untuk menghindari berbagai asumsi yang apriori 
bahwa norma-norma tersebut harus dianggap tidak dapat berlaku dengan sendirinya. 
Bahkan, banyak dari ketentuan-ketentuan tersebut yang dinyatakan di dalam istilah-
istilah yang setidak-tidaknya sama jelas dan spesifi knya dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada di dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang lainnya, ketentuan-
ketentuan yang secara reguler dianggap oleh pengadilan-pengadilan bersifat dapat 
berlaku degan sendirinya.

Sumber: Dokumen PBB E/C.12/1998/24, paragraf. 11

Di dalam Komentar Umum No. 18 tentang hak atas pekerjaan, CESCR mengkualifi kasikan 
hak atas pekerjaan sebagai hak yang mendasar yang meliputi bukan saja hak untuk tidak 
diperlakukan secara diskrimintif di dalam pekerjaan dan jabatan, namun juga hak untuk 
tidak diberhentikan dari suatu pekerjaan secara tidak adil.

Oleh karena itu Pasal 7 dari ICESCR dapat dijadikan acuan sebagai sebuah dasar hukum 
di dalam negara-negara di mana perundang-undangan nasional tidak secara jelas 
menyatakan bahwa hak untuk tidak diberhentikan dari suatu pekerjaan secara tidak adil.

Kutipan dari Komentar Umum No. 18 dari Komite untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya tentang ‘Hak atas Pekerjaan”

Isi normatif dari hak atas pekerjaan

(...) hak atas pekerjaan meliputi (...) hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan secara 
tidak adil. 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghormati 

(...) Kemunduran upaya-upaya tersebut termasuk, antara lain, pengingkaran terhadap 
hak atas pekerjaan (...) Sebagai salah-satu contoh adalah (...) pembatalan terhadap suatu 
undang-undang yang melindungi pekerja dari pemecatan yang sewenang-wenang. 
Upaya-upaya tersebut mengandung pelanggaran terhadap kewajiban Negara Anggota 
untuk menghormati hak atas pekerjaan.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi

(...) Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi tindakan-tindakan seperti kegagalan 
dalam mengatur kegiatan-kegiatan individu-individu, kelompok-kelompok, atau 
perusahaan-perusahaan untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran terhadap hak 
atas pekerjaan orang lain; atau kegagalan dalam melindungi para pekerja dari pemecatan 
yang sewenang-wenang.

Sumber: Dokumen PBB E/C.12/GC/18, paragraf. 6, 33 dan 35

Sumber: Manual ITC, hlm
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4.1.  PENGANTAR BAGI KEBEBASAN BERSERIKAT DAN     
 PERUNDINGAN BERSAMA 

Kebebasan berserikat diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam berbagai 
instrumen HAM internasional. Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat 
dan Perlindungan Hak Berorganisasi serta Konvensi ILO No.98 tahun 1949 tentang Hak 
Berorganisasi dan Perundingan Bersama menguraikan isi hak ini. Kebebasan berserikat bagi 
pekerja dan pengusaha adalah sarana fundamental untuk melindungi hak-hak lain yang 
terkandung dalam standar-standar ketenagakerjaan internasional dan merupakan salah 
satu pilar yang mendasari pembentukan ILO. Kebebasan berserikat dan perundingan 
bersama memungkinkan pekerja dan pengusaha berpartisipasi dalam mengembangkan 
kebijakan serta menyuarakan dan membela kepentingan mereka. Pentingnya hak-hak ini 
telah digarisbawahi sejak ILO didirikan tahun 1919 dan telah dikonfi rmasikan secara 
permanen dalam berbagai instrumen internasional yang diterapkan sejak saat itu.

Dalam Pembukaan Konstitusi ILO, prinsip kebebasan berserikat dianggap sebagai sarana 
penting untuk memperbaiki kondisi pekerja dan memastikan perdamaian yang berkelanjutan. 
Deklarasi Philadelphia 1944 - yang merupakan bagian integral dari Konstitusi ILO 
- menyatakan bahwa ‘kebebasan berpendapat dan berserikat sangat penting untuk 
mencapai kemajuan yang berkelanjutan’, dan menegaskan bahwa ini adalah salah 
satu ‘prinsip dasar yang mendasari pembentukan Organisasi ini’ . Pada bulan Juni 1998, 
Konferensi Ketenagakerjaan Internasional mengadopsi Deklarasi tentang Prinsip 
dan Hak Fundamental di Tempat Kerja dan Tindak-lanjutnya, di mana ‘semua negara 
anggota, termasuk negara yang belum meratifi kasi Konvensi [ini], memiliki kewajiban 
untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, berdasarkan itikad baik dan 
sesuai Konstitusi, prinsip-prinsip tentang hak-hak fundamental (...) ‘. Prinsip-prinsip ini 
mencakup kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif hak untuk melakukan 
perundingan bersama.

Relevansi Untuk hakim dan Praktisi Hukum

Pengadilan memainkan peran penting dalam melindungi kebebasan berserikat. Melalui 
berbagai tahap kehadiran serikat pekerja atau organisasi pengusaha, yaitu mulai 
pendiriannya hingga pembubarannya, pengadilan memainkan peran penting dalam 
menjamin kebebasan tersebut. Badan pengawas ILO secara teratur menghimbau 
pengajuan banding kepada pengadilan terhadap keputusan administratif apapun yang 
terkait dengan situasi serikat pekerja atau organisasi pengusaha. Pengadilan juga memiliki 
fungsi yang penting dalam melindungi pekerja yang mengalami diskriminasi anti serikat 
pekerja atau pelanggaran kebebasan sipil yang timbul dari pelaksanaan kebebasan 
berserikat. Di beberapa negara, otoritas pengadilan khusus juga memiliki fungsi otoritas 
administratif, seperti pendaftaran serikat pekerja, penunjukan organisasi yang paling 
representatif, pemeriksaan atas tuntutan terkait prosedur perundingan bersama, dll.
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Kebebasan berserikat berlaku setara baik untuk para pekerja maupun para pemberi kerja. 
Dalam konteks hubungan pekerjaan, hak ini khususnya menjadi sangat penting bagi para 
pekerja.

Dalam sebuah hubungan kerja, pekerja memiliki posisi yang lemah dan rawan akan 
eksploitasi ketika melakukan pekerjaannya. Posisi pekerja akan selalu lemah bila dihadapkan 
langsung dengan pengusaha. Bisa dilihat dalam pasal 1601 a, Bab 7A, Buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “... si pekerja mengikatkan dirinya 
untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si pengusaha, untuk sesuatu waktu tertentu, 
melakukan pekerjaan dengan menerima upah...”22 prinsip yang menyebabkan pekerja 
selalu berada di posisi yang lemah adalah pekerja berada “di bawah perintah” pengusaha. 
Sedangkan secara sosiologis dan ekonomis, pekerja tidaklah bebas. Pekerja tidak memiliki 
apa-apa selain tenaga yang tersimpan di tubuhnya yang karena itu ia bekerja untuk orang 
lain. Dan pengusahalah yang akan menentukan syarat-syarat kerja. Artinya tenaga pekerja 
merupakan ‘kepentingan’ dari si pengusaha dan pekerja akan melakukan pekerjaan sesuai 
kehendak si pengusaha.23 Hal ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 
berasal dari upah yang akan dibayarkan oleh pengusaha. 

Eksploitasi ini kemungkinan besar terjadi ketika pengusaha dan pekerja berdiri berhadap-
hadapan untuk membuat sebuah perjanjian kerja. Bisa dibayangkan pekerja yang 
membutuhkan upah, berapapun jumlahnya, berhadapan dengan pengusaha yang 
memegang modal. Dalam hal ini pekerja pasti akan kalah dalam melakukan negosiasi. 
Bila pekerja terlalu keras dalam melakukan negosiasi, maka pengusaha dengan kekuatan 
modalnya akan dengan mudah mengganti pekerja tersebut dengan orang lain yang tentunya 
mau dibayar lebih murah. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perjanjian 
kerja secara individual ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya 
perjanjian kerja antara pengusaha dan perusahaan dengan pekerja.24

Atas dasar tersebut, untuk mengatasi lemahnya posisi tawar, para pekerja 
mengorganisasikan diri guna membentuk suatu perkumpulan atau serikat yang 
dikenal dengan istilah serikat pekerja yang pada awalnya digunakan sebagai alat 
untuk memperjuangkan hak-haknya baik secara ekonomi maupun sosial.25

22 Kitab Undang-Undang Hukum Per-data [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1976), ps. 1601 a.

23 Iman Soepomo [a], Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 2003), Hal 8.

24 Indonesia [a], Op. Cit.., ps. 50.

25 J. McIlroy, Trade Unions in Britain, ( Manchester: 1995, Manchester University Press), Hal. 2. pada awalnya serikat pekerja dibentuk 
untuk mengurangi efek dari kapitalisme dalam sebuah proses industrialisasi yang dapat merugikan para pekerja. Dalam kapitalisme, 
upah pekerjaadalah sebuah bagian dari biaya produksi yang dapat mengurangi laba atau profi t yang akan diraih oleh pengusaha. 
McIlroy menyatakan: historically, trade unions came into being as a response to capitalism, a form of social and economic organization 
where the ownership of the means of the production is in private hands,where the object of the production is the competitive pursuit 
of profi t in a free market andwhere the majority, excluded from the ownership of the means of production, are compellde to sell their 
labour power in order to live. For workers, a reasonably paid, secure job, is an essential basis for a decent live. But their wages are a 
cost to their empolyers, an important item to be set against profi t, and thus to be minimised and dispensed with entirely whrer labour 
is insuffi ciently profi table. Trade unions, therefore, take the stage in order to redress the bargaining imabalance between employer and 
employee and render the confl ict between capital and labour a more equal one, replacing individual competition for jobs by collective 
organisation as a means protect wage levels and the conditions and security of employment. Lihat juga John Commons, Labor and 
Administration, (New York: Mcmillan Co, 1913), Hal. 210. Commons juga menambahkan unionism is a response to the competitive 
pressures workers faced as a recult of the expansion of the market. The competitive menaces led to lower cost competition, lower wages, 
and worsening employment conditions. Workers and that unions did not react agains the work relations. The conclusion is that unions 
were a reaction to the ensuing deterioration in wages and working conditions. Thus, workers turned to unions as a device to improve 
their lot and not as a mechanism to alter the social relations of productin or to gain of the productions process. 
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Kebersatuan para pekerja meminimalisasi rentang kekuasaan antara pekerja dan 
pengusaha ketika menegosiasikan syarat-syarat kerja. Kebersatuan pekerja, yang 
diwakili oleh serikat pekerja, dapat memberikan “kekuatan yang lebih besar untuk 
mempengaruhi keputusan terkait, sebagai contoh, tingkat upah, kondisi kerja bagi 
para pekerja yang bukan bagian dari serikat pekerja”.26 Lebih lanjut, kebersatuan 
pekerja dalam meningkatkan kekuatan didalam proses negosiasi ialah dengan 
menggunakan ancaman kekuatan, seperti mogok kerja, yang pada akhirnya 
merefl eksikan keseimbangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha.27   

26 Ed Rose. Employment Relations, Continuity And Changes: Policies and Pracitces, (Essex: Pearson, 2001). Hal. 2. 

27 J. Kelly, Rethinking Industrial Relations: Mobiisation, Collectivism, and Long Waves, (London: Routledge, 1998), Hal. 9.
28 Sidney Webb [a], Op. Cit., Hal. 173.
29 http://www.dpp-spn.org/

Pembuatan perjanjian kerja bersama memiliki banyak keuntungan bagi pekerja 
dibandingkan dengan pembuatan perjanjian kerja secara individual. Bank Dunia dalam 
penelitiannya pada tahun 2002 menyebutkan keuntungan pembuatan perjanjian kerja 
bersama sebagai berikut:

1. Anggota serikat pekerja dan pekerja lainnya dilindungi oleh PKB dalam sebuah 
industri dan negara berkembang rata-rata mendapatkan perlindungan yang lebih 
baik

2. Serikat pekerja dapat mengurangi perbedaan dalam distribusi upah diantara pekerja. 
Khususnya perbedaan upah antara pekerja yang memiliki kemampuan dan yang 
tidak memiliki kemampuan tidak terlalu jauh berbeda. 

Sumber: http://www.politiquessociales.net/IMG/pdf/worldunions.pdf

Lebih jauh, serikat pekerja tidak hanya berperan dalam pembuatan perjanjian kerja 
bersama. Serikat pekerja memiliki peran lebih jauh dalam mendorong perubahan 
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih memihak pekerja, dan serikat pekerja juga 
memiliki peran untuk menegakan implementasi perjanjian kerja bersama. Selain 
perundingan bersama, metode lain yang dapat digunakan oleh serikat pekerja 
untuk memperjuangkan hak pekerja adalah melalui advokasi kebijakan publik. 

Perubahan kebijakan publik digunakan untuk untuk mendorong pembuatan 
peraturan dan perubahan peraturan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan 
pemerintah lainnya, seperti, penentuan upah minimum. Serikat pekerja memiliki 
fungsi untuk melakukan lobi dan negosiasi kepada pembuat kebijakan, baik 
eksekutif maupun legislatif.28 Contoh peran serikat pekerja ini terlihat pada 
penyusunan RUU BPJS beberapa waktu lalu, banyak serikat pekerja melaksanakan 
demonstrasi untuk menekan pemerintah dan parlemen agar mengesahkan atau 
menolak undang-undang BPJS.29 Contoh tersebut menunjukan bagaimana serikat 
pekerja dapat berperan secara instrumental di dalam pelibatan pengambilan 
keputusan melalui proses legislasi. Sebagai tambahan, serikat pekerja juga dapat 
berperan secara efektif di dalam menekan pemerintah terkait dengan keputusan 
tentang upah minimum. 
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Demonstrasi PekerjaSebagai Cara Untuk Mempengaruhi Keputusan Upah Minimum

Jakarta, Kompas.Com-Aksi pekerja yang menuntut kesepakatan upah minimum kabupaten 
(UMK) 2012, Jumat (27/1/2012), membuat Tol Cikampek tidak bisa dilalui sehingga arus 
Jakarta menuju Bandung dialihkan ke kawasan industri Cibitung.Penutupan oleh peserta 
aksi dilakukan di Kilometer 30. Pengunjuk rasa yang jumlahnya  diperkirakan mencapai 
5.000 pekerjaitu menggunakan sepeda motor maupun berjalan kaki dalam melakukan 
aksinya.Akibat pemblokiran tersebut kemacetan terlihat mulai dari Karawang Timur, 
sekitar 20 kilometer dari lokasi pemblokiran.Disampaikan oleh Brigadir Handayani dari 
TMC Polda Metro, pengendara yang sudah telanjur berada di jalan tol dari arah Jakarta, 
disarankan berputar balik di Kilometer 23 ke arah Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, aliansi pekerjadi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bergabung 
menggelar unjuk rasa dengan melumpuhkan aktivitas produksi kawasan industri 
setempat.Aliansi pekerjaitu membagi massa ke dalam tiga rombongan, yakni rombongan 
penyisir, sosialisasi, dan orasi dengan menutup sejumlah akses transportasi darat.“Aksi 
penyisiran sudah dilakukan sejak pukul 05.00 WIB. Massa akan dikumpulkan di Simpang 
Patung Kuda Jababeka II, Cikarang, sebagai pusatnya dan bergerak sesuai misi masing-
masing rombongan,” kata Fathony, salah satu koordinatorpekerja. Menurut Fathony, 
target pelumpuhan adalah perusahaan yang hingga kini belum melaksanakan upah 
minimum kabupaten (UMK) 2012 yang jumlahnya terdata sebanyak 109 perusahaan dari 
berbagai sektor industri, seperti otomotif, elektronik, dan konveksi.“Kami beri mereka 
waktu sampai pukul 10.00 WIB untuk pengusaha segera menandatangani kesepakatan 
UMK 2012 bersama perwakilan serikat pekerja masing-masing. Kalau tidak, kami akan 
paksa pekerjanya keluar dari lingkungan pabrik,” katanya.Secara terpisah, Koordinator 
Aliansi Sekber Kabupaten Bekasi, Nining Elitas, mengaku akan berkoordinasi bersama 
aliansi pekerjauntuk bergabung dalam rombongan di Simpang Patung Kuda Jababeka 
II dan bergerak menutup akses jalan utama dan pintu tol kawasan industri setempat 
untuk melumpuhkan aktivitas produksi.“Kami memiliki massa dari 4.831 pabrik yang 
beroperasi di Kabupaten Bekasi,” ujar Nining.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/01/27/10594416/Aksi.Buruh.Arus.di.Tol.Cikampek.Dialihkan.
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4.2.  KEBEBASAN BERSERIKAT DAN COLLECTIVE BARGAINING DI   
 INDONESIA

Sebagai sebuah hak konstitusional, kebebasan berserikat dinyatakan dalam Pasal 28 
E ayat (3) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat. Secara khusus ILO mengatur tentang hak berserikat bagi 
pekerja dan pemberi kerja dalam Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 
Berorganisasi tahun 1948 No. 87 serta Konvensi Hak Berorganisasi dan Berunding Kolektif 
tahun 1949 No. 98. Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 merupakan kelanjutan dari Konvensi 
ILO No. 87 tahun 1948 dan keduanya mengatur tentang :

4.2.1  Sumber hukum Internasional Tentang Kebebasan Berserikat

Ada banyak instrumen internasional yang mengakui kebebasan berserikat. Instrumen-
instrumen HAM, termasuk Deklarasi HAM Universal tahun 1948 (Pasal 23 (4)) adalah salah 
satu instrumen HAM internasional yang mengakui hak fundamental semua orang untuk 
membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.

Indonesia telah meratifi kasi beberapa konvensi yang secara eksplisit mengatur tentang hak 
ini: Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Kovensi Internasional tentang 
Hak Ekonomi dan Sosial; serta beberapa Konvensi ILO: Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi dan Konvensi ILO No. 
98 tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama. Kedua Konvensi ILO 
ini dianggap sebagai instrumen penting dalam sistem standar ketenagakerjaan ILO. Sejak 
bulan September 2011, dari total 180 negara anggota ILO, 150 negara telah meratifi kasi 
Konvensi ILO No.87 tahun1948 dan 160 negara telah meratifi kasi Konvensi ILO No. 98 
tahun 1949. 

Walaupun Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 dan No. 98 tahun 1949 berlaku untuk semua 
sektor pekerjaan, lembaga publik dan swasta serta semua pekerja yang terlibat dalam 
bentuk pekerjaan formal maupun informal, namun ada beberapa Konvensi ILO lain yang 
mengatur tentang pelaksanaan kebebasan berserikat yang terkait dengan sektor tertentu 
atau masalah ketenagakerjaan. Konvensi-konvensi ini antara lain adalah: Konvensi ILO No. 
11 tahun 1921 tentang Hak Berserikat (di sektor pertanian), Konvensi ILO No. 135 tahun 
1971 tentang Perwakilan Pekerja, Konvensi ILO No. 141 tahun 1975 tentang Organisasi 
Pekerja Desa, Konvensi ILO No. 151 tahun 1978 tentang Hubungan Tenaga Kerja (Layanan 
Publik), dan Konvensi ILO No. 154 tahun 1981 tentang Perundingan Bersama. Konvensi-
konvensi ini penting bagi para hakim di Indonesia dan dapat digunakan sebagai sumber 
interpretasi dan inspirasi. 

ILO juga punya beberapa instrumen yang tidak mengikat dan dimaksudkan untuk 
membantu negara-negara anggota dalam menerapkan konvensi-konvensi yang ada. 
Instrumen ini mencakup rekomendasi yang menyertai sebagian konvensi di atas dan dua 
resolusi International Labour Conference. Resolusi-resolusi yang diterapkan tahun 1952 dan 
1970 adalah resolusi tentang kebebasan serikat pekerja dalam melakukan kegiatannya dan 
resolusi tentang hak-hak serikat pekerja dan hubungan mereka dengan kebebasan sipil. 
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Badan-badan pengawas ILO juga telah mengembangkan serangkaian teks peradilan 
semu (quasi-judicial) yang menyediakan interpretasi tentang cakupan prinsip-prinsip 
yang berlaku terkait kebebasan berserikat serta cara perapannya. Materi pekerjaan ini 
sebagian besar merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan dua lembaga: pertama, 
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, di mana 
observasi dan survei umum, walaupun bukan interpretasi yang defi nitif tentang konvensi30 

diakui sah dan dapat diterima secara umum. Survei Umum tahun 1994 tentang kebebasan 
berserikat merupakan sumber referensi yang penting bagi para hakim. Lembaga kedua 
adalah Committee on Freedom of Association, di mana rekomendasi tentang lebih dari 
2.500 kasus diperiksa sejak dibentuk tahun 1951 dan secara sistematis telah menghasilkan 
Intisari Keputusan dan Prinsip. Kedua teks ini disediakan sebagai sumber referensi dalam 
kurikulum ini.

Keputusan Committee on Freedom of Assocation merupakan sumber referensi penting 
untuk para hakim karena keputusan ini (1) menguraikan tentang cakupan kebebasan 
berserikat melalui uraian tentang prinsip-prinsipnya saat memeriksa kasus; dan (2) 
dikarenakan banyaknya kasus yang diperiksa, Committee juga menyediakan interpretasi 
yang melengkapi dan memperluas materi prinsip-prinsip ini. 

Indonesia sudah meratifi kasi kedua konvensi itu, tetapi penuangannya berbeda dalam 
peraturan perundang-undangan. Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 diratifi kasi dengan 
Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 tentang Ratifi kasi Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 
mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding 
bersama (TLN No. 42 tahun 1956). Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 diratifi kasi hanya 
dengan Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 
87 tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi 
(LN No. 98 Tahun 1998). 

4.2.2  Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perundingan    
 Bersama31

1. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan 
Hak Berorganisasi – Diratifi kasi oleh Indonesia pada tanggal 9 Juni 1998

30 Ini adalah hak prerogatif International Court of Justice.

31 Catatan: teks lengkap Konvensi-konvensi ini disediakan dalam bentuk kompilasi buku tentang Kovensi-Konvensi penting ILO.

Ruang Lingkup Konvensi

Jaminan dalam Konvensi ILO no. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan Hak Berorganisasi harus diterapkan tanpa pengecualiankepada semua 
pekerja dan pengusaha. Pasal 2 Konvensi ini mengakui bahwa pekerja dan pengusaha, 
tanpa perbedaan apapun dan tanpa otorisasi sebelumnya, memiliki hak untuk membentuk 
dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri, sesuai peraturan organisasi 
terkait.
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Satu-satunya pengecualian yang mungkin disediakan konvensi ini adalah untuk angkatan 
bersenjata dan kepolisian. Namun klausul-klausul ini telah ditafsirkan secara ketat oleh 
badan pengawas ILO. Ini adalah semangat yang telah dibangun Komisi Kebebasan 
Berserikat di mana angkatan bersenjata, pegawai sipil, petugas pemadam kebakaran, staf 
penjara dan petugas bea cukai juga perlu memperoleh manfaat dari adanya kebebasan 
berserikat.

Ketentuan yang melarang pemberian hak berserikat kepada beberapa kategori pekerja 
tertentu, misalnya pegawai negeri dan karyawan sektor publik, staf manajerial, PRT, 
pekerja tani, pekerja yang bekerja di zona pengolahan ekspor, pegawai koperasi, pekerja 
wiraswasta atau pelaut, antara lain, adalah tidak sesuai dengan ketentuan konvensi ini.

Dalam hal ini Komite Ahli juga menyatakan bahwa pelaksanaan hak berorganisasi secara 
bebas harus dijamin tanpa pembedaan atau diskriminasi apapun seperti ras, kebangsaan, 
jenis kelamin, status sipil, usia, keanggotaan dalam kelompok politik dan partisipasi 
mereka dalam kegiatan, baik secara hukum maupun praktiknya. Penting untuk dicatat 
pula bahwa hakim juga perlu menikmati hak berserikat.

Hak berserikat untuk karyawan manajerial

Menolak memberikan hak kepada karyawan manajerial atau petugas pengawasan 
untuk bergabung dengan serikat pekerja yang sama seperti pekerja yang lain tidak 
selalu bertentangan dengan persyaratan Pasal 2 Konvensi No 87 tahun 1948, selama 
dua persyaratan dipenuhi: pertama, bahwa pekerja tersebut berhak membentuk asosiasi 
mereka sendiri untuk membela kepentingan mereka dan kedua, kategori staf tersebut 
tidak didefi nisikan secara luas untuk melemahkan organisasi-organisasi pekerja lain 
dalam perusahaan tersebut atau cabang kegiatannya dengan mencabut mereka dari 
sebagian besar keanggotaan mereka sekarang atau keanggotaan potensial mereka.

Sumber: ILO : Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee, op. cit, paragraf 247

Negara: Kanada 

Dunmore v. Ontario (Jaksa Agung), Mahkamah Agung Kanada, 20 Desember 2001, No. 
2001 CSC 94

Kasus ini menyangkut hak berserikat pekerja pertanian. Undang-undang yang ada tidak 
mencegah pekerja pertanian untuk menjadi anggota serikat pekerja, tapi gagal memberi 
mereka perlindungan yang diakui bagi pekerja-pekerja lain, terutama terhadap praktik 
anti serikat pekerja. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Kanada menekankan pentingnya 
prinsip non-diskriminasi dalam mengakui kebebasan berserikat secara efektif. Untuk 
mendukung pengakuan atas kewajiban positif di mana negara perlu memperluas 
cakupan perlindungan kebebasan berserikat hingga pekerja pertanian, Pengadilan 
mengacu beberapa Konvensi ILO, terutama Konvensi No 87 tahun 1948, Pasal 2 dan 10 
serta Konvensi No 11 tahun 1921 dan No.141 tahun 1975.



108 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

i) Hak berorganisasi, otonomi organisasi dan non-interferensi oleh pihak otoritas

Di samping cakupan penerapan konvensi ini, dua aspek khusus lainnya muncul dari 
Pasal 2 Konvensi No. 87 tahun 1948: hak untuk membentuk organisasi tanpa otorisasi 
sebelumnya dan hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung 
dalam organisasi pilihan mereka sendiri.

ii) Hak untuk membentuk organisasi tanpa otorisasi sebelumnya

Hak ini tidak berarti UU tidak dapat menetapkan formalitas tertentu yang dimaksudkan 
untuk memastikan publisitas dan ketertiban umum agar organisasi dapat didirikan. 
Namun dalam hal ini, Komite Ahli telah menyatakan bahwa formalitas yang dibutuhkan, 
seperti yang dimaksudkan adalah untuk memastikan publisitas, tidak boleh rumit atau 
panjang agar otoritas dapat melaksanakan kekuasaannya untuk menolak pembentukan 
organisasi. Ketentuan harus dibuat agar banding dapat diajukan terhadap setiap 
keputusan administratif seperti ini kepada sebuah lembaga independen yang tidak 
memihak untuk memeriksa kembali substansi kasus yang ada.

Catatan khusus perlu diambil dari Pasal 7 Konvensi No.87 tahun 1948, di mana akuisisi 
personalitas hukum oleh organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibuat sesuai 
kondisi karakter tertentu untuk membatasi hak membentuk organisasi tanpa otorisasi 
sebelumnya. 

Negara: Kolombia 

Mahkamah Konstitusi Kolombia, 9 Juli 2008, C-695/08

Pasal 372 Peraturan Ketenagakerjaan Kolombia menetapkan bahwa organisasi pekerja 
harus mendaftarkan konstitusi dan aturannya ke Departemen Tenaga Kerja agar dapat 
menikmati hak-hak yang diberikan kepada serikat oleh UU nasional. Validitas ketentuan 
ini dipertanyakan di depan Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran Pasal 
2 Konvensi No 87 tahun 1948 ILO dan Pasal 39 Konstitusi Kolombia, yang mengakui 
kebebasan berserikat. Diduga bahwa proses pendaftaran sebenarnya merupakan 
otorisasi sebelumnya karena kontrol luas atas isi konstitusi dan peraturan serikat pekerja 
diberikan oleh Kementrian.

Dikarenakan Konvensi No 87 tahun 1948 ILO merupakan bagian dari “Blok 
konstitusionalitas” (Bloque de Constitucionalidad), maka Pengadilan menggunakan Pasal 
2 dan Pasal 39 Konstitusi ini untuk menyatakan konstitusionalitas pasal bersyarat yang 
diragukan “tentang pemahaman bahwa pendaftaran hanya memiliki fungsi publikasi dan 
tidak mengizinkan Departemen bersangkutan untuk melaksanakan kontrol sebelumnya 
atas isi konstitusi dan peraturan serikat pekerja”.

iii) Hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi 
pilihan mereka sendiri

Hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk organisasi pilihan mereka sendiri 
menunjukkan, antara lain, kemungkinan untuk mengambil keputusan secara bebas 
berikut ini: pilihan struktur dan komposisi organisasi, pembentukan satu atau lebih 
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organisasi dalam perusahaan, pekerjaan atau cabang kegiatan, dan pembentukan 
federasi dan konfederasi.

Terkait kebebasan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha untuk memilih 
struktur dan komposisi mereka sendiri, kita dapat mempelajari keputusan berikut 
yang diambil oleh Komite Kebebasan Berserikat. 

Negara: Kolombia 

Kasus No. 2556 Pengaduan disampaikan oleh: Konfederasi Umum Ketenagakerjaan 

Sekelompok pekerja di sektor farmasi dan kimia Kolombia memutuskan untuk membentuk 
sebuah serikat pekerja industri yang disebut Unitraquifa. Seperti yang disebutkan 
dalam anggaran dasarnya, serikat pekerja ini mencakup pekerja yang direkrut langsung 
oleh perusahaan-perusahaan di sektor ini dan pekerja dari lembaga kerja swasta yang 
ditempatkan di perusahaan-perusahaan kimia atau farmasi. Departemen Perlindungan 
Sosial Kolombia membantah pendaftaran Unitraquifa sebagai serikat pekerja industri 
atas alasan tidak semua anggota punya kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan di 
sektor ini. Atas penolakan ini, Konfederasi Umum Pekerja Kolombia mengajukan keluhan 
kepada Komite Kebebasan Berserikat, yang memutuskan sebagai berikut:

“(...) Komite mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan hak secara bebas untuk 
membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja menunjukkan kebebasan 
untuk menentukan struktur dan komposisi serikat pekerja. Dalam kasus ini, pekerja 
Unitraquifa berhak membentuk organisasi industri yang mereka anggap cocok, di 
mana semuanya bekerja di perusahaan-perusahaan farmasi, tanpa memandang jenis 
hubungan kerja mereka dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Meskipun pekerja 
dari “Servimos”, “Temporales” dan “TyS” yang telah bergabung Unitraquifa tidak 
punya hubungan kerja langsung dengan perusahaan farmasi Shering Plough SA dan 
Carboquímica, namun mereka dikirim untuk melakukan pekerjaan di sektor ini sehingga 
ingin menjadi bagian dari organisasi serikat pekerja yang mewakili kepentingan 
para pekerja di sektor tersebut di tingkat nasional. Komite mengingatkan bahwa, 
dalam hal ini, status pekerja yang bekerja untuk pengusaha tidak mempengaruhi 
hak mereka untuk bergabung dengan organisasi pekerja dan berpartisipasi dalam 
kegiatan mereka. [...] Dalam situasi ini, Komite meminta Pemerintah untuk segera 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan Unitraquifa, 
anggaran dasar dan komite eksekutifnya, serta memberi informasi kepada Komite 
tentang perkembangan kasus ini.

Meskipun Konvensi ini tidak bertujuan untuk menerapkan pluralisme serikat pekerja, 
namun pluralisme mungkin terjadi dalam setiap kasus, bahkan dalam kasus-kasus di mana 
kesatuan serikat pekerja pernah diadopsi oleh gerakan serikat pekerja. Akibatnya, sistem 
kesatuan serikat pekerja atau monopoli serikat pekerja tidak dapat diberlakukan oleh UU.

Meskipun persyaratan jumlah minimum anggota adalah persyaratan yang dapat diterima 
untuk mendirikan serikat pekerja, namun Komite Ahli menyatakan bahwa ketentuan-
ketentuan yang mengharuskan jumlah anggota yang terlalu tinggi adalah tidak sesuai 
dengan Pasal 2 Konvensi No 87 tahun 1948. 



110 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Negara: Israel  

Markovich, Leon v. Histadruth, Pengadilan Ketenagakerjaan Nasional, Israel (1975), 6 
P.D.A.

Dalam kasus ini, Pengadilan Tenaga Kerja Israel mengandalkan Konvensi ILO No 87 tahun 
1948 dan No. 98 tahun 1949 untuk membatalkan penolakan pendaftaran serikat pekerja 
baru disamping serikat pekerja yang sudah ada di perusahaan.

iv) Pengoperasian organisasi secara bebas

Menurut Pasal 3 Konvensi No 87 tahun 1948, organisasi pekerja dan pengusaha berhak 
membuat anggaran dasar dan peraturan, untuk memilih wakil mereka secara bebas, 
mengelola administrasi dan kegiatan mereka serta merumuskan program-program 
mereka. Otoritas publik harus menahan diri agar tidak campur tangan karena akan 
membatasi hak ini atau menghambat pelaksanaannya secara sah. Masing-masing 
aspek ini akan diperiksa secara mendetil.

v) Hak untuk menyusun anggaran dasar dan peraturan

Komisi Ahli menegaskan bahwa ada dua persyaratan dasar yang harus dipenuhi 
agar dapat menjamin hak ini sepenuhnya: pertama, undang-undang nasional hanya 
boleh menetapkan persyaratan formal terkait anggaran dasar serikat pekerja, kedua, 
anggaran dasar dan peraturan ini tidak boleh tunduk pada persetujuan sebelumnya 
atas kebijaksanaan otoritas publik.

Demikian pula, kemungkinan untuk mengajukan banding ke Pengadilan terhadap 
keputusan-keputusan administratif terkait pembentukan serikat pekerja, bukanlah 
jaminan yang memadai untuk melindungi hak ini. Oleh karena itu, terkait Konvensi 
No.87 tahun 1948, pengadilan harus berkompeten untuk memeriksa kembali substansi 
kasus tersebut serta alasan-alasan yang mendasari pengambilan keputusan administratif 
tersebut. 

Hakim dan praktisi hukum mungkin mendapati kasus berikut ini yang diajukan ke Komite 
Kebebasan Berserikat sebagai kasus yang menarik.

Negara: Turki 

Kasus No. 2366 Pengaduan disampaikan oleh: Konfederasi Serikat pekerja Karyawan 
Publik ‘(KESK) dan Pendidikan Internasional (EI)

Organisasi yang mengajukan keluhan menuduh bahwa Jaksa Agung Ankara telah 
mengajukan gugatan yang meminta pihak pengadilan untuk memerintahkan 
pembubaran Serikat Pekerja Pegawai Publik di Cabang Pendidikan (Egitim Sen) karena 
anggaran dasarnya menyatakan bahwa salah satu tujuan serikat pekerja adalah untuk 
mempertahankan ‘hak semua warga negara atas pendidikan dalam bahasa ibu dan 
pengembangan budaya mereka,’ hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan 
konstitusi dan legislatif yang melarang pengajaran bahasa lain selain Turki sebagai 
bahasa ibu.
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Dalam hal ini, Komite Kebebasan Berserikat mengingatkan bahwa “sesuai Konvensi, No 
87 tahun 1948 yang sudah diratifi kasi Turki, serikat pekerja harus memiliki hak untuk 
memasukkan, dalam anggaran dasarnya, tujuan-tujuan damai yang mereka anggap 
perlu untuk membela hak dan kepentingan anggota mereka. Untuk sepenuhnya 
menjamin hak organisasi pekerja dalam menyusun anggaran dasar dan aturan mereka 
secara bebas, UU nasional hanya boleh menetapkan persyaratan formal yang terkait 
dengan anggaran dasar serikat pekerja, dan anggaran dasar sertaperaturan ini tidak 
boleh tunduk pada persetujuan sebelumnya oleh otoritas publik.” Komite menyatakan 
“kekhawatirannya secara serius bahwa referensi dalam RUU serikat pekerja terkait hak 
atas pendidikan dalam bahasa ibu telah mengakibatkan dan dapat mengakibatkan 
seruan untuk membubarkan serikat pekerja tersebut”.

vi) Hak untuk memilih perwakilan secara bebas

Otonomi organisasi dapat dijamin secara efektif hanya jika anggota mereka memiliki hak 
untuk memilih perwakilan mereka secara bebas. Oleh karena itu, otoritas publik perlu 
menahan diri agar tidak membatasi pelaksanaan hak ini, baik dalam hal penyelenggaraan 
pemilihan serikat pekerja, kondisi kelayakan, pemilihan ulang, atau penghapusan wakil.

Peraturan prosedural dan metode pemilihan pengurus serikat pekerja harus disesuaikan 
dengan anggaran dasar organisasi serikat pekerja. Sebagaimana yang telah disampaikan 
Komite Ahli, campur tangan otoritas publik terkait hak ini tidak boleh melampaui 
ketentuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dalam serikat pekerja atau 
untuk memastikan pelaksanaan proses pemilihan secara tepat, dengan menghormati 
hak-hak anggota, agar dapat menghindari sengketa terkait hasil pemilihan tersebut.

Dalam hal pembatasan kondisi kelayakan, perlu dicatat melalui contoh bahwa Komite 
Kebebasan Berserikat telah menyatakan,undang-undang perlu dibuat lebih fl eksibel 
agar pekerja asing dapat memperoleh akses untuk mengisi jabatan di dalam serikat 
pekerja, setidaknya setelah menetapdi negara tersebut untuk jangka waktu tertentu.

Peran otoritas pengadilan dalam melindungi hak untuk memilih perwakilan secara bebas 
telah disorot oleh Komite Kebebasan Berserikat yang berpendapat bahwa langkah yang 
diambil otoritas administratif saat memperdebatkan hasil pemilihan dapat dianggap 
sebagai tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk memastikan prosedur yang 
adil dan obyektif, masalah ini perlu diperiksa oleh otoritas pengadilan. Demikian pula, 
untuk menghindari bahaya pembatasan serius terhadap hak pekerja untuk memilih wakil 
mereka secara bebas, keluhan yang diajukan ke Pengadilan Ketenagakerjaan oleh otoritas 
administratif yang menetang hasil pemilihan serikat pekerja tidak boleh – tergantung 
hasil akhir proses peradilan – mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan tersebut.

Negara: Paraguay   

Aksi inkonstitusionalitas yang diangkat oleh Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dan 
Central Nacional de Trabajadores (CNT) v. Dekrit No. 16769 yang diadopsi Badan Eksekutif, 
Mahkamah Agung Paraguay, 23 September 2000, No. 35
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Dalam putusannya Mahkamah Agung Paraguay menyatakan Dekrit No. 16769 Tahun 
1992, yang mengatur tentang pemilihan serikat pekerja dan mengatur tentang syarat 
pendaftaran organisasi dan pengakuan atas pengurusserikat pekerja, tidak konstitusional 
karena dianggap bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi ILO No 87 tahun 1948.

Negara: Rumania  

Sentina Civila, Pengadilan Tingkat Pertama, Brasov, 30 Maret 2001

Dalam kasus ini, Pengadilan Tingkat Pertama, Brasov, mengacu pada Konvensi ILO No 
87 tahun 1948 untuk menyatakan bahwa ketentuan UU No 54/1991 terkait persyaratan 
bagi semua pengurus serikat pekerja yang akan dipekerjakan di perusahaan masing-
masing, sebagai UU yang bertentangan dengan Konvensi ini.

vii) Hak serikat pekerja untuk mengatur administrasi 

Hak organisasi pekerja dan pengusaha untuk mengatur administrasi mereka tanpa 
campur tangan otoritas publik mencakup khususnya otonomi dan kemandirian keuangan 
serta perlindungan atas aset dan properti mereka.

Masalah kompatibilitas dengan Konvensi No 87 tahun 1948 akan muncul ketika UU 
domestik menetapkan iuran minimal serikat pekerja, menentukan proporsi dana 
serikat pekerja yang harus dibayarkan ke beberapa federasi atau mewajibkan adanya 
pengoperasian keuangan tertentu, seperti penerimaan dana dari luar negeri, yang akan 
disetujui otoritas publik.

Masalah kompatibilitas juga muncul apabila otoritas administratif punya wewenang 
eksklusif untuk memeriksa setiap saatnotulensi, buku rekening dan dokumen lain dari 
sebuah organisasi, untuk melaksanakan investigasi dan meminta informasi, termasuk 
jika wewenang tersebut dilakukan oleh organisasi pekerja ditingkat pusat sebagaimana 
ditentukan UU.

Kebebasan untuk mengatur administrasi mereka tidak dibatasi pada pengoperasian 
keuangan saja: tapi juga mencakup hak penuh untuk membuang semua aset tetap dan 
aset bergerak serta hak untuk tidak diganggu gugat dari tempat, korespondensi dan 
komunikasi mereka.

viii) Hak serikat pekerja untuk mengatur kegiatan secara bebas dan merumuskan program-
program 

Hak ini secara khusus mencakup hak untuk mengadakan rapat serikat pekerja, hak 
pengurus serikat untuk memiliki akses ke tempat kerja, berkomunikasi dengan pihak 
manajemen perusahaan, melaksanakan kegiatan politik tertentu yang terkait dengan 
serikat pekerja, seperti menentukan sikap serikat pekerja terhadap kebijakan ekonomi 
dan sosial pemerintah serta hak untuk melakukan mogok, dan umumnya, kegiatan yang 
terkait dengan upaya untuk hak-hak anggota.
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Hak Mogok (catatan: permasalahan ini akan dibahas lebih menyeluruh di dalam Topik 5) 

Meskipun hak ini tidak diatur secara tegas dalam teks Konvensi Kebebasan Berserikat, 
namun hak ini telah diakui oleh badan-badan pengawas ILO sebagai sarana penting 
untuk pekerja yang tidak terpisahkan dari kebebasan berserikat. Pada faktanya, selama 
bertahun-tahun, Komite ILO tentang Kebebasan Berserikat telah mengembangkan 
prinsip-prinsip yang luas tentang hak mogok, sebagaimana yang diuraikan di bawah 
ini.

Pelaksanaan hak mogok secara damai harus diakui sebagai hak umum untuk semua 
serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja, baik di sektor publik maupun 
swasta. Satu-satunya pengecualian (atau keterbatasan penting) atas hak ini adalah 
angkatan bersenjata dan kepolisian, pegawai negeri yang menjalankan tugas demi 
negara, pekerja di layanan penting dalam pengertian yang ketat (di mana gangguan 
terhadap layanan mereka dapat membahayakan kehidupan, keamanan atau kesehatan 
sebagian penduduk atau menimbulkan krisis nasional yang akut.

Walaupun UU menetapkan persyaratan tertentu untuk melakukan mogok yang sah, 
namun UU ini harus masuk akal dan tidak menimbulkan hambatan besar terhadap 
kegiatan organisasi pekerja.

Negara: Kolombia  

Union of Empresas Varias de Medellín v. Departemen Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, 
Departemen Luar Negeri, Kotamadya

Medellín dan Empresas Varias de Medellín ESP, Mahkamah Konstitusi Kolombia, Sala 
Cuarta de Revisión de Tutelas, 10 Agustus 1999, fi le No. 206,360 

Dalam hal ini, Pengadilan Konstitusional Kolombia menerapkan Konvensi ILO No. 87 
tahun 1948 dan No. 98 tahun 1949 untuk menentukan apakah pemecatan karena 
mengikut kegiatan mogok yang telah dinyatakan ilegal oleh otoritas administratif 
merupakan tindakan anti-serikat pekerja, dan memutuskan bahwa, dikarenakan kegiatan 
mogok tersebut sudah dinyatakan ilegal oleh otoritas administratif dan bukan oleh 
otoritas pengadilan, maka para pekerja tersebut telah kehilangan jaminan imparsialitas 
dan perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat pekerja. 

Komite Kebebasan Berserikat menegaskan bahwa di daerah di mana hak mogok dibatasi 
atau dilarang secara sah, pekerja harus diberikan jaminan kompensasi. Komite mencatat 
bahwa pembatasan mogok harus disertai dengan prosedur konsiliasi dan arbitrase yang 
memadai, adil dan cepat, sehingga pihak-pihak terkait dapat berpartisipasi dalam semua 
tahapan dan keputusan yang diambil dilaksanakan secara penuh dan cepat.

Selain itu, ketika pemogokan disertai dengan penyediaan pelayanan minimal, Komite 
menganggap bahwa organisasi pengusaha dan organisasi pekerja perlu dilibatkan 
dalam menentukan layanan apa saja. Jika tidak ada kesepakatan tentang materi layanan 
minimal tersebut, maka undang-undang harus menyelesaikan perselisihan tersebut 
melalui sebuah lembaga independen dan bukan oleh departemen tenaga kerja atau 
departemen perusahaan publik terkait.



114 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

ix) Pembubaran Dan Penangguhan Organisasi

Menurut Pasal 4 Konvensi No 87 tahun 1948, organisasi pekerja dan pengusaha tidak 
dapat dibubarkan atau ditangguhkan oleh otoritas administratif. Metode-metode ini 
melanggar secara serius prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan merupakan bentuk 
campur tangan yang ekstrim oleh otoritas terhadap kegiatan organisasi, di mana pekerja 
dan pengusaha seharusnya menikmati semua jaminan yang diperlukan.

Jaminan ini mencakup perlunya prosedur peradilan biasa yang harus memiliki dampak 
suspensif terhadap penangguhan atau pembubaran suatu organisasi. Dalam hal 
ini, Komisi Kebebasan Berserikat berpendapat bahwa apabila prinsip yang mengatur 
bahwa organisasi pekerjaan tidak boleh ditangguhkan atau dibubarkan oleh keputusan 
administratif, dapat diterapkan dengan benar, maka tidak cukup bagi UU tersebut untuk 
memberikan hak banding terhadap keputusan administratif: keputusan tersebut tidak 
berlaku sampai berakhirnya periode yang ditetapkan UU untuk mengajukan banding, 
tanpa banding yang sudah dimasukkan, atau sampai konfi rmasi keputusan tersebut 
diberikan oleh otoritas pengadilan.

x) Hak organisasi pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam 
federasi dan konfederasi

Pasal 5 Konvensi No. 87 tahun 1948 menyatakan bahwa organisasi pekerja dan pengusaha 
harus memiliki hak untuk membentuk federasi dan konfederasi pilihan mereka sendiri, 
yang harus memiliki hak untuk memanfaatkan semua hak yang diakui organisasi 
tingkat pertama, khususnya yang terkait dengan kebebasan beroperasi serta kebebasan 
mengatur kegiatan dan program organisasi.

Solidaritas internasional untuk pekerja dan pengusaha juga berarti bahwa federasi dan 
konfederasi mereka harus mampu mengatur dan bertindak secara bebas di tingkat 
internasional.

Sumber: ITC Manual pp

2. Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 Tentang Hak Berorganisasi Dan Perundingan 
Bersama – Diratifi kasi Indonesia tanggal 15 Juli 1957

Konvensi ini dirancang untuk melengkapi aspek-aspek tertentu Konvensi ILO No. 87 tahun 
1948, yaitu penetapan perlindungan terhadap diskriminasi dan campur tangan, serta 
menciptakan kewajiban negara-negara yang telah meratifi kasinya untuk mempromosikan 
perundingan bersama.
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Ruang Lingkup Konvensi

Walaupun Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 berlaku secara umum untuk semua pekerja 
dan pengusaha tanpa perbedaan apapun, kecuali angkatan bersenjata dan polisi, namun 
Konvensi ILO No. 98 tahun 1949, disamping menegaskan kembali kemungkinan adanya 
pengecualian ini, menetapkan dalam Pasal 6 bahwa ini tidak mencakup pegawai negeri 
yang terlibat dalam administrasi negara.

Komisi Ahli telah menerapkan pendekatan yang ketat untuk pengecualian ini, 
berdasarkan pembedaan antara, pegawai negeri di satu sisi yang menjalankan tugas 
tertentu, khususnya administrasi negara (di beberapa negara misalnya, pegawai negeri 
di departemen pemerintah dan badan-badan lain, termasuk staf pendukung), sehingga 
dapat dikecualikan dari cakupan Konvensi, dengan mereka yang dipekerjakan oleh 
pemerintah, perusahaan publik atau lembaga-lembaga publik otonom di sisi lain, yang 
harus memperoleh jaminan yang disediakan dalam Konvensi ini. 

Perlindungan terhadap diskriminasi anti serikat pekerja

Perlindungan yang diberikan kepada para pekerja dan pengurus serikat pekerja dari 
tindakan diskriminasi anti serikat pekerja merupakan aspek penting dari kebebasan 
berserikat, karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan penolakan jaminan yang 
ditetapkan dalam Konvensi No. 87 tahun 1948.

Pasal 1 Konvensi No. 98 tahun 1949 menyatakan bahwa perlindungan ini berlaku 
khususnya untuk tindakan yang: a) Membuat pekerjaan pekerja tergantung pada kondisi 
di mana ia tidak dapat bergabung dengan serikat pekerja atau terpaksa melepaskan 
keanggotaannya dalam serikat pekerja; b) menyebabkan pemecatan, merugikan pekerja 
atas alasan keanggotaan serikat pekerja, atau karena partisipasi dalam kegiatan serikat 
pekerja, baik diluar jam kerja atau atas persetujuan pengusaha dalam waktu jam kerja.

Oleh karena itu pekerja harus menikmati perlindungan yang memadai baik saat menerima 
pekerjaan dan saat melakukan pekerjaan, termasuk saat pemutusan hubungan kerja, 
terhadap diskriminasi anti-serikat pekerja yang terkait dengan keanggotaan mereka 
dalam serikat pekerja atau kegiatan sah serikat pekerja. Perlindungan Konvensi ini sangat 
penting bagi pengurus dan perwakilan serikat pekerja, yaitu adanya jaminan bahwa 
pekerja tidak akan dirugikan akibat kegiatan dalam serikat pekerja.

Adanya ketentuan legislatif umum yang melarang diskriminasi anti serikat pekerja 
tidak akan memadai jika ketentuan tersebut tidak dilengkapi dengan prosedur yang 
cepat, efektif, dan murah dalam menjamin pelaksanaannya, serta adanya sanksi nasehat 
yang memadai. Perlindungan ini dapat dijamin melalui berbagai cara yang disesuaikan 
dengan UU dan praktek nasional, selama UU tersebut dapat secara efektif menghapus 
diskriminasi anti serikat pekerja. Penempatan kembali pekerja yang sudah dipecat, 
termasuk pemberian kompensasi retroaktif, adalah tindakan yang paling tepat dalam 
kasus ini.

Terkait materi tindakan ini, Komite Ahli menyatakan bahwa undang-undang yang 
memungkinkan pengusaha mengakhiri hubungan kerja seorang pekerja dengan syarat 
ia membayar kompensasi yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dalam kasus 
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pemecatan yang tidak sah, karena motif sebenarnya adalah keanggotaan atau kegiatan 
pekerja dalam serikat pekerja, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi 
No 98 tahun 1949.

Negara: Chili  

Víctor Améstida Stuardo dan lai-lain v. Santa Isabel S.A., Mahkamah Agung Chili, 19 
Oktober 2000, Kasus No. 10.695.

Mahkamah Agung Chili mengacu pada Konvensi ILO, No. 87, 98 dan 135 untuk melindungi 
beberapa perwakilan serikat pekerja yang dipecat dan sudah diakui bahwa mereka 
terpilih sebagai perwakilan serikat pekerja, meskipun pengusaha belum diberitahukan 
secara resmi dan serikat pekerja belum didaftarkan secara resmi. Berdasarkan konvensi-
konvensi ini, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan hak berorganisasi 
secara efektif, keistimewaan serikat pekerja yang diberikan kepada perwakilan serikat 
pekerja harus berlaku bahkan sebelum serikat pekerja tersebut dibentuk secara resmi. 

Negara: Kosta Rika  

Mahkamah Agung, Kamar Konstitusi, 8 Oktober 1993, Putusan No 93-5000

Dengan mendasari argumennya pada Pasal 1 Konvensi ILO No 98 dan 135, pada saat 
ketentuan khusus dalam Peraturan Tenaga Kerja belum ditetapkan, maka Mahkamah 
Agung Kosta Rika berpendapat perlu adanya perlindungan bagi perwakilan pekerja, 
termasuk antara lain hak pemulihan bila terjadi pemecatan yang tidak adil.

Negara: Peru  

Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL, Mahkamah 
Konstitusi, Kasus No. 1124-2001-AA/TC

Terkait tindakan anti serikat pekerja, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam 
Konvensi ILO No 87 Pasal 2, dan No. 98, Pasal 1 (2) (b), Mahkamah Konstitusi Peru 
memerintahkan pengadu (anggota serikat pekerja) yang telah dipecat dari perusahaan 
untuk kembali bekerja, karena alasan keanggotaan pekerja dalam serikat pekerja tidak 
dapat dijadikan alasan pemecatan.

i) Perlindungan Dari Campur Tangan

Menurut Pasal 2 Konvensi ILO No. 98 tahun 1949, organisasi pekerja dan pengusaha 
perlu mendapat perlindungan yang memadai dari campur tangan satu sama lain atau 
oleh agen atau anggota masing-masing dalam pembentukan, pelaksanaan fungsi atau 
administrasi mereka. Campur tangan ini biasanya dianggap sebagai tindakan yang 
dirancang untuk mempromosikan pembentukan organisasi pekerja yang berada di 
bawah pengawasan pengusaha atau organisasi pengusaha, atau mendukung organisasi 
pekerja secara fi nansial atau cara lain, dengan tujuan menempatkan organisasi tersebut 
di bawah kendali pengusaha atau organisasi pengusaha.
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Peraturan perundang-undangan perlu secara eksplisit menetapkan solusi yang cepat dan 
sanksi yang efektif serta memadai untuk melindungi organisasi pekerja dan pengusaha 
dari tindakan tersebut.

ii) Mempromosikan perundingan bersama

Menurut Pasal 4 Konvensi ILO No 98 tahun 1949, jika diperlukan maka tindakan-
tindakan yang sesuai dengan kondisi nasional harus diambil untuk mendorong dan 
mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan secara penuh mekanisme negosiasi 
secara sukarela antara organisasi pengusaha dengan organisasi pekerja berdasarkan 
syarat dan ketentuan kerja melalui kesepakatan bersama. Pasal ini secara khusus 
mengacu pada kewajiban untuk mempromosikan perundingan bersama yang dilakukan 
secara bebas dan sukarela. Ketentuan tertentu dalam Konvensi ILO No. 151 tahun 1978 
tentang Hubungan Kerja (Layanan Publik), Konvensi ILO No. 154 tahun 1981 tentang 
Perundingan Bersama dan Rekomendasi ILO tentang No. 91 tahun 1951 tentang 
Kesepakatan Bersama, juga berlaku di bidang ini.

Kasus berikut ini diperiksa oleh pengadilan nasional dan Komite Kebebasan Berserikat, 
mungkin menarik dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk mempromosikan 
perundingan bersama.

Negara: Peru 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) v. Putusan Kamar Sipil Kelima Mahkamah 
Agung Lima, p. 427, 11 November 2002, Mahkamah Konstitusi, Kasus No. 0261-2003-AA/TC

Mahkamah Konstitusi Peru menolak petisi luar biasa yang diajukan Cámara Peruana 
de la Construcción terhadap UU yang mengharuskan perundingan bersama di sektor 
konstruksi yang akan dilaksanakan ditingkat cabang. Pengadilan mengacu pada 
antara lain Pasal 4 Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 yang menyatakan bahwa negara 
tidak saja harus menjamin hak untuk berunding bersama, tetapi juga mempromosikan 
pengembangannya. Mahkamah menganggap ketentuan ini memungkinkan negara untuk 
menerapkan ‘perlindungan yang lebih’ apabila itu satu-satunya cara yang memungkinkan 
adanya perundingan bersama. Pengadilan memutuskan bahwa karakteristik khusus 
dari sektor ini, terutama tingkat rotasi pekerja yang sangat tinggi diantara berbagai 
lokasi bangunan dan perusahaan, membuat pembentukan organisasi serikat pekerja 
di tingkat perusahaan menjadi mustahil dilakukan, sehingga perundingan bersama di 
tingkat cabang adalah satu-satunya cara di mana federasi konstruksi sipil Peru dapat 
melaksanakan hak sahnya untuk melakukan perundingan bersama.

Negara: Peru  

Kasus No. 2375 Pengaduan diajukan oleh: Organisasi Internasional Pengusaha (IOE), 
Konfederasi Nasional Lembaga Pengusaha Swasta ‘(CONFIEP) dan Kamar Peru Konstruksi 
(CAPECO) 

Situasi yang diuraikan di atas juga sudah dipertimbangkan oleh Komite Kebebasan 
Berserikat setelah keluhan disampaikan Kamar Konstruksi Peru. Organisasi pengusaha 
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berpendapat bahwa keputusan yang diambil CC tersebut dan Pasal 46 Undang-undang 
Nomor 27912 telah melanggar prinsip perundingan bebas dan sukarela dengan 
menerapkan perundingan ditingkat cabang di sektor konstruksi.

Komite Kebebasan Berserikat menemukan bahwa masalah yang diangkat oleh pengaduan 
ini harus dibaca dalam hubungannya dengan ketentuan lain dalam hukum Peru, Pasal 45 
Keputusan Legislatif 25593 Tahun 1992, yang diterapkan untuk semua sektor ekonomi, 
kecuali konstruksi, yang memiliki dampak sepihak dengan menerapkan perundingan di 
tingkat perusahaan untuk kasus-kasus perselisihan antar pihak di tingkat perundingan.

Untuk kedua ketentuan ini, Komite Kebebasan Berserikat mengingatkan bahwa, 
berdasarkan prinsip perundingan bebas dan sukarela yang diakui Pasal 4 Konvensi 
ILO No 98 tahun 1949, sistem yang paling tepat untuk menetapkan negosiasi adalah 
kesepakatan antar para pihak atau jika gagal dapat melalui mekanisme yang imparsial 
untuk menyelesaikan konfl ik, misalnya lembaga yang terdiri dari beberapa orang 
independen yang dipercayai para pihak terkait. Oleh karena itu, Komite menyerukan 
pencabutan kedua Pasal 45 Keputusan Legislatif 25593 tahun 1992 dan Pasal 46 UU No 
27912, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas tidak hanya di sektor konstruksi, 
di mana negosiasi di tingkat cabang dilakukan, tetapi juga di semua sektor lain dalam 
perekonomian Peru, sehingga jika kesepakatan gagal, maka akan dilakukan negosiasi di 
tingkat perusahaan.

iii) Defi nisi dan objek perundingan bersama

Dalam instrumen ILO, perundingan bersama dianggap sebagai proses untuk 
menyimpulkan kesepakatan bersama. Berdasarkan paragraf 2 Rekomendasi ILO No 91, 
defi nisi ini berlaku untuk semua kesepakatan tertulis terkait kondisi kerja dan syarat 
kerja yang ditetapkan antara pengusaha, kelompok pengusaha atau satu atau beberapa 
organisasi pengusaha, di satu sisi, dengan satu atau beberapa organisasi pekerja yang 
representatif, atau, jika tidak ada organisasi ini, perwakilan pekerja yang dipilih dan 
disahkan oleh mereka sesuai UU dan peraturan nasional, di sisi lain.

Teks ini menambahkan bahwa kesepakatan bersama harus mengikat mereka yang 
menandatangani kesepakatan ini serta mereka yang di-atasnama-kan dalam kesepakatan 
ini, dan bahwa ketentuan dalam masing-masing kontrak kerja yang bertentangan dengan 
kesepakatan bersama ini harus dianggap tidak sah dan tidak berlaku serta secara otomatis 
diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan bersama ini. Di samping itu, 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak kerja yang lebih menguntungkan pekerja 
daripada ketentuan yang ada dalam kesepakatan bersama perlu diamati. Rekomendasi 
ILO No. 91 tahun 1951 menegaskan prinsip yang mengikat dalam kesepakatan bersama 
dan keunggulannya dari kontrak kerja, bahwa jika ketentuan dalam kontrak kerja yang 
lebih menguntungkan pekerja daripada yang ditentukan kesepakatan bersama tidak 
boleh dianggap bertentangan dengan kesepakatan bersama.

Konvensi ILO No. 154 Pasal 2 menyebutkan secara lebih jelas bahwa konsep perundingan 
bersama mencakup semua negosiasi yang diadakan antara pengusaha, sekelompok 
pengusaha atau satu organisasi pengusaha atau lebih di satu sisi, dengan satu atau 
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lebih organisasi pekerja di sisi lain, untuk: a) menentukan kondisi kerja dan syarat kerja, 
dan/atau b) mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, dan/atau c) mengatur 
hubungan antara pengusaha atau organisasi mereka dengan satu organisasi pekerja 
atau lebih.

iv) Subjek Perundingan Bersama

Perundingan bersama adalah hak pengusaha dan organisasi pengusaha di satu sisi 
dan organisasi pekerja di sisi lain (serikat pekerja, federasi dan konfederasi ditingkat 
pertama), serta perwakilan pekerja non-serikat pekerja terkait yang dapat mengadakan 
kesepakatan bersama ini bila organisasi serikat pekerja tidak ada. Dalam hal ini, Pasal 
5 Konvensi ILO no. 135 tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja, menetapkan bahwa 
tindakan yang tepat perlu diambil untuk memastikan bahwa keberadaan perwakilan 
yang dipilih ini tidak digunakan untuk melemahkan posisi serikat pekerja terkait atau 
perwakilan mereka.

Agar serikat pekerja dapat mencapai tujuan mereka dalam “mempromosikan dan membela 
kepentingan pekerja” melalui perundingan bersama, maka mereka harus independen 
dan punya hak untuk mengatur kegiatan mereka tanpa campur tangan otoritas publik 
yang dapat membatasi atau menghalangi pelaksanaan hak ini secara sah. Di samping 
itu, mereka juga tidak boleh dikendalikan oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. 
Kasus berikut ini, yang diperiksa oleh Komite Kebebasan Berserikat, mungkin menarik.

Negara: Perancis  

Kasus No. 2233 Pengaduan disampaikan oleh: Syndicat National Des Huissiers De Justice 
(SNHJ)

Organisasi ini mengajukan pengaduan karena menduga ada pembatasan hak untuk 
melakukan perundingan bersama secara bebas dan sukarela oleh petugas pengadilan, 
dalam kapasitas mereka sebagai pengusaha, karena keanggotaan wajib Kamar Nasional 
Petugas Pengadilan dan kompetensi eksklusifnya dalam hal perundingan bersama. Komite 
Kebebasan Berserikat meminta pemerintah untuk mengubah undang-undang agar 
petugas pengadilan dapat secara bebas memilih organisasi yang mewakili kepentingan 
pengusaha dalam proses perundingan bersama dan supaya organisasi tersebut menjadi 
organisasi pengusaha eksklusif yang dapat dianggap independen dari otoritas publik 
dalam hal keanggotaan mereka, organisasi dan fungsi yang telah dipilih secara bebas 
oleh petugas pengadilan sendiri.

Kasus berikut ini, yang diajukan ke pengadilan lokal, mungkin juga menarik.

Negara: Afrika Selatan  

NUMSA v. Bader Pop, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, 13 Desember 2002, No CCT 
14/02

Dikarenakan kesenjangan dalam Peraturan Tenaga Kerja, Mahkamah Konstitusi Afrika 
Selatan menerapkan interpretasi berdasarkan Konvensi ILO No 87, 98, 135 dan 154, yang 
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mengakui bahwa serikat pekerja minoritas dapat membela hak-hak pekerja tertentu 
melalui perundingan bersama dan bila perundingan bersama tidak berhasil, maka 
dimungkinkan untuk melaksanakan hak mogok.

v) Pengakuan Terhadap Organisasi Serikat Pekerja Dan Hak-Hak Istimewa

Apabila undang-undang menetapkan sistem pengakuan ‘wajib’ di mana pengusaha, 
dalam kondisi tertentu, harus mengakui serikat pekerja yang ada dalam melakukan 
perundingan bersama. Menurut Komite Ahli, serikat pekerja tersebut perlu dibentuk 
berdasarkan kriteria yang obyektif dan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat 
menghindari peluang terjadinya parsialitas atau penyelewengan. Di samping itu, apabila 
undang-undang nasional menetapkan prosedur wajib untuk mengakui serikat pekerja 
sebagai agen perundingan yang eksklusif, maka upaya tertentu perlu dilakukan, misalnya: 
(a) sertifi kasi oleh lembaga independen, (b) organisasi perwakilan yang dipilih melalui 
suara mayoritas karyawan di unit terkait; (c) hak organisasi, yang dalam pemilihan serikat 
pekerja sebelumnya gagal memperoleh jumlah suara yang cukup besar, untuk meminta 
pemilihan baru setelah jangka waktu tertentu; (d) hak organisasi baru selain organisasi 
yang sudah disertifi kasi untuk meminta pemilihan baru setelah jangka waktu yang wajar 
berakhir.

Demikian pula, Komite Kebebasan Berserikat merekomendasikan bahwa apabila, dalam 
sistem yang mencalonkan perwakilan perundingan eksklusif, tidak ada serikat pekerja 
yang mewakili prosentase yang dibutuhkan, maka hak perundingan bersama perlu 
diberikan ke semua serikat pekerja di unit tersebut, setidaknya untuk kepentingan 
anggota mereka sendiri.

vi) Prinsip Perundingan Secara Bebas Dan Sukarela

Hakikat perundingan bersama yang bersifat sukarela adalah aspek fundamental dari 
prinsip kebebasan berserikat. Sebagaimana yang diakui Konferensi Ketenagakerjaan 
Internasional saat merumuskan Konvensi ILO No 154, tugas untuk mempromosikan 
perundingan bersama tidak mencakup tindakan koersif. Dalam hal ini, Komite Ahli 
menyatakan bahwa mekanisme dan prosedur yang ada harus dirancang untuk 
memfasilitasi perundingan antara kedua sisi industri, memberi kesempatan kepada 
mereka untuk menyelesaikan sendiri persoalan ini secara bebas. Keterlibatan otoritas 
legislatif atau administratif dalam membatalkan atau mengubah isi kesepakatan bersama 
yang diambil secara bebas, termasuk dalam hal ketentuan upah, adalah bertentangan 
dengan prinsip perundingan bersama secara sukarela.

Kasus berikut yang diperiksa Komite Kebebasan Berserikat, mungkin menarik dalam 
pembahasan permasalahan kesepakatan bersama secara sukarela.

Negara: Rumania  

Kasus No. 2149 Pengaduan disampaikan oleh: Konfederasi Pengusaha Rumania (CPR)

Dalam hal ini Komite Kebebasan Berserikat menganggap bahwa Pasal 4 Konvensi ILO No 
98 tahun 1949 tidak mewajibkan Pemerintah untuk mengadakan perundingan bersama 
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atau bertentangan dengan ketentuan ini, mewajibkan mitra sosial, untuk mendorong 
dan mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan secara penuh mekanisme 
perundingan bersama untuk mengadakan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kerja. 
Namun Komite mengingatkan bahwa otoritas publik tidak boleh campur tangan dalam 
proses negosiasi.

vii) Kebebasan Untuk Memutuskan Pada Tingkat Negosiasi

Dalam hal ini, Rekomendasi ILO no. 163 tahun 1981 tentang Perundingan Bersama, 
menetapkan bahwa “jika dimungkinkan langkah-langkah yang disesuaikan dengan 
kondisi nasional perlu diambil, agar perundingan bersama dapat dilakukan ditingkat 
manapun, termasuk pendirian, pelaksanaan, cabang kegiatan industri, tingkat regional, 
atau nasional. Komite Kebebasan Berserikat berpendapat bahwa penetapan tingkat 
perundingan adalah persoalan yang perlu diputuskan sendiri oleh pihak terkait dan tingkat 
negosiasi tidak boleh ditentukan oleh hukum, atau keputusan otoritas administratif atau 
dalam kasus hukum oleh otoritas ketenagakerjaan administratif. Sebagaimana yang 
disebutkan di atas, apabila terjadi perselisihan tentang tingkat negosiasi, maka dapat 
digunakan mekanisme imparsial untuk menyelesaikan konfl ik, misalnya melalui lembaga 
independen yang dipercaya para pihak.

viii) Prinsip Itikad Baik 

Komite Kebebasan Berserikat menyatakan bahwa pengusaha dan serikat pekerja perlu 
melakukan perundingan dengan itikad baik dan melakukan segala upaya untuk mencapai 
kesepakatan. Di samping itu, negosiasi yang baik dan konstruktif adalah komponen yang 
diperlukan untuk membangun dan memelihara kepercayaan antar para pihak.

ix) Prosedur Sukarela: Lembaga-Lembaga Yang Perlu Memfasilitasi Negosiasi

Konsiliasi dan mediasi yang ditetapkan undang-undang untuk proses perundingan 
kolektif dapat dipertimbangkan, selama tenggat waktu yang wajar diberikan. Arbitrase 
wajib dilakukan, bila para pihak gagal mencapai kesepakatan atau secara umum 
bertentangan dengan prinsip perundingan bersama secara sukarela. Yang dapat diterima 
secara eksklusif adalah: 1) layanan penting dalam pengertian yang ketat; 2) pegawai 
negeri yang terlibat dalam administrasi negara; 3) jika setelah negosiasi berkepanjangan 
dan tidak berhasil, serta inisiatif otoritas jika kebuntuan negosiasi tidak dapat diatasi, 
dan 4) apabila terjadi krisis nasional yang akut. Setiap arbitrase sukarela yang diterima 
kedua belah pihak selalu menjadi keputusan yang sah.

Negara: Islandia  

Kasus No. 2170 Pengaduan disampaikan: Federasi Pekerja Islandia (ASÍ) dan Pesekutuan 
Pedagang Petugas Kapal Angkatan Laut dan Perikanan (FFSI), didukung oleh Konfederasi 
Internasional Kebebasan Serikat Pekerja (ICFTU) dan Federasi International Pekerja 
Transportasi. 
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Dalam hal ini, Komite Kebebasan Berserikat mengakui, seperti halnya Komite Ahli 
tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, bahwa ada saatnya untuk melakukan 
perundingan apabila negosiasi berlangsung berlarut-larut dan tidak menghasilkan apa-
apa, maka otoritas dapat dibenarkan untuk terlibat di dalamnya apabila kebuntuan 
perundingan tidak dapat diatasi tanpa inisiatif pihak otoritas. Dalam hal ini, Komite 
berpendapat bahwa kebuntuan dalam proses perundingan bersama ini bukan alasan 
yang cukup untuk membenarkan intervensi dari otoritas publik untuk melakukan arbitrase 
terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perselisihan pekerja. Intervensi otoritas publik 
dalam perselisihan ini harus sesuai dengan prinsip negosiasi yang bebas dan sukarela, 
ini berarti bahwa lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak 
yang melakukan perundingan bersama harus independen dan lembaga tersebut harus 
bersifat sukarela kecuali bila ada krisis nasional yang akut.

Sumber: ITC Manual pp

4.2.3  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Kebebasan Berserikat

Kedua konvensi itu dimaksudkan sebagai dasar terbentuknya Undang-Undang No 13 tahun 
2003 dan Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja setelah sebelumnya 
produk hukum ratifi kasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 hanya sebatas Keputusan 
Presiden, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam Undang-Undang No. 21 
Tahun 2000. Keberadaan serikat pekerja saat ini lebih terjamin dengan diundangkannya 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Lembaran Negara Tahun 2000 
No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898). Sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2000, 
kedudukan serikat pekerja secara umum dianggap hanyalah sebagai kepanjangan tangan 
atau boneka dari majikan yang kurang meneruskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena 
pada masa Orde Baru serikat pekerja atau hanya diperbolehkan satu yaitu Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (SPSI). 

Beberapa pengertian dasar dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah:

Aspek Pengaturan

Pengertian Serikat Pekerja

 

Prinsip

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, 
oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun 
di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, 
mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna 
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 
kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja dan keluarganya (Pasal 1 ayat (1))

Serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja 
mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 2 ayat 
(2))
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Tujuan

Fungsi

Prosedur Pendirian

Serikat Pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja 
bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak 
dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan 
yang layak bagi dan keluarganya. (Pasal 4 ayat (1))

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat 
pekerja mempunyai fungsi :

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja 
bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;

b. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja 
sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan 
tingkatannya;

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial 
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam 
memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung 
jawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

f. Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan 
kepemilikan saham dalam perusahaan.

Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota 
serikat pekerja. (Pasal 5 ayat (1))

Serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja 
yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan 
pengusaha;

b. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan 
industrial;

c. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan;

d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan 
pekerja;

e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang 
ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 
25 ayat (1))
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Perselisihan Antar Serikat 
Pekerja

Pembubaran

Setiap perselisihan antar serikat pekerja federasi 
dan konfederasi serikat pekerja diselesaikan secara 
musyawarah oleh serikat pekerja, federasi dan 
konfederasi serikat pekerja yang bersangkutan. (Pasal 
35)

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antar 
serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja 
diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (Pasal 36)32 

Serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja 
bubar dalam hal:

a. Dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga;

b. Perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya 
untuk selama-lamanya yang mengakibatkan 
putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja di 
perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha 
terhadap pekerja diselesaikan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

c. Dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

Pengadilan dapat membubarkan SP, Jika

a. SP memiliki asas yang bertentangan dengan 
pancasila dan UUD 1945

b. SP terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat 
mengancam keamanan Negara

(Pasal 37 dan 38) 

32 In Law Number 22 Year 2004 arrangement, disputes among union is part of Industrial Court jurisdiction

33 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, Pasal 20 ayat (2).

Salah satu kritik terhadap UU Serikat Pekerja ditujukan pada prosedur pendaftaran, yaitu 
pasal 18 ayat (1) yang mewajibkan serikat pekerja untuk memberitahukan secara formal 
kepada dinas pemerintah. Banyak para aktivis yang melihat bahwa proses pendaftaran ini 
saja sudah seharusnya cukup untuk mendirikan serikat pekerja. Namun demikian, pada Pasal 
20 ayat (1) proses pemberitahuan tersebut harus diikuti pula dengan proses pendaftaran ke 
pemerintah. Pemerintah dapat menolak atau menunda pendaftaran, dengan cara menolak 
memberikan nomor bukti pencatatan, berdasar bahwa serikat pekerja gagal memenuhi 
syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat 
(2), pasal 11, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 UU Serikat Pekerja.33 
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Tanda bukti pendaftaran sangatlah penting dikarenakan hal tersebut menjadi dasar bagi 
beroperasinya secara penuh serikat pekerja di dalam melakukan aktivitasnya. Tanpa 
nomor tanda daftar, serikat pekerja tidak mendapatkan haknya untuk melaksanakan 
proses perundingan bersama, mewakili pekerja di dalam sengketa ketenagakerjaan, 
mewakili pekerja untuk menghadap dinas ketenagakerjaan, membentuk badan, melakukan 
aktivitas untuk kesejahteraan pekerja, atau melakukan aktivitas lainnya terkait dengan 
ketenagakerjaan.34 Sehingga, hal tersebut memberikan diskresi kekuasaan bagi pemerintah 
untuk menghambat atau menunda pendirian serikat pekerja. Proses pemberitahuan dan 
pendaftaran lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 16 tahun 2011 tentang Prosedur Pendaftaran Serikat Pekerja.

Jenis-Jenis Serikat Pekerja

34 Ibid., Pasal 25 ayat (2)

35 Serikat Pekerja Indonesia Pasca Reformasi, http://www.pn8.co.id/spbunpn8/index.php?option=com_content&view= 
article&id=50%3Aserikat-buruh-serikat-pekerja-di-indonesia&Itemid=50

36 Critics point out that this happened due to fl aws designed in Article 5 Law Number 21 Year 2000, which requires only 10 people can established 
union. 

37 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja . Pasal 28 

Terdapat 3 (tiga) kategori bentuk serikat pekerja, sebagai berikut:

Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh, dan, untuk pekerja baik di 
perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, 
dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 
kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya

Federasi adalah gabungan serikat pekerja

Konfederasi adalah gabungan federasi serikat pekerja

Sumber: Law Number 21 Year 2000 on Labour Union 

Serikat pekerja di Indonesia telah berkembang secara signifi kan, dari hanya ada satu serikat 
pekerja pada saat Orde Baru menjadi ribuan serikat kerja pada saat ini. Pada tahun 2007, 
telah terbentuk 3 konfederasi, yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), 
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI), 86 Federasi dan lebih dari 11 ribu serikat pekerja pada level perusahaan ataupun 
pabrik.35 Jumlah yang demikian besar telah meningkatkan kekhawatiran, dikarenakan di 
dalam satu pabrik sering ditemukan lebih dari 3 (tiga) serikat pekerja beroperasi pada saat 
bersamaan.36 Sehingga diantara serikat pekerja sering terjadi konfl ik antara satu dengan 
yang lainnya, ketika perusahaan dan karyawan memasuki proses perundingan bersama. 
UU Serikat Pekerja juga mencantumkan sanksi pidana bagi siapapun yang menghalang-
halangi atau memaksa pekerja untuk mendirikan atau tidak mendirikan, menjadi atau tidak 
menjadi pengurus serikat pekerja, menjadi atau tidak menjadi anggota serikat kerja dan 
melakukan atau tidak melakukan aktivitas serikat pekerja, dengan cara:37
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a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, secara sementara, melakukan penurunan 
pangkat, atau melakukan mutasi;

b. Menahan atau mengurangi gaji para pekerja;

c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; dan

d. Melakukan kampanye anti serikat pekerja.

e. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, diancam dengan penjara minimal 
satu tahun dan maksimal lima tahun dan/atau denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 
juta Rupiah) dan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).38

38 Ibid., Pasal 43.

39 Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 50. 

40 Ibid., Pasal 50 UU

Sanksi pidana efektif ditegakkan untuk sikap anti serikat pekerja

Manajer PT. Jim King dilaporkan kepada polisi karena dituduh melakukan kejahatan 
sebagaimana ditentukan didalam Pasal 43 UU Serikat Pekerja. Manajer tersebut 
mengeluarkan keputusan untuk memutuskan hubungan kerja kepada pengurus FPSMI 
dikarenakan melakukan mogok atas permintaan PSPMI untuk memulai proses negosiasi 
perjanjian kerja bersama.

Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa manajer PT. Kim Jim bersalah dan dihukum 
1 tahun 6 bulan. Pengadilan Tinggi Surabaya meneguhkan keputusan tersebut dan 
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa. Sehingga, manajer tersebut 
harus melaksanakan hukumannya.

Sumber: Putusan Mahkamah Agung No. 1038K/Pid.Sus/2009

4.3.  PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA MENGENAI PERJANJIAN  
 KERJA BERSAMA 

Selain perjanjian kerja individual, UU No 13 Tahun 2003 juga mengenal perjanjian kerja 
bersama. Keduanya merupakan dasar bagi keberlakuan sebuah hubungan kerja (Pasal 
50) perjanjian kerja dibuat secara langsung antara pekerja secara individual dengan 
pengusaha.39Sedangkan PKB dibuat oleh representasi dari pekerja dalam serikat 
pekerja untuk menegosisasikan PKB dengan pengusaha. UU mengartikan PKB 
sebagai hasil dari perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat 
pekerja, yang tercatat pada lembaga pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan 
dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau asosiasi pengusaha, yang berisi 
ketentuan pekerjaan, serta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.40
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Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perjanjian kerja bersama. 
Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan (manajemen), pekerja yang direpresentasikan oleh 
serikat pekerja, dan pemerintah yang diwakili oleh suku dinas tenaga kerja sebagai institusi 
yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 

Terlibatnya serikat pekerja di dalam proses negosiasi merupakan hal penting untuk 
menyelesaikan persoalan posisi yang tidak imbang antara pekerja dan perusahaan.41 

Perundingan bersama merupakan forum untuk menyelesaikan persolan di dalam 
isu hubungan industrial, yang terkadang menciptakan ketegangan antara serikat 
pekerja dengan pengusaha, dalam hal isu, upah, kesejahteraan, kondisi kerja, 
keselamatan kerja, dll, yang kemudian diformulasikan ke dalam dokumen hukum 
yang mengikat para pihak, tidak hanya pengurus serikat pekerja, namun juga 
pekerja di dalam perusahaan berikut dengan pengusahanya.

Perjanjian kerja bersama berjalan dalam 2 (dua) level. Pertama, adalah perjanjian 
antara serikat pekerja dan pengusaha yang membuatnya. Kedua, perjanjian 
tersebut dapat pula mengikat pada pihak lain, yakni para pekerja yang tidak terlibat 
di dalam proses pembuatannya. Perjanjian kerja juga dapat dijadikan dasar untuk 
memberikan hak-hak dan kewajiban yang lebih luas. Lebih khusus, sebahagian 
ataupun keseluruhan isinya dapat juga diberlakukan bagi kontrak individu yang 
dibuat antara pekerja dan perusahaan. Sebagai contoh, pekerja yang bukan 
merupakan anggota serikat pekerja, kontrak yang dibuat antara individu dengan 
pengusaha juga akan diaplikasikan kepada mereka ataupun organisasi di mana 
pekerja memutuskan untuk mengadopsi perjanjian tersebut.42

Terdapat 3 (tiga) pelaku yang terlibat di dalam proses pembuatan pekerjaan bersama, 
yakni, pengusaha, serikat pekerja dan dinas ketenagakerjaan. Setiap pelaku memiliki 
perannya masing-masing di dalam proses negosiasinya tersebut. 

4.3.1  Pengusaha (Manajemen)

Pengertian pengusaha menurut Prof. Iman Soepomo adalah orang atau badan 
hukum yang mempekerjakan pekerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah:43

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c.  orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan 
di luar wilayah Indonesia.

41 R. Dubin, Incdustrial Confl ict, ( New York: McGraw-Hill, 1954), Hal. 52

42 Richard W. Painter dan Keith Puttick, Employment Rights: Incorporating the Changes Introduced by the Trade Union Reform and Employment 
Rights Act 1993, (Colorade: Pluto Press, 1993), Hal. 330

43 Republik Indonesia., Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Prosedur Pembuatan dan 
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 1 angka (3).
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Perusahaan didefi nisikan sebagai:

a. Setiap entitas bisnis baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, dimiliki oleh 
individu, atau dimiliki badan hukum, swasta atau badan usaha milik negara, yang 
mempekerjakan dan memberikan upah kepada pekerja;

b. Lembaga sosial dan amal serta lembaga yang memiliki pengurus dan mempekerjakan 
dan memberikan upah kepada orang.

Perbedaan tersebut memisahkan antara perusahaan sebagai entitas dengan orang yang 
menjalankan perusahaan manajemen. Pengusaha memiliki fungsi untuk menjalankan 
perusahaan dan berperan sebagai orang yang melaksanakan perusahaan. Di dalam proses 
negosiasi, manajemen bertindak atas nama perusahaan untuk melaksanakan negosiasi 
yang dibatasi sebanyak 9 orang.44 

Keputusan tersebut mewajibkan pengusaha untuk merespon secara formal permintaan 
serikat pekerja untuk mulai melaksanakan negosiasi perjanjian kerja bersama, jika serikat 
pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 
119 dan 120 UU Ketenagakerjaan.45

Pada dasarnya, di dalam satu perusahaan hanya boleh terdapat satu perjanjian kerja 
bersama untuk semua pekerja.46 Namun demikian, di dalam perusahaan besar yang 
memiliki beberapa cabang, pembuatan perjanjian kerja bersama adalah memungkinkan 
untuk masing-masing cabang. Perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh kantor pusat akan 
memiliki posisi sebagai Perjanjian Kerja Bersama Induk, di mana perjanjian kerja bersama 
cabang akan menjadi turunan dari perjanjian kerja bersama tersebut.47

44 Ibid., Pasal 20 ayat (1), 

45 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 111 ayat (2).

46 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, . Pasal 12 ayat (2).

47 Ibid., Pasal 12 ayat (2)

48 Ibid., Pasal 24

Perjanjian Kerja Bersama Induk dan Perjanjian Kerja Bersama Turunan

“Perjanjian kerja bersama induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di 
seluruh cabang perusahaan dan perjanjian kerja bersama turunan memuat pelaksanaan 
perjanjian kerja bersama induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan 
masing-masing”

Sumber: Pasal 13 ayat (3) Kepemenkertrans Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 

Pengaturan lain terkait dengan struktur dari perusahaan adalah jika perusahaan mengambil 
bentuk holding, di mana setiap perusahaan memiliki anak perusahaan yang memiliki 
kelembagaan hukum yang terpisah, maka setiap anak perusahaan tersebut harus memiliki 
perjanjian kerja bersama yang dinegosiasikan kepada pihak manajemen anak perusahaan 
masing-masing.48
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4.3.2  Serikat Pekerja

Serikat pekerja diartikan sebagai “a continous association of wage earners for the purpose 
of maintaining or improving the conditions or their working lives.”49 Di dalam UU Serikat 
Pekerja, serikat pekerja didefi nisikan sebagai “organisasi yang dibentuk, dan, oleh, dan 
untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, 
mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta 
melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 
keluarganya”.50 Blakcburn memberikan defi nisi yang lebih teknis lagi, yaitu mengidentifi kasi 
serikat pekerja sebagai organisasi yang dideklarasikan oleh pekerja sebagai serikat pekerja, 
didaftarkan sebagai serikat pekerja, memiliki status khusus, kebebasan dan independensi 
dari manajemen, serikat pekerja tersebut dapat berbentuk federasi atau konfederasi atau 
bahkan partai politik, seperti, partai buruh, di mana tujuan utamanya ialah untuk membela 
dan mengembangkan hak-hak anggota, atau menggunakan langkah-langkah tertentu 
untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti menggunakan hak mogok.51 

Di dalam proses kebebasan, serikat pekerja memainkan peran startegis dan penting di 
dalam mewakili pekerja di meja negosiasi. Namun demikian, persoalan umum yang muncul 
dalam perwakilan pekerja dalam perundingan bersama terkadang terdapat beberapa serikat 
pekerja dalam satu perusahaan. Persoalannya ialah serikat pekerja mana yang memiliki 
legitimasi untuk mewakili pekerja. Dalam menjawab persoalan ini, UU Ketenagakerjaan 
mengatur bahwa serikat pekerja yang berhak untuk mewakili pekerja adalah serikat kerja 
yang memiliki 50 persen suara di perusahan dan sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.52 Lebih lanjut, jika terdapat lebih dari satu 
serikat pekerja di dalam perusahaan, namun tidak ada yang memiliki lebih dari 50 persen 
keanggotan, maka serikat pekerja yang berhak untuk mewakili adalah serikat pekerja 
yang memiliki dukungan 50 persen melalui pemilihan.53 Peraturan perundang-undangan 
juga mengatur, jika terdapat lebih dari satu serikat pekerja di perusahaan, maka serikat 
pekerja yang memiliki anggota 50 persen mewakili pekerja pada proses negosiasi, dengan 
melakukan verifi kasi keanggotaan sebelumnya.54 Perwakilan serikat pekerja menunjuk tim 
perunding, dengan maksimal jumlah 9 orang, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.55 Pada 
tahun 2003, beberapa aliansi serikat pekerja mengajukan permohonan uji materil terhadap 
keabsahan beberapa pasal di dalam UU Ketenagakerjaan, yang salah satunya adalah pasal-
pasal tersebut di atas. Di dalam putusannya, MK mengkonfi rmasi konstitusionalitas dari 
pasal tersebut.56 Namun demikian, pada tahun 2009, pasal tersebut diuji kembali oleh serikat 
pekerja independen BCA, berbeda dengan putusan pada tahun 2003, MK menyatakan pasal 
tersebut sebagai konstitusional terbatas terhadap Pasal 120 ayat (3) UU Ketenagakerjaan 
dan menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan (2) sebagai tidak konstitusional.57  

49 Sidney Webb [b], The History of Trade Unionism 1866 – 1920, (London: Longman, 1920), Hal. 2.

50 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Buruh. Pasal angka 1

51 R.M. Blackburn, Union Character and Social Class, (London: Batsford, 1967), Hal 16.

52 Ibid., Kepmen KEP-48/VI/MEN/2004, Pasal 15.

53 Ibid., Pasal 16, 
54 Ibid., Pasal 18,

55 Ibid., 20,

56 Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, hlm. 111

57 Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009
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4.3.3  Pemerintah 

Peran pemerintah di dalam proses perundingan bersama merupakan contoh unik dari posisi 
hukum ketenagakerjaan yang merupakan kombinasi antara hukum publik dan perdata. 
Namun demikian, peran pemerintah bukanlah untuk mencampuri proses negosiasi yang 
sedang berjalan, namun pemerintah memiliki fungsi sebagai mediator dan fasilitator di 
dalam proses perundingan yang berjalan. Peran pemerintah ialah untuk menjamin proses 
negosiasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah tidak melakukan 
intervensi di dalam subtansi negosiasi, karena hal tersebut merupakan bagian dari hukum 
perdata, yang tidak bisa dicampuri oleh pemerintah. 

Menurut Buku III Bab 7A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterkaitan pemerintah 
dalam pembentukan perjanjian kerja bersama adalah sebagai berikut:58

1. Membentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, yaitu ketentuan mengenai 
berbagai hal yang terkait hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha bila para pihak 
tidak membuat aturan sendiri. 

 Jika ketentuan tersebut tidak ada, dikhawatirkan akan terjadi ekspolitasi dan 
kesewenang-wenangan dari pengusaha terhadap pihak pekerja

2. Membentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, yang tidak boleh 
dikesampingkan sehingga merugikan pekerja. 

 Jika penyimpangan yang merugikan pekerja dilakukan dalam perjanjian para pihak, 
maka perjanjian itu akan batal. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang memaparkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kata sepakat, 
kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian, mengatur suatu hal tertentu, dan tidak 
melanggar hukum. 

3. Membentuk kekuasaan pengadilan. Pertama, dalam berbagai perjanjian kerja yang 
telah disepakati ada ketentuan hukum yang ganjil (onredelijkheid), pengadilan berhak 
memutuskan mengenai hal-hal yang kongkrit dengan menghilangkan keganjilan itu. 
Kedua, kata-kata dalam aturan dengan sengaja dibuat secara kurang tegas (vaag), 
sehingga pengadilan berperan untuk memperhatikan semua keadaan dan kondisi 
mengenai persoalan yang muncul. Ketentuan yang seperti ini tidak hanya memungkinkan 
ketentuan atau pelaksanaannya diperlunak, tetapi juga memungkinkan agar pendapat-
pendapat masyarakat tentang sesuatu yang dianggap layak diperhatikan. 

Di dalam Kepmenakertrans Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 mengatur beberapa peran 
pemerintah di dalam membuat perundingan bersama, sebagai berikut:

a. Verifi kasi keanggotaan untuk menentukan keabsahan keanggotaan serikat pekerja 
(Pasal 18 ayat (1));

b. Sebagai mediator, jika dalam negosiasi para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan 
(Pasal 24 ayat (2) & (3));

c. Sebagai penilai untuk menilai kepatuhan perjanjian kerja bersama yang dihasilkan 
dengan peraturan perundang-undang yang ada, dalam proses registasi.

58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Op.Cit. , Bab 7A
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4.4.  STATUS HUKUM DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERJANJIAN   
 KERJA BERSAMA

Perjanjian kerja bersama sebagai sebuah hubungan kontraktual keperdataan tidak dapat 
dikatakan merupakan hubungan keperdataan murni. Beberapa hukum yang diatur oleh 
pemerintah haruslah diperhatikan di dalam proses perundingan bersama. Pembagian 
ini menciptakan 2 jenis norma di dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu sumber hukum 
ketenagakerjaan heteronom (kaedah heteronom) dan sumber hukum otonom (kaedah 
otonom). Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum 
ketenagakerjaan heteronom (kaedah heteronom). Dengan demikian ketentuan-ketentuan 
yang dibuat oleh pihak di luar pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja. Pihak ketiga 
tersebut adalah pemerintah.59 

Peraturan otonom tidak dapat dipisahkan dari peraturan heteronom. Peraturan otonom 
haruslah berkesesuaian dengan pengaturan heteronom, atau jika tidak peraturan 
heteronom yang demikian, akan dianggap batal demi hukum.60 Oleh karenanya, adalah 
sangat penting di dalam melakukan proses perjanjian kerjasama, bagi para pihak, baik 
pekerja maupun pengusaha, untuk mematuhi aspek prosedural maupun subtantif dari 
peraturan perundang-undangan heteronom.

Di dalam hukum otonom, PKB merupakan puncak tertinggi dari hirarki struktur hukum 
otonom. Oleh karenanya, semua jenis hukum otonom lainnya, seperti, peraturan perusahaan, 
haruslah tunduk dengan PKB. PKB juga berfungsi sebagai standar kontrak di dalam hubungan 
kerja, jika perusahaan menginginkan untuk menciptakan kontrak individual khusus dengan 
pekerja. Semua hak dan kewajiban dari kontrak individaul haruslah disesuaikan dengan 
standard yang dituangkan di dalam PKB.61 

Sebagai tambahan, posisi dari PKB memiliki keberlakuan seperti undang-undang bagi 
kedua belah pihak.62 Oleh karenanya, hal tersebut mengikat baik bagi pekerja maupun 
pengusaha. Untuk membuat PKB yang berkesesuaian dengan udang-undang, terdapat 
beberapa aspek prosedural dan subtantif yang harus diikuti.

59 Tim Pengajar Hukum Ketenagakerjaan, Op.Cit. Hal 18

60 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 52 ayat (3)

61 Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 127, Ibid

62 Pasal 1338 KUHPerdata
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Ilustrasi Proses Negosiasi PKB

4.4.1  Aspek Prosedural Pembuatan PKB

Aspek prosedural mengatur tentang prosedur, administrasi dan syarat-syarat hukum lainnya 
yang perlu dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan proses perjanjian 
bersama. Sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak sepakat untuk memulai proses negosiasi.63 Namun demikian, 
langkah awal berada ditangan serikat pekerja, kapanpun serikat pekerja meminta 
secara formal untuk memulai negosiasi di dalam terhadap PKB, maka pengusaha wajib 
untuk merespon permintaan serikat pekerja. Permintaan tersebut harus dibuat secara 
tertulis.64

63 Republik Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 116.

64 Republik Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/2004. Pasal 15.
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b. Serikat pekerja yang meminta proses perundingan bersama, haruslah sudah terdaftar 
sebagai serikat pekerja di dinas ketenagakerjaan, yang kemudian memberikan nomor 
bukti pendaftaran dan berkesesuaian dengan syarat-syarat yang ditentukan Pasal 119 
dan 120 UU Ketenagakerjaan.65

c. Jika terdapat lebih dari satu serikat pekerja di dalam perusahaan, keanggotaan serikat 
pekerja harus melebihi dari 50 persen dari total pekerja, jika kurang dari 50 persen 
serikat pekerja tersebut perlu mendapatkan dukungan dari lebih 50 % pekerja melalui 
pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanakan oleh komite khusus, yang mewakili 
serikat pekerja dan pekerja bukan anggota serikat pekerja. Hasil pemungutan suara 
disaksikan dan ditanda-tangani.66

d. Jika terdapat lebih dari satu serikat pekerja, serikat yang dapat mewakili pekerja adalah 
serikat yang memiliki keanggotaan lebih dari 50%. Proses verifi kasi keanggotaan 
diperlukan untuk membuktikan keanggotaan 50%. Proses verifi kasi dilakukan oleh 
komite yang ditunjuk yang berisikan perwakilan serikat pekerja yang ada di dalam 
perusahaan dan disaksikan oleh dinas tenaga kerja.67 Akan tetapi, perhatikan juga 
keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 120 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
(lihat di bawah)

e. Jika tidak terdapat serikat pekerja, yang memiliki dukungan 50 %, serikat pekerja dapat 
membentuk koalisi di dalam tim negosiasinya sampai mencapai angka 50 %, jika 
koalisi tersebut terbentuk, tim negosaisi ditunjuk berdasarkan proporsi dari jumlah 
keanggotaan serikat pekerja.68

f. Setiap pihak maksimal terdiri dari 9 orang dengan surat kuasa. Jika satu serikat pekerja 
tidak diwakili di dalam proses negosiasinya tim negosiasi, dari serikat pekerja yang 
tidak terwakili dapat menuliskan aspirasi secara tertulis kepada tim negosiasi.69

g. Biaya selama negosiasi merupakan tanggungan perusahaan, atau diatur lain jika 
disepakati oleh kedua belah pihak.70

h. Negosiasi dilaksanakan dengan membahas tata tertib, yang salah satunya adalah 
jangka waktu negosiasi.71

i. PKB yang telah disepakati didaftarkan kepada Dinas Tenaga Terja untuk dievalusi 
syarat subtantif maupun syarat formalnya, jika salah satu aspek perjanjian tidak 
berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Dinas 
Tenaga Kerja membuat catatan di bagian yang tidak berkesesuaian dengan peraturan 
di dalam surat keputusan pendaftarannya.72

j. Jika perjanjian tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak, para pihak harus melaporkan 
kepada Dinas Tenaga Kerja yang memuat hal-hal sebagai berikut:73

65 Ibid., Pasal 15 hurf a dan b, 

66 Ibid., 16, 

67 Ibid., 18, 
68 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 120

69 Ibid., Republik Indonesia . Kepmen KEP-48/MEN/VI/2004. Pasal 20 (1).

70 Ibid., Pasal 17 ayat (2), 

71 Ibid., Pasal 19,

72 Ibid., Pasal 26,

73 Ibid., Pasal 23, 
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 a. Bagian yang tidak dapat diketemukan solusinya;

 b. Posisi dari para pihak tehadap isu tersebut;

 c. Notulensi negosiasi; dan

 d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.

k. Pemerintah memfasilitasi mediasi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 tahun 
2004.74

l. Setiap amandemen dari PKB dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.75

Adapun skema dari proses tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hanya 1 (satu) serikat pekerja, yang 
memiliki jumlah keanggotaan lebih dari 50 % yang dapat mewakili pekerja di dalam proses 
perundingan. Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan pasal ini tidak konstitusional. 
Alasan dari MK adalah bahwa pengaturan yang demikian akan menghilangkan hak-hak 
konstitusional 49.9% pekerja lainnya untuk melakukan negosiasi. Oleh karenanya, jumlah 
keanggotaan sebesar 50% tidaklah konstitusional berdasarkan putusan MK. Sebagai 
solusi, MK mengatur bahwa akan lebih tepat jika lebih dari satu serikat pekerja ada di 
dalam perusahaan, serikat pekerja yang ada haruslah direpresentasikan secara proposional 
berdasarkan jumlah keanggotaan. Sebagai tambahan, di dalam putusannya, MK juga 
mengatur bahwa untuk mengantisipasi peningkatan jumlah serikat pekerja. MK berpendapat 
seharusnya jumlah proposional dari serikat pekerja dibatasi pada jumlah 3 serikat pekerja 

74 Ibid., Pasal 23 ayat (5),
75 Ibid., Pasal 28 ayat (1) dan (2), 
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yang dapat mewakili pekerja dalam proses perundingan atau aliansi dari beberapa serikat 
pekerja yang merepresentasikan jumlah minimum sebanyak 10 % dari total pekerja.76

76 Republik Indonesia., Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009

4.4.2  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009

Pemohon:

Pemohon bernama Ronald Ebbenhard Pattisasa dan Puji Rahmat, yang mewakili serikat 
pekerja BCA.

Kasus Posisi :

Pasal 120 UU Ketenagakerjaan menyatakan (1) dalam hal pada 1 (satu) perusahaan 
terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja maka yang berhak mewakili pekerja melakukan 
perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% dari seluruh 
jumlah pekerja di perusahaan tersebut; (2) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja dapat melakukan koalisi sehingga 
tercapai jumlah lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja di perusahaan tersebut untuk 
mewakili perundingan dengan pengusaha; (3) jika dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja membentuk 
tim perunding yang keanggotannya ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah 
anggota masing-masing serikat. 

Pemohon merupakan anggota serikat pekerja yang keanggotannya kurang dari 51%, 
telah kehilangan haknya untuk menyalurkan aspirasi dalam membentuk PKB di BCA dari 
tahun 2008 sampai dengan 2010.

Pertimbangan Hukum:

[3.15.5] bahwa menurut Mahkamah ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang a quo, setidaknya dapat menimbulkan tiga persoalan konstitusional yang 
terkait langsung dengan hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi 
oleh konstitusi, yaitu: i) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja untuk 
memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja yang menjadi anggotanya dan 
tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas; ii) menimbulkan perlakuan hukum yang 
tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja yang diakui eksistensinya 
menurut peraturan perundang-undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja yang tidak 
tergabung dalam serikat pekerja mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan 
hukum yang adil dalam satu perusahaan. Hak dan kewenangan konstitusional tersebut 
hanya akan terjamin jika seluruh serikat pekerja diberikan kesempatan yang sama secara 
adil dan proporsional untuk ikut melakukan perundingan dengan pengusaha dalam 
suatu perusahan

[3.15.7] bahwa perwakilan pekerja atau serikat pekerja dalam melakukan perundingan 
dengan pengusaha mengenai PKB yang anggotanya lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya anggotanya 
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50,1% (lima puluh koma satu perseratus) akan meniadakan hak-hak musyawarah dari 
49,9% (empat puluh sembilan koma sembilan perseratus) pekerja atau serikat pekerja 
lainnya. Hal ini sangat tidak adil dan tidak patut karena mengesampingkan keterwakilan 
serta meniadakan hak mengemukakan pendapat dari pihak lainnya yang dijamin oleh 
UUD 1945. Mahkamah berpendapat agar memenuhi prinsip keadilan dan keterwakilan 
secara proporsional, selain perwakilan dari serikat pekerja yang anggotanya meliputi 
lebih 50% (lima puluh perseratus) dari semua pekerja dalam suatu perusahaan, harus 
juga ada perwakilan dari pekerja atau serikat pekerja lainnya yang dipilih dari dan oleh 
pekerja atau serikat pekerja di luar dari yang anggotanya meliputi 50% (lima puluh 
perseratus) secara proporsional;

………

[3.21] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 120 UU 13/2003 adalah mengatur…. Oleh 
karena itu, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 13/2003 adalah tidak 
bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 
yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang frasa “Dalam hal ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dihapus karena tidak relevan lagi. 
Dengan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), maka Pasal 120 ayat 
(3) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih 
dari satu serikat pekerja, maka para serikat pekerja terwakili secara proporsional dalam 
melakukan perundingan dengan pengusaha.

[3.22] Menimbang bahwa meskipun hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh ketentuan 
di dalam UUD 1945 dan para serikat perkerja berhak terwakili secara proporsional dalam 
melakukan perundingan dengan pengusaha serta mengingat substansi dari PKB itu 
sendiri, tetapi agar tidak secara berkelebihan mendorong timbulnya serikat pekerja yang 
tidak proporsional yang dapat menghambat terjadinya kesepakatan dalam perundingan 
antara serikat pekerja dengan pengusaha, Mahkamah berpendapat, jumlah serikat 
pekerja yang berhak mewakili dalam suatu perusahaan harus dibatasi secara wajar atau 
proporsional yaitu maksimal tiga serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang 
jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja yang ada 
dalam perusahaan. Pembatasan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945 yang dalam konteks ini Mahkamah membatasinya dalam bentuk 
negative legislature;
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4.4.3  Aspek Substansi 

Aspek subtatif meliputi aspek-aspek yang perlu dicantumkan di dalam PKB, yang diatur di 
dalam pengaturan heteronom serta aspirasi para pihak yang terlibat dalam perundingan. 
Pasal 124 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, berisikan 4 aspek subtansi yang perlu dimasukan ke 
dalam PKB, yakni, hak dan kewajiban dari para pekerja, hak dan kewajiban dari serikat kerja 
dan pekerja, waktu berlakunya perjanjian, dan tanda tangan para pihak. 

Kahn-Freund menjelaskan ada 3 (tiga) fungsi hukum ketenagakerjaan yang mempengaruhi 
pembuatan perjanjian kerja bersama, yaitu:77

1. Auxilary Function, whereby the law can support the autonomous system of collective 
bargaining by providing norms and sanctions to stimulate the bargaining process 
itself. It can also be strengthen the operation of collective bargaining by promoting the 
observance of concluded agreements

 (pemerintah menciptakan hukum yang mendukung perjanjian kerja bersama dengan 
menyediakan norma-norma dan sanksi untuk mempercepat proses perundingan 
tersebut)

2. Regulatory Function, whereby the law can provide a code substantive rules to govern 
the terms and condition of employment. These would be designed to supplement the 
substantive rules provided by the parties themselves. 

 (pemerintah menciptakan hukum untuk menyediakan peraturan yang substantif untuk 
mengkontrol ketentuan dan kondisi dari hubungan pekerjaan)

3. Restrictive Function, whereby the law can provide the ‘rules of the game’ of what is 
allowed awhat is forbidden in the conduct of industrial hostilities. This is necessary in 
order to protect the parties from each other, and to protect the interests of the community 
at large.

 (pemerintah menciptakan hukum yang menyediakan ‘peraturan permainan’ apa yang 
diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam perjanjian kerja bersama) 

Fungsi tambahan sebagaimana diuraikan telah menciptakan aspek prosedural di dalam 
membuat PKB. Sebagai contoh, ialah Kepmen Nomor KEP-48/MEN/IV/2004. Fungsi penegur 
merupakan fungsi memaksa, yang mencipatkan standar ketentuan yang dapat dimuat 
dalam PKB. Sebagai contoh, dalam hal upah, PKB harus memenuhi ketentuan Penetapan 
Upah Minimum dari pemerintah. Namun demikian, jika para pihak menentukan di atas 
batas maksimal, hal tersebut dimungkinkan, selama tidak dibawah standard minimum. 

Fungsi pengaturan juga memiliki sifat memaksa, di mana para pihak harus mematuhi 
peraturan yang berlaku atau jika tidak sanksi dapat diterapkan. Hukum memaksa di dalam 
ketenagakerjaan merupakan hak-hak normatif, yang diatur di dalam undang-undang yang 
tidak dapat disimpangi. Sebagai contoh, PKB tidak dapat melarang aktivitas serikat pekerja, 
namun dapat mengatur tata cara bagaimana aktivitas serikat pekerja dilakukan. Tabel 
berikut merupakan norma yang mengatur peraturan heteronom.

77 O. Kahn-Freund, Labour and Law, (London: Stevens, 1977), Hal. 44
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Hak Normatif Pekerja dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.
 

7.

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.
 

13. 

14. 

Jenis Hak Normatif

Hak atas kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 
memperoleh ?

Hak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 
pengusaha.

Hak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Hak atas kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 
kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga 
pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, 
atau pelatihan di tempat kerja.

Hak atas pengakuan kualifi kasi kompetensi kerja dari 
perusahaan atau lembaga sertifi kasi setelah mengikuti 
program pemagangan.

Hak ahli waris pekerja untuk mendapatkan hak-haknya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dalam hal pekerja 
meninggal dunia.

Hak atas perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat 
kecacatannya bagi pekerja penyandang cacat

Hak pekerja anak atas tempat kerja yang terpisah dari tempat 
kerja pekerja dewasa.

Hak pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 dan 
hamil untuk tidak bekerja malam hari.

Hak pekerja perempuan atas makanan dan minuman yang 
bergizi, kesusilaan, dan keamanan selama di tempat kerja bila 
bekerja malam hari.

pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja 
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 berhak atas 
angkutan antar jemput

Hak untuk tidak bekerja melebihi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari 
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

Hak untuk tidak bekerja melebihi 8 (delapan) jam 1 (satu) 
hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal (Ayat)

5

6

11

12 (3)

18 (1)

23

61 (5)

67 (1)

72

76 (1) (2)

76 (3)

76 (4)

77 (2) poin a

77 (2) poin b

78 (2)
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No Jenis Hak Normatif Pasal (Ayat)

15. 

16.

17.

18. 

19. 

20. 

21.

22.

23.

24. 

25. 

26. 
27.

28.

29. 

30. 

Hak atas upah kerja lembur bila pekerja bekerja melebihi 
waktu kerja 

Hak atas waktu istirahat dan cuti kepada pekerja

Hak untuk untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan 
oleh agamanya.

Hak atas cuti haid pada hari pertama dan kedua pada waktu 
haid.

Hak atas cuti hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan 
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) 
bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 
kandungan atau bidan

Hak atas cuti karena keguguran selama 1,5 (satu setengah) 
bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter 
kandungan atau bidan.

Hak pekerja perempuan untuk menyusui anaknya.

Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 ayat (2) huruf b, c, 
dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Hak atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama.

Hak atas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen 
perusahaan.

Hak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan.

Hak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat 
pekerja/serikat

Hak mogok kerja

Hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak bila terjadi PHK 

Hak pekerja untuk mengajukan gugatan ke lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial bila tidak 
menerima PHK 

79 (1) 

80

81 (1)

82 (1) 

82 (2)

83

84

86

87 (1)

88 (1) - 98

99

104

137

156, 157, 161, 

164-168, 172 

159
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Hak Normatif Pekerja dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

1. 

2. 

3. 

4.
 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Hak setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota 
serikat pekerja

Hak serikat pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota 
federasi serikat pekerja.

Hak federasi serikat pekerja untuk membentuk dan menjadi 
anggota konfederasi serikat pekerja.

Hak atas kehendak bebas, tanpa tekanan atau campur 
tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak 
manapun.

Hak serikat untuk membuat perjanjian kerja bersama dengan 
pengusaha

Hak serikat untuk mewakili pekerja dalam menyelesaikan 
perselisihan industrial

Hak serikat untuk mewakili pekerja dalam lembaga 
ketenagakerjaan;

Hak serikat untuk membentuk lembaga atau melakukan 
kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan 
kesejahteraan pekerja

Hak serikat untuk melakukan kegiatan lainnya di bidang 
ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Hak serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja 
untuk berafi liasi dan bekerja sama dengan serikat pekerja 
internasional dan/atau organisasi internasional lainnya 
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk tidak di PHK yang diakibatkan karena melakukan 
kegiatan serikat

Hak untuk tetap diberi upah selama menjalankan kegiatan 
serikat

Hak untuk tidak diintimidasi dalam bentuk apapun karena 
ketergabungan dalam serikat pekerja

Hak untuk bebas dari kampanye anti pembentukan serikat 
pekerja

Hak atas kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota 
serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja 
dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/
atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

5 (1) 

6 (1)

7 (1)

9

25 (1) a

25 (1) b

25 (1) c

25 (1) d

25 (1) e

26

28 a

28 b

28 c

28 d

29 (1)

No Jenis Hak Normatif Pasal (Ayat)
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4.5.  KONVENSI-KONVENSI ILO YANG MENYEDIAKAN KEBEBASAN   
 BERSERIKAT TETAPI BELUM DIRATIFIKASI INDONESIA 

Konvensi ILO no. 135 tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja. Konvensi ini melengkapi 
Konvensi ILO No.98 tahun 1949 dalam hal diskriminasi anti-serikat pekerja. Konvensi ILO 
No.135 tahun 1975 dibuat berdasarkan Konvensi ILO No.98 tahun 1949 dan secara khusus 
mengatur tentang perlindungan perwakilan pekerja and fasilitas yang dibutuhkan serikat 
pekerja agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka dengan baik. Rekomendasi yang 
menyertai konvensi ini (Rekomendasi No. 143) selanjutnya menyediakan beberapa contoh 
berbagai sarana yang dapat digunakan untuk memastikan adanya perlindungan efektif 
bagi perwakilan pekerja78 terhadap keputusan-keputusan yang dianggap tidak adil. 

Konvensi ILO no. 11 tahun 1921 tentang Hak Berserikat (di Sektor Pertanian). Konvensi 
ini menjamin hak-hak kebebasan berserikat yang diberikan kepada pekerja sektor industri, 
untuk semua pekerja sektor pertanian. 

Konvensi ILO no. 141 tahun 1975 tentang Organisasi Pekerja Desa. Konvensi ini 
menegaskan pentingnya melibatkan partisipasi pekerja desa dalam kegiatan pembangunan 
ekonomi dan sosial untuk dapat memperbaiki kondisi pekerjaan dan kehidupan mereka 
secara berkelanjutan. Untuk itu, pekerja desa perlu punya hak untuk membentuk dan 
bergabung dalam organisasi-organisasi pilihan mereka sendiri. Konvensi ini berlaku untuk 
semua jenis organisasi pekerja desa, termasuk (namun tidak terbatas pada) perwakilan 
pekerja desa, dan penerima upah, serta dalam beberapa hal, penyewa, petani bagi-hasil 
atau pemilik-penghuni lahan kecil, walaupun mungkin mereka bekerja sendiri. 

Konvensi ILO no. 151 tahun 1978 tentang Hubungan Tenaga Kerja (Layanan Publik). 
Konvensi ILO No.98 tahun 1949 tidak mencakup beberapa kategori pekerja tertentu di sektor 
publik karena Konvensi ILO No. 135 tahun 1975 berlaku secara eksklusif untuk perwakilan 
pekerja di sektor tersebut. Konvensi ini berlaku untuk semua orang yang dipekerjakan oleh 
otoritas publik (namun hanya jika ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi ILO lain yang 
lebih menguntungkan tidak berlaku untuk mereka). Konvensi ini menyerahkan kepada 
Negara untuk menentukan tingkat di mana konvensi ini berlaku terhadap para pembuat 
kebijakan tingkat tinggi atau pekerja manajerial dan pekerja yang sifat pekerjaanya sangat 
rahasia, atau angkatan bersenjata atau kepolisian. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
konvensi ini mirip dengan ketentuan yang ada di Konvensi ILO no. 98 tahun 1949 dalam 
hal perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat pekerja dan aksi campur tangan, serta 
ketentuan dalam Konvensi ILO No. 135 tahun 1975, terkait fasilitas yang disediakan untuk 
perwakilan organisasi pekerja publik. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota 
untuk mempromosikan negosiasi prosedur atau metode lain agar perwakilan pekerja 
publik dapat berpartisipasi dalam menentukan kondisi pekerjaan mereka. 

Konvensi ILO no. 154 tahun 1981 tentang Perundingan Bersama. Konvensi ini 
mempromosikan perundingan bersama di sektor swasta dan administrasi publik, kecuali 
angkatan bersenjata dan kepolisian, dengan satu syarat bahwa dalam administrasi publik 

78 Rekomendasi ini juga diterapkan pada pekerja yang merupakan calon atau yang telah dipilih untuk mewakili pekerja. 
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‘modalitas khusus dalam menerapkan konvensi ini dapat disesuaikan dengan UU atau 
peraturan nasional atau praktek yang berlaku di tingkat nasional’. Negara-negara anggota 
yang meratifi kasi konvensi ini tidak dapat membatasi diri hanya pada metode konsultasi, 
tapi harus mempromosikan perundingan bersama agar dapat menentukan, inter alia, 
kondisi pekerjaan dan ketenagakerjaan. Perundingan bersama ini dapat disesuaikan secara 
jelas dengan modalitas khusus tersebut.

Konvensi ILO no. 97 tahun 1949 tentang Perpindahan untuk Bekerja. Konvensi ini 
menetapkan prinsip non-diskriminasi terhadap pekerja pendatang terkait keanggotaan 
mereka dalam serikat pekerja dan memperoleh manfaat dari perundingan bersama.

Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat. Konvensi ini 
menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mencegah segala 
diskriminasi terkait hak berserikat dan kebebasan untuk semua kegiatan sah serikat pekerja, 
serta hak untuk menentukan kesepakatan bersama dengan organisasi pengusaha dan 
pekerja.

Konvensi ILO no. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan. Konvensi ini menegaskan kembali 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi No. 87 dan No. 98 tahun 1949

Konvensi ILO no. 147 tahun 1976 tentang Pengapalan Barang Dagangan (Standar 
Minimum) menegaskan komitmen negara-negara yang telah meratifi kasi Konvensi ini 
untuk mengesahkan ketentuan-ketentuan UU yang diterapkan terkait kapal-kapal yang 
terdaftar di wilayah mereka, secara substansial setara dengan (antara lain) Konvensi no. 87 
dan Konvensi 98.
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5.1.  HAK MOGOK 

Bahan pembacaan inti untuk topik ini adalah Prinsip ILO tentang Hak Mogok oleh Bernard 
Gernigon, Alberto Odero dan Horacio Guido (2000), Jenewa. Beberapa ringkasan pendek 
yang berkaitan dengan hak untuk mogok tersedia di bawah ini.

 Mogok -

“Penghentian kerja apapun, namun singkat dan terbatas, dapat dianggap sebagai 
pemogokan. Tindakan lain untuk menghentikan pekerjaan, seperti bekerja tanpa 
menggunakan peralatan, pemogokkan dengan menduduki tempat kerja, pelambatan 
kerja dan sebagainya dikategorikan sebagai pemogokan hanya jika tindakan tersebut 
dilakukan secara damai”79

Hak mogok tidak pernah secara khusus diatur oleh instrumen hukum internasional. 
Namun demikian, sejumlah konvensi ILO, rekomendasi, dan resolusi telah menentukan 
serta mengakui keberadaan dan pelaksanaan hak untuk mogok. Konvensi ILO No.87 
tahun 1948 menetapkan hak serikat pekerja dan asosiasi pengusaha untuk merumuskan 
program-program dan mengatur administrasi serta kegiatan untuk tujuan membela dan 
memajukan kepentingan mereka. Pemogokan dan penutupan perusahaan termasuk dalam 
kegiatan ini. CEACR telah menyatakan bahwa hak mogok adalah hak dasar dari semua 
pekerja dan organisasi mereka, dengan syarat hak tersebut dilakukan secara damai untuk 
mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial.

Konvensi utama lainnya juga mengakui hak untuk mogok. Misalnya, Konvensi ILO No.105 
tentang Penghapusan Kerja Paksa yang mengatur tentang pelarangan kerja paksa atau wajib 
kerja sebagai hukuman bagi pekerja yang berpartisipasi dalam aksi mogok. Rekomendasi 
ILO No.92 tentang Konsiliasi Sukarela dan Negara-Negara Arbitrase menyatakan bahwa 
tidak ada ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai membatasi hak mogok dengan cara 
apapun. Sebuah Resolusi yang diadopsi tahun 1957 tentang Hukum Penghapusan Anti-
Serikat Pekerja di Negara-Negara Anggota ILO juga berisi rekomendasi mengenai penegakan 
hukum guna menjamin pelaksanaan yang efektif dan tidak terbatas atas hak-hak serikat 
pekerja, termasuk hak untuk mogok. Sebuah Resolusi kedua tahun 1970 tentang Hak-Hak 
Serikat dan Hubungannya dengan Kebebasan Sipil merekomendasikan bahwa pemerintah 
mengakui hak-hak serikat pekerja dalam arti penuh dan luas termasuk hak untuk mogok. 

Lihat halaman 1s.d.10 dan 18 s.d. 24 dalam buku Prinsip-Prinsip ILO tentang Hak Mogok 
(2000) oleh Bernard Gernigon, Alberto Odero dan Horacio Guido, untuk penjelasan singkat 
tentang prinsip-prinsip hak mogok, jenis pemogokan, sifat pemogokan, dan informasi 
komparitif pada undang-undang yang mengatur pemogokkan di negara lain. Pada tahun 
1952, Komite Kebebasan Berserikat ILO mendeklarasikan bahwa hak untuk mogok adalah 
sebuah hak mendasar para pekerja dan meletakan prinsip-prinsip dasar yang melandasi 
hak ini. Komite mengakui bahwa hak untuk mogok juga merupakan alat yang dapat 
digunakan untuk memperjuangkan hak ekonomi dan sosial pekerja (ILO, 1996, paras 473-
475). Beberapa tahun kemudian, Komite Kebebasan Berserikat ILO telah mengakui:

Bahwa mogok merupakan sebuah hak yang bisa dilakukan oleh para pekerja dan • 
organisasi tempat mereka bernaung (serikat pekerja, federasi dan konfederasi), 

79 Lihat Bernard Gernigon et al, Prinsip-Prinsip ILO tentang Hak Mogok, 2000 (Geneva) hlm 55-56.



148 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Mencegah pelanggaran hak mogok, termasuk pada pembatasan hukum secara • 
berlebihan,

Menyadari bahwa hak untuk mogok memiliki tujuan untuk memperjuangan dan • 
mempertahankan hak-hak ekonomi dan sosial pekerja,

 Bahwa hak untuk mogok tidak dapat dikenakan hukuman dalam bentuk apapun atau • 
bentuk tindakan anti serikat lainnya.

Lebih lanjut, hak untuk mogok merupakan alat bagi pekerja untuk meningkatkan posisi 
tawar di hadapan pengusaha. Tanpa hak untuk mogok, para pekerja akan berada pada 
posisi tawar yang tidak setara dengan para pemberi kerja. Dengan hak untuk mogok, 
sebuah perjanjian yang setara dan bersifat timbal balik akan terwujud, sehingga apabila 
pengusaha mencoba untuk beritikad buruk dalam pembuatan perjanjian dengan pekerja, 
maka pengusaha akan menghadapi risiko ekonomi serius yang dapat terjadi dikarenakan 
mogok jika mereka ikut terlibat di dalam perjanjian keputusan bersama yang diambil 
dengan niat baik.80 Hak mogok merupakan bagian dari hak kebebasan berserikat, yang 
dilindungi oleh hukum nasional dan hukum internasional. Mogok merupakan sarana yang 
sah untuk membela kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial dari pekerja.81 Fungsi 
utama dari mogok di dalam hubungan industrial ialah sebagai fungsi penyeimbang, karena 
posisi pekerja yang tidak berimbang dengan pengusaha sehingga dapat menggunakan 
mogok sebagai instrumen penyeimbang dalam melakukan perundingan terkait upaya 
peningkatan upah dan syarat-syarat kerja.82

Namun demikian, penggunaan hak untuk mogok harus dilakukan dengan selektif. Hal ini 
dikarenakan dampak yang ditimbulkan tidak hanya berlaku bagi perusahaan, namun juga 
bagi pekerja dan bahkan pada perekonomian secara nasional. Terdapat 5 dampak dari 
aksi pemogokan yang dilakukan oleh pekerja, yaitu kerugian material bagi perusahaan, 
menghambat pertumbuhan nasional, menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, 
menghambat masuknya investasi, serta menghambat kegiatan ekspor.83 Mogok kerja dapat 
menimbulkan kerugian metaril bagi perusahaan dikaitkan dengan hilangnya jam kerja. 
Pada tahun 2010 misalnya, terdapat lebih dari 82 kasus pemogokan dengan jumlah jam 
kerja yang hilang sebanyak 10.571 jam kerja. Pada tahun 2011 terjadi tren kecenderungan 
meningkat, yakni dilakukan sebanyak 303 kasus dengan hilangnya jam kerja sebanyak 
1.891.387 jam kerja.84 

Oleh karenanya pelaksanaan hak mogok harus dikerangkakan pada tujuan utama dari 
keberadaannya, yakni (i) untuk membela kepentingan-kepentingan sosial ekonomi dan 
hal lain terkait dengan pekerjaan para pekerja, (ii) untuk mendukung kedudukan para 
pekerja dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang disebabkan 
oleh kecenderungan kebijakan sosial dan ekonomi yang memiliki dampak secara langsung 
terhadap para anggota serikat pekerja dan terhadap para pekerja pada umumnya, pada 

80 Alan Bogg, The Democratic Aspects of Trade Union Recognition (Oregon: Hart Publishing, 2009). hlm 255.
81 International Labour Organization (ILO), Kebebasan Berserikat: Intisari Keputusan-Keputusan dan Prinsip-Prinsip Komite Kebebasan 

Berserikat Badan Pimpinan ILO, (Jakarta: ILO Jakarta Offi ce), 2006, par. 527, hlm.134.
82 Aloysius Uwiyono, Risalah Disertasi : Pemogokan Di Indonesia dan Penyelesainnya Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum, (Jakarta:FH 

UI), 2001, hlm. 7.
83 Ibid, 2
84 Media Indonesia, Permenakertans Tentang Upah Harus Direvisi, http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/02/295870/4/2/

Permenakertrans-Tentang-Upah-Harus-Direvisi
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khususnya sehubungan dengan pekerjaan, perlindungan sosial dan standar-standar 
kehidupan.85 Sehingga penggunaan hak untuk mogok diluar untuk pemajuan hak-hak 
pekerja dan standar kehidupannya, serta memiliki sifat politis murni tidak berada di dalam 
ruang lingkup prinsip-prinsip kebebasan berserikat. 

85 Ibid, 521, hlm.133.

Demo Pekerja, Pengusaha Rugi Miliaran

“Efek gangguan produksi, alas kaki akan terhambat, ini merugikan 
pengusaha dan pekerja.”

VIVAnews - Pengusaha mengaku merugi hingga miliaran rupiah akibat demo pekerja 
yang terjadi di Bekasi akibat konfl ik penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan 
pengusaha beberapa waktu terakhir. Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo), termasuk Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Industri 
Alas Kaki Indonesia (Aprisindo), Binsar Marpaung, mengklaim merugi hingga miliaran 
rupiah akibat berhentinya proses produksi alas kaki. “Efek gangguan produksi, alas kaki 
akan terhambat, ini akan merugikan pengusaha dan buruh, bisa miliaran,” kata Binsar, di 
Jakarta, Jumat, 27 Januari 2012. Ia mengatakan meski anggota Apresindo lebih banyak 
di wilayah Tangerang dan Banten, namun ada beberapa perusahaan yang juga berada 
di wilayah Bekasi. Akibat demo ini, Binsar mengaku kerugian yang diakibatkannya 
karena keterlambatan penyerahan barang yang harus dikirim melalui udara. “Ekspor 
yang terganggu, alas kaki kan ekspor,” kata dia. Begitu pula dijelaskan oleh Committee 
of Manpower, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Mulyadi Djaya. Dia mengatakan 
perusahaan industri tekstil di wilayah Bekasi cukup banyak yang merugi akibat konfl ik 
ini. “Di kawasan berikat cukup banyak ada 50-an perusahaan anggota industri tekstil, 
bahkan ada ratusan industri,” kata Mulyadi. Dia mengatakan, kerugian akibat demo ini 
yang diderita oleh industri tekstil belum dapat dihitung. Namun Mulyadi memperkirakan 
kerugian bakal mencapai miliaran rupiah. “Terutama kalau ekspor ya, kita nggak bisa 
kirim kan. Cukup tinggi sampai miliaran,” kata dia. (umi).

Sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/283457-demo-buruh--pengusaha-rugi-miliaran

 5.1.1.  Prinsip-Prinsip Dasar Hak Mogok

Kutipan dari Prinsip-Prinsip ILO tentang Hak Mogok, dan prinsip-prinsip serta peraturan-
peraturan minimal tentang perilaku yang ditetapkan oleh Komite Ahli ILO dan oleh Komite 
Kebebasan Berserikat berkenaan dengan hak mogok.
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Pertimbangan hak mogok sebagai hak dasar untuk dinikmati oleh para pekerja dan 1. 
organisasi mereka (serikat pekerja, federasi dan konfederasi), yang dilindungi di 
tingkat internasional, selama hak tersebut dilakukan dengan cara damai.

Pengakuan umum atas hak mogok bagi para pekerja di sektor publik dan swasta, 2. 
dapat dikecualikan untuk anggota angkatan bersenjata, polisi, pegawai negeri 
yang menggunakan wewenang atas nama negara dan pekerja yang bekerja di 
layanan esensial (pekerjaan yang berhubungan dengan gangguan yang dapat 
membahayakan jiwa, keselamatan atau kesehatan secara keseluruhan atau sebagian 
dari masyarakat), atau dalam situasi krisis nasional yang genting. 

Prinsip-prinsip kebebasan berserikat tidak mencakup mogok yang bersifat murni 3. 
politik, meskipun pemogokan tersebut mencakup pihak-pihak yang mencari solusi 
untuk masalah besar dalam kebijakan ekonomi dan sosial. 

Diperbolehkannya para pekerja untuk melakukan mogok simpati. Para pekerja 4. 
harus diperbolehkan untuk melakukan mogok dengan tujuan bersimpati terhadap 
aksi yang dilakukan oleh pekerja lainnya selama aksi yang dilakukan oleh pekerja 
lainnya tersebut sah.

Suatu pengamanan dapat diterapkan dalam semua kasus aksi mogok apabila 5. 
dimaksudkan untuk memastikan keselamatan orang, mencegah terjadinya 
kecelakaan serta keselamatan mesin dan peralatan. 

Sebuah layanan operasional minimal dapat dibuat (dalam usaha atau instansi yang 6. 
bersangkutan) dalam kasus pemogokan pada sektor publik dan layanan masyarakat; 
pengusaha dan organisasi pekerja serta otoritas publik harus dapat berpartisipasi 
dalam menentukan layanan minimal ini.

 Kewajiban untuk memberikan pengumuman sebelumnya, terlibat dalam konsiliasi, 7. 
meminta bantuan kepada arbitrasi sukarela, mematuhi kuorum tertentu dan 
memperoleh persetujuan dari mayoritas pekerja yang telah ditentukan, metode 
pemungutan suara secara rahasia untuk memutuskan bahwa semua aksi mogok 
ini tidak menyebabkan suatu kesulitan yang besar atau tidak mungkin dilakukan, 
merupakan kondisi yang dapat diterima untuk pelaksanaan hak mogok. 

Tindak pencegahan harus dibatasi pada kasus-kasus di mana tindakan tersebut 8. 
berhenti menjadi damai, dan tindak pencegahan tidak boleh mengganggu 
kebebasan untuk bekerja bagi pekerja yang tidak melakukan aksi mogok.

Permintaan penghentian pemogokan para pekerja dari suatu usaha atau lembaga 9. 
dapat diterima hanya dalam kasus di mana aksi mogok terjadi di bidang layanan 
penting bagi masyarakat atau dalam keadaan yang sangat berat dan dalam situasi 
krisis nasional yang genting. 

Mempekerjakan pekerja untuk menggantikan para pemogok dapat merusak hak 10. 
mogok dengan serius dan hanya dapat diterima apabila pemogokan terjadi di 
bidang layanan esensial atau pada saat situasi krisis nasional yang genting. 

Ketentuan hukum tentang pemotongan upah selama pemogokan dapat diterapkan 11. 
selama tidak menimbulkan keberatan. 
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Perlindungan yang tepat harus diberikan untuk pengurus serikat pekerja dan 12. 
pekerja terhadap pemecatan atau tindakan merugikan lainnya di tempat kerja 
karena telah mengatur atau berpartisipasi dalam aksi mogok yang sah, khususnya 
melalui prosedur yang cepat, efi sien dan adil, disertai dengan solusi yang cukup 
beralasan dan sanksi. 

Perlindungan terhadap kebebasan berserikat tidak mencakup pada pelanggaran 13. 
dalam pelaksanaan hak mogok yang menimbulkan kegagalan untuk mematuhi 
persyaratan yang wajar tentang keabsahan atau tindakan yang bersifat kriminal, 
dan setiap sanksi yang dikenakan jika terjadi penyalahgunaan tidak harus seimbang 
dengan keseriusan pelanggaran.

Sumber: Bernard Gernigon et al, Prinsip-Prinsip ILO tentang Hak Mogok, 2000 (Geneva) hlm.33-34.

Komisi Kebebasan Berserikat telah menetapkan bahwa persyaratan nasional berkaitan 
dengan pelaksanaan hak untuk mogok harus rasional dan tidak boleh memaksakan 
keterbatasan substansial pada hak dasar pekerja. Komite telah menetapkan syarat agar hak 
untuk mogok menjadi ‘sah’:86

i. Kewajiban untuk memberi pengumuman sebelumnya;

ii. Kewajiban untuk punya jalan lain ke prosedur konsiliasi, mediasi dan arbitrase (sukarela) 
dalam perselisihan industri sebagai kondisi awal untuk mengumumkan mogok, selama 
proses-proses ini memadai, adil dan cepat dan pihak-pihak terkait dapat berpartisipasi 
dalam setiap tahap;

iii. Kewajiban untuk mengamati kuorum tertentu dan memperoleh persetujuan dari 
mayoritas yang telah ditentukan;

iv. Kewajiban untuk mengambil keputusan mogok melalui pemungutan suara secara 
rahasia;

v. Pelaksanaan tindakan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan;

vi. Penetapan layanan minimal dalam kasus-kasus tertentu; dan

vii. Jaminan kebebasan untuk bekerja bagi mereka yang tidak ikut mogok

Komite juga merekomendasikan bahwa penentuan legalitas pemogokan harus diserahkan 
kepada sebuah badan independen yang anggotanya dipercaya oleh pihak yang terlibat, 
bukan oleh pemerintah nasional atau lokal.

 5.1.2.  Penutupan Perusahaan (Lockouts)

Penutupan Perusahaan didefi nisikan sebagai tindakan oleh pengusaha untuk mencegah 
para pekerja, sebagian atau secara keseluruhan, melakukan pekerjaan mereka. Meskipun 
instrumen internasional mengakui keberadaan hak mogok, atau kebebasan pengusaha, 
tindakan penutupan perusahaan belum banyak dibahas atau diakui. Di Indonesia, Pasal 146 
Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 mengakui Penutupan Perusahaan sebagai 
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hak dasar pengusaha untuk mencegah para pekerja, sebagian atau secara keseluruhan, 
dari melakukan pekerjaan mereka sebagai akibat dari kegagalan dalam negosiasi. Hanya 
perusahaan yang memberikan jasa penting dilarang melakukan Penutupan Perusahaan. 
Penutupan Perusahaan umumnya terjadi sebagai hasil dari negosiasi bipartit antara pekerja 
dan pengusaha. Penutupan Perusahaan tidak dapat dikenakan sebagai tindakan balasan 
dalam menanggapi tuntutan normatif (tuntutan untuk hak-hak hukum) dari pekerja.

5.2.  PELAKSANAAN HAK MOGOK YANG SAH 

Dalam sejarah hukum Indonesia, mogok merupakan aksi kriminal yang diancam dengan 
sanksi pidana melalui Pasal 161 bis dan Pasal 335 ayat (3) KUH Pidana. Meskipun kedua 
undang-undang tersebut di atas telah dicabut, namun dengan diundangkannya UU Nomor 
25 Tahun 1997, para pekerja yang melakukan mogok diluar ketentuan yang digariskan 
akan diancam dengan pidana. Namun demikian, ketentuan tersebut dihapus dengan 
diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 137 UU 
Ketenagakerjaan, mengakui secara eksplisit mogok merupakan hak dasar pekerja dan serikat 
pekerja dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 

Mogok sendiri didefi nisikan sebagai “tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan 
secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan”.87 

Dari defi nisi tersebut terdapat 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam pengertian Mogok, 
yakni sebagai berikut :

a. Tindakan pekerja

 Sebuah tindakan baru dapat dikatakan sebagai mogok apabila dilakukan hanya oleh 
pekerja, dalam bentuk penguasaan tempat kerja, memperlambat proses produksi, atau 
bekerja sesuai dengan peraturan sampai dengan detail atau bentuk-bentuk lainnya 
yang menghentikan proses produksi. Jika dilakukan bukan oleh pekerja, misalnya 
mahasiswa atau ibu rumah tangga, maka tidak dapat dikatakan sebagai mogok. 
Jadi jika ada 1.000 (seribu) orang mahasiswa berkumpul di depan gerbang pabrik 
meneriakkan tuntutan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus maka itu tidak 
dapat disebut sebagai mogok menurut Undang-Undang. Sebaliknya, jika ada 2 (dua) 
orang pekerja yang menuntut kenaikan upah maka itu disebut sebagai mogok.

b. Direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama

 Pemogokan harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud 
dari bersama-sama adalah bahwa pemogokan melibatkan lebuh dari 1 (satu) pekerja. 
Jika hanya ada 1 (satu) orang pekerja saja maka tidak dapat disebut mogok. Namun, 
Jika hanya ada 2 (dua) pekerja saja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
mogok maka itu dapat disebut sebagai mogok walaupun sebenarnya ada 500 (lima 
ratus) pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, kata bersama-sama 
ini untuk menjelaskan kondisi pekerja yang belum memiliki serikat. Karenanya dapat 

87 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ps. 1 angka 23. 
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saja di dalam satu perusahaan yang mempekerjakan 500 (lima ratus) pekerja terjadi 
pemogokan walaupun belum ada serikat pekerja. Jadi pekerja sebagai pribadi, secara 
bersama-sama melakukan pemogokan. Namun jika di perusahaan itu sudah berdiri 
serikat pekerja pemogokan itu dapat saja direncanakan dan dilaksanakan oleh 
serikat pekerja yang bersangkutan. Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam bab 
sebelumnya, pengertian bersama-sama ini juga mencerminkan prinsip kolektifi sme 
sebagai prinsip yang utama dalam mogok, untuk memperkuat bargaining power pekerja 
dan mencegah pekerja dari tindakan balasan yang akan dilakukan oleh pengusaha.

c. Untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan

 Kolektifi tas yang sudah disinggung sebelumnya juga dimaksudkan untuk mengganggu 
kepentingan pengusaha dalam menjalankan perusahaan, sehingga “mogok” haruslah 
untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jika ada 30 pekerja yang 
menuntut kenaikan upah namun tindakan mereka itu tidak menyebabkan pekejaan 
terhenti  atau menjadi lebih lambat, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai 
“mogok”, karena tujuan mogok adalah untuk memaksa pengusaha mendengarkan 
dan  menerima tuntutan serikat  pekerja, caranya adalah dengan membuat pengusaha 
merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat.

Penggunaan hak mogok dibatasi oleh ketentuan Pasal 137 UU Ketenagakerjaan, yang 
menyatakan bahwa “..harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat 
gagalnya perundingan”. Pasal ini menggarisbawahi bahwa setiap pemogokan yang terjadi 
harus dilakukan secara sah, tertib dan damai. Maksud “secara sah” adalah bahwa mogok 
itu mengikuti tata cara, syarat prosedural yang ditentukan menurut undang-undang, 
sebagaimana dimuat dalam pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Lebih lanjut di dalam Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-233/MEN/2003 
Tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Pada Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor 233/
MEN/2003, dinyatakan bahwa Mogok Kerja tidak sah apabila dilakukan:

i. Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau

ii. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang beranggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan;

iii. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; 
dan/atau 

iv. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c dan d 
UU Ketenagakerjaan. 

Dalam Pasal 4 Kepemen 233/2003 dinyatakan bahwa gagalnya perundingan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau 
melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara 
tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja 
atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan 
oleh para pihak dalam risalah perundingan. 

Pengaturan-pengaturan tersebut berfungsi sebagai batasan-batasan dalam melaksanakan 
hak mogok guna meredam efek negatif dari hak mogok tersebut. Namun demikian, 
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walaupun dimungkinkan pengaturan tersebut dirasakan menyempitkan penggunaan 
pelaksanaan hak mogok. Pembatasan prosedural yang rigid dengan prosedur administratif 
yang banyak, memberikan hambatan tersendiri bagi para pekerja untuk melaksanakan hak 
mogoknya. 

Selain pembatasan prosedural, hak mogok juga meliputi aspek-aspek terkait dengan bentuk-
bentuk pembatasan yang sifatnya subtantif. Pembatasan tersebut, dilakukan berdasarkan 
pasal 139, Pasal 137 dan 145 UU Ketenegakerjaan. Pasal 139 UU Ketenagakerjaan memberikan 
larangan bagi pekerja yang terkait dengan kepentingan umum untuk melakukan mogok. 
Hal ini kemudian ditegaskan di dalam pasal 5 Kepmen 233/2003 melakukan pelarangan 
terhadap mogok yang dilakukan oleh pekerja/karyawan yang sedang bertugas, pada 
perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatannya membahayakan 
jiwa manusia. Mogok yang dilakukan dikualifi kasikan sebagai mogok yang tidak sah. Pada 
pasal 137 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “mogok kerja sebagai hak ……., dan damai 
sebagai akibat gagalnya perundingan”. Kata-kata dari gagalnya perundingan menunjukan 
bahwa mogok hanya dapat dilaksanakan ketika perundingan telah dilaksanakan, termasuk 
di dalamnya apabila perundingan sudah diminta namun salah satu pihak tidak merespon. 
Kemudian di dalam Pasal 145 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “dalam hal pekerja 
yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang 
sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja berhak mendapatkan upah”. Di 
dalam hal ini, seringkali formulasi kata-kata “…dalam melakukan tuntutan hak normatif 
yang sungguh dilanggar oleh pengusaha”, ditafsirkan sebagai bentuk pembatasan bahwa 
mogok hanya dilakukan untuk menuntut hak-hak normatif. Padahal, pembatasan yang 
demikian tidaklah tepat dan tidak ditujukan untuk membatasi hak mogok, namun hanya 
untuk memberikan hak upah bagi pekerja, jika alasan mogok terkait dengan hak normatif 
yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, maka perusahaan berkewajiban untuk 
tetap membayarkan upahnya. Terlebih lagi menjadi tidak tepat jika kemudian ditafsirkan 
sebagai alat untuk menilai keabsahan sebuah tindakan mogok. Hal ini dikarenakan, dalam 
Pasal 142 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan bahwa ketidaksahan sebuah aksi mogok 
hanya dapat dinilai dengan menggunakan ukuran yang terdapat di dalam Pasal 139 dan 
140 UU Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan larangan mogok bagi pekerja di sektor 
kepentingan umum dan proses prosedural yang perlu dilakukan untuk melaksanakan hak 
mogok.  

Baca Prinsip-Prinsip ILO tentang Hak Mogok (2000) Bernard Gernigong, Alberto Oderodan 
Horacio Guido halaman 10 s.d.17 (versi Inggris) untuk rincian ringkas tentang standard-
standar internasional untuk kondisi pada pelaksanaan hak mogok.
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Kutipan Dari Hasil Pengamatan Komite Ahli Tahun 2011 TentangPenerapan Konvensi ILO No.87 
Tahun 1948 (Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Berorganisasi) Oleh Indonesia.

Kondisi untuk pelaksanaan hak mogok. 

Kondisi untuk pelaksanaan hak mogok. Dalam komentar sebelumnya, Komite meminta 
Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengubah pasal 4 
Keputusan Menteri Nomor KEP.232/MEN/2003 sehingga adanya penemuan, apakah 
negosiasi telah gagal, yang merupakan kondisi untuk melaksanakan pemogokan sah, 
dapat dibuat baik oleh badan independen atau diserahkan kepada penentuan sepihak 
dari pihak yang bersengketa. Komite mencatat komentar Pemerintah bahwa pasal 4 
Keputusan Menteri Nomor KEP.232/MEN/2003 belum diubah karena bukan merupakan 
hambatan bagi pelaksanaan pemogokan, seperti yang diilustrasikan oleh banyak 
pemogokan yang terjadi. Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan dari Keputusan Menteri 
ini tidak melarang aksi mogok, tetapi untuk mengatur prosedur untuk pemogokan sesuai 
dengan pasal 140 UU No 13/2003. Komite mencatat pernyataan Pemerintah bahwa 
serikat pekerja dan pekerja itu sendiri bisa menentukan kapan pemogokan akan mulai 
dan berakhir dan bahwa, dengan demikian, pemogokan akan dilakukan sesuai dengan 
harapan mereka.

Bahwa Pemerintah tidak mengkomentari secara rinci pada kondisi legislatif untuk 
mengadakan mogok, Komite sekali lagi mengingatkan bahwa kondisi yang ditetapkan 
dalam hukum bagi pelaksanaan hak mogok tidak harus demikian. Bahwa pelaksanaan 
hak ini menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dalam prakteknya. Komite sekali 
lagi meminta Pemerintah untuk mengambil langkah guna memastikan bahwa undang-
undang sudah sesuai dengan Konvensi dengan membatalkan atau mengubah berbagai 
kondisi termasuk dalam prosedur pemogokan yang diatur dalam Keputusan Menteri 
Nomor KEP.232/MEN/2003.

Penyelesaian prosedur mediasi / konsiliasi. 

Komite meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
mengubah undang-undang untuk memastikan bahwa mediasi / konsiliasi proses hukum, 
yang saat ini membutuhkan waktu lebih dari 60 hari, tidak beroperasi sebagai prakondisi 
untuk pelaksanaan sah hak mogok. Komite mencatat informasi Pemerintah bahwa 
belum dirubahnya pasal 3 ayat (2), 4 ayat (4), 15 dan 25 dari Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Mengingat bahwa syarat 
untuk mengakhiri prosedur itu sampai 60 hari kerja (tiga bulan), sebagai prakondisi untuk 
pemogokan yang sah, akan menjadikan pelaksanaan hak untuk mogok sangat sulit atau 
bahkan tidak mungkin dalam prakteknya, Komite sekali lagi meminta Pemerintah untuk 
menunjukkan kebijakan yang diambil atau dimaksudkan untuk mengubah pasal 3 ayat 
(2), 4 ayat (4), 15 dan 25 dari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan cara yang: (i) mengurangi periode waktu yang 
diberikan untuk menyelesaikan mediasi / konsiliasi persidangan dalam kasus di mana 
penyelesaian mediasi / konsiliasi merupakan kondisi praktek hukum hak untuk mogok, 
atau (ii) memastikan bahwa mediasi / konsiliasi bukanlah suatu prasyarat praktek hukum 
hak untuk mogok.
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Tujuan pemogokan. 

Dalam komentar sebelumnya, Komite meminta Pemerintah untuk mengambil langkah 
yang diperlukan sehingga memungkinkan federasi serikat pekerja dan konfederasi untuk 
terlibat dalam aksi industri terkait dengan kebijakan sosial dan ekonomi secara umum. 
Komite mencatat komentar yang menyerang/mengkritisi Pemerintah oleh serikat pekerja 
dapat dilakukan selama mereka berhubungan dengan masalah pekerjaan sebagaimana 
diatur oleh ketentuan dan peraturan tentang ketenagakerjaan. Komite mencatat bahwa 
ini sekali lagi muncul untuk mengecualikan kemungkinan menggelar pemogokan pada 
kebijakan sosial dan ekonomi secara umum, serta mengingatkan bahwa organisasi yang 
bertanggung jawab untuk membela sosial-ekonomi pekerja dan kepetingan pekerjaan 
harus, pada prinsipnya, dapat menggunakan aksi mogok untuk mendukung posisi 
mereka dalam mencari solusi untuk mencari masalah yang menyebabkan tren kebijakan 
sosial dan ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap anggota mereka dan pada 
pekerja secara umum, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan, perlindungan sosial 
dan standar hidup. Komite meminta Pemerintah untuk menunjukkan dalam laporan 
berikutnya setiap kebijakan yang diambil atau dimaksudkan untuk memastikan bahwa 
federasi serikat pekerja dan konfederasi dimungkinkan terlibat dalam aksi industri terkait 
dengan pertanyaan dari kebijakan sosial dan ekonomi secara umum.

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli tentang Penerapan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi, Konferensi 
Perburuhan Internasional, Sesi ke-100, Jenewa, 2011, Laporan III(1A).

5.2.1  Bentuk-Bentuk Mogok 

Dalam pengaturan internasional, hak-hak mogok tidak terbatas pada subtansi yang 
disebutkan di dalam UU Ketenagakerjaan dan Kepmen 233/2003 tersebut. ILO selaku badan 
Ketenagakerjaan dunia, mengakui 2 (dua) jenis mogok, yaiu pemogokan sosial-ekonomi 
dan pemogokan solidaritas.

1. Pemogokan soal sosial-ekonomi 

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Committee on Freedom of Association)  menyatakan 
bahwa:

“the Committee concluded that the occupational and economic interests which 
workers defend through the exercise of the right to strike do not only concern better 
working conditions or collective claims of an occupational nature, but also the 
seeking of solutions to economic and social policy questions. Along the same lines, 
the Committee has stated that workers and their organizations should be able to 
express their dissatisfaction regarding economic and social matters affecting workers’ 
interests in circumstances that extend beyond the industrial disputes that are likely to 
be resolved through the signing of a collective agreement.”88

Pemogokan jenis ini mengajukan tuntutan sosial dan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya 
terbatas di dinding pabrik. Pemogokan jenis ini menuntut perubahan kebijakan ekonomi-
sosial negara, atau kebijakan lain yang mempengaruhi dan berdampak pada hidup pekerja. 

88 Bernard Gernigon, et.al., ILO Principles Concerning the Right to Strike, (Geneva: ILO, 1998), Hal. 14
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Pemogokan jenis ini menekankan bahwa pekerja adalah bagian dari masyarakat umum. 
Bahwa serikat pekerja hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, serta apa yang menjadi 
keprihatinan masyarakat disuarakan oleh serikat pekerja. 

Mengingat relasi yang sangat erat antara kondisi kebijakan secara sosial dan politik dengan 
kondisi tenaga kerja di setiap perusahaan, maka mogok terhadap kebijakan merupakan 
hal yang sangat esensial. Pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran terhadap 
kebebasan berserikat. ILO menyatakan:

In this connection, the Committee on Freedom of Association has stated that “a declaration 
of the illegality of a national strike protesting against the social and labour consequences 
of the government’s economic policy and the banning of the strike constitute a serious 
violation of freedom of association

The Committee [on Freedom of Association] has stated on many occasions that strikes at 
the national level are legitimate in so far as they have economic and social objectives and 
not purely political ones89

2. Pemogokan solidaritas (sympathy strike)

Pemogokan solidaritas adalah pemogokan yang dilakukan oleh serikat pekerja untuk 
mendukung tuntutan serikat pekerja lain dalam berhadapan dengan pengusahanya. Jadi, 
pihak yang dihadapi dalam pemogokkan jenis ini adalah pengusaha dari serikat pekerja lain 
yang didukungnya. Mungkin saja serikat pekerja tersebut kecil sehingga perlu dukungan dari 
serikat pekerja lain. Dengan pemogokan solidaritas, hubungan antar serikat pekerja diperat 
dan anggota menjadi merasakan betapa dirinya tidak berjuang sendirian. Dukungan serikat 
pekerja dalam mogok solidaritas ini juga secara implisit merupakan dukungan terhadap 
dirinya sendiri namun dengan keuntungan yang tidak langsung. ILO menyatakan:

“Where sympathy strikes are concerned, the crux of the issue is to decide whether 
workers may declare a strike for occupational, trade union or social and economic 
motives which do not affect them in a direct and immediate manner”.90

Pengaturan yang lebih fl eksibel justru diakomodasi di dalam UU 22/1957 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang juga mengakui adanya mogok solidaritas. Di 
dalam Pasal 1 huruf d point 2, dinyatakan:

“secara kolektif menghentikan pekerjaan atau memperlambat jalannya pekerjaan, 
sebagai akibat perselisihan ketenagakerjaan, dilakukan dengan maksud untuk 
menekan atau membantu golongan pekerja lain menekan supaya pengusaha 
menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan ketenagakerjaan.”

Komite Ahli ILO (Commitee of Experts) berpendapat bahwa pemogokan solidaritas dapat 
dibenarkan mengingat situasi kondisi dunia sekarang, derasnya arus globalisasi dan 
perkembangan arah konsentrasi perusahaan. Contohnya, bahwa banyak pabrik perusahaan 
multinasional yang beroperasi di berbagai negara dan akan sangat berguna apabila para 
pekerja dari berbagai tempat atau lokasi pabrik dapat saling mendukung. Ditegaskan oleh 

89 Ibid
90 Ibid, Hal. 15
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mereka bahwa pelanggaran umum atas pemogokan solidaritas dapat mengarah pada 
penyalahgunaan kekuasaan. Selengkapnya dikatakan bahwa:

“Sympathy strikes, which are recognized as lawful in some countries, are becoming 
increasingly frequent because of the move towards the concentration of enterprises, 
the globalization of the economy and the delocalization of work centres. While 
pointing out that a number of distinctions need to be drawn here (such as an exact 
defi nition of the concept of a sympathy strike; a relationship justifying recourse to this 
type of strike, etc.), the Committee considers that a general prohibition on sympathy 
strikes could lead to abuse and that workers should be able to take such action, 
provided the initial strike they are supporting is itself lawful”91

5.2.2. Pembatasan-Pembatasan terhadap Hak Mogok

Namun demikian, walaupun pengaturan internasional lebih fl eksibel di dalam melindungi 
hak mogok. Pembatasan terhadap hak mogok tetap bisa dilakukan oleh pemerintah. 
Terdapat beberapa kondisi yang diakui oleh ILO, sebagai pembatasan yang sah dalam 
pelaksanaan hak mogok, yaitu keadaan darurat nasional yang akut, pelayanan umum dan 
pelayanan-pelayanan yang sifatnya mendasar.92

Keadaan Darurat Nasional Yang Akut.

Pelarangan umum terhadap pemogokan dapat dibenarkan dalam keadaan darurat nasional 
yang akut untuk suatu jangka waktu yang terbatas. Lebih lanjut, Komite ILO menekankan 
pentingnya pembatasan tersebut tidak didasarkan pada diskresi pemerintah, namun 
kewenangan badan yang mandiri yang dipercayai oleh semua pihak yang bersangkutan.93 

Pelayanan Umum

Pembatasan ini terkait dengan status pekerja yang bekerja oleh negara, yakni, pegawai 
negeri sipil. Pada jenis pekerja dengan status seperti ini pemogokan dapat dibatasi atau 
bahkan dilarang dalam hal pelayanan umum atau dalam hal pelayanan yang bersifat 
mendasar sepanjang suatu pemogokan dapat menyebabkan kesukaran yang serius 
terhadap masyarakat nasional dan dengan ketentuan bahwa pembatasan tersebut disertai 
dengan jaminan-jaminan pengganti tertentu.94 

Pelayanan-Pelayanan Yang Sifatnya Mendasar

Untuk menentukan situasi-situasi di mana suatu pemogokan dapat dilarang, kriteria yang 
harus diterapkan adalah adanya suatu ancaman yang jelas dan akan terjadi terhadap jiwa, 
keselamatan atau kesehatan pribadi dari keseluruhan atau sebagian penduduk. Pelayanan-
pelayanan mendasar tersebut dalam pengertian yang sempit bergantung pada kondisi-
kondisi tertentu di suatu negara. Berikut beberapa jenis pekerjaan yang dianggap sebagai 
memiliki sifat pelayanan yang mendasar, yaitu, pengendali lalu lintas udara, guru atau 
yang bekerja pada sektor pendidikan, profesi dapat membahayakan jiwa, keselamatan atau 
kesehatan pribadi penduduk.95

91 Ibid, Hal. 16
92 ILO, Kebebasan Berserikat, Op Cit, hlm.143 - 147
93 Ibid
94 Ibid
95 Ibid
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 Pengamatan ILO mengenai pembatasan pengambilan hak untuk mogok di Indonesia 

Kutipan Dari Hasil Pengamatan Komite Ahli Tahun 2011 TentangPenerapan Konvensi Ilo No.87 
Tahun 1948 (Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Berorganisasi) Oleh Indonesia.

Pembatasan hak mogok dalam pelayanan kereta api. 

Dalam komentar sebelumnya, Komite meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja layanan kereta api sepenuhnya dapat 
melaksanakan hak untuk mogok tanpa denda. Komite mencatat komentar Pemerintah 
bahwa Pasal 139 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tidak hanya 
terkait dengan pekerja kereta api tetapi juga untuk pekerja di rumah sakit, pemadam 
kebakaran, pengendali pintu air, kontrol lalu lintas udara dan pengurus mercu suar, 
karena pemogokan dari pekerja-pekerja ini akan membahayakan keselamatan manusia. 
Mengingat sekali lagi bahwa kereta api layanan umumnya tidak dapat dianggap sebagai 
layanan penting, Komite meminta Pemerintah untuk menunjukkan langkah yang diambil 
atau dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pekerja kereta api hanya tercakup 
dalam Pasal 139 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, dan pekerja 
layanan kereta api memiliki hak mogok terbatas.

Sanksi untuk aksi mogok. 

Komite meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa sanksi untuk aksi mogok yang ilegal tidak sebanding dengan 
keseriusan pelanggaran. Komite mencatat komentar Pemerintah bahwa pasal 185 dari 
Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur keyakinan pidana untuk pelanggaran 
dari pasal 139 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi hanya berlaku untuk bagian 
tertentu. Komite mengingatkan kembali bahwa tidak ada sanksi pidana harus dijatuhkan 
terhadap seorang pekerja karena telah melakukan aksi mogok damai dan karena itu 
tindakan penahanan tidak boleh dikenakan atas setiap perbuatannya. Sanksi tersebut 
bisa dipertimbangkan apalagi selama aksi mogok terjadi kekerasan terhadap orang 
atau properti atau pelanggaran serius lainnya dan tindakan tersebut dapat dikenakan 
sanksi berdasarkan undang-undang . Namun demikian, bahkan tanpa adanya kekerasan, 
jika pemogokan memiliki efek membuat pemogokan tidak sah, sanksi pendisiplinan 
proporsional dapat dikenakan terhadap pemogok. Komite karena itu meminta 
Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengubah Undang-
undang Ketenagakerjaan sehingga membawa kesesuaian dengan prinsip tersebut di 
atas.

Komite meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa pekerja yang mogok tidak dianggap mengundurkan diri karena 
adanya perintah untuk “kembali bekerja” oleh pengusaha, sebelum adanya sebuah 
temuan oleh badan independen bahwa mogok tersebut tidak sah. Komite mencatat 
informasi yang diberikan oleh Pemerintah bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri 
KEP.232/MEN/2003 berkaitan dengan perintah “kembali bekerja” memungkinkan adanya 
jalan ke pengadilan kerjasama industri yang menghindari kemungkinan kesewenang-
wenangan dari pihak pengusaha. Mengingat bahwa pelaksanaan dalam hasil Keputusan 
Menteri bahwa pekerja menanggung risiko pemecatan sementara legalitas mogok tidak 
diselesaikan, Komite sekali lagi meminta Pemerintah untuk mengubah Pasal 6 ayat 
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(2) dan (3) Keputusan Menteri Nomor KEP.232/MEN/2003 untuk memastikan bahwa 
pengusaha hanya dapat menerbitkan kembali “perintah kembali bekerja” untuk pekerja 
setelah sebuah badan independen telah menetapkan bahwa pemogokan tersebut tidak 
sah.

Source: ILO: Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International 
Labour Conference, 100th Session, Geneva, 2011, Report III(1A)

5.2.3 Standar Internasional mengenai Pembatasan Hak Mogok - 
 Layanan Minimum

Situasi di mana layanan minimal dapat dikenakan

Komite Kebebasan Berserikat menganggap bahwa “keselamatan pelayanan minimal” 
dapat diterapkan dalam semua kasus aksi mogok untuk memastikan keselamatan 
orang, pencegahan kecelakaan dan keselamatan mesin serta peralatan. Di mana 
“layanan operasional minimal” yang bersangkutan, yaitu orang dimaksudkan untuk 
mempertahankan tingkat produksi tertentu atau jasa dari perusahaan atau institusi di 
mana mogok berlangsung, Komisi Kebebasan Berserikat telah menyatakan bahwa:

“Pembentukan layanan minimal dalam kasus pemogokan hanya memungkinkan 
pada saat: (1) layanan interupsi yang akan membahayakan kehidupan, keselamatan 
pribadi atau kesehatan keseluruhan atau sebagian dari masyarakat (layanan esensial 
dalam pengertian yang tegas ), (2) layanan yang tidak esensial dalam pengertian 
istilah yang seksama tapi di mana tingkat dan durasi aksi mogok seperti untuk 
mengakibatkan krisis nasional yang genting membahayakan kondisi kehidupan 
normal masyarakat; dan (3 ) pelayanan publik yang pada dasarnya penting”.96 

Misalnya, Komisi telah menetapkan bahwa layanan operasional minimal dapat dibuat, 
misalnya, untuk layanan feri antar pulau; layanan yang disediakan oleh Perusahaan 
Pelabuhan Nasional; layanan transportasi bawah tanah; layanan transportasi penumpang 
dan barang komersial; layanan transportasi kereta api; layanan pos; perbankan; sektor 
minyak dan Mint nasional.97 

Dalam hal penetapan pelayanan minimum yang harus dipelihara dan jumlah minimal 
pekerja, Komite Kebebasan Berserikat menganggap bahwa hal ini harus melibatkan 
tidak hanya pegawai publik, tetapi juga pengusaha dan organisasi pekerja yang 
terkait. Ini tidak hanya memungkinkan pertukaran pandangan pada situasi tertentu di 
mana dapat dianggap sebagai layanan minimum yang benar-benar diperlukan, tetapi 
juga berkontribusi untuk menjamin bahwa ruang lingkup pelayanan minimum tidak 
mengakibatkan pemogokan menjadi tidak efektif dalam prakteknya karena dampaknya 
yang terbatas dan untuk menghilangkan kesan bahwa dalam organisasi serikat pekerja 
pemogokan dapat dilakukan karena adanya layanan minimal dan yang lebih baik secara 
sepihak tetap memberikan layanan minimum.

96 Ibid., para. 556.
97 Beberapa contoh muncuil di ibid., paragraf 563 sampai 568
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Komite telah menunjukkan pentingnya untuk memelihara ketentuan-ketentuan mengenai 
pelayanan minimum terutama untuk ditetapkan secara jelas, diterapkan secara tegas 
dan diberitahukan kepada mereka yang bersangkutan tepat waktu.98

Dalam hal aksi mogok di sektor layanan publik, jika ada ketidaksepakatan antara 
para pihak mengenai jumlah dan tugas pekerja yang bersangkutan dalam pelayanan 
minimal, Komite berpendapat bahwa “undang-undang harus mengamanatkan untuk 
setiap perselisihan tersebut agar diselesaikan oleh badan independen dan bukan oleh 
kementerian tenaga kerja atau pelayanan perusahaan publik yang bersangkutan”.99

Sehubungan dengan pertimbangan setelah mogok apakah layanan minimum 
berlebihan karena mereka melampaui apa yang diperlukan, Komite telah menyatakan 
bahwa “keputusan defi nitif [...] dibuat dengan pengetahuan yang sepenuhnya tentang 
fakta-fakta dapat diucapkan hanya oleh peradilan berwenang, sejauh itu tergantung, 
khususnya, pada pengetahuan mendalam tentang struktur dan fungsi perusahaan dan 
instansi yang bersangkutan dan dari dampak nyata dari aksi mogok”.100

Posisi Komite Para Ahli tentang layanan operasional minimal (yang diterima di layanan 
penting dalam pengertian yang seksama ketika undang-undang tidak melarang aksi 
mogok tapi membebankan pelayanan minimum dan dalam setiap acara, di semua 
perusahaan dan lembaga yang menyediakan “layanan mendasar bagi publik”) fi tur di 
bagian akhir dari bagian dalam artikel ini tentang klarifi kasi terminologis tentang layanan 
mendasar masyarakat. Ini dikembangkan dalam paragraf berikut: 

”Dalam pandangan Komite, layanan tersebut harus memenuhi minimal dua syarat. 
Pertama, dan aspek ini adalah yang terpenting, harus benar-benar dan secara eksklusif 
menjadi layanan minimum, yaitu satu yang terbatas pada kegiatan yang benar-benar 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau persyaratan minimum 
pelayanan, dengan tetap menjaga efektivitas tekanan yang akan mempengaruhi. Kedua, 
karena sistem ini membatasi salah satu sarana penting dari tekanan yang tersedia bagi 
pekerja untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan sosial mereka, organisasi 
mereka harus dapat, jika mereka menghendaki, untuk berpartisipasi dalam menentukan 
layanan tersebut, bersama dengan pengusaha dan otoritas publik”. 

Akan sangat diinginkan apabila negosiasi pada defi nisi organisasi pelayanan minimum 
untuk tidak diadakan selama perselisihan ketenagakerjaan, sehingga semua pihak 
dapat meneliti masalah ini dengan obyektivitas yang diperlukan dan perlu adanya 
keterpisahan . Para pihak juga mungkin membayangkan pembentukan badan kerjasama 
atau independen yang bertanggungjawab untuk memeriksa kesulitan yang diangkat 
oleh defi nisi dan aplikasi dari seperti layanan minimum dan diberdayakan untuk 
mengeluarkan keputusan dilaksanakan dengan cepat dan tanpa formalitas.101 

Sumber: Bernard Gernigon et al, Prinsip-Prinsip ILO tentang Hak untuk Mogok, 2000 (Geneva) hlm16-17 

98 Ibid., paragraf. 560 dan 559.

99 Ibid., para. 561.

100  Ibid., para. 562.

101 LO, Kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Survei Umum tentang laporan mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan 
Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87), dan Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98). Laporan III (Bagian 4B), 
Konferensi Perburuhan Internasional, Sesi ke-81, tahun 1994. Jenewa, para. 161.
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5.3. PROSEDUR PELAKSANAAN MOGOK

Menurut aturan undang-undang ketenagakerjaan, mogok terjadi secara sah bila sudah 
memenuhi 2 unsur baik secara tindakan/kegiatan dan prosedur/tata cara. Bila kedua hal itu 
terpenuhi maka serikat pekerja baru boleh merencanakann pemogokan. 

Ketentuan administratif  itu diatur dalam pasal 140 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang menentukan bahwa sekurang-kurangnya 
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat 
pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Adapun isi surat pemberitahuan 
tersebut menurut pasal 140 ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diadakan mogok kerja;

b. Tempat mogok kerja;

c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris 
serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Namun, jika di perusahaan itu belum terdapat serikat pekerja, maka surat tersebut 
ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau 
penanggung jawab mogok. Menurut aturan hukum itu, apabila semua aturan administrasi 
itu telah terpenuhi maka mogok telah “sah”.

Ketika serikat telah menjalankan aksi mogok, diperbolehkan untuk mengajak para pekerja 
lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung. Namun, pasal 138 ayat 1 
UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tindakan demikian harus “dilakukan dengan tidak 
melanggar hukum.”

Pelanggaran terhadap ketentuan prosedural tersebut dapat menyebabkan ketidakabsahan 
suatu aksi mogok yang membawa konsekuensi-konsekuensi hukum. Akibat mogok tidak 
sah ini pekerja dianggap mangkir.102 Kepmen 232/2003 juga memerintahkan pengusaha 
untuk melakukan pemanggilan kembali bekerja pada pekerja yang mogok sebanyak 2 
(dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara patut dan tertulis  
dalam ayat (2). Bagi pekerja yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana di atas maka 
dianggap mengundurkan diri ayat  (3).103 Disamping itu, untuk mogok “tidak sah” yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya 
tersebut dikualifi kasikan sebagai “kesalahan berat” dalam pasal 7 ayat (2).104

Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 140 ayat (4) selanjutnya juga memberikan kuasa 
kepada pengusaha untuk dapat melakukan beberapa tindakan jika terjadi mogok tidak 
sah: 

102 Republik Indonesia. Kepmenakertrans No. 232 tahun 2003. Pasal 6 ayat (1).
103 Ibid., Pasal 6 ayat (2) & (3). 

104 Sebagaimana diatur dalam 158 ayat (3) undang-undang ketenagakerjan, pekerja yang di-PHK karena “kesalahan berat” dianggap 
tidak berhak atas uang pesangon, dan hanya berhak atas “uang penggantian hak” (separti cuti tahunan yang belum diambil dan 
belum gugur, biaya atau ongkos pulang ke tempat di mana buruh diterima bekerja, penggantian perumahan dan pengobatan 
sebesar 15% dari pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, termasuk hal-hal lain yang ditetapkan dalam PKB).
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“dalam hal mogok kerja dilakukan…[secara tidak sah] maka demi menyelamatkan 
alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara 
dengan cara:

1. melarang para pekerja yang melakukan mogok kerja berada di lokasi kegiatan 
proses produksi; atau

2. bila dianggap perlu melarang pekerja yang mogok kerja berada di lokasi 
perusahaan”.

Jadi oleh undang-undang ketenagakerjaan, pengusaha diberi kuasa untuk tidak membiarkan 
terjadinya mogok di dalam pabrik dan memilih untuk hanya mempekerjakan beberapa 
pekerja saja yang “diisolasi” dari rekan-rekan pekerja mereka yang melakukan mogok. 

Ketidakabsahan mogok seringkali digunakan oleh perusahaan untuk melakukan sebuah 
tindakan balasan, walaupun pada dasarnya hukum melarang tindakan balasan ini,105 
dengan mempersoalkan keabsahan mogok yang dilakukan oleh pekerja. Bahkan di dalam 
beberapa kasus pengusaha melakukan gugatan hukum kepada serikat pekerja atas dasar 
perbuatan melawan hukum dikarenakan melakukan mogok, yang menimbulkan kerugian 
bagi perusahaan, seperti yang dilakukan hotel Shangrila kepada 7 pengurus Serikat Pekerja 
Mandiri Hotel tersebut.106

105 Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 144 UU Ketenagakerjaan
106 http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/11/12/HK/mbm.20011112.HK85137.id.html
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5.4  PERAN APARAT KEAMANAN, PEKERJA & PENGUSAHA

Ketika ada pemogokan, terutama jika melibatkan aksi massa, polisi sering terlibat dalam 
menjamin ketertiban umum dan menjaga masyarakat. Peran polisi adalah untuk memastikan 
bahwa pemogokan berjalan dengan tertib sehingga negosiasi untuk menyelesaikan 
perselisihan tersebut dapat berjalan dengan lancar, bagaimanapun polisi harus tetap netral 
dan tidak campur tangan dalam proses perundingan.

Salah satu prinsip mendasar pelaksanaan hak mogok tertuang di dalam Pasal 137 UU 
Ketenagakerjaan, yakni bahwa hak mogok dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. 
Untuk menjamin terlaksananya tersebut maka diperlukan pelaksanaan peran dan tanggung 
jawab aparat keamanan (polisi), pekerja dan pengusaha di dalam pelaksanaan mogok kerja. 
Peran polisi secara normatif diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2005 tentang 
Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakan Hukum dan 
Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial. 

Secara umum, Perkap tersebut menyebutkan bahwa polisi memiliki peran sebagai berikut:

Mempertahankan hubungan baik dengan lembaga pemerintah terkait yang • 
bertanggungjawab menangani masalah ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, serikat 
pekerja untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai perselisihan 
industrial serta rencana melakukan mogok, unjuk rasa atau penutupan perusahaan;

Penempatan kesatuan Polri dalam perselisihan industrial dengan tujuan menyediakan • 
perlindungan dan pelayanan dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban umum, 
dan menegakkan hukum serta memastikan pelaksanaan hak pekerja dan pengusaha 
untuk mogok, berunjukrasa dan menutup perusahaan secara damai;

Tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih;• 

Berprinsip bahwa semua pihak berkedudukan sama dihadapan hukum;• 

Memposisikan para pihak tersebut bukan sebagai lawan satu sama lain melainkan • 
sebagai mitra dalam mencari ketentraman industrial dan keadilan sosial

Tidak melibatkan diri dalam perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial • 
apapun; dan

Melakukan tindakan kepolisian yang bersifat tegas dan terukur hanya apabila terdapat • 
ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban umum atau tindakan kriminal.

Polisi bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan bagi mereka yang 
mengungkapkan opini mereka di depan umum. Ketika opini diungkapkan di depan umum 
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, polisi, dapat membubarkan 
kegiatan tersebut. Jika salah satu peserta melakukan apa pun yang melanggar hukum, 
mereka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
Ini adalah tanggung jawab polisi untuk menangani situasi jika tindakan kriminal seperti 
vandalisme, penyiksaan, penyanderaan, tindakan menyinggung atau penculikan, terjadi. 
Tindakan polisi harus diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap 
pihak dianggap bertanggung jawab.
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Dalam setiap perselisihan hubungan industrial, posisi pemerintah sudah seharusnya dalam 
posisi yang netral dan tidak memihak. Demikian pula dengan Polri, netralitas di dalam 
mengawal aksi industrial menjadi syarat penting untuk membantu memfasilitasi proses 
perundingan yang macet. Namun disisi lain, ketegasan dalam memelihara ketertiban umum 
merupakan prinsip umum yang harus ditegaskan bagi peran posisi. Peran ini penegakan 
hukum, berupa tindakan kepolisian, hanya boleh dilakukan jika ada ancaman terhadap 
ketertiban umum dan tidak boleh ditujukan sebagai alat untuk menghentikan pemogokan 
dan menghalangi kebebasan publik yang sifatnya mendasar.107 

Untuk tenaga kerja yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan selama 
perselisihan hubungan industrial, polisi, dalam kapasitasnya sebagai peneliti utama (pasal 
6, ayat 1 (a) dari Hukum Acara Pidana) berhak untuk melakukan investigasi (lihat juga pasal 
182, ayat (1) UU No.13/2003). Selanjutnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan 
bahwa selain polisi, pengawas ketenagakerjaan juga diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik   Sipil di bawah koordinasi dan pengawasan polisi.

Pada dasarnya tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak mogok untuk dilakukan secara 
tertib merupakan tanggung jawab utama dari pekerja dan pengusaha. Peran pimpinan 
pekerja ataupun pengurus serikat pekerja menjadi sentral, di dalam menciptakan situasi yang 
tertib tersebut. Salah satu tanggung jawab utama dari pemimpin pekerja ataupun serikat 
pekerja ialah untuk memastikan kebebasan bagi para pekerja lainnya untuk tidak diajak 
secara paksa melakukan aksi industrial, terlebih dengan cara kekerasan. Namun demikian, 
para pimpin pekerja ataupun pengurus serikat pekerja dapat memberikan dorongan dan 
mengajak pekerja lainnya untuk bergabung dengan tanpa adanya ancaman ataupun upaya 
kekerasan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. 
Setiap upaya pembujukan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan merupakan tindak 
kriminal, dan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup hak untuk mogok.108

Lihat juga Prinsip-prinsip ILO tentang Hak Mogok (2000) Bernard Gernigong, Alberto Odero 
and Horacio Guido halaman 24s.d.33(Inggris) (Cek versi Bahasa version)

107 International Labour Organization (ILO), Kebebasan Berserikat: Intisari keputusan-keputusan dan Prinsip-Prinsip Komite Kebebasan 
Berserikat Badan Pimpinan ILO, Op Cit, par 651, hlm, 160 

108 Ibid

Kutipan dari pengamatan 2011 dari Komite Para Ahli tentang penerapan Konvensi ILO No.87 
tahun 1948 (Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi) oleh Indonesia.

Komite mencatat komentar yang dibuat oleh Konfederasi Serikat Dagang I(ITUC) dalam 
komunikasi tertanggal 26 Agustus 2009 berkenaan dengan penangkapan dan kekerasan 
oleh polisi, pemecatan dan tindakan pembalasan terhadap aksi mogok. Komite meminta 
Pemerintah untuk memberikan pengamatan atas hal tersebut.

Sumber: ILO: Laporan Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Konferensi Ketenagakerjaan Internasional, 
Sesi ke-100, Jenewa, 2011, Laporan III (1A)
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Bentrok Antar-pekerja, Empat Luka-luka

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Tangerang - Empat orang pekerja mengalami luka-luka dan dilarikan ke 
rumah sakit akibat bentrokan antara dua kelompok pekerja di pabrik sepatu PT Asia 
Dwimitra Industri (ADI) di Jalan Raya Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, 
Jumat, 27 Januari 2012.

Keempat pekerja yang terluka itu bernama Agus Rusli, 31 tahun, karyawan Karoseri HSB, 
warga Kampung Cadas, Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang; 
Dadih, 25, karyawan PT MTU Caringin, warga Kampung Bungaok Rt. 03/ 03 Desa 
Caringin, Kecamatan Legok; Sudarto, 46, karyawan PT ADI, warga Desa Margasari, Rt 
01/ 02, Kecamatan Balaraja; Joko, 29, karyawan PT ADI, warga Kampung Palasari, Desa 
Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

Agus Rusli menderita luka memar pada bagian punggung serta tangan kanan bengkak 
dan rusuk sebelah kiri patah. Dadih menderita luka pada mulut, gigi atas patah, tulang 
belikat memar, dan tangan kanan bengkak. Sudarto menderita luka pada dahi, dan Joko 
luka memar pada bagian dada dan punggung.

Bentrok berawal ketika sekitar 200 pekerja melakukan sweeping ke produsen sepatu 
itu untuk mengajak para karyawan mogok kerja. Namun ajakan tersebut ditolak oleh 
kelompok pekerja lain PT ADI. Penolakan itu pun membuat situasi menjadi tegang. 
Kelompok pekerja yang merasa tidak senang permintaannya ditolak, langsung bergerak 
menyerang.

Balok kayu dan batu pun langsung beterbangan ke arah kelompok pekerja PT ADI. 
Tak hanya itu, kelompok pekerja penyerang juga merusak pos satpam di perusahaan 
itu. “Bentrokan terjadi sekitar 20 menit. pekerja yang menyerang sempat mengepung 
kelompok pekerja yang berada di dalam PT ADI. Keributan baru mereda setelah petugas 
kepolisian datang ke lokasi,” ujar Agus, warga sekitar PT ADI yang sekaligus menjadi 
saksi mata kejadian itu.

Kepala Kepolisian Resor Kota Tangerang Komisaris Besar Bambang Priyo Anggodo 
membantah jumlah korban akibat peristiwa itu empat orang. ”Cuma satu orang, itu pun 
luka ringan,” katanya. Ia juga membantah bahwa peristiwa itu disebut bentrokan. ”Itu 
hanya salah paham dan sekarang sudah kondisif,” katanya.

JONIANSYAH

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/01/27/083380091/Bentrok-Antar-Buruh-Empat-Luka-Luka
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5.4.1  Peran Pemberi Kerja di dalam Pemogokan

Peran pengusaha memiliki peran yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin situasi yang 
kondusif dalam pelaksanaan hak mogok, yakni dengan menghormati, hak pekerja untuk 
melakukan mogok yang dilakukan secara sah. Pengusaha dilarang oleh undang-undang 
untuk menghalang-halangi hak mogok dari pekerja ataupun melakukan tindakan-tindakan 
balasan, seperti pemotongan upah yang tidak adil akibat mogok, seperti melakukan 
pemotongan upah melebihi jangka waktu dari pemogokan. Hal ini dapat menciptakan 
tindakan yang tidak kondusif terhadap hubungan-hubungan ketenagakerjaan yang 
harmonis.109 Tindakan balasan juga dapat berupa pemberian bonus bagi para pekerja 
yang tidak terlibat dalam aksi mogok juga merupakan bentuk diskriminasi yang dapat 
menghambat pelaksanaan aktivitas serikat pekerja untuk menyelenggarakan kegiatan 
mereka.110  

Selain hal tersebut, dalam menghadapi perundingan yang gagal ataupun aksi mogok yang 
tidak sah, perusahaan memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 140 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yaitu:

a. Melarang para pekerja yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; 
atau

b. Bila dianggap perlu melarang pekerja yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Hak lain dari perusahaan adalah tindakan penutupan perusahaan yang diatur di dalam 
Pasal 146 UU Ketenagakerjaan. Namun, tindakan penutupan ini tidak bisa dibenarkan 
sebagai tindakan balasan sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja dan/
atau serikat pekerja.111 Tindakan ini merupakan bentukan pelanggaran terhadap kebebasan 
bekerja dari orang-orang yang tidak melaksanakan pemogokan dan mengabaikan 
kebutuhan mendasar dari perusahaan.112

Terdapat beberapa hal prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan penutupan 
perusahaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 UU Ketenagakerjaan, yakni:

a. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja dan/atau serikat 
pekerja, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat 
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan dilaksanakan

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (• lock 
out);
Alasan dan sebab melakukan penutupan perusahaan• 

UU Ketenagakerjaan membatasi, bahwa tindakan penutupan tidak dapat dilakukan 
terhadap perusahaan-perusahaan yang melindungi kepentingan umum dan/atau jenis 
kegiatan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan 
keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat 

109 Ibid, par.654-655
110 Ibid par. 675
111 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 146 ayat (2) .
112 International Labour Organization (ILO), Kebebasan Berserikat: Intisari keputusan-keputusan dan Prinsip-Prinsip Komite Kebebasan 

Berserikat Badan Pimpinan ILO, Op Cit, par.674, hlm.166
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pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas 
bumi, serta kereta api.113

 Kotak pada penilaian dari Manila tentang tindak pencegahan.

113 Ibid. Republik Indonesia. UU No. 13 Tahun 2003.Ps.147

Negara: Republik Filipina 

PHIMCO Industries Inc vs PHIMCO Industries Labor Association (PILA), Mahkamah Agung 
Republik Filipina, 11 Agustus 2010, GR No.170830

Dikatakan bahwa pemogokan tidak sah karena pekerja yang mogok memblokir pintu 
masuk dan keluar dari tempat perusahaan, dan melibatkan ancaman, paksaan dan 
intimidasi.

Pengadilan memutuskan mendukung pekerja (PHIMCO) dengan alasan berikut:

Persyaratan mogok yang sah

“Keputusan untuk menyatakan pemogokan harus dilakukan secara bertanggung jawab 
dan harus selalu beristirahat secara rasional, bebas dari emosi, dan tidak terbawa oleh 
emosi dan amukan kepala panas, melainkan harus fokus pada kepentingan serikat yang 
sah. Agar sah, pemogokan tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan umum, dan 
harus dikejar dalam batas-batas hukum. Hak untuk mogok sebagai sarana untuk mencapai 
keadilan sosial tidak pernah dimaksudkan untuk menindas atau menghancurkan siapa 
saja, apalagi pengusaha. Sejak pemogokan tidak saja mempengaruhi hubungan antara 
pekerja dan manajemen tetapi juga mempengaruhi perdamaian umum dan kemajuan 
masyarakat, hukum telah memberikan pembatasan hak untuk mogok. “Pengadilan 
melanjutkan untuk menentukan persyaratan hukum nasional untuk pemogokan secara 
hukum dan menemukan bahwa secara prosedural, semua persyaratan untuk mogok 
terpenuhi.

Pemogokan mungkin tidak sah untuk tindakan-tindakan yang dilarang

Meskipun dengan adanya validitas tujuan pemogokan serta memenuhi persyaratan 
prosedural, pemogokan masih dapat dinyatakan ilegal ketika sarana yang digunakan 
ilegal. Berarti menjadi ilegal ketika pemogokan tersebut mencakup dalam Larangan dalam 
Pasal 264 (e) dari Kode Tenaga Kerja yang menyebutkan: Tidak ada orang yang terlibat 
dalam tindak pencegahan akan melakukan segala perbuatan kekerasan, paksaan atau 
intimidasi atau menghalangi masuknya bebas atau jalan keluar dari tempat pengusaha 
untuk tujuan yang sah, atau menghalangi jalan utama publik.

Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, pengadilan mendapatkan aksi mogok PILA ilegal. 

Sementara pemogokan belum dirusak oleh kekerasan dan intimidasi paten, tindak 
pencegahan yang petugas dan anggota PILA lakukan sebagai bagian dari kegiatan mogok 
mereka, secara efektif memblokir jalan masuk dan jalan keluar dari tempat PHIMCO itu, 
sehingga mencegah pekerja yang tidak mogok serta kendaraan perusahaan memasuki 
kompleks PHIMCO. Dengan cara ini, para pelaku tindak pencegahan melanggar Pasal 
264 (e) dari Kode Tenaga Kerja.
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Bukti menunjukkan bahwa para pelaku tindak pencegahan sedang melakukan 
pencegahan di gerbang perusahaan. Sifat obstruktif dari para pelaku itu diperburuk 
oleh penempatan bangku, dengan para pelaku berdiri di atas, tepat di depan sayap 
terbuka gerbang perusahaan, jelas menghalangi pintu masuk dan keluar dari kompleks 
perusahaan. Dengan blokade manusia virtual dan penghalang fi sik yang nyata (bangku 
dan struktur darurat baik di luar maupun di dalam gerbang), pekerja yang tidak ikut aksi 
mogok serta kendaraan mereka dan juga kendaraan perusahaan, tidak bebas untuk keluar 
masuk dari kompleks perusahaan dan terganggu oleh garis pencegahan tersebut. Hak 
ini, dengan sendirinya, membuat kegiatan pencegahan tersebut dilarang. Para pemogok 
mungkin tidak agresif mengganggu jalan keluar masuk dari kompleks perusahaan atau 
menghalangi jalan utama publik; tindak pencegahan menjadi tidak damai karena trotoar 
atau pintu masuk ke tempat usaha terhambat oleh para pelaku tindak pencegahan yang 
berparade dalam bentuk lingkaran atau berbaring di trotoar.

Ditemukan bahwa sementara tindakan pencegahan itu bergerak, gerakan-gerakannya 
berupa gerakan berputar, sangat dekat dengan gerbang, dengan para pemogok dalam 
formasi tangan ke bahu tanpa istirahat di dalam barisan mereka, sehingga mencegah 
para pekerja yang tidak mogok serta kendaraan untuk keluar dan masuk. Didukung 
oleh bangku dan penghalang, apa yang serikat pekerja tunjukkan merupakan strategi 
yang sangat persuasif dan diam-diam mengintimidasi yang tujuan utamanya adalah 
melumpuhkan kegiatan perusahaan, tidak semata-mata oleh penghentian kerja para 
pekerja yang berpartisipasi, tapi dengan mengecualikan para pejabat perusahaan dan 
pekerja yang tidak mogok dari akses ke dan keluar dari lokasi perusahaan. Tidak diragukan 
lagi, pemogokan tersebut menyebabkan kerusakan terhadap kegiatan perusahaan

Intimidasi

Dalam referensi yurisprudensi Amerika, Mahkamah menetapkan bahwa apa yang 
merupakan intimidasi yang melanggar hukum tergantung pada keseluruhan keadaan. 
Kekuatan dipaksakan setara dengan kekuatan dilaksanakan. Mungkin ada intimidasi yang 
melanggar hukum tanpa ancaman langsung atau tindakan kekerasan yang berlebihan. 
Kata-kata atau tindakan yang dihitung dan dimaksudkan untuk menyebabkan orang biasa 
menjadi takut cedera, terhadap orang, usaha maupun hartanya setara dengan ancaman. 
Cara di mana para petugas dan anggota serikat pekerja melakukan pemogokan dalam 
kasus ini telah menciptakan semacam suasana menakutkan sehingga pekerja yang tidak 
mogok dan bahkan kendaraan perusahaan tidak berani melewati garis pemogokan, 
bahkan dengan intervensi polisi. Mereka yang berani melewati garis tindak pencegahan 
dihentikan.

Tanggungjawab pejabat serikat pekerja dan pekerja

Pengadilan membuat perbedaan antara anggota serikat pekerja dan pekerja umum 
yang berpartisipasi dalam pemogokan. Pekerjaan seorang pekerja biasa yang mogok 
tidak dapat dihentikan oleh pengusaha mereka hanya karena partisipasi mereka dalam 
pemogokan ilegal; harus ada bukti untuk menunjukkan bahwa pekerja juga melakukan 
tindakan ilegal selama pemogokan. Beda halnya dengan Petugas serikat buruh yang 
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diberikan standar yang lebih tinggi. Terbukti pula bahwa pengusaha memiliki hak untuk 
mengakhiri kerja petugas serikat buruh, tidak saja ketika mereka benar-benar melakukan 
tindakan ilegal selama mogok tetapi juga ketika mereka secara sadar berpartisipasi dalam 
pemogokan ilegal. Pemberhentian tersebut anggota serikat, harus, namun mengikuti 
prosedur hukum.

1.  Pengantar

(1)  Kode praktek yang baik ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman praktis 
tentang tindak pencegahan dalam mendukung setiap pemogokan yang dilindungi 
atau bertentangan dengan penutupan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menjadi panduan bagi mereka yang dapat merenungkan, mengorganisir atau 
mengambil bagian dalam pemogokan dan bagi mereka yang sebagai pengusaha 
atau pekerja atau anggota masyarakat umum yang mungkin terpengaruh olehnya.

(2)  Pasal 17 dari Konstitusi mengakui hak untuk berkumpul, untuk berdemonstrasi, 
untuk mogok dan untuk menyampaikan petisi. Hak konstitusional hanya dapat 
dilaksanakan dengan damai dan tidak bersenjata. Pasal 69 dari Undang-undang 
Hubungan Ketenagakerjaan Nomor 66 Tahun 1995, berusaha untuk memberikan efek 
terhadap hak ini sehubungan dengan pemogokan untuk mendukung pemogokan 
atau penutupan perusahaan yang dilindungi

(3)  Kode ini tidak memaksakan kewajiban hukum dan kegagalan untuk mengamati 
hal itu tidak dengan sendirinya membuat orang bertanggung jawab dalam setiap 
proses. Tapi pasal 69 ayat (5) (d) dari Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi 
harus mempertimbangkan kode praktek yang baik ketika menetapkan aturan tindak 
pencegahan.

(4)  Setiap orang yang menafsirkan atau menerapkan Undang-undang ini sehubungan 
dengan pemogokan harus mempertimbangkan kode praktek yang baik ini. Ini 
adalah efek dari pasal 203 dari Undang-Undang tersebut. Hal ini berlaku untuk 
Komisi, Pengadilan untuk Pekerja, Pengadilan Banding Internasional, dan Pelayanan 
Kepolisian Afrika Selatan.

(5)  Kode ini tidak berlaku untuk semua pemogokan dan demonstrasi di mana pekerja 
dan serikat pekerja mungkin terlibat. Ini hanya berlaku untuk pemogokan yang 
diadakan berkenaan dengan pasal 69 dari undang-undang ini. Bagian ini memiliki 
empat elemen:

(a)  Pemogokan harus disahkan oleh suatu serikat pekerja yang terdaftar;

(b)  Hanya anggota dan pendukung serikat pekerja yang dapat berpartisipasi dalam 
pemogokan;

(c)  Tujuan dari pemogokan ini harus didemonstrasikan secara damai untuk 
mendukung setiap pemogokan yang dilindungi atau bertentangan dengan 

5.4.3.  Kode Etik Praktis Afrika Selatan Pada Tindak Pencegahan
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penutupan perusahaan;

(d)  Pemogokan hanya dapat diselenggarakan di tempat umum di luar lingkungan 
kerjanya atau, dengan izin dari pengusaha, di dalam lingkungannya. Izin dari 
pengusaha sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh CCMA, jika izin tersebut 
ditolak tanpa alasan.

(6)  Jika pemogokan telah memenuhi keempat unsur ini maka hukum biasa yang 
mengatur hak untuk berkumpul tidak berlaku. Hukum-hukum ini termasuk hukum 
umum, municipal by laws serta dan Undang-Undang Peraturan Berkumpul, 205 
1993. 

(7)  Sebuah pemogokan dengan tujuan selain untuk demonstrasi dalam mendukung 
pemogokan yang dilindungi atau penutupan perusahaan tidak dilindungi oleh UU 
ini. Keabsahan suatu pemogokan atau demonstrasi akan tergantung pada kepatuhan 
dengan hukum biasa.

2. Otorisasi

(1)  Sebuah pemogokan yang dimaksud dalam pasal 69 UU ini harus disahkan oleh 
serikat pekerja terdaftar. Otorisasi harus dilakukan sesuai dengan konstitusi serikat 
pekerja. Itu berarti bahwa di sana juga harus ada resolusi otorisasi pemogokan 
atau resolusi yang memungkinkan seorang pejabat serikat pekerja untuk memberi 
otorisasi pemogokan dalam kaitannya dengan bagian 69 (1). Otorisasi yang 
sebenarnya harus formal dan tertulis. Salinan resolusi dan, jika perlu, izin resmi 
harus diberikan kepada pengusaha sebelum dimulainya pemogokan tersebut.

(2)  Kewenangan tersebut hanya berlaku untuk anggota dan pendukungnya..

3. Tujuan pemogokan

(1)  Tujuan pemogokan ini adalah untuk menganjurkan pekerja yang tidak mogok 
dan anggota masyarakat untuk menentang penutupan perusahaan atau untuk 
mendukung pemogok yang terlibat dalam pemogokan yang dilindungi. Sifat 
dukungan dapat bervariasi. Mungkin dengan mendorong pekerja untuk tidak 
bekerja selama pemogokan atau penutupan perusahaan. Mungkin untuk mencegah 
penggantian tenaga kerja. Mungkin juga dengan membujuk anggota masyarakat 
atau pengusaha lain dan karyawan mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan 
pengusaha tersebut.

(2)  Pemogokan tersebut harus merupakan pemogokan yang dilindungi. Dalam kasus 
normal, pekerja mogok di tempat mereka bekerja dalam upaya mogok terhadap 
atasan mereka sendiri. Adapun beberapa kasus, di mana pekerja mogok di tempat 
mereka bekerja untuk mendukung pemogokan pekerja lain terhadap atasan mereka. 
Inilah yang dimaksud dalam pasal 66 sebagai “pemogokan sekunder”. Dalam hal ini, 
untuk dapat dilindungi, pemogokan lebih lanjut harus memenuhi persyaratan atas 
pemogokan sekunder yang sah terkait dengan pasal 66 dari UU ini. Hal ini karena 
defi nisi “mogok sekunder” dalam pasal 66 termasuk “tindakan dalam kontemplasi 
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atau kelanjutan dari pemogokan”. Tindak Pencegahan adalah “tindakan dalam 
kontemplasi atau kelanjutan aksi mogok.” 

(3)  Persyaratan untuk pemogokan sekunder yang dilindungi adalah -

(a)  Pemogokan yang akan didukung oleh pemogokan sekunder harus dengan 
sendirinya menjadi pemogokan yang dilindungi;

(b)  Pengusaha yang mengambil bagian dalam pemogokan sekunder harus 
menerima pemberitahuan tertulis dari aksi mogok yang diusulkan sekurang-
kurangnya 7 hari sebelum dimulainya, dan 

(c)  Sifat dan tingkat dari pemogokan sekunder harus masuk akal dalam kaitannya 
dengan kemungkinan memberi pengaruh langsung atau tidak langsung bahwa 
pemogokan sekunder tersebut terhadap bisnis dari pengusaha utama.

(4)  Jika tindak pencegahan terjadi untuk mendukung pemogokan yang tidak 
dilindungi, maka tindak pencegahan tersebut tidak dilindungi oleh pasal 69 
UU ini. 

(5) Tindak pencegahan dapat diadakan bertentangan dengan penutupan 
perusahaan. pasal 69 (1) tidak membedakan antara penutupan perusahaan 
yang dilindungi dan tidak dilindungi. Ini berarti bahwa tindak pencegahan 
dapat diberi kewenangan dan bertentangan dengan penutupan perusahaan 
yang dilindungi atau tidak dilindungi.

4.  Aturan Tindak Pencegahan (Picketing)

(1)  Serikat pekerja yang terdaftar dan pengusaha harus cari cara untuk menyetujui aturan 
tindak pencegahan sebelum dimulainya pemogokan atau tindak pencegahan.

(2)  Sebuah kesepakatan bersama mungkin berisi aturan tindak pencegahan. 
Ketika mereka melakukan negosiasi kesepakatan, faktor-faktor berikut harus 
dipertimbangkan -

(a)  Sifat dari otorisasi dan pelayanan terhadap pengusaha;

(b)  Pemberitahuan dimulainya aksi mogok termasuk tempat, waktu dan seberapa 
besar tingkat tindak pencegahan tersebut;

(c)  Sifat pelaksanaan tindak pencegahan itu;

(d)  Jumlah tindak pencegah dan lokasi tindakan tersebut;

(e)  Modus komunikasi antara perwira dan pengusaha dan pihak terkait lainnya;

(f)  Akses ke tempat pengusaha untuk tujuan selain dari tindak pencegahan 
misalnya akses ke toilet, penggunaan telepon, dll;

(g)  Perilaku para pelaku tindak pencegahan di lokasi perusahaan pengusaha; dan;

(h)   Kode praktek yang baik.

(3)  Faktor-faktor yang tercantum dalam sub ayat (2) berlaku untuk penentuan aturan 
tindak pencegahan oleh komisaris
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5. Tindakan pencegahan di lokasi perusahaan pengusaha

Tindak pencegahan mungkin terjadi di tempat pengusaha dengan izin dari pengusaha. Izin 
tidak dapat ditahan tanpa alasan yang tidak jelas. Untuk menentukan apakah keputusan 
pengusaha menahan ijin adalah wajar, maka faktor-faktor yang harus diperhitungkan 
berisi- 

(a)  Sifat dari tempat kerja misalnya toko, pabrik, tambang dsb;

(b)  Situasi tertentu dari tempat kerja misalnya jarak dari satu tempat ke publik 
yang memiliki akses, akomodasi tempat tinggal yang terletak di lingkungan 
tempat kerja dll;

(c)  Jumlah karyawan yang mengambil bagian dalam tindak pencegahan di dalam 
tempat kerja;

(d)  Lokasi yang dijadikan tempat untuk tindak pencegahan;

(e)  Waktu dan durasi dari tindak pencegahan;

(f)  Gerakan yang diusulkan oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam aksi 
mogok;

(g)  Usulan oleh serikat pekerja untuk melakukan kontrol terhadap aksi mogok;

(h)  Perilaku para aksi mogok.

6. Perilaku dalam tindakan piket (tindak pencegahan/aksi mogok)

(1)  Serikat pekerja yang terdaftar harus menunjuk seorang petugas berwenang untuk 
mengawasi aksi mogok tersebut. Para petugas berwenang harus menjadi anggota 
atau pejabat dari serikat pekerja. Setiap saat, orang itu harus memiliki salinan bagian 
69 dari UU ini, salinan panduan ini, setiap kesepakatan bersama atau peraturan 
yang mengatur tindak pencegahan dan salinan resolusi dan otorisasi formal atas 
aksi mogok dengan serikat pekerja terdaftar. Dokumen-dokumen tersebut penting 
untuk tujuan membujuk orang-orang yang berpartisipasi dalam tindak pencegahan 
agar mematuhi hukum. Dokumen-dokumen tersebut juga mungkin penting untuk 
menentukan keabsahan dan sifat dasar dari aksi mogok yang dilindungi terhadap 
pengusaha, masyarakat dan khususnya kepada polisi. 

(2) Para petugas yang berwenang harus memberitahu pengusaha, orang yang 
bertanggung jawab berkenaan dengan bagian 2 (4) (a) dari UU Peraturan Berkumpul, 
1993 dan para polisi terkait dengan aksi mogok yang dimaksudkan. Pemberitahuan 
ini harus berisi:

(a)  Pemberitahuan bahwa aksi tersebut sesuai dengan pasal 69 dari Undang-
undang ini;

(b)  Nama, alamat dan telepon dari serikat pekerja dan petugas yang berwenang;

(c)  Rincian aksi mogok, termasuk rincian tentang pengusaha yang terkena aksi 
tindak pencegahan, tanggal dimulainya tindak pencegahan, lokasi tindak 
pencegahan, dll.
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(3)  Pengusaha harus, ketika menerima pemberitahuan, memberikan nama, alamat dan 
nomor orang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk mewakilinya kepada petugas 
yang berwenang dalam setiap urusan yang timbul akibat dari tindak pencegahan 
tersebut.

(4)  Serikat pekerja terdaftar harus menunjuk seorang petugas untuk tindak pencegah 
untuk memantau aksi mogok, mereka harus memiliki nomor telepon dari petugas 
yang berwenang, kantor serikat pekerja dan setiap orang yang diangkat untuk 
mengawasi tindak pencegahan, ketika petugas yang berwenang tidak ada. Para 
petugas harus mengenakan ban lengan dengan identitas diri mereka sebagai 
petugas. Serikat pekerja harus menginstruksikan para petugas tersebut tentang 
hukum, peraturan tindak pencegahan yang disepakati atau di mana tidak ada aturan 
yang disepakati, serta aturan tindak pencegahan apapun yang telah ditetapkan oleh 
CCMA itu, Kode Etik dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan 
bahwa tindak pencegahan tersebut dilakukan dengan damai.

(5)  Meskipun aksi mogok dapat diselenggarakan di tempat di mana publik memiliki 
akses, aksi mogok tersebut tidak boleh mengganggu hak konstitusional orang 
lain. 

(6)  Para pelaku tindak pencegahan harus berperilaku dengan cara damai, tidak 
bersenjata dan bertindak secara hukum. Mereka dapat:

(a)  Membawa plakat;

(b)  Menyerukan slogan-slogan;dan 

(c)  Bernyanyi dan menari.

(7)  Para pelaku tindak pencegahan tidak dapat - 

(a)  Secara fi sik mencegah anggota masyarakat, termasuk pelanggan, karyawan 
lain dan penyedia layanan, untuk mendapatkan akses ke atau meninggalkan 
tempat pengusaha;

(b) Melakukan segala tindakan yang mungkin melanggar hukum, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tindakan yang merupakan, atau dapat dianggap 
kekerasan.

7. Peran Polisi

(1)  Bukan fungsi polisi untuk mengambil manfaat khususnya dari perselisihan sehingga 
menimbulkan pemogokan atau penutupan perusahaan. Mereka memiliki kewajiban 
umum untuk menegakkan hukum dan dapat mengambil langkah-langkah yang 
wajar untuk menjaga kedamaian pada garis baris tindak pencegahan atau di tempat 
lain.

(2)  Polisi tidak memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang tentang 
Hubungan Ketenagakerjaan. Seorang pengusaha tidak dapat meminta polisi 
untuk membantu dalam mengidentifi kasi tindak pencegahan terhadap siapa yang 
pengusaha harap untuk mendapatkan perintah dari Pengadilan Hubungan Industrial. 
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Juga bukan tugas polisi untuk menegakkan ketentuan perintah dari Pengadilan 
Ketenagakerjaan. Penegakan perintah dari pengusaha adalah masalah pengadilan 
dan para pejabatnya, meskipun polisi dapat membantu petugas pengadilan ketika 
ada pelanggaran perdamaian. 

(3)  Polisi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana. Mereka dapat 
menangkap para pelaku tindak pencegahan yang berpartisipasi dalam perilaku 
kekerasan atau menghadiri aksi mogok dengan membawa senjata berbahaya. Polisi 
dapat mengambil langkah untuk melindungi masyarakat jika mereka berpendapat 
bahwa aksi mogok tidak damai dan cenderung mengarah pada kekerasan.

8. Hak umum, kewajiban dan kekebalan

(1)  Seseorang yang mengambil bagian dalam aksi mogok dalam hal ini dilindungi dalam 
UU asal tidak melakukan suatu delik (kesalahan sipil) atau pelanggaran perjanjian. 
Ini berarti bahwa pengusaha tidak dapat menuntut seseorang atau sebuah serikat 
pekerja untuk kerusakan yang disebabkan oleh sebuah aksi mogok.

(2)  Pengusaha tidak dapat mengambil tindakan disipliner terhadap pekerja yang 
berpartisipasi dalam aksi mogok yang sah. Apabila perilaku pengusaha selama 
aksi mogok menyebabkan kesalahan maka pengusaha dapat mengambil tindakan 
disiplin sesuai dengan ketentuan UU ini.

Sumber: Komisi Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase (CCMA), Kode Etik Praktis pada tindak pencegahan (Afrika Selatan). lihat 
http://www.ccma.org.za/Display.asp?L1=34&L2=70
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DiskriminasiTopik 6.

Tujuan Umum:  Memahami hukum terkait dengan Kesetaraan Kesempatan dan   
   Perlakuan Di Dalam Pekerjaan 

Tujuan Khusus: 

Pada akhir sesi ini, para peserta diharapkan dapat untuk: 

Mampu memahami hukum dan peraturan terkait dengan kesetaraan kesempatan dan • 
perlakuan di dalam pekerjaan;

Mampu membedakan antara praktik diskriminasi dan bukan praktik diskriminasi;• 

Mampu memahami instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional terkait • 
dengan kesetaraan gender di tempat kerja;

Mampu mengidentifi kasikan aspek-aspek dari hukum domestik di mana penerapan • 
ILS terkait dengan diskriminasi menjadi berguna;

Mampu menentukan bentuk-bentuk pengatasan yang tepat untuk menghilangkan • 
praktik diskriminasi. 

ISI Waktu: 90” ISI

Keseteraan Kesempatan dan 
Perlakuan di Tempat Kerja

Diskusi
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Topik 06 : Diskriminasi
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6.1  KESETARAAN KESEMPATAN DAN PERLAKUAN DI DALAM   
 PEKERJAAN

Para hakim memainkan peran yang krusial dalam menghilangkan diskriminasi dan 
mempromosikan kesetaraan hak di Indonesia. Penyelesaian perselisihan berkaitan dengan 
diskriminasi melalui jalur peradilan merupakan aspek penting dari segala strategi yang 
bertujuan mempromosikan dan memastikan kesetaraan, kesempatan, serta perlakuan dalam 
pekerjaan dan jabatan. Mekanisme peradilan yang efektif dibutuhkan untuk menjamin 
keadilan bagi para korban, mencegah diskriminasi lebih lanjut serta menyediakan pekerja, 
pengusaha dan pengambil keputusan dengan petunjuk mengenai arti dan implikasi 
praktis dari legislasi non-diskriminasi. Pelaksanaan mekanisme semacam ini telah kerap 
kali mendorong dan berkontribusi terhadap adopsi dan implementasi kebijakan baru atau 
evaluasi program untuk mempromosikan kesetaraan bagi semua.

Isu-isu diskriminasi dan kesetaraan bisa muncul dalam konteks kasus yang luas, yaitu: isu 
bersangkutan dengan perselisihan individual atau kolektif dalam memperoleh pekerjaan, 
perselisihan di bawah hukum pidana atau hukum kontrak, tindakan atas pelanggaran hak 
yang dilindungi oleh undang-undang dalam prosedur administratif, atau dalam kaitannya 
dengan penegakan hukum dalam hukum pidana. Berbagai isu diskriminasi juga bisa 
muncul ketika pihak penegak hukum memiliki kewenangan untuk menentukan validitas 
dari legislasi. Material berikut ini akan memfokuskan diri pada diskriminasi dalam konteks 
dunia kerja dan relevansinya bagi yuridiksi dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Prinsip kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan dan perlakuan 

Implementasi hak asasi manusia atas kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam 
pekerjaan adalah tujuan utama dari Organisasi Pekerja Internasional (ILO). Deklarasi 
Philadelphia tahun 1944, menegaskan hak bagi semua manusia, dari segala ras, kepercayaan 
atau jenis kelamin, untuk meraih baik kesejahteraan material serta pengembangan 
spiritual mereka dalam kondisi merdeka dan penuh martabat, keamanan ekonomi 
serta kesempatan yang setara. Serangkaian standar ketenagakerjaan internasional 
telah diadopsi, memungkinkan isi dari prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan 
dalam pekerjaan dan jabatan untuk dijabarkan lebih spesifi k lagi. Pada tahun 1998, 
Deklarasi Prinsip dan Hak Fundamental dalam Pekerjaan dari ILO menegaskan kembali 
karakter prinsip kesetaraan dan ILO serta setiap negara anggotanya berkomitmen untuk 
mengambil langkah-langkah menghapuskan segala jenis diskriminasi dalam pekerjaan 
dan jabatan.

Kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan berarti semua 
individu, baik pria dan wanita, yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan diperlakukan 
sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan mereka. Diskriminasi yang muncul ketika 
kesetaraan atas kesempatan ditolak, dan ketika orang diperlakukan secara tidak baik 
karena karakteristik seperti pencabutan etnisitas, jenis kelamin, agama atau opini politik. 
Diskriminasi dalam dunia kerja melanggar martabat dan keadilan sosial serta memiliki 
konsekuensi negatif yang luas. Diskriminasi tidak saja memiliki efek negatif dalam 
kehidupan pekerja pria dan wanita serta keluarga mereka; tetapi juga memiliki dampak 
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negatif di lingkungan kerja dan perusahaan, serta dalam masyarakat secara keseluruhan. 
Lingkungan kerja adalah merupakan pintu masuk yang penting dalam memerangi 
diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan, yang pada akhirnya membantu mendorong 
kohesi sosial, perdamaian dan stabilitas. Oleh karena itu, penghapusan diskriminasi dan 
promosi kesetaraan hak di dunia kerja menjadi aspek kunci dalam Agenda Kerja yang 
Layak dari ILO. 

Sumber: ILO/ITC Manual pp

Diskriminasi dalam pekerjaan diartikan “setiap pembedaan, pengecualian atau pilihan 
didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, latar belakang 
kebangsaan atau asal-usul sosial, yang dapat menyebabkan peniadaan atau hilangnya 
kesetaraan kesempatan dan perlakuan di tempat kerja.113 

Penyebab-penyebab perilaku diskriminatif terkadang dapat terjadi berdasarkan pada 
prasangka terhadap sesorang ataupun kelompok. Pada dasarnya setiap manusia secara 
alami terkelompok menjadi berbagai kelompok dan adalah hal yang umum untuk melakukan 
pembedaan dan memilih kelompok tertentu dari kelompok lainnya. Sehingga, prasangka 
bias tersebut dapat menghambat kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian yang 
adil dan tidak berpihak. Yang pada akhirnya prasangka menjadi diskriminasi di tempat 
kerja, jika mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan seseorang di dalam melakukan 
pekerjaan yang tidak berdasarkan pada penilaian yang jujur terhadap kemampuan 
seseorang berdasarkan merit.

113 Konvensi ILO 1958 (C 111). Ps. 1 ayat (1).

Boks: Diskriminasi Konsep Yang Berkembang

Kategori bentuk diskriminasi yang melanggar hukum terus berkembang dan terkadang 
menimbulkan kontroversi. Hukum Indonesia telah mengenal bentuk-bentuk diskriminasi 
sebagai berikut yang merupakan pelanggaran hukum:s agama, etnik, ras, kelompok, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan pilihan politik.8 Sebagai 
tambahan, beberapa hukum Indonesia juga telah mengatur secara khusus beberapa 
bentuk diskriminasi, seperti misalnya UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Diksriminasi Terhadap Ras 
dan Etnik. Lebih lanjut, ketentuan mengenai anti diskriminasi juga dapat ditemukan 
di dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi tentang Pelarangan diskriminasi di tempat kerja, dll.  



181

Dampak dari diskriminasi pekerjaan dapat menciptakan benturan antar kelompok di tempat 
kerja dan mencegah orang agar dapat bisa mewujudkan potensi mereka di tempat kerja.114 
Hal ini dapat berdampak pada produktivitas perusahaan. Di dalam kasus yang ekstrem, 
diskriminasi dapat menyebabkan kerusuhaan antar kelompok seperti yang terjadi pada 
Batam-Dry Dock pada tahun 2010.115 

Menyadari akan dampak negatif dari diskriminasi di tempat kerja dan jabatan, International 
Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa, “semua manusia, terlepas dari ras, 
kepercayaan, ataupun jenis kelamin memiliki hak untuk mengejar baik kesejahteraan 
materialnya dan pengembangan spiritualnya di dalam kondisi yang bebas dan bermartabat, 
dalam hal keamanan ekonomi dan keseteraaan kesempatan”.116

Prinsip tersebut berkesesuaian dengan semangat yang terkandung di dalam UUD 1945 
Amandemen Ke-II. Dalam Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak 
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja”. Kemudian di Pasal 28 I ayat (2) “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Kedua pasal tersebut menjadi basis konstitusional 
bagi terciptanya hubungan industrial yang adil dan perlindungan terhadap praktik-praktik 
diskriminatif. Di dalam peraturan yang lebih operasional, yakni UU 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Pasal 5 menyatakan “setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama 
tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan”. Pasal 6 “setiap pekerja berhak untuk 
memperoleh perlakuan yang sama kesempatan tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Lebih 
lanjut, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Pekerja Migran, dinyatakan “penempatan dan perlindungan calon pekerja 
migran berdasarkan prinsip keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, 
kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia”.

Despite the prohibition of discriminatory action in both laws, the laws have failed to 
give operational defi nition on the meaning of discrimination and identifi cation type 
of discrimination. The defi nition of discrimination can be found in other laws that 
related to discrimination but not necessarily addresses the issues of discrimination in 
workplace.

UU Ketenagakerjaan serta UU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran tidak 
memberikan defi nisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan praktik diskriminasi. 
Namun, defi nisi tersebut dapat diketemukan di dalam Undang-Undang lainnya, seperti, 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan 
SARA, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifi kasi Konvensi Penghilangan 
Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM). Untuk menghubungkan defi nisi diskriminasi yang tercantum di dalam 
UU Ketenagakerjaan dengan undang-undang tersebut di atas, dibutuhkan melakukan 
penafsiran sistematik.

114 Ellen A. Ensher, Elisa J. Grant-Vallone, Stewart I. Donaldson, Effects of Perceived Discrimination on Job Satisfaction, Organizational 
Commitment, Organizational Citizenship Behaviour, and Grievances, ( :Human Resources Development Quarterly), vol.12, no.1-
2001, hlm. 53-72. 

115 http://www.thejakartaglobe.com/home/riot-sweeps-batam-dry-dock/371040
116 ILO Declaration of Philadelphia, General Conference of the International Labour Organization, 26th Philadelphia, 1944.
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UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan 
defi nisi terkait dengan dikriminasi. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut, diskriminasi 
terdefi nisikan sebagai:

“segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan 
pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, 
perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu 
kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya”.

Lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Ratifi kasi CEDAW, di dalam Pasal 1 diskriminasi 
didefi nisikan sebagai:

“setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, 
yang memiliki dampak atau bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan 
pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak oleh wanita, terlepas dari status 
perkawinan mereka, yang didasarkan pada kesetaraan dari pria dan wanita, atas 
dasar hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tempat kerja”.

Sehingga, jika kemudian penafsiran sistematik digunakan di Indonesia di dalam 
mendefi nisikan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan, 
defi nisi dari diskriminasiadalah “…setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau 
pemilihan berdasarkan ras dan etnisitas, yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan 
terhadap pengakuan, perolehan dan pelaksanaan hak-hak pekerja secara setara”, jika defi nisi 
menggunakan UU Anti Diskriminasi Berdasarkan Ras dan Etnik; atau, jika menggunakan UU 
Ratifi kasi CEDAW, maka diskriminasi terdefi nisi sebagai “… setiap pembedaan, pengecualian 
atau pembatasan yang dibuat berdasarkan atas jenis kelamin, yang memiliki dampak atau 
bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan 
hak-hak pekerja bagi wanita, terlepas dari status pernikahannya, yang didasarkan pada 
kesetaraan antara pria dan wanita, atas dasar hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
di tempat kerja”.

Defi nisi yang lebih luas dapat pula ditemukan di dalam undang-undang lainnya, terutama 
Konvensi ILO 1958 tentang Diskriminasi (C 111) dan UU Hak Asasi Manusia   Sejak Tahun 
1999, pemerintah Indonesia telah meratifi kasi Konvensi ILO (C 111) dengan mengundangkan 
UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifi kasi ILO Konvensi Diskriminasi. 

6.1.1  Hukum Ketenagakerjaan Internasional mengenai kesetaraan dan   
 prinsip non-diskriminasi

Hukum ketenagakerjaan internasional mengenai kesetaraan dirinci dalam beberapa 
instrumen hak asasi dari ILO dan PBB. Dua konvensi fundamental ILO, di mana Indonesia 
telah meratifi kasi, adalah Konvensi Upah Setara, 1951 (No.100) dan Konvensi Diskriminasi 
(Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111). Instrumen-instrumen ini menetapkan prinsip dasar, 
konsep dan defi nisi legal atas kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan di 
mana negara-negara yang meratifi kasi harus memperhitungkan ketika mengadopsi atau 
memperkenalkan legislasi, kebijakan atau tindakan lainnya dengan sebuah pandangan 
untuk mengimplementasikan konvensi-konvensi ini. Konvensi No. 100 dan 111, dua 
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konvensi ILO yang paling diratifi kasi, telah membentuk dan mempengaruhi perundang-
undangan dari banyak negara.

Berbagai pengadilan, tribunal dan institusi lainnya yang mengawasi implementasi dan 
memastikan penghormatan terhadap hukum ketenagakerjaan dan legislasi non-diskriminasi 
bertanggung jawab untuk menguji ketentuan dari hukum ketenagakerjaan internasional 
yang berlaku terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk menjamin interpretasi dan 
implementasi dari perundang-undangan nasional sesuai dengan kewajiban internasional 
dari negara yang bersangkutan. Dimungkinkan dalam berbagai situasi mendasarkan diri 
pada hukum ketenagakerjaan internasional untuk memenuhi kekosongan dalam level 
domestik. Instrumen yang tidak mengikat seperti Rekomendasi-Rekomendasi (No. 90 dan 
111) diadopsi oleh Konferensi Tenaga Kerja Internasional. 

Ketentuan dalam Konvensi No. 100 dan 111 serta berbagai instrumen yang relevan lainnya 
dapat berguna bagi IRC dalam berbagai situasi seperti:

ketika perundang-undangan nasional tidak meliputi ketentuan atas non-diskriminasi • 
dan kesetaraan dalam pekerjaan;

ketika ketentuan perundang-undangan nasional mengenai diskriminasi dan kesetaraan 
kurang detil atau lebih membatasi daripada ketentuan dalam instrumen internasionalketika 
ketentuan perundang-undangan nasional tidak jelas atau dapat diinterpretasikan dalam 
berbagai cara.

Berbagai observasi, kesimpulan dan rekomendasi dalam berbagai komentar serta laporan 
dari badan-badan pengawas dari ILO atau pihak internasional menyediakan petunjuk 
yang berguna dalam pengertian dan ruang lingkup ketentuan hukum ketenagakerjaan 
internasional dalam hubungannya dengan kesetaraan dan non-diskriminasi. Defi nisi-
defi nisi ini bisa digunakan sebagai tambahan terhadap ketentuan yang ada pada UU Anti 
Diskriminasi Berdasarkan Ras dan Etnik dan UU Ketenagakerjaan. 

Pada beberapa negara, kemajuan dalam implementasi upah setara telah lebih banyak 
dihasilkan dari interpretasi peradilan daripada tindakan perundang-undangan. Pada 
ketentuan perundangan atau hukum yang umum, atau pada kasus tertentu, yang relatif 
lebih membatasi, berbagai pengadilan dalam beberapa peradilan telah bertanggung 
jawab mengembangkan konsep ‘upah setara’ dan defi nisi ‘upah’ sesuai dengan Konvensi 
ILO No. 100. 

Sumber: ILO: Upah Setara. Survei Umum dari Komite Ahli dalam Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi, Konferensi 
Pekerja Internasional, Sesi ke-72, Jenewa, 1986, Laporan III (4B), para.119.
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Berbagai Instrumen Fundamental ILO Mengenai Kesetaraan Kesempatan serta Perlakuan Dalam Pekerjaan 
dan Jabatan 

Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)

Konvensi No. 111 merupakan instrumen ILO yang paling lengkap dalam hal diskriminasi. 
Tujuannya untuk menghapus diskriminasi dalam segala aspek dalam pekerjaan dan jabatan 
atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, pencabutan negara atau asal 
sosial, atau kriteria lainnya yang dilarang dalam level domestik.

Setiap Anggota dari Konvensi yang berlaku ini menyanggupi untuk mendeklarasikan dan 
berupaya menetapkan kebijakan nasional yang dirancang untuk mempromosikan, melalui 
cara yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, kesetaraan atas kesempatan dan 
perlakuan perihal pekerjaan dan jabatan, dengan sebuah pandangan untuk menghapus 
segala diskriminasi, yang menghormati Konvensi ILO No. 111 Pasal 2.

Indonesia telah meratifi kasi Konvensi ini pada tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 
21 tahun 1999. Konvensi ILO No. 111 merupakan instrumen yang fl eksibel di mana negara 
yang memberlakukannya memiliki kebebasan yang cukup untuk menghasilkan dan 
mengimplementasikan kebijakan domestik mereka seperti yang digambarkan dalam Pasal 
2 Konvensi ILO No. 111. Kebijakan ini harus menghormati dan mempromosikan prinsip 
kesetaraan kesempatan dan perlakuan seperti didefi nisikan dalam Konvensi. Namun, harus 
pula diperhatikan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 3 Konvensi ILO No. 111, yaitu 
antara lain:

mencabut dan memodifi kasi ketentuan menurut undang-undang dan instruksi atau • 
praktik administratif dan memberlakukan perundangan yang sesuai;

mempromosikan program pendidikan yang mendukung kebijakan tersebut, meliputi • 
kaitannya dengan pelatihan dan pembangunan kesadaran akan isu kesetaraan;

memastikan ketaatan akan kebijakan dalam pekerjaan publik, pelatihan dan bimbingan • 
kejuruan dan pelayanan penempatan kerja;

bekerja sama dengan organisasi pengusaha dan pekerja.• 

Kebijakan ini harus diformulasikan dan dilaksanakan untuk memungkinkan kemajuan 
untuk dibuat dalam menghapus diskriminasi. Ketika ketentuan anti-diskriminasi diadopsi, 
sebagai contoh, mereka harus berlaku secara efektif. Mengingat tidak ada masyarakat 
yang bisa bebas dari segala bentuk diskriminasi, Konvensi mengharuskan tindakan yang 
harus diambil untuk memastikan tujuan-tujuan Konvensi dicapai secara progresif. Hal 
ini membutuhkan evaluasi reguler dari hasil yang dicapai dalam implementasi kebijakan 
domestik yang mendukung kesetaraan sehingga pengukuran dan strategi yang sudah ada 
bisa secara terus-menerus diperhatikan dan disesuaikan.
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 Contoh Pengadilan yang mengindahkan Konvensi ILO No.111 Tahun 1958.

Beberapa contoh berikut ini akan membahas mengenai berbagai pengadilan 
yang memperhatikan kewajiban internasional yang diberlakukan pada negara 
mereka berdasarkan Konvensi untuk mengatur kasus dengan isu diskriminasi dan 
ketidaksetaraan: 

Negara: Afrika Selatan 

Jacques Charles Hoffmann v. Perusahaan Penerbangan Afrika Selatan, Pengadilan 
Konstitusi Afrika Selatan, 28 September 2000, No. CTT 17/00.

Dalam kasus ini pemohon telah ditolak dari sebuah pekerjaan oleh terdakwa secara 
diskriminatif. Untuk memberi keputusan yang sesuai, dengan tambahan konstitusi nasional, 
Pengadilan Konstitusi Afrika Selatan mendasarkan diri pada Pasal 1 dan 2 Konvensi ILO 
No.111 tahun 1958, menyatakan bahwa kebutuhan untuk menghapus diskriminasi dan 
konsekuensinya tidak muncul dari Undang-Undang itu sendiri, tetapi juga dari kewajiban 
internasional. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan untuk menghapus diskriminasi 
secara efektif, penyelesaian yang sesuai adalah mengatur perusahaan terdakwa untuk 
mempekerjakan pemohon banding, daripada hanya menyediakannya kompensasi atas 
kerusakan yang ditimbulkan.

Negara: Jerman 

Pengadilan Konstitusi Federal Jerman, 18 November 2003, 1 BvR 302/96.

Di bawah Konstitusi Jerman, Negara diharuskan untuk mempromosikan secara efektif 
pelaksanaan kesetaraan antara pria dan wanita di lingkungan kerja dengan pandangan 
menghapuskan kerugian pada masa ini. Kasus ini berkaitan dengan perundangan atas 
skema fasilitas maternal yang dibiayai atas kontribusi pengusaha. Pengadilan Konstitusi 
Jerman mendeklarasikan metode pembiayaan ini tidak konstitusional karena mendorong 
diskriminasi terhadap wanita. Keputusan ini didukung oleh referensi terhadap standar 
internasional, termasuk Konvensi ILO No.111 tahun 1958, yang berusaha untuk menjaga 
kesetaraan tidak saja dalam hukum tetapi juga dalam praktik.

Sumber: Manual ITC pp.

 Ruang Lingkup Konvensi

 Ruang lingkup individual: semua pekerja

Tujuan dari Konvensi ILO No. 111 adalah melindungi semua orang dari diskriminasi dalam 
pekerjaan dan jabatan. Tidak ada ketentuan dalam instrumen yang membatasi Ruang 
lingkupnya terhadap individu, kelompok atau kategori pekerja. Dengan begitu, semua 
pekerja harus dilindungi dari diskriminasi. Pekerja domestik, kasual dan agrikultur harus 
memiliki hak kesetaraan atas kesempatan dan perlakuan seperti yang didefi nisikan oleh 
Konvensi.

Individu dengan kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan harus dilindungi dari 
diskriminasi atas dasar yang terdapat dalam Konvensi. Hal ini relevan untuk melindungi 
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pekerja migran dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, pencabutan 
kewarganegaraan atau agama.

 Ruang lingkup mendasar: diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan

Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 berupaya untuk menghapus diskriminasi ‘dalam pekerjaan 
dan jabatan’. 

Sesuai tujuan Konvensi ini, terminologi pekerjaan dan jabatan meliputi akses terhadap 
pelatihan kejuruan, akses terhadap pekerjaan dan jabatan tertentu, serta syarat dan 
kondisi pekerjaan. 

Konvensi ILONo. 111 Tahun 1958, Pasal 1ayat (3).

Ruang lingkup dari Konvensi ini sangat luas, mengingat Konvensi ini meliputi segala 
sektor aktivitas dan segala jabatan serta segala pekerjaan dalam sektor publik dan privat. 
Meski Konvensi ini merujuk pada promosi kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam 
pekerjaan dan jabatan, Konvensi ini tidak hanya menangani akses terhadap pekerjaan yang 
memperoleh upah, tetapi juga pekerjaan yang mempekerjakan diri.

Konvensi ILO No.111 dan Rekomendasi pendamping No.111 membuat ketentuan untuk 
prinsip kesetaraan atas kesempatan dan perlakuan untuk diaplikasikan pada segala aspek 
pekerjaan dan jabatan. Ketentuan-ketentuan berikut ini memberikan gambaran mengenai 
area-area paling penting bagi prinsip ini untuk diimplementasikan.

Pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan 

‘[Konvensi] juga mencakup akses terhadap pelatihan, karena tanpa akses tersebut segala 
kemungkinan nyata untuk memasuki sebuah pekerjaan atau jabatan akan menjadi sia-sia, 
sama halnya dengan pelatihan sebagai kunci untuk promosi kesetaraan kesempatan.’

‘Terminologi “pelatihan kejuruan” berlaku bagi semua bentuk pekerjaan dan jabatan; hal ini 
tidak seharusnya diinterpretasikan secara sempit sebagai pendidikan magang atau teknis. 
Sejauh kewajiban menyelesaikan suatu pendidikan untuk memperoleh akses terhadap 
pekerjaan atau jabatan, atau semacam bentuk spesialisasi dari pelatihan kejuruan, masalah 
tambahan yang berkaitan tidak boleh diabaikan dalam aplikasi instrumen tahun 1958’.

Akses terhadap pekerjaan dan jabatan tertentu

‘Sesuai dengan syarat dan kondisi dari defi nisi ini [Pasal 1(3)], perlindungan yang disediakan 
dalam Konvensi tidak hanya berlaku pada perlakuan terhadap seseorang yang sudah 
mendapat akses terhadap pekerjaan atau jabatan tetapi juga diperluas secara tegas untuk 
segala kemungkinan mendapatkan akses terhadap pekerjaan atau jabatan (…)’.

Kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam akses atas pekerjaan dan jabatan meliputi, 
antara lain, kesetaraan akses atas pelayanan penempatan dan perlakuan dari pelayanan 
sejenis (dan promosi pekerjaan lainnya), non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan 
dalam prosedur seleksi dan perekrutan, dan kesetaraan akses atas jabatan tertentu. 
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Kondisi pekerjaan 

Konsep ‘kondisi pekerjaan’ yang dirujuk Konvensi dijelaskan dalam Rekomendasi No. 111, 
yang menyebutkan bahwa segala individu, tanpa diskriminasi, harus menikmati kesetaraan 
kesempatan dan perlakuan dalam hal: 

upah di muka;• 

jaminan masa jabatan dalam pekerjaan; • 

upah untuk pekerjaan dengan nilai yang setara;• 

kondisi pekerjaan meliputi jam kerja, waktu istirahat, liburan tahunan dengan upah, • 
jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, juga jaminan sosial dan fasilitas 
kesejahteraan serta keuntungan yang disediakan dalam hubungannya dengan 
pekerjaan. 

6.1.2  Akses terhadap organisasi pekerja dan pengusaha serta tawar   
 menawar kolektif

Rekomendasi No. 111 juga menyebutkan bahwa dalam negosiasi kolektif dan hubungan 
industrial, para pihak harus menghormati prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan 
dalam pekerjaan dan jabatan, serta harus memastikan bahwa perjanjian kolektif tidak 
mengandung ketentuan yang memiliki karakter diskriminatif dalam hal akses terhadap, 
pelatihan untuk, pembayaran di muka atau mempertahankan pekerjaan atau syarat dan 
kondisi pekerjaan. Rekomendasi juga menyatakan bahwa organisasi pengusaha dan pekerja 
tidak seharusnya mempraktikkan atau menunjukkan diskriminasi dalam hal proses masuk, 
mempertahankan keanggotaan atau berpartisipasi dalam urusan serikat pekerja.

Ruang lingkup mendasar dari Konvensi No.111, seperti didefi nisikan di atas, dapat 
memperbolehkan prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan untuk dipertimbangkan 
dalam kasus di mana perundangan domestik dalam area tersebut lebih sempit atau kurang 
jelas dalam hal ruang lingkupnya. Misalnya, ketika:

Ketentuan Kode Ketenagakerjaan tidak secara jelas menspesifi kasikan apakah pelamar • 
pekerjaan dilindungi oleh ketentuan anti-diskriminasi;

Perundang-undangan yang mengatur aktivitas pelayanan atau agensi pekerjaan tidak • 
bersuara dalam prinsip non-diskriminasi.
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 Apa itu diskriminasi? 

 Defi nisi prinsip 

Defi nisi dasar dari perlakuan diskriminasi dijelaskan dalam Pasal 1 dari Konvensi ILO No. 
111 Tahun 1958. 

Untuk tujuan dari Konvensi ini, terminologi ‘diskriminasi’ meliputi (a) segala 
pembedaan, pengecualian atau preferensi yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis 
kelamin, agama, opini politik, asal usul kebangsaan atau asal usul sosial, yang memiliki 
efek menihilkan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan 
dan jabatan. 

Konvensi ILO No. 111, Pasal 1 ayat (1) poin (a)

Terdapat tiga elemen dari defi nisi ini: 

Elemen faktual (adanya sebuah distingsi, pengecualian atau preferensi berasal dari • 
sebuah tindakan atau penghilangan) yang membentuk sebuah pembedaan dalam 
perlakuan;

Sebuah landasan di mana pembedaan dalam perlakuan didasarkan (lihat bawah); dan• 

Hasil tujuan dari pembedaan dalam perlakuan (memiadakan atau merusak kesetaraan • 
kesempataan atau perlakuan).

Ketika dalam suatu situasi mencakup ketiga elemen ini, diskriminasi dikenali. Hal ini tidak 
perlu disengaja. 

Defi nisi diskriminasi 

Sebuah lowongan pekerjaan mencantumkan kriteria perekrutan (element faktual). Salah satu 
kriteria tersebut pelamar harus berjenis kelamin atau dalam batas usia tertentu (landasan). 
Orang yang tidak berada dalam kelompok jenis kelamin dan usia yang dicantumkan tidak 
diperbolehkan untuk mengikuti proses penerimaan kerja dan hasil dari proses rekrtumen 
hanya didasarkan pada kriteria tersebut (hasil tujuan).

NB: pembedaan dalam perlakuan yang terjadi dalam setiap dari ketiga elemen ini tidak 
bisa dipertimbangkan sebagai diskriminatif jika hal ini muncul dari salah satu pengecualian 
yang ditetapkan oleh Konvensi (lihat bawah). 

Ringkasan Indonesia dari Observasi Individual CEACR, 2007

Pasal 1 dari Konvensi. Defi nisi dan larangan atas diskriminasi langsung dan tidak langsung 
dalam perundangan nasional. Komite mengingat observasi sebelumnya, di mana Komite 
menyambut ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan (No.13 tahun 2003), khususnya 
pasal 5,6, dan 32 yang melarang diskriminasi. Komite juga mengingat Undang-undang 
Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang menetapkan larangan umum atas diskriminasi 
langsung dan tidak langsung atas dasar ras, jenis kelamin, agama, opini politik, asal 
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 Diskriminasi dalam hukum dan praktik

Perlakuan tidak setara berdasarkan larangan yang dibuat oleh peraturan umum, seperti 
hukum atau perundangan, adalah diskriminasi dalam hukum. Tindakan atau penghapusan 
pelayanan publik atau privat individu atau badan-badan yang memperlakukan individu atau 
anggota dari kelompok secara tidak setara berdasarkan larangan menciptakan diskriminasi 
dalam praktik.

Berikut contoh-contoh diskriminasi yang bisa dipertimbangkan: 

usul kebangsaan dan asal usul sosial. Pada saat bersamaaan, Komite menyatakan 
keprihatinan atas kurangnya spesifi kasi dari Undang-undang Ketenagakerjaan dalam 
mengelaborasi dasar-dasar spesifi k dan tidak adanya defi nisi yang jelas atas diskriminasi 
dalam pekerjaan dan jabatan. Meski memperhatikan pernyataan Pemerintah bahwa 
pengertian diskriminasi dalam pasal yang disebut di atas didasarkan dari Undang-undang 
No. 21/1999 mengenai ratifi kasi Konvensi ILO No.111, Komite meminta Pemerintah 
untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengamandemen Undang-
undang No.13/2003 atau menerbitkan peraturan dengan pandangan yang melibatkan 
defi nisi yang jelas dan komprehensif atas diskriminasi langsung dan tidak langsung yang 
mencakup semua dasar dan aspek dari pekerjaan dan jabatan sesuai dengan Pasal 1 dari 
Konvensi. Komite meminta Pemerintah untuk menyediakan informasi detil mengenai 
perkembangan yang dibuat berkaitan dengan hal ini dalam laporan berikutnya.

Negara: Bulgaria 

Peraturan No. 8, Pengadilan Konstitusi Republik Bulgaria, 27 Juli 1992, Kasus Konstitusional 
No.7.

Kasus ini menyangkut sebuah peraturan yang melarang mantan pejabat berpangkat 
tinggi Partai Komunis dari posisi dan tanggung jawab dalam bank. Pengadilan Konstitusi 
memutuskan ketentuan perundangan yang dipertanyakan sebagai tidak konstitusional 
dan tidak konsisten dengan Konvensi ILO No.111 (diskriminasi dalam hukum).

Negara: Burkina Faso 

Savadogo Zonabo v. Grand Moulins du Burkina, Pengadilan Ketenagakerjaan Ouagadougou, 
10 September 2002, Keputusan Pengadilan No. 140.

Wanita pertama yang ditunjuk mengisi jabatan manajerial tidak dipromosikan ke kategori 
pekerjaan yang lebih tinggi, berlawanan dengan praktik yang diakui secara mapan tetapi 
tidak eksplisit. Pengadilan Ketenagakerjaan Ouagadougou mendasarkan diri langsung 
pada Konvensi ILO No. 100 dan 111 (diskriminasi dalam praktik).
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Diskriminasi langsung dan tidak langsung

Defi nisi diskriminasi yang diberikan oleh Konvensi berlaku terhadap diskriminasi langsung 
dan tidak langsung. 

Diskriminasi langsung muncul ketika perlakuan yang kurang menyenangkan secara 
eksplisit atau implisit didasarkan pada kriteria yang dilarang. Hal ini menjadi eksplisit ketika 
tindakan atau penghapusan berkaitan dengan terbuka dan terbukti berdasarkan salah 
satu kriteria yang dilarang, seperti contoh di atas. Hal ini menjadi implisit ketika kondisi 
mendemonstrasikan bahwa sebuah distingsi dibuat atas dasar kriteria yang dilarang, 
meskipun tindakan atau penghapusan tidak secara eksplisit merujuk kepadanya.

Contoh Diskriminasi langsung 

Diskriminasi Langsung (implisit) 

Perjanjian kolektif menetapkan dua ukuran upah, satu untuk ‘pekerjaan dengan keahlian’, 
lainnya untuk ‘pekerjaan tanpa keahlian’. Perjanjian mendefi nisikan kedua tipe pekerjaan. 
Mempekerjakan pekerja wanita dengan ukuran upah untuk pekerjaan tanpa keahlian, 
meskipun kenyataannya dia mengerjakan pekerjaan dengan keahlian, adalah diskriminasi 
langsung berdasarkan jenis kelamin; hal ini implisit karena muncul dari kondisi faktual 
daripada dari deklarasi eksplisit yang menunjukkan bahwa gender pekerja menjadi dasar 
dari perlakuan tersebut.

Konsep diskriminasi tidak langsung menjadi penting ketika mengidentifi kasikan dan 
berhubungan dengan situasi di mana perlakuan tertentu dikenakan secara setara bagi 
setiap orang tetapi berujung pada hasil yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu 
yang dilindungi dalam Konvensi, seperti wanita atau kelompok etnis atau agama. Konvensi 
secara jelas berlaku terhadap diskriminasi tidak langsung, mengingat Pasal 1 ayat (1) poin 
(a) menyebutkan ‘efek’ dari perlakuan yang menyinggung (lihat atas). 

Komite Ahli menjelaskan dan mendefi nisikan diskriminasi tidak langsung sebagai berikut: 

“Diskriminasi tidak langsung merujuk pada situasi, peraturan atau praktik yang 
netral, tetapi berakhir dengan perlakuan tidak setara terhadap orang dengan 
karakteristik tertentu. Hal ini terjadi ketika kondisi, perlakuan atau kriteria yang 
sama diterapkan pada semua orang, tetapi berujung pada dampak yang kasar 
secara tidak proporsional terhadap beberapa orang atas basis karakteristik seperti 
ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama, dan tidak berhubungan erat dengan 
kebutuhan inheren pekerjaan”.

Contoh Diskriminasi tidak langsung

Diskriminasi tidak langsung (berdasarkan jenis kelamin)

Sebuah pabrik mempekerjakan pekerja lebih dari 1.60 meter tingginya. Kriteria ini 
berlaku bagi semua pekerja. Peraturan ini dapat secara tidak langsung diskriminatif 
terhadap wanita, mengingat mereka kebanyakan tinggi badannya kurang dari 1.60 
meter. Namun kriteria ini bisa menunjukkan bahwa kebutuhan spesifi k akan tinggi badan 
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Ketika perundang-undangan Indonesia tidak mencakup atau tidak secara eksplisit 
mendefi nisikan apa yang membentuk diskriminasi tidak langsung (misalnya tidak terdapat 
defi nisi yang jelas di dalam UU Ketenagakerjaan atau Peraturan Perundang-Undangan 
lainnya), menjadi sangat relevan untuk mendasarkan diri pada Konvensi No.111 dan pada 
komentar dari badan pengawas ILO. 

ini inheren dalam pekerjaan (tinggi badan tertentu dibutuhkan, sebagai contoh, untuk 
menggunakan tipe mesin di pabrik). Dalam kasus di mana pekerja paruh waktu hanya 
bisa mengambil keuntungan dari skema pensiunnya jika mereka sudah bekerja lebih 
dari 15 tahun dari total periode 20 tahun, Pengadilan Perdata Eropa memutuskan bahwa 
perlakuan ini diskriminatif terhadap wanita, sebagaimana lebih banyak orang daripada 
pria yang terpengaruh atas pengecualian dari skema pensiun, kecuali sang pengusaha 
bisa menunjukkan bahwa pengecualian didasarkan secara objektif atas faktor yang bisa 
dijustifi kasikan tidak berhubungan dengan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Diskriminasi tidak langsung (berdasarkan asal etnis)

Pemerintah mengharuskan semua pekerja dalam pelayanan sipil untuk bisa berkomunikasi 
dengan sempurna menggunakan bahasa resmi negara tersebut. Kebanyakan orang 
berasal dari etnis minoritas tinggal dalam negara itu tidak bisa memenuhi kriteria 
tersebut. Situasi ini dapat menimbulkan diskriminasi tidak langsung, mengingat 
penggunaan secara sempurna bahasa resmi bukanlah kebutuhan inheren dari semua 
pekerjaan sektor publik.

Negara: Australia 

Persemakmuran Australia v. Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Kesempatan, 
Pengadilan Federal Australia, 15 Desember 2000, [2000] FCA 1854.

Dalam kasus ini, pertanyaan timbul akan apakah ketentuan melarang diskriminasi dalam 
perundangan domestik berlaku bagi diskriminasi tidak langsung. Pengadilan Federal 
Australia memutuskan bahwa perundangan domestik harus diinterpretasikan sesuai 
dengan defi nisi diskriminasi yang ditetapkan oleh Konvensi ILO No.111, dan bergantung 
pada posisi Komite Ahli dan komisi penyelidikan ILO yang memutuskan Konvensi ILO 
No.111 mencakup diskriminasi tidak langsung.

Kriteria diskriminasi berdasarkan Konvensi 111

Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 secara eksplisit merujuk pada tujuh kriteria dengan dasar 
bahwa tidak ada pembedaan, pengecualian atau preferensi yang bisa dibuat mengenai 
pekerjaan dan jabatan (Pasal 1 ayat (1) poin (a)). Dasar larangan atas diskriminasi adalah ras, 
warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal usul kebangsaan atau asal usul sosial. 
Badan pengawas ILO menyediakan petunjuk atas pengertian akan berbagai terminologi 
dan konsep ini, seperti yang ditunjukkan pada pasal berikut:
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Ras dan warna kulit 

Terminologi ‘ras’ dan ‘warna kulit’ merujuk pada pembedaan yang muncul dari keberadaan 
seseorang dalam suatu kelompok etnis atau ras. Mereka juga berlaku bagi diskriminasi 
berdasarkan keberadaan seseorang dalam suatu populasi tribal atau pribumi. Pembedaan 
perlakuan berdasarkan bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis juga menciptakan 
diskriminasi berdasarkan ras dan warna kulit.

Sementara itu, warna kulit menjadi salah satu dan kerap karateristik etnis yang paling 
terlihat, terminologi ini juga mencakup pembedaan antara orang dengan warna kulit yang 
berbeda yang mungkin saja bisa berada dalam kelompok etnis atau ras yang sama.

Jenis kelamin/gender

Diskriminasi jenis kelamin muncul ketika orang tidak diperlakukan setara karena mereka 
berjenis kelamin pria atau wanita. Hal ini meliputi perlakuan tidak setara berdasarkan 
karakteristik biologis. Pembedaan atas dasar kehamilan, kondisi kesehatan yang terkait dan 
terbatas juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap wanita atas dasar jenis kelamin 
mereka. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin juga mencakup perlakuan tidak setara 
yang muncul dari peran sosial yang ditetapkan dan kewajiban yang dikenakan pada jenis 
kelamin tertentu berdasarkan perspektif gender. Pelecehan seksual juga merupakan bentuk 
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (lihat di bawah untuk mendapatkan informasi akan 
hal ini).

Bagaimana ‘jenis kelamin’ dan ‘gender’ seharusnya dimengerti

Ada perbedaan biologis dan sosial antara pria dan wanita. Terminologi ‘jenis kelamin’ 
berkaitan dengan perbedaan determinasi biologis, sementara terminologi ‘gender’ 
merujuk pada perbedaan dalam peran dan hubungan sosial antara pria dan wanita. Peran 
gender dipelajari melalui sosialisasi dan bervariasi dalam dan antara berbagai budaya. 
Peran gender dipengaruhi oleh usia, kelas, ras, etnis dan agama, dan oleh lingkungan 
geografi s, ekonomi dan politik.

Sumber: ILO: Kode praktik ILO dalam HIV/AIDS dan dunia pekerja, Jenewa, 2001, para. 3.2.

Agama

Diskriminasi atas dasar agama muncul ketika orang diperlakukan secara tidak setara karena 
mereka menganut atau tidak menganut agama, iman atau kepercayaan tertentu. Basis ini 
meliputi ekspresi atau acara keagamaan. 

Opini politik

Kriteria ini memungkinkan perlindungan dari perlakuan tidak setara berdasarkan perbedaan 
pandangan politik. Hal ini meliputi aktivitas mengekspresikan atau memanifestasikan 
oposisi terhadap sistem politik yang berkuasa dan keterlibatan dalam organisasi atau partai 
politik tertentu. 



193

Negara: Indonesia, 

ringkasan dari observasi individual CEACR, 2011 terkait Penerapan Konvensi 111 

Diskriminasi berdasarkan opini politik. Selama beberapa tahun Komite mencari klarifi kasi 
dari Pemerintah tentang pasal 18(i) mengenai Perekrutan Pegawai Negeri, Peraturan 
Pemerintah No. 98/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyebutkan bahwa pegawai 
negeri harus diberhentikan ketika menjadi anggota dan/atau pemimpin partai politik, 
dan pasal 8 mengenai pegawai negeri yang menjadi Anggota Partai Politik, Peraturan 
Pemerintah No. 5/1999 tanggal 26 Januari 1999, yang menyebutkan pemberhentian 
terhadap pegawai negeri atas dasar yang sama. Komite mencatat bahwa dalam laporan 
terakhir Pemerintah menjelaskan bahwa larangan atas pegawai negeri menjadi anggota 
partai politik dijustifi kasi mengingat kebutuhan bagi pegawai publik untuk tetap netral, 
adil dan independen dari politik. Komite mencatat Undang-undang baru mengenai 
Partai Politik No. 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang 
berusia 17 tahun ke atas bisa menjadi seorang anggota partai politik, dan keanggotaan 
itu bersifat sukarela, terbuka dan non-diskriminatif terhadap warga negara Indonesia 
(pasal 14). Komite mengingat bahwa di bawah Konvensi, perlindungan dari diskriminasi 
berdasarkan opini politik juga menyangkut keanggotaan dalam organisasi atau partai 
politik (lihat paragraf 57 tahun 1988 Survei Umum mengenai kesetaraan kesempatan dan 
perlakuan). Sementara hal ini mungkin bisa diterima bagi pihak otoritas untuk mengingat 
opini politik individu dalam kasus posisi terbatas level yang lebih tinggi yang berkaitan 
langsung dengan implementasi kebijakan pemerintah, hal ini tidak kompatibel dengan 
Pasal 1(2) dari Konvensi untuk kondisi ini diterapkan secara umum bagi semua pegawai 
negeri. Oleh karena itu, Komite meminta perhatian Pemerintah pada ayat (122) Suvei 
Khusus tahun 1996 tentang kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan 
dan jabatan, serta meminta Pemerintah untuk mengamandemen Peraturan Pemerintah 
No. 98/2000 dan Peraturan Pemerintah No. 37/2004 untuk menjamin pekerja tidak 
didiskriminasi berdasarkan opini politik mereka.

Negara: Bulgaria 

Peraturan No. 8, Pengadilan Konstitusi Republik Bulgaria, 27 Juli 1992, Kasus Konsitusional 
No. 7.

Anggota Parlemen berupaya membuat perundangan yang melarang mantan pejabat 
tingkat tinggi Partai Komunis dari posisi manajerial di bank dinyatakan tidak konstitusional 
dan tidak kompatibel dengan kewajiban internasional. Mengingat perjanjian yang 
telah diratifi kasi merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan domestik di 
bawah Undang-undang, Pengadilan Konstitusi Bulgaria memutuskan bahwa Konvensi 
Internasional atas Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional atas Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya, serta Konvensi ILO No.111 tahun 1958 memiliki keunggulan atas 
perundangan domestik. Pengadilan menyimpulkan pembatasan yang menyinggung 
ini merupakan diskriminasi berdasarkan opini politik dalam hubungannya dengan 
akses terhadap sebuah pekerjaan dalam pengertian Pasal 1 dari Konvensi ILO No. 111. 
Perundangan ini dideklarasikan tidak konstitusional dan tidak kompatibel dengan 
perjanjian internasional yang disebutkan di atas.
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Asal usul kebangsaan 

Konsep asal usul kebangsaan berlaku pada pembedaan berdasarkan asal orang asing, 
tempat lahirnya atau tempat lahir nenek moyangnya. Hal ini tidak berlaku pada pembedaan 
berdasarkan kebangsaan (kewarganegaraan). Oleh karena itu, hal ini diskriminatif 
berdasarkan asal kebangsaan yang membatasi akses terhadap pelayanan sipil kepada 
warga negara yang ternaturalisasi. Badan pengawas ILO juga memberlakukan larangan 
atas kriteria situasi di mana populasi dari sebuah negara tertentu dijadikan warga negara 
dengan ‘kebangsaaan’ yang berbeda (sebagai contoh, warga negara Haiti dapat menjadi 
bangsa Haiti atau Dominika). 

Asal usul sosial

Kriteria ini berlaku pada pembedaan yang dibuat berdasarkan keberadaan individu pada 
sebuah kelas, kategori sosial ekonomi atau kasta. Diskriminasi berdasarkan asal sosial 
meliputi perlakuan yang melarang individu dari tipe aktivitas atau pekerjaan tertentu. Komite 
Ahli telah mengklasifi kasikan perlakuan berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan berlaku 
bagi keturunan bekas budak atas dasar asal sosial mereka sebagai tidak baik. Komite juga 
menyatakan pendapat mengenai situasi masyarakat yang berada atau dipandang berada 
di kasta yang lebih rendah di Asia Selatan.

Kriteria diskriminasi lainnya

Selain ketujuh kriteria yang disebutkan di atas, Pasal 5 ayat (2) dari Konvensi ILO No. 111 
merujuk pada usia, kecacatan, tanggung jawab keluarga dan status sosial dan budaya. 
Konvensi juga menawarkan Indonesia kemungkinan untuk memperluas daftar kriteria 
diskriminasi yang dilarang (lihat Pasal 1 ayat (1) poin (b)).

Dalam hal ini, menjadi penting untuk mempertimbangkan instrumen ILO lainnya dan 
perjanjian hak asasi manusia yang menyediakan perlindungan dari diskriminasi, di mana 
isi ketentuan dan prinsip yang berlaku bisa digunakan oleh IRC untuk mencakup bentuk-
bentuk diskriminasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) poin (a) 
dari Konvensi ILO No. 111 tahun 1958, atau dalam perundangan domestik. 

Diskriminasi dengan dasar ganda 

Tidak boleh dilupakan bahwa individu yang sama dapat menjadi subjek diskriminasi 
lebih dari satu dasar (diskriminasi ganda). Hal ini muncul dari kenyataan bahwa kriteria 
yang diakui sebagai dasar-dasar diskriminasi adalah sifat-sifat indentitas personal yang 
berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Wanita khususnya dapat mengalami efek 
kombinasi diskriminasi atas beberapa dasar. Wanita pribumi misalnya, kerap menjadi subjek 
diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan asal pribumi mereka.

Pengecualian – Dalam kasus apa diskriminasi yang disebut dalam Konvensi tidak 
muncul? 

Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 merujuk pada tiga tipe pembedaan perlakuan dalam 
kaitannya dengan salah satu dasar yang dilarang, yang tidak dapat dianggap sebagai 
diskriminatif:
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pembedaan berdasarkan • kebutuhan inheren dari suatu pekerjaan (Pasal 1 ayat (2));

pengukuran khusus atas perlindungan atau bantuan, • meliputi pengukuran khusus 
sementara (Pasal 5); dan 

pengukuran yang didesain untuk melindungi • keamanan Nasional (Pasal 4).

Pembedaan perlakuan berdasarkan kebutuhan inheren suatu pekerjaan tertentu

Segala pembedaan, pengecualian atau preferensi dalam hal suatu pekerjaan berdasarkan 
kebutuhan inheren dengan begitu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. 

Konvensi ILO No.111 tahun 1958, Pasal 1 ayat (2)

Pasal 1 ayat (2) dari Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 adalah lex specialis dari hukum 
ketenagakerjaan internasional yang menyatakan pengaturan lebih umum dari hukum 
internasional yang menurutnya perlakuan berdasarkan dasar yang dilarang tidak sama 
dengan diskriminasi, jika ia memiliki justifi kasi yang objektif dan cara-cara yang digunakan 
proporsional untuk membenarkan pembedaan.

Beberapa elemen yang menyoroti implikasi dari Pasal 1 ayat (2) Konvensi dapat ditemukan 
dalam tugas dan dokumen dari badan pengawas ILO:

Pasal 1 ayat (2) harus diinterpretasikan secara restriktif; • 

Sebuah syarat spesifi k untuk suatu pekerjaan tertentu dapat dijustifi kasikan jika hal • 
ini dibutuhkan dikarenakan karakteristik dan kodrat pekerjaan, dalam proporsi yang 
berhubungan dengan kebutuhan inherennya;

Pemberlakuan sistematis kebutuhan yang menimbulkan satu atau lebih dasar untuk • 
diskriminasi tidak dapat diterima, mengingat konsep ‘pekerjaan tertentu’ merujuk pada 
suatu pekerjaan, fungsi atau tugas yang spesifi k dan dapat defi nisikan; setiap kasus 
individual oleh karena itu harus ditelaah dengan hati-hati.

Ringkasan laporan investigasi dari Komisi ILO berikut ini membantu memperjelas pengertian 
dan ruang lingkup dari ketentuan Konvensi mengenai kebutuhan inheren suatu pekerjaan 
tertentu.

Ringkasan dari laporan Komisi Investigasi yang ditunjuk di bawah Pasal 26 Konstitusi ILO untuk 
meneliti pengamatan atas Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan) oleh Republik Federal Jerman 

531. (…) pembedaan, pengecualian atau preferensi yang mempengaruhi seorang individu 
dalam pekerjaan atau jabatan dapat dipertimbangkan tidak menimbulkan diskriminasi 
jika hal ini didasarkan pada kebutuhan inheren suatu pekerjaan tertentu. Kata ‘inheren’, 
yang digunakan dalam teks bahasa Inggris, didefi nisikan dalam Kamus Inggris Oxford 
dalam terminologi berikut: ‘berada dalam sesuatu sebagai atribut atau kualitas yang 
permanen; membentuk sebuah elemen, khususnya sebuah elemen yang esensial, dari 
sesuatu; intrinsic, esensial’. 
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Sebuah ide yang berhubungan dinyatakan dalam kata yang digunakan dalam teks 
bahasa Perancis (‘qualifi cations exigées’). Sesuai dengan itu, segala batasan yang 
dibawa dalam ruang lingkup pengecualian yang disediakan dalam Pasal 1, paragraf 2, 
diperlukan karena kodrat pekerjaan yang dipertanyakan. Ide akan ‘kebutuhan’ digalakkan 
secara luas dalam instrumen hak asasi manusia internasional sebagai sebuah kriteria 
membatasi pengecualian terhadap hak-hak yang diakui di dalamnya. Terlebih lagi, dalam 
mempertimbangkan apakah sebuah batasan tertentu dapat dijustifi kasi sebagai sesuatu 
yang diperlukan, tidak cukup hanya dengan membahas pertanyaan adanya keadaan 
yang meminta tindakan untuk memenuhi sebuah tujuan yang mana batasan diijinkan 
atasnya oleh ketentuan yang dipertanyakan. Individu harus juga mempertimbangkan 
apakah bentuk dan luasnya ukuran yang dibuat sepadan dengan urgensi dari situasi. 
Dengan kata lain, batasan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sumber: ILO: Buletin Ofi sial, Supplemen 1, vol. LXX, 1987, Seri B

Kebutuhan inheren dari suatu pekerjaan tertentu 

Pembedaan berdasarkan jenis kelamin dapat dilakukan dalam hal pekerjaan yang 
dipandang melibatkan keeratan fi sik tertentu (sebagai contoh, menetapkan sejumlah 
pekerjaan polisi bandara udara untuk pegawai wanita memeriksa badan penumpang 
wanita).

Opini politik dapat, dalam keadaan tertentu yang terbatas, menjad kualifi kasi yang valid 
bagi posisi senior administratif, seperti mereka yang terlibat dalam tanggung jawab 
khusu untuk pengembangan kebijakan pemerintah, sebagai contoh.

Segala anggota dapat (…) memutuskan bahwa tindakan khusus yang didesain untuk 
memenuhi kebutuhan tertentu dari seseorang yang, akibat alasan seperti jenis kelamin, 
usia, cacat, tanggung jawab keluarga atau status sosial atau budaya, secara umum 
diakui untuk mendapatkan perlindungan atau bantuan khusus, tidak dinilai sebagai 
diskriminasi.

Konvensi ILO No.111 Tahun 1958, Pasal 5 ayat (2).

Tindakan khusus atas perlindungan atau bantuan

Beberapa Konvensi dan Rekomendasi ILO mengharuskan atau merekomendasikan 
tindakan khusus dalam mendukung kaum pribumi, orang cacat atau manula, atau pekerja 
dengan tanggung jawab keluarga, misalnya, atau tindakan yang didesain untuk melindungi 
persalinan. Tindakan khusus tersebut dapat juga ditentukan pada level domestik, setelah 
konsultasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha (Konvensi ILO No. 111 Pasal 5).

Konsep dari tindakan khusus merupakan sesuatu yang dinamis kebutuhan – atau yang 
dipandang sebagai kebutuhan – akan adanya tindakan perlindungan berubah seiring 
dengan waktu dan kerap mendampingi perkembangan ilmiah dan teknologi dan perubahan 
dalam sikap sosial.
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Terkadang sulit untuk menentukan apakah tindakan atas perlindungan dapat dijustifi kasi 
dalam hal permintaan dan kebutuhan dari masyarakat dan kelompok yang seharusnya 
dilindungi, atau apakah tindakan ini sama dengan diskriminasi. Sebuah contoh mengenai 
hal ini meliputi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pada 
Pasal 76 khususnya bagi pekerja wanita di malam hari. Pertanyaan mengenai ketentuan 
tentang pelayanan makanan, minuman, dan transportasi bagi wanita pada waktu kerja 
malam berhubungan dengan pertanyaan umum mengenai risiko keselamatan pribadi dan 
kesejahteraan yang mengeksploitasi wanita dan pria pada waktu kerja malam. Juga diketahui 
secara meluas bahwa kerja malam sangat menimbulkan stress dan melelahkan bagi pekerja 
wanita dan pria. Riset ilmiah mengenai kemampuan fi sik dan karakteristik dari wanita dan 
pria, bagaimanapun, lebih sering menunjukkan risiko yang dihadapi wanita ketika bekerja 
pada malam hari tidak secara signifi kan berbeda dari risiko yang dihadapi pria. Berdasarkan 
bukti ini, ketentuan mengenai makanan, minuman hanya untuk wanita yang bekerja pada 
malam hari tampak tidak dapat dijustifi kasi, dan bahkan dapat dinilai sebagai diskriminasi 
terhadap pria. Rekomendasi Kerja Malam ILO, 1990 (No.178) telah mengadopsi pendekatan 
ini dan mendorong pengusaha untuk menyediakan transportasi, makanan dan minuman 
kepada semua pekerja malam hari wanita dan pria tanpa pembedaan.

Meskipun dampak fi sik dari kerja malam pada wanita dan pria dapat tidak berbeda, perlu 
dicatat bahwa dalam hubungannya dengan risiko keselamatan personal, wanita dapat 
lebih rentan daripada pria, khususnya ketika berjalan sendirian pada malam hari dalam 
perjalanan mereka pulang dari kerja atau ketika keluar untuk makan dan minum saat 
istirahat. Dari sudut pandang ini, keputusan mengenai pelayanan khusus seperti makanan 
dan minuman di lingkungan kerja atau transportasi pulang pergi hanya untuk wanita dapat 
dijustifi kasi, jika transportasi publik atau tempat untuk makan memiliki risiko terhadap 
keselamatan personal bagi wanita saat malam hari. Jika bukti menunjukkan bahwa pria 
menghadapi risiko yang sama terhadap keselamatan personal mereka pada malam hari, 
fasilitas semacam itu seharusnya tidak hanya disediakan bagi pekerja wanita. 

Dalam debat mengenai ketentuan makanan dan minuman untuk wanita saja, beberapa 
argumen yang muncul di Indonesia mendukung penyediaan makanan bergizi dan 
minuman bagi pekerja wanita di Indonesia berkaitan dengan kemiskinan yang mengakar 
di antara wanita yang melakukan pekerjaan malam hari dan kenyataannya adalah, secara 
keseluruhan, mereka menghadapi beban kerja yang lebih besar daripada pria sebab 
mereka memiliki “beban kerja ganda”, terlibat dalam pekerjaan berpenghasilan rendah, 

Batasan dalam lembur bagi wanita 

Pada 2001, Komite Ahli mencatat bahwa pembatasan umum dalam lembur yang berlaku 
bagi semua wanita, tanpa terikat dengan perlindungan persalinan yang disediakan 
dalam Undang-undang Standar Ketenagakerjaan Republik Korea, dapat memiliki 
pengaruh terhadap penerapan penuh Konvensi, mengingat pembatasan ini terlalu 
menghukum wanita dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam observasi yang dilakukan 
pada 2006, menindaklanjuti amandemen dari perundang-undangan tersebut, Komite 
mencatat dengan kepuasan bahwa Undang-undang Standar Ketenagakerjaan, setelah 
diamandemen, membatasi lembur bagi wanita setahun setelah melahirkan.
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sepertihalnya pria berpenghasilan rendah tetapi juga ditambah dengan menjalani tanggung 
jawab keluarga yang besar. Meskipun argumen ini valid dengan sendirinya, layak untuk 
mempertimbangkan apakah akan lebih strategis dengan menjawab masalah pembayaran 
upah yang tidak mencakup upah biaya hidup, daripada beralih pada tindakan mengisi 
lubang, seperti menyediakan makanan bagi pekerja malam hari wanita saja.

Pengadilan dapat diminta untuk memutuskan keabsahan dari tindakan perlindungan. 
Dalam kasus yang mirip, ekstrak berikut ini dari Survei Khusus Komite Ahli 1996 merupakan 
contoh yang unik:

‘Karena tujuan dari perlindungan dan bantuan yang hendak dicapai, tindakan 
khusus ini harus proporsional dengan kodrat dan ruang lingkup perlindungan yang 
dibutuhkan atau dari diskriminasi yang sudah ada. 

Penelaahan kembali yang dilakukan secara hati-hati pada beberapa tindakan dapat 
mengungkapkan bahwa hal ini kondusif untuk menetapkan atau mengijinkan suatu 
pembedaan, pengecualian atau preferensi di bawah Pasal 1 dari Konvensi (…) Begitu 
diadopsi, tindakan-tindakan khusus ini harus ditelaah ulang secara periodik, agar dapat 
dipastikan apakah tindakan tersebut masih dibutuhkan dan tetap efektif’.

Tindakan khusus sementara 

Beberapa tindakan khusus diperkenalkan untuk mengakhiri diskriminasi yang sudah ada 
atau mengobati dari diskriminasi masa lalu. Tindakan ini kadang disebut ‘tindakan khusus 
sementara’, ‘tindakan positif’ atau ‘tindakan mendukung kelompok yang dirugikan’. Pada 
beberapa negara, sebagai contoh, telah memperkenalkan perlakuan preferensial bagi wanita 
dalam perekrutan untuk pelayanan sipil sampai tujuan kesetaraan gender dicapai. Komite 
Ahli telah menegaskan sebagai berikut: ‘Harus diingat bahwa tindakan semacam ini jelas 
hanya sementara kodratnya sampai tujuannya untuk mengkompensasi ketidakseimbangan 
akibat diskriminasi terhadap pekerja tertentu atau sektor tertentu’. 

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita telah menerbitkan rekomendasi umum 
mengenai tindakan sementara untuk mencapai kesetaraan gender.

Tindakan yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan Nasional 

Segala tindakan yang mempengaruhi seorang individu yang dibenarkan untuk diduga 
atas, atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan bagi keamanan Nasional tidak dapat 
dinilai sebagai diskriminasi, mengingat individu tersebut memiliki hak untuk mengajukan 
banding ke badan yang kompeten dan ditetapkan sesuai dengan praktik nasional.

Konvensi No.111 Tahun 1958, Pasal 4.

Pasal 4 mengijinkan Negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi keamanan 
mereka tanpa menemukan konfl ik dengan prinsip non-diskriminasi. Dalam hal pengawasan 
yang dilakukan oleh ILO, ketentuan ini terutama muncul dalam kaitannya dengan kriteria 
yang dilarang mengenai opini politik. Badan Pengawas telah menetapkan beberapa prinsip 
yang harus diemban ketika ketentuan ini diberlakukan:
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sebagai klausa luar biasa, Pasal 4 harus diberlakukan secara ketat untuk menghindari • 
batasan yang tidak dibenarkan terhadap perlindungan yang Konvensi berupaya jamin;

Pasal 4 berlaku pada tindakan yang mempengaruhi individu dalam aktivitas yang dia • 
dibenarkan untuk diduga atau terbukti melakukan. Ke-anggotaan seseorang pada 
kelompok atau komunitas tertentu tidak cukup untuk menjustifi kasi pemberlakuan ini;

Pasal 4 berlaku pada aktivitas yang terbukti atau dibenarkan untuk diduga karena • 
praduga yang disepakati dan tepat;

Tindakan yang dibenarkan di bawah Pasal 4 harus didefi nisikan dan dibatasi dengan • 
cukup.

Dalam mengomentari Keputusan No. 8dari Pengadilan Konstitusi Bulgaria pada 27 Juli 
1992, Komite Ahli menyatakan bahwa 

‘pemberlakuan tindakan yang dimaksud untuk melindungi keamanan Nasional 
harus ditelaah dalam hal beban dari aktivitas yang dimaksud terhadap performa 
kerja, tugas atau jabatan dari orang yang terlibat. Jika tidak, maka ada bahaya, 
dan bahkan kemungkinan, bahwa tindakan semacam itu akan menghasilkan 
pembedaan dan pengecualian berdasarkan opini politik atau agama, yang mana 
akan berlawanan dengan Konvensi’.

Selain kondisi fundamental yang disebutkan di atas, Pasal 4 juga menyatakan bahwa orang 
yang terlibat harus memiliki hak untuk mengajukan banding kepada badan yang kompeten. 
Komite Ahli telah menyediakan klarifi kasi berikut mengenai isi dari hak tersebut:

‘Adalah penting bagi badan pengaju banding terpisah dari otoritas administratif atau 
kepemerintahan dan menawarkan jaminan objektivitas dan kebebasan. Badan ini 
juga harus kompeten untuk mendengar alasan dari tindakan yang diambil terhadap 
pengaju banding dan menyediakannya kesempatan untuk mempresentasikan 
kasusnya secara penuh’.

Solusi yang sesuai bagi penghapusan diskriminasi yang efektif

Salah satu tugas pengadilan yang berurusan dengan kasus diskriminasi adalah memutuskan 
solusi yang sesuai. Dalam beberapa sistem hukum, klasifi kasi sebuah pengadilan atas aksi 
atau penghapusan sebagai diskriminasi akan secara otomatis diikuti dengan pemberlakuan 
konsekuensi hukum tertentu (misalnya, ketika perundangan atau yurisprudensi telah 
menyatakan bahwa tindakan atau ketentuan dalam kontrak individual atau perjanjian 
kolektif sebagai nihil dan kosong,). Ketika diskriminatif beraksi, penghapusan atau situasi 
tetap gigih, sebuah perintah harus diberikan untuk menghentikannya. Pengadilan juga 
dapat memutuskan untuk mengambil konsekuensi dari aksi diskriminatif atau pembatalan 
penghapusan (misalnya, pembayaran upah retroaktif,). Perundangan dan praktik domestik 
dapat bervariasi dalam hal ini, khususnya dalam kaitannya dengan kerusakan dan 
pengembalian dalam kejadian pemberhentian.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan internasional, dua aspek penting harus diperhatikan 
sebelum memutuskan untuk mengganti rugi:
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1)  Konsekuensi diskriminatif dari diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan harus 
dihapuskan; dan 

2)  Penalti harus memiliki efek disuasif pada penerus diskriminasi yang potensial 

Korban diskriminasi harus memperoleh keuntungan dari solusi yang sesuai di mana 
juga harus memiliki efek disuasif bagi mereka yang mempertimbangkan terlibat dalam 
praktikdiskriminatif. Juga harus diingat bahwa dengan menginstitusionalisasi prosedur 
semacam ini, seorang pekerja mengambil risiko material dan moral. Sebagai contoh, 
perundang-undangan yang meliputi ketentuan perlindungan, tetapi memperbolehkan 
pengusaha dalam praktiknya untuk menghentikan pekerjaan seorang pekerja yang telah 
menjadi korban diskriminasi, dengan cara membayar kompensasi, tidak menyediakan 
perlindungan yang cukup. [penekanan kami]

Sumber: ILO: Survei Khusus Komite Ahli 1996, op. cit., para. 233.

Solusi yang disediakan untuk pemberhentian yang tidak dapat dijustifi kasi di bawah 
Konvensi ILO No. 158 adalah pengembalian atau kompensasi fi nansial yang cukup. Ketika 
pemberhentian yang tidak dapat dijustifi kasi merupakan sesuatu yang diskriminatif dan 
oleh karenanya melanggar salah satu hak fundamental pekerja, Komite Ahli menilai 
kompensasi sederhana merupakan solusi yang tidak layak untuk prasangka, solusi terbaik 
adalah pengembalian. Jika pengembalian tidak dimungkinkan atau diinginkan oleh pekerja, 
pengusaha harus didesak untuk menahan diri dari segala jenis diskriminasi. Ketika hukum 
tidak secara eksplisit memperbolehkan kemungkinan pengembalian, hukum tersebut 
bagaimanapun juga menyatakan pemberhentian yang diskriminatif untuk dibatalkan, yang 
harus berujung dengan pengembalian pekerjaan pada pekerja.

Komite menilai kompensasi, dalam kasus di mana pemberhentian pekerjaan merusak 
sebuah hak dasar, harus diarahkan kepada kompensasi penuh, baik secara fi nansial 
dan jabatan, serta moral yang diderita oleh pekerja, solusi terbaik umumnya adalah 
pengembalian pekerjaan kepada pekerja dengan pembayaran upah yang tak dibayar 
dan penjagaan hak yang diperoleh. (…) Ketika pengembalian tidak disediakan dalam 
bentuk ganti rugi, ketika hal ini tidak dimungkinkan atau diinginkan oleh pekerja, maka 
kompensasi lebih baik diserahkan atas pemberhentian pekerjaan untuk alasan yang 
merusak hak asasi fundamental sehingga menjadi sepadan dengan prasangka yang 
diderita, dan lebih tinggi daripada untuk jenis pemberhentian lainnya.

Sumber: ILO: Survei Umum Komite Ahli 1995, op. cit., para. 232
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6.1.3 Instrumen Internasional Lainnya Yang Mengandung Ketentuan Non-  
 Diksriminasi 

Instrumen ILO

Beberapa instrumen ILO lainnya merujuk pada kriteria diskriminasi lain dari yang ditetapkan 
dalam Pasal 1 ayat (1) poin (a) dari Konvensi ILO No. 111 tahun 1958. Mereka meliputi, 
sebagai contoh:

Hak untuk Mengorganisasi dan Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang Tawar Menawar 
Kolektifyang mencakup diskriminasi anti-serikat (Diratifi kasi oleh Indonesia, 1957);

Konvensi ILO No. 156 tahun 1981 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga yang 
menyediakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan terlepas dari tanggung jawab keluarga 
(belum diratifi kasi oleh Indonesia); 

Kovensi NO. 158 tahun 1982 Penghentian Pekerjaan yang merujuk pada status pernikahan, 
tanggung jawab keluarga dan kehamilan (Pasal 5(d)) (belum diratifi kasi oleh Indonesia);

Konvensi ILO No. 159 tahun 1983 tentang Rehabilitasi dan Pekerjaan Kejuruan (penyandang 
cacat)yang menetapkan prinsip kesetaraan kesempatan antara pegawai penyandang cacat 
dengan pekerja pada umumnya (belum diratifi kasi oleh Indonesia); 

Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 tentanbg Migrasi untuk Pekerjaan yang menyediakan 
perlakuan setara antara warga negara dan bukan warga negara dalam berbagai area (Pasal 
6) belum diratifi kasi oleh Indonesia; 

Rekomendasi ILO No, 162 tahun 1980 tentang Pekerja yang Lebih Tua yang membahas 
kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi semua pekerja, terlepas dari usia mereka.

Instrumen PBB 

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya juga meliputi bahasa, properti dan kelahiran sebagai dasar diskriminasi. 
Ketentuan anti-diskriminasi dalam kedua Konvensi ini menetapkan daftar yang komprehensif 
mengenai kriteria yang dilarang (lihat bawah). Pengadilan domestik dengan begitu 
diperbolehkan untuk bergantung pada konvensi-konvensi ini ketika menghadapi kasus 
diskriminasi berdasarkan kriteria yang tidak dinyatakan termasuk dalam perundangan 
domestik.

Berpandangan pada koherensi hukum internasional hak asasi manusia, Komite Ahli telah 
menekankan akan keinginan memasukkan perlindungan dari diskriminasi ditawarkan 
dalam perjanjian internasional hak asasi manusia lainnya ketika memberlakukan Konvensi 
ILO No.111.

Pada Survey Umum Penerapan Konvensi 111, Komite Ahli menganalisa sejumlah kriteria 
yang tidak secara eksplisit dinyatakan di dalam Pasal 1(1)(a). Berikut adalah contoh 
pembahasan mengenai diskriminasi berdasarkan kesehatan:
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6.1.4.  Peraturan Perundang-Undangan Nasional Mengenai Diskriminasi   
 Pekerjaan dan Kedudukan

Di dalam UU Hak Asasi Manusia, diskriminasi didefi nisikan sebagai segala bentuk pembatasan, 
pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, 
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya da aspek kehidupan lainnya.119 

Kondisi kesehatan pekerja hanya boleh menjadi pertimbangan bagi pemberi kerja jika 
terkait dengan ketentuan khusus untuk sebuah pekerjaan tertentu, dan tidak boleh 
secara otomatis menjadi bahan pertimbangan karena bisa mempengaruhi hak untuk 
mengakses pekerjaan atau kondisi pekerjaan yang ada di dalam sebuah hubungan kerja. 
(…) Mempertimbangkan kondisi fi sik atau mental di masa lalu atau sekarang seseorang 
bisa menjadi sebuah hambatan besar di dalam menerapkan prinsip kesetaraan akses 
pekerjaan. Kecuali jika memang ada hubungan yang sangat erat antara kondisi 
kesehatan seorang pekerja dengan persyaratan khusus terkait dengan posisi 
sebuah pekerjaan tertentu, maka menggunakan alasan kesehatan sebagai cara 
untuk menolak atau terus mempekerjakan seseorang adalah bertentangan dengan 
semangat yang dianut di dalam Konvensi. 

Sumber: ILO: 1996 Special Survey of the Committee of Experts, op. cit., para. 255

119 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ps. 1 angka 4.

Daftar Undang-Undang Anti Diskriminasi:

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Ratifi kasi Konvensi ILO tentang • 
Kesetaraan Pengupahan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifi kasi CEDAW;• 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;• 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ratifi kasi Konvensi ILO Diskriminasi • 
1958;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;• 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Di • 
Dasarkan pada Ras dan Etnik.

Tujuan akhir dari pelarangan diskriminasi di tempat kerja adalah untuk menciptakan 
kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan. Hal ini secara eksplisit dirumuskan dalam 
Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan. Konsep ini penting untuk diingat, agar memberikan 
konteks besar dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Terkait dengan hal ini, Pengadilan 
memiliki peran yang instrumental di dalam menangani kasus diskriminasi di tempat kerja.



203

Pada tahun 2005, Menakertrans mengeluarkan panduan dalam menciptakan kesetaraan 
kesempatan dalam hubungan kerja (EEO).120 Panduan tersebut berisikan informasi mengenai 
bagaimana mengembangkan kebijakan EEO di dalam kebijakan perusahaan –sektor swasta- 
terkait dengan rekrutmen, pemilihan dan penempatan kerja di dalam hubungan kerja, 
seperti pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial, kondisi lingkungan kerja, dan perjanjian 
syarat-syarat kerja.

 Pengecualian

Namun demikian, tidak semua perlakuan berbeda terhadap pekerja dapat dianggap sebagai 
tindakan melawan hukum. Sebagai contoh, semua pembedaan yang dilakukan berdasarkan 
kebutuhan nyata dari pekerjaan tidak bisa dilakukan. Seorang Pria atau wanita merupakan 
persyaratan yang sah dalam pekerjaan pertunjukan seni. Pembedaan berdasarkan keahlian 
atau usaha juga merupakan alasan yang sah, perbedaan terhadap pengupahan didasarkan 
pada lama bekerja dan pendidikan atau waktu kerja juga merupakan alasan yang sah.

Pendekatan tersebut dapat dilihat di dalam memori penjelasan UU Perlindungan dan 
Penempatan Pekerja Migran, undang-undang tersebut memperbolehkan perbedaan 
perlakuan di dalam kerja, namun menyatakan secara tegas bahwa perbedaan tersebut 
tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan kelompok tertentu atau komunitas tertentu, 
namun dilakukan untuk menegakan hak-hak pegawai di dalam memperoleh pekerjaan dan 
kehidupan yang layak untuk kemanusian. Diskriminasi yang demikian dapat dinyatakan 
sebagai diskriminasi positif.121 Sebagai contoh, isu tentang putra daerah mendapat perlakuan 
khusus di daerah, seperti di Papua adalah contoh tepat di mana perilaku diskriminasi timbul 
di masa lalu. Oleh karenanya, untuk mengejar kesetaraan bagi masyarakat Papua dengan 
masyarakat lainnya diskriminasi positif dibutuhkan, dengan memberikan perlakuan istimewa 
kepada masyarakat Papua, di beberapa hal, diantaranya adalah memberikan keuntungan 
politik bagi putra daerah untuk memimpin daerahnya.122 Atau dalam kasus-kasus lainnya di 
mana diskriminasi positif bisa didefi nisikan di dalam peraturan seperti misalnya perlakuan 
khusus bagi para penyandang cacat. UU No 13/2003 Pasal 67 ayat (1) & (2) memberikan 
ketentuan akan kewajiban bagi para pemberi kerja untuk menyediakan perlindungan 
kepada para pekerja penyandang cacat sesuai dengan tingkat disabilitas mereka, sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan.

120 Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Number. SE.60/Men/SJ-HK/II/2006 tentang Panduan bagi 
Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan di Indonesia.

121 Undang-Undang 39 Tahun 2004 Penjelasan, diskriminasi positif dapat dilakukan jika pemerintah memberikan perlindungan untuk 
melakukan intervesi bagi pekerja tidak terampil

122 Anti Diskriminasi “Diskriminasi Positif” Masih Diperlukan, http://suaraperempuanpapua.wordpress.com/2008/11/16/
antidiskriminasi-diskriminasi-positif-masih-diperlukan/
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6.l.5  Yuridiksi PHI dalam Kasus Diskriminasi

Yurisdiksi dari PHI di dalam kasus diskriminasi dapat muncul dalam kewenangan terkait 
dengan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja. Pada perselisihan hak, diskriminasi 
dapat terjadi ketika pekerja ditemukan adanya tindakan diskriminasi, tercantum di dalam 
peraturan perusahaan, terhadap kemlompok tertentu atau individu tertentu.123 Sebagai 
contoh adalah kebijakan yang melarang penggunaan atribut keagamaan.

Daftar Diskriminasi:

Empat pertanyaan yang diajukan untuk menentukan tindakan diskriminatif:

Pertama, apakah ada tindakan yang menujukkan perbedaan, pengecualian, • 
preferensi, dan pembatasan? 

Kedua, apakah tindakan itu berdasarkan ras, jenis kelamin, asal sosial atau pendapat • 
politik, dll (lihat kotak diskriminasi regulasi anti)? (lihat kotak tentang regulasi anti 
diskriminasi)?;

ketiga, apakah tindakan tersebut memiliki efek meniadakan atau merusak kesetaraan • 
atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan??;

Keempat, apakah tindakan tersebut dibenarkan, dalam arti itu menegakkan hak-• 
hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan atau diperlukan karena sifat dari pekerjaan yang memerlukan 
keterampilan khusus atau kualitas dalam melakukan pekerjaan? 

123 Pasal 1, Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Pelarangan Jilbab yang tercantum di dalam peraturan perusahaan. Bentuk sengketa ini 
dapat dinyatakan sebagai sengketa hak yang merupakan salah satu kewenangan PHI

Diskriminasi di tempat kerja, pekerja mengadukan keluhan ke Komnas HAM

Ayudia Satta berniat melaporkan pimpinan tempatnya bekera ke Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia, hari Senin (08/11). Perempuan ini merasa ada diskriminasi di tempatnya 
bekerja, PT Layar Graha Prima, yang biasa dikenal Blitzmegaplex. Dalam pengaduan ke 
Komnas HAM, Senin siang, Ayudia rencananya didampingi pengacara dari LBH Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, pengaduan Ayudia bermula dari 
larangan memakai jilbab pada saat jam kerja bagi mereka yang bertugas di bagian 
operasional. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Perusahaan. Lantaran bersikukuh 
memakai jilbab, Ayudia akhirnya dimutasi. Ia merasa tindakan perusahaan bertentangan 
dengan prinsip-prinsip penghormatan dan pemajuan HAM. Karena itu ia berniat 
mengadu ke Komnas HAM.

Sumber:http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cd76360d2fb9/diskriminasi-di-tempat-kerja-karyawan-lapor-komnas-
ham.
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Pada pengadilan umum, korban praktik diskriminasi berniat untuk menuntut pelaku 
dan pengusaha atas dasar perbuatan melawan hukum, yang didasarkan pada Pasal 136 
KUHPerdata, atau jika praktik diskriminasi tersebut di dasarkan pada ras dan etnik, hal 
tersebut dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 13 dan 14 UU Anti-Diskriminas Ras dan 
Etnik. Namun, penggunaan pasal terhadap pelaku praktik diskriminasi dan pengusaha akan 
berbeda. Pelaku praktik diskriminasi dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 
dan Pengusaha dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 1366 KUHPerdata.

Elemen kelalaian merupakan elemen penting untuk dibuktikan oleh korban untuk menarik 
pertanggungjawaban pengusaha/perusahaan. Sebagai contoh, di dalam kasus pelecehan 
seksual, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE.03/MEN/IV/2010 dapat digunakan 
untuk menjelaskan kewajiban hukum dari perusahan/pengusaha sebagai dasar menarik 
pertanggungjawaban hukum pengusaha. Elemen kelalian dapat tercipta jika perusahaan/
pengusaha tidak menjalankan atau mengambil kebijakan sesuai dengan langkah-langkah 
yang digariskan oleh Surat Edaran Tersebut. 

6.2.  DISKRIMINASI GENDER : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB   
 PENGUSAHA

Walaupun jumlah partisipasi wanita dalam angkatan kerja meningkat, diskriminasi secara 
signifi kan masih terjadi terhadap wanita di tempat kerja, seperti, rentang pendaptan antara 
pria dan wanita serta perlakuan berbeda dalam hal pengupahan, dan kesempatan kerja.124 
Hal yang umum terjadi di Indonesia terkait dengan praktik diskriminasi adalah diskriminasi 
wanita berdasarkan peran reproduksinya dan pelecahan seksual. Di Indonesia, pemerintah 
telah mengeluarkan beberapa hukum yang mengatur isu diskriminasi terhadap wanita 
ditempat kerja dan perlindungan terhadap wanita di tempat kerja. Peraturan-peraturan 
tersebut mengatur larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita. Namun 
demikian, hal yang penting untuk ditekankan adalah gender,bukan memiliki pengertian 
mencakup wanita saja, namun juga berlaku untuk kedua jenis kelamin. Beberapa pengaturan 
terkait dengan anti-diskriminasi gender utamanya wanita adalah sebagai berikut:

124 International Labour Organisation, Work In Freedom: Discrimination at Work in Asia,<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_89_en.pdf> diunduh pada 20 Oktober 2011
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Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1984 Tentang Ratfi kasi CEDAW

Undang-Undang Nomor 80 
Tahun 1957 tentang Ratifi kasi 
Konvensi ILO Untuk Pengupahan 
Yang Sama

Surat Edaran Menteri Tenaga 
kerja dan transmigrasi Nomor 
SE-04/Men/1988 tentang 
Implementasi Larangan 
Diskriminasi Bagi Pekerja Wanita

Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 
1989 tentang Larangan PHK bagi 
wanita dikarenakan Perkawinan, 
Kehamilan dan Melahirkan

Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Trasnmigrasi Nomor 
KEP-224/MEN/2003 tentang 
Kewajiban bagi Pengusaha yang 
mempekerjakan wanita antar jam 
23:00 sampai dengan 07:00

Surat Edaran Menteri Tenaga 
Kerja Nomor SE/04/M/BW/1996 
tentang larangan diskriminasi 
bagi wanita di dalam peraturan 
perusahaan dan PKB

Pengaturan

Undang-undang ini menyebutkan perlindungan 
terhadap hak-hak wanita di dalam Pasal 75 dan 
153

Undang-undang ini menyebutkan hak-hak wanita 
yang dilindungi dari diskriminasi disemua aspek, 
termasuk di dalam pekerjaan, yang disebutkan 
secara spesifi k di dalam Pasal 11

Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi 
negara untuk memastikan kesetaraan pengupahan 
antar pria dan wnita di dalam melakukan kerja 
yang memiliki nilai yang sama

Surat edaran tersebut menyebutkan beberapa 
larangan diskriminasi, yang muncul terhadap 
pekerja wanita, seperti, rentang perbedaan usia 
pensiun antara wanita dan pria, atau jaminan 
kesehatan yang seringkali memperlakukan wanita 
sebagai sendiri.  

Keputusan ini menyatakan kewajiban bagi 
perusahaan untuk membuat perencanaan dan 
mengatur bentuk-bentuk penugasaan yang cocok 
bagi wanita halim dan mengatur langkah-langkah 
yang diperlukan untuk memberikan keistimewaan. 
Lebih lanjut, keputusan ini juga menekankan 
larangan untuk memberhentikan pekerja wanita 
karena hamil, pernikahan ataupun melahirkan. 

Keputusan tersebut mengatur, bahwa pengusaha 
memiliki kewajiban untuk menyediakan beberapa 
kondisi bagi pekerja wanita di dalam shift malam, 
diantaranya, memberikan makan bernutrisi dan 
menyediakan keamanan dan kenyamaan dari 
tempat kerja dan menyediakan antar jemput dari 
tempat penjemputan ke tempat kerja

Surat Edaran tersebut mengatur dua hal, yakni:

1. mengafi rmasi keberlakuan Keputusan Surat 
Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-04/
Men/1988, yang berperan sebagai penjelasan 
UU Nomor 7 Tahun 1984; dan
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Peraturan Perundang-
Undangan

Pengaturan

2.  Surat perintah kepada seluruh Kepala Wilayah 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 
dalam mengarahkan dan memformulasikan 
peraturan perusahaan dan PKB, yang dapat 
menimbulkan diskriminasi, atau manfaat 
keluarga hanya untuk pria, dll. 

6.2.1.  Remunerasi yang sama untuk kerja dengan nilai sama

Di Indonesia, perbedaan antar upah pria dan wanita masih ditemukan. Menurut Menkokesra, 
data pada tahun 2007 menujukan bahwa perempuan menerima pembayaran 33% lebih 
sedikit daripada pria, kemudian pada tahun 2008 sebesar 30% dan pada tahun 2009 
sebesar 31%.125 Selain itu, laporan SMERU tentang dampak Upah Minimum Kepada Tingkat 
Upah dan Penyerapan Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa 19% wanita lebih mungkin 
dibayar di bawah upah minimum dibandingkan dengan mitra laki-laki mereka. Selain itu, 
perempuan di titik tertentu pada kariernya, akan lebih banyak berhenti dibandingkan dengan 
rekan prianya. Misalnya, di bidang akademik, penelitian pada tahun 2003 menunjukkan 
bahwa 66% dari perempuan akademisi mengatakan bahwa kesempatan yang sama untuk 
perempuan rendah di bidang akademik.126

Secara hukum, pengupahan yang setara dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 80 Tahun 
1957 tentang Pengesahan Konvensi ILO Remunerasi Sama. Undang-undang ini menguraikan 
persyaratan hukum bagi perlakuan yang sama dari pembayaran antara pria dan wanita. 
Pembayaran meliputi gaji dan pembayaran lain yang dibayarkan langsung atau tidak 
langsung, uang tunai atau barang oleh pengusaha kepada karyawan sehubungan dengan 
pekerjaan.127 Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 
Upah Pasal 3 menyatakan bahwa Pengusaha dalam menentukan upah seharusnya tidak 
membedakan antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama yang memiliki nilai yang 
sama.

Terdapat beberapa faktor dalam menentukan pekerjaan yang memiliki nilai sama, yakni, 
tanggung jawab, tingkat kesulitan, risiko pekerjaan, dan kontribusi ke perusahaan. Jika 
keempat faktor tersebut memiliki nilai yang sama, dapat dikatakan bahwa karya/perkerjaan 
tersebut memiliki nilai yang sama. Dengan demikian, perusahaan harus memberikan 
pembayaran yang sama antara pekerja pria dan wanita. Sebaliknya, jika bobot salah satu 
faktor kurang, oleh karena itu tidak memiliki nilai sama. Dalam hal ini, perusahaan dapat 
membedakan upah. Hal ini juga diperbolehkan bagi perusahaan untuk menambahkan 
faktor lain yang dapat membedakan upah, seperti berdasarkan senioritas dan lokasi.128

125 SMERU, Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian: Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga 
Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia (2001), <www.smeru.or.id/report/research/minimumwage/minimumwageexumind.pdf> 
retrived at 22 October 

126 Andari Yurikosari, Analisis Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan Dalam Pekerjaan dan Jabatan, <sekartrisakti.fi les.wordpress.
com/2011/06/depnakertrans-bimtek-penerapan-kesetaraan.doc> retrived at 22 October 2011

127 G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico (1982),hlm. 53

128 Panduan Kesetaran Dalam Kesempatan Kerja, Op. Cit
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Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 Tentang Upah Setara 

Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Upah Setara 

Tujuan dari Konvensi No.100 adalah untuk menjamin upah setara untuk pria dan wanita 
dalam pekerjaan dengan nilai setara.

Secara keseluruhan, wanita sebagai kelompok yang terus menerima upah yang lebih 
rendah daripada pria. Ada beberapa faktor yang bertanggung jawab atas keberlanjutan 
dari pembedaan upah ini, banyak diantaranya berhubungan dengan diskriminasi.

Penyebab pembedaan upah 

Pembedaan dalam durasi masa kerja – banyak wanita menginterupsi masa kerja untuk 
mengurus anak dan anggota keluarga. 

Wanita kerap tidak ditunjuk untuk posisi manajerial dan kepemimpinan yang memiliki 
upah lebih baik.

Banyak wanita memperoleh upah kurang dari pria karena mereka bekerja kasual atau 
paruh waktu.

Pekerjaan dengan presentase wanita yang lebih tinggi memiliki upah yang lebih rendah 
daripada pekerjaan dengan presentase pria lebih tinggi.

Keahlian wanita kerap dinilai lebih rendah karena mereka dinilai sebagai karakteristik 
natural feminine daripada kemampuan bekerja. 

Pekerjaan dan keahlian wanita dinilai lebih rendah, khususnya dalam kerja perawatan, 
asuh anak dan pendidikan. 

Wanita kerap tidak menerima keuntungan atau fasilitas sebanyak pria seperti suplemen 
rumah atau bonus. 

Wanita kerap menerima bonus atau upah tambahan yang lebih rendah. 

Sumber: diadaptasi dari PSI/IE, Modul peningkatan kesadaran akan kesetaraan upah, 2002. 

Ketentuan-ketentuan dari Konvensi dan tugas serta dokumen dari Badan Pengawas ILO 
dapat membantu, misalnya, ketika: 

Perundangan tidak mengandung ketentuan mengenai diskriminasi pekerjaan dan 
jabatan;

Perundang-undangan meliputi larangan umum akan diskriminasi, tetapi tidak ada 
ketentuan spesifi k mengenai upah setara;

Ketentuan mengenai upah setara kurang detil, tidak jelas atau lebih membatasi daripada 
prinsip dari Konvensi; atau

Perundangan yang berlaku mengecualikan kategori pekerja tertentu.
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ii) Apakah kewajiban Indonesia sebagai hasil dari meratifi kasi Konvensi ILO 
No..100 Tahun 1959 tentang Upah Setara ?

Pasal 2(2) menspesifi kasikan bahwa prinsip upah setara untuk pekerjaan dengan nilai 
setara dapat diberlakukan melalui:

Hukum atau regulasi nasional;

Mesin untuk menentukan upah yang dibuat atas dan diakui oleh hukum 

Perjanjian kolektif antara pengusaha dan pekerja; atau

Kombinasi dari berbagai cara ini. 

Di bawah Pasal 2 dari Konvensi, Indonesia harus menjamin penerapan prinsip upah setara 
bagi pria dan wanita dalam pekerjaan pada sektor-sektor di mana mereka berada dalam 
posisi mempengaruhi langsung atau tidak langsung level upah. Inilah kasusnya ketika 
Negara merupakan pengusaha atau mengontrol aktivitas, atau ketika Negara dalam 
posisi untuk mengintervensi proses pematokan upah. Kasus lainnya muncul, seperti 
ketika tingkat upah dikontrol oleh otoritas publik atau regulasi hukum, atau ketika 
perundangan upah setara telah ditetapkan.

Ketika negara tidak mampu untuk memastikan penerapan prinsip kesetaraan upah 
negara harus mendorong penerapannya. Dalam kasus ini misalnya, jika hak untuk tawar-
menawar secara kolektif mengecualikan negara dari proses perbaikan upah, atau jika 
upah bergantung pada perjanjian tersendiri antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam 
kasus ini negara dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan kesetaraan upah 
untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Ketika peraturan itu telah diundangkan, maka 
harus dipastikan agar diterapkan dengan benar.

Pendapat dari Komite Para Ahli tentang pentingnya peraturan kesetaraan upah 
sehubungan dengan Konvensi ILO ialah sebagai berikut..

Meskipun tidak ada kewajiban umum untuk membuat peraturan berdasarkan Konvensi 
ini, (…) terlihat dalam Pasal 2 Ayat 1 bahwa segala peraturan perundang-undangan 
yang melanggar prinsip kesetaraan upah harus diamandemen supaya sesuai dengan 
Konvensi ini. Selain itu, tindakan legislatif dari negara untuk perlindungan kesetaraan 
dapat menambah kemampuan pemerintah untuk mencampuri urusan upah, sehingga 
memperluas ruang lingkup untuk dilakukannya penerapan prinsip sesuai dengan Pasal 
1 Ayat 1 dari Konvensi ini. 

Sumber: ILO: Survei Umum Komite Para Ahli 1986, op. cit., para. 28

Terdapat juga kewajiban untuk bekerja sama dengan pekerja dan serikat pekerja untuk 
memastikan terjadinya kesesuaian dengan Konvensi ini (Pasal 4). 

Negara: Indonesia, 

Pengamatan Individual CEACR, 2011

Pasal 2 Konvensi ILO No. 100 Tahun 1959. Implementasi prinsip kesetaraan upah 
untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Komite telah meminta Pemerintah untuk 
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memperbaiki penerapan Konvensi ini, termasuk melakukan tinjauan dan revisi atas 
peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UU Ketenagakerjaan (No.13/2003) 
dengan tujuan untuk memberikan penekanan hukum yang jelas atas prinsip di Konvensi 
ini. Komite melihat dengan menyesal bahwa Pemerintah hanya memperbaharui rujukan 
dalam laporannya kepada instrumen hukum yang ada tanpa memberi informasi tambahan 
atas kemajuan yang dibuat dan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penerapan 
instrumen legislatif dan administratif tanpa menjawab permintaan-permintaan khusus 
yang dinyatakan pada pengamatan sebelumnya. Komite dengan ini mendorong 
Pemerintah untuk mengambil langkah hukum tegas terkait dengan prinsip kesetaraan 
upah untuk wanita dan pria dalam pekerjaan dengan nilai yang sama, termasuk juga 
analisa dalam konsultasi dengan mitra sosial untuk memastikan terjadinya kesesuaian 
antara Konvensi ini dengan UU Ketenagakerjaan (No.13/2003).

iii)  Ruang Lingkup Konvensi 

Ruang lingkup terkait dengan Individu: seluruh pekerja pria dan wanita 

Konvensi ILO No.100 Tahun 1959 bertujuan untuk melindungi seluruh pekerja pria dan 
wanita atas diskriminasi upah karena jenis kelamin. Tidak terdapat pasal yang menyatakan 
pembatasan penerapan ruang lingkup kepada orang, kelompok, atau kategori pekerja 
tertentu. 

Konvensi ini dapat dijadikan pedoman apabila UU nasional mengecualikan kelompok 
atau kategori pekerja atau jenis pekerjaan tertentu dari perlindungan yang dinyatakan 
di dalam UU nasional yang berlaku.

Ruang Lingkup Substantif: seluruh aspek terkait upah 

Konvensi ini mencakup kesetaraan perlakuan dalam seluruh aspek terkait upah dan 
mendefi nisikan “upah” seluas mungkin: 

Istilah ‘upah’ termasuk gaji, bayaran, honor dan pembayaran tambahan apapun yang 
dibayarkan secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk uang atau barang, 
oleh pemberi kerja kepada pekerja dan dalam lingkup pekerjaan.

Kovensi ILO No.100 Tahun 1959, Pasal 1 poin (a).

‘Pembayaran tambahan’ dapat meliputi: lembur, tips, bonus, seragam, alat, perlengkapan, 
kompensasi, jaminan sosial, tunjangan rumah, fasilitas tambahan, dll

Kutipan dari Pengamatan Komite Para Ahli (2011) atas Penerapan Konvensi ILO 
No.100 Tahun 1959 oleh Indonesia 

Komite telah memperhatikan ketentuan khusus dari perundang-undangan nasional 
yang dianggap diskriminatif. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1967 dan Keputusan 
Menteri Pertanian No.418/KPTS/EKKU/5/1981 mengenai perbedaan perlakuan antara 
pria dan wanita terkait dengan pembayaran tunjangan kerja dan Komite telah meminta 
Pemerintah Indonesia untuk mengklarifi kasi bagaimana instrumen hukum ini akan 
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direvisi. Sebagai tambahan, Komite telah menyampaikan kekhawatirannya atas dampak 
diskriminasi ini terhadap tunjangan kerja untuk wanita dan tunjangan lainnya menurut 
Pasal 31 (3) UU Perkawinan (No.1/1974), yang menyatakan bahwa pria ialah kepala rumah 
tangga. Komite mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah untuk:

(i) merevisi atau menghapuskan ketentuan tersebut; dan

(ii) memastikan supaya tidak ada diskriminasi langsung atau tidak langsung yang terjadi 
terhadap perempuan terkait dengan tunjangan keluarga atau tunjangan kerja.

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli atas Penerapan Konvensi dan Rekomendasi-
rekomendasi, International Labour Conference, 100th Session, Geneva, 2011, Report 
III(1A)

Defi nisi upah menurut Konvensi dapat menjadi pedoman dalam kondisi seperti:

apabila peraturan nasional hanya memberikan kesetaraan upah dasar atau gaji, tetapi 
tidak dalam ‘pembayaran tambahan’; atau

ketika perundang-undangan nasional mengenai upah tidak mendefi nisikan konsep upah 
dan timbul masalah atas apakah suatu komponen tertentu dapat menjadi bagian dari 
upah pekerja.

iv) Kandungan prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan dengan nilai yang sama

Istilah kesetaraan upah untuk pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan dengan nilai yang 
sama mempunyai makna untuk membayar upah yang telah ditetapkan tanpa pembedaan 
menurut jenis kelamin. Konvensi No.100, Pasal 1(b).

Dalam kasus kesetaraan gaji, pengadilan harus memutuskan apakah upah untuk pekerjaan 
dengan nilai yang sama itu dibayarkan tanpa pembedaan menurut jenis kelamin. Hal ini 
meliputi perbandingan atas pekerjaan yang dilakukan dan upah yang diterima pria dan 
wanita. Perbedaan upah hanya dimungkinkan saat ada faktor-faktor objektif yang tidak 
berhubungan dengan jenis kelamin dapat menjustifi kasi pembedaan tersebut (lihat di 
bawah).

Pekerjaan dengan nilai yang sama

Sesuai dengan Konvensi ini, segala pekerjaan dengan nilai yang sama harus diberikan 
pembayaran yang setara. Untuk memutuskan apakah perbedaan upah yang diterima oleh 
pria dan wanita disebut diskriminasi, maka ‘nilai’ pekerjaan harus dibandingkan. Meskipun 
Konvensi tidak memberikan defi nisi atas nilai, tetapi hal ini merujuk pada penghargaan 
secara objektif terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan sebagai metode untuk 
membedakan gaji berdasarkan pada prinsip kesetaraan, dengan penekanan pada makna 
pekerjaan untuk menentukan nilai pekerjaan.

Konsep dari ‘pekerjaan dengan nilai yang sama’ membutuhkan kesetaraan upah yang 
harus dibayarkan kepada pria dan wanita ketika mereka melakukan pekerjaan yang sama 
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atau serupa, dan ketika mereka melakukan pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki nilai 
yang sama. 

Sangat jelas dari penjelasan yang terdapat di awal laporan ini bahwa ide untuk 
membayar pria dan wanita sesuai dengan nilai pekerjaan mereka menunjukkan adanya 
penerapan beberapa teknik untuk mengukur dan membandingkan nilai pekerjaan yang 
dilakukan secara objektif. Teknik ini penting dalam menentukan apakah pekerjaan 
yang membutuhkan pelaksanaan yang berbeda akan memiliki nilai yang sama 
sehubungan dengan pemberian upah. Oleh karena pria dan wanita umumnya 
melakukan pekerjaan yang berbeda, teknik untuk mengukur nilai dari pekerjaan 
dihubungkan dengan konten yang beragam sangat penting untuk menghapus 
diskriminasi dalam pengupahan pria dan wanita. 

Sumber: ILO: Survei Umum Komite Para Ahli 1986, op. cit., para. 138

Peraturan perundang-undangan di beberapa negara memberikan upah yang setara 
untuk ‘pekerjaan yang sama’, ‘pekerjaan yang pada dasarnya sama’, atau ‘pekerjaan yang 
serupa’. Mengomentari peraturan ini, Komite Para Ahli telah berkali-kali menekankan 
bahwa perlakuan setara yang ditetapkan menurut Konvensi ini tidak terbatas pada 
situasi di mana wanita dan pria melakukan pekerjaan yang sama atau serupa. Ketentuan 
semacam ini tidak seharusnya dikurangi untuk membandingkan upah yang diterima pria 
dan wanita dalam pekerjaan yang mirip atau serupa atau yang melakukan pekerjaan 
yang mirip atau serupa. Berdasarkan Konvensi ini, ketentuan-ketentuan yang disebutkan 
di atas harus dilihat sebagai mewajibkan upah setara bagi pekerjaan yang memiliki nilai 
sama atau serupa. Di Irlandia misalnya, ruang lingkup atas ‘pekerjaan yang serupa’ telah 
di defi nisikan mulai dari ‘pekerjaan yang sama’ sampai ke pekerjaan dengan nilai yang 
sama, dengan melihat apa yang dibutuhkan dalam area pekerjaan tersebut, seperti 
keahlian, upaya mental dan fi sik, tanggung jawab dan kondisi kerja.

Negara: Israel 

Elite Israel Sweets and Chocolate Industry Ltd v. Lederman, Mahkamah Ketenagakerjaan 
Nasional, 5 Maret 1978

Setelah memeriksa interpretasi yang diberikan atas konsep kesetaraan upah untuk 
‘pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang pada dasarnya sama’, Mahkamah 
Ketenagakerjaan Nasional memutuskan bahwa hukum harus diinterpretasikan 
berdasarkan asumsi bawah pembuat UU berniat untuk memastikan adanya pengakuan 
dan penerapan Konvensi ILO No.100 yang telah diratifi kasi oleh Israel.

Peraturan perundang-undangan dapat menetapkan bahwa upah setara harus dibayarkan 
kepada pria dan wanita yang melakukan pekerjaan ‘dalam kondisi kerja yang sama’ atau 
dengan ‘hasil yang sama’. Mengomentari ketentuan-ketentuan ini, Komite Para Ahli 
menyatakan bahwa jika kriteria seperti kondisi kerja, keterampilan atau produktivitas 
dapat digunakan untuk menentukan tingkatan upah, maka rujukan terhadap faktor-faktor 
tersebut tidak boleh membatasi penerapan prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan 
dengan nilai yang sama. Berdasarkan Konvensi ini, rujukan terhadap ‘kondisi kerja yang 
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sama’ tidak selayaknya dilihat sebagai mewajibkan kesetaraan upah hanya jika pekerjaan 
yang dilakukan oleh pria dan wanita itu sama atau dilakukan di dalam kondisi kerja yang 
sama. Hal ini harus dirujuk sebagai kondisi kerja yang sebanding dan sesuai dengan 
upaya yang dimintakan oleh pekerja.

Kasus Kitab UU Ketenagakerjaan di Burkina Faso

Hingga tahun 2004, Kitab UU Ketenagakerjaan di Burkina Faso menyatakan sebagai 
berikut: ‘Untuk kondisi kerja yang sama, kualifi kasi kejuruan dan hasil kerja, gaji harus 
sama untuk semua pekerja tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, usia dan 
status’. Untuk memastikan penerapan Konvensi ILO No.100, Pasal 175 dari Kitab UU 
Ketenagakerjaan yang sudah diubah dan diterapkan pada tahun 2004 kini berbunyi 
sebagai berikut: ‘Ketika menentukan upah, terutama penetapan angka pengupahan, 
prinsip kesetaraan upah untuk pria dan wanita atas pekerjaan dengan nilai yang sama 
harus diperhatikan.’

Komite Para Ahli juga menyatakan kekhawatiran terkait fakta bahwa jika “kriteria penilaian 
kinerja seperti keterampilan dan hasil kerja dan yang sejenisnya tidak dibedakan sebagai 
dasar untuk pembedaan upah, maka harus diterapkan secara bona fi de’ dan ‘telah menarik 
perhatian khusus (…) kepada pengalaman historis bahwa penekanan atas “kondisi yang 
sama terkait kerja, keterampilan dan hasil” dapat dijadikan dalih untuk memberikan 
wanita upah yang lebih kecil dibanding pria’.

Penerapan prinsip melampaui tingkatan perusahaan 

Hal ini penting untuk menerapkan prinsip upah yang sama melampaui tingkat 
perusahaan, karena upah yang dibayarkan oleh masing-masing pemberi kerja sering 
didasarkan pada tarif tetap melalui kondisi dan prosedur yang melampaui perusahaan 
dipertimbangkan dalam isolasi (kesepakatan bersama, skala sektor publik membayar, 
instrumen upah minimum). Perbandingan antara membayar dalam pekerjaan yang 
didominasi perempuan atau sektor dan membayar dalam pekerjaan yang didominasi 
laki-laki dan sektor pekerjaan merupakan cara penting untuk mendeteksi perbedaan 
upah diskriminatif.

Sementara undang-undang tenaga kerja sering memerlukan upah yang sama yang harus 
dibayar dalam perusahaan yang sama atau perusahaan, Komite Para Ahli telah menekankan 
bahwa tindakan harus diambil untuk menjamin penerapan prinsip Konvensi melampaui 
tingkat perusahaan: “Dalam menerapkan prinsip Konvensi (...) jangkauan perbandingan 
antara pekerjaan yang dilakukan oleh pria dan wanita harus selebar sebagaimana 
diperbolehkan oleh tingkat di mana kebijakan gaji, sistem dan struktur itu telah terkoordinasi’.
Ketika Pengadilan Hubungan Industrial dapat memerintah pada validitas atau keabsahan 
kesepakatan bersama, keputusan upah minimum, skema gaji sektor publik atau gaji-
memperbaiki instrumen, pertimbangan harus diambil dari kenyataan bahwa Konvensi 
tidak membatasi tingkat perbandingan bayaran pria dan wanita untuk perusahaan yang 
sama atau pendirian.
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v) Tujuan penilaian pekerjaan

Konvensi membuat ketentuan untuk mempromosikan prinsip kesetaraan upah melalui 
‘penilaian yang obyektif pekerjaan’ (Pasal 3 ayat (1)). Ungkapan ini mengacu pada 
mekanisme atau prosedur yang dimaksudkan untuk memeriksa isi pekerjaan (‘penilaian 
pekerjaan’) sehingga untuk mengklasifi kasikan mereka sesuai dengan nilai mereka, 
biasanya dengan tujuan untuk menetapkan tingkat upah. Penilaian pekerjaan terpisah 
dari penilaian produktivitas setiap pekerja atau kinerja.

Penilaian kerja adalah alat penting untuk memastikan upah yang diatur berdasarkan 
isi pekerjaan daripada menurut gender pekerja atau karakteristik pribadi lainnya, yang 
tidak seharusnya menjadi faktor.

Penggunaan metode penilaian kerja dan adanya kelas-kelas pekerjaan dan gaji atau 
skala upah tidak secara otomatis berarti bahwa upah yang sama untuk pria dan wanita 
dipastikan sesuai dengan Konvensi. Kewaspadaan harus dilakukan untuk memastikan 
bahwa pekerjaan penilaian dan klasifi kasi yang tidak diskriminatif dan bebas dari bias 
genderatau prasangka didorong terkait dengan asal-usul etnis, budaya atau sosial. 
Berbagai faktor diperhitungkan atau kepentingan masing-masing, misalnya, dapat 
ditandai dengan keberpihakan ketika mereka tidak cukup memperhitungkan kualitas 
dianggap ‘feminin’ (misalnya ketangkasan manual) dibandingkan dengan kualitas 
tradisional biasanya dihubungkan dengan ‘maskulin’ tugas-tugas (misalnya kekuatan 
fi sik).

Konsep ‘pekerjaan yang nilainya sama’ mengharuskan Pengadilan Hubungan Industrial 
untuk memeriksa isi dari tugas-tugas yang sebenarnya dilakukan. Pemohon atau 
penggugat dapat menyampaikan deskripsi pekerjaan atau bukti lain atas dasar pengadilan 
yang dapat menilai sifat dan nilai dari pekerjaan yang bersangkutan. Ketika metode 
pekerjaan tertentu penilaian yang digunakan, para pihak dapat menyerahkan hasil 
masing-masing ke pengadilan untuk mendukung argumen mereka. Sejauh mungkin, 
pengadilan harus mendengar bukti dari para ahli ketika yang terakhir menentukan 
apakah tugas yang harus dibandingkan dalam kasus tertentu adalah sama dalam nilai.

Contoh dari Luar Negeri

Negara: Australia 

AMWU v. HPM Industries, Komisi Hubungan Industrial Australia, 4 Maret 1998, No. 
239333, 1995

Pekerja wanita di bagian proses dan pengepakan mengaku upah yang sama dengan 
yang diterima oleh pekerja pria di bagian pekerjaan umum dan penyimpanan. Dengan 
tidak adanya perjanjian antara para pihak mengenai metode pekerjaan penilaian yang 
akan digunakan, Komisi Hubungan Industrial Australia, antara lain, memutuskan bahwa 
metode yang tepat akan melibatkan menerapkan kriteria dari nilai pekerjaan. Dalam 
keputusannya, yang disebut Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi ILO No 100, itu menekankan 
bahwa mereka telah mencapai kesimpulan berdasarkan ketentuan Konvensi itu sendiri 
dan pada Komite ILO berikutnya dari laporan Para Ahli.
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vi) Perbedaan Upah yang dapat diterima

Pasal 3 ayat (3) Konvensi ILO No. 100 tahun 1959 tentang Penyetaraan Upah melengkapi 
defi nisi dalam Pasal 1 (b) dengan menetapkan bahwa pembedaan tarif antara pekerja 
yang sesuai, tanpa memperhatikan jenis kelamin, perbedaan, sebagaimana ditentukan 
oleh penilaian yang obyektif, dalam pekerjaan yang harus dilakukan tidak akan dianggap 
sebagai bertentangan dengan prinsip imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama 
nilainya.

Faktor-faktor lain yang sah yang membenarkan membayar perbedaan termasuk 
perbedaan yang berhubungan dengan produktivitas, pengalaman atau keahlian, 
asalkan mereka tidak diterapkan dalam cara yang langsung atau tidak langsung bersifat 
diskriminatif terhadap pria atau wanita.

2.  Diskriminasi Berdasarkan Peran Reproduktif Wanita

Bentuk diskriminasi lainnya yang paling umum ditemukan kepada wanita di tempat kerja 
adalah diskriminasi didasarkan pada peran reproduktifnya, seperti hamil, atau ijin cuti hamil. 
Wanita di dalam posisi ini menjadi lemah, dan berpotensi kehilangan posisinya di dalam 
perusahaan di mana dia bekerja, dipecat atau digantikan selama cuti melahirkan. Di dalam 
kerangka hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak wanita di dalam menjalankan cuti 
melahirkan diatur di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan, yang melarang 
pengusaha untuk memberhentikan pekerja karena kehamilan. Sebagai tambahan, di dalam 
Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja wanita memiliki hak untuk cuti melahirkan 
selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan 
dokter. 

Hak-hak tersebut juga diatur di dalam Permen Nakertrans Nomor PER-03/MEN/1989 
tentang larangan melakukan PHK dikarenakan menikah, kehamilan, dan melahirkan. Pada 
pasal 2 menyatakan larangan untuk melakukaan pemberhentian pekerja wanita dikarenakan 
kehamilan,pernikahan, baik pada pekerja kontrak ataupun permanen. Peraturan tersebut 
juga mengatur beberapa kewajiban pengusaha terhadap karyawan wanita yang sedang 
hamil, diantaranya:

1. dalam hal pekerja wanita terdapat pekerjaan khusus, namun dikarenakan kehamilan 
tidak dapat melaksanakannya, pengusaha berkewajiban untuk menugaskan pada tugas 
lainnya, yang tidak mengurangi kewajiban pengusaha kepada pegawai tersebut.129 
Sebagai contoh, dalam Pasal 76 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang untuk 
menugaskan wanita hamil dalam shift malam (23:00 s.d 07:00), jika dokter menilai 
bahwa penugasaan tersebut dapat membahayakan kehamilannya;

2. pengusaha yang tidak dapat melakasankan kewajibannya dalam Pasal 3, diwajibkan 
untuk memberikan cuti tanpa bayaran (selama maksimal 7.5 bulan) sampai pekerja 
wanita tersebut mendapatkan hak cuti melahirkannya, berdasarkan ketentuan Pasal 13 
UU 1951 (yang telah digantikan oleh UU Ketenagakerjaan);130 

129 Republik Indonesia. Permenakertrans No. PER-03/MEN/1989. Pasal 3.

130 Ibid., Pasal 4 ayat (1) dan (2), 
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1. Hak untuk melaksanakan cuti tanpa bayaran tersebut tidak mencakup di dalamanya 
cuti melahirkan;131

2. Peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama, yang sudah ada dan mengatur 
hak perusahaan untuk memecat wanita karena kehamilan, tidak terperngaruh oleh 
peraturan ini sampai dengan masa berlakunya habis, dan berlaku bagi peraturan 
perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama selanjutnya.132

Di dalam pasal 6 peraturan tersebut, disebutkan adanya sanksi pidana, jika pengusaha 
melanggar kewajiban mereka sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1, 2 3 dan 4 peraturan 
tersebut, mereka diancam dengan kurungan maksimum 3 bulan dan denda sebanyak 
seratus ribus rupiah.

Namun demikian, terdapat persoalan terkait dengan validitas ancaman pidana tersebut, 
mengingat sebagai sebuah peraturan pelaksana UU 14 Nomor 1969 terkait dengan Ketetuan 
Pokok Ketenagakerjaan, yang kemudian dicabut oleh Pasal 192 UU Ketenagakerjaan.

Menjawab pertanyaan tersebut, jawaban terhadap hal ini dapat diketemukan di dalam Pasal 
191 ketentuan peralihan UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “semua peraturan 
pelaksana, yang mengatur ketenagakerjaan masih berlaku selama tidak bertentangan 
dengan undang-undang ini atau digantikan oleh hukum lain”. 

Dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih berlaku, 
dikarenkan pengaturan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan subtansi 
UU Ketenagakerjaan. Sehingga pengaturan dianggap sebagai peraturan pelaksana dari 
ketentuan Pasal 153 UU Ketenagkerjaan.

Namun demikian, terdapat 1 (satu) persoalan terkait dengan peraturan tersebut, terutama 
terkait dengan pengaturan ancaman sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pemuatan sanksi 
pidana hanya dibatasi ke dalam dua bentuk peraturan perundang-undangan, yakni Undang-
Undang dan Peraturan Daerah (Perda).133 Sehingga rumusan validitas sanksi pidana yang 
terkandung di dalam Permen tersebut, dapat dipertanyakan.

Konvensi ILO No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga dan 
Rekomendasi (No.165) (tidak diratifi kasi oleh Indonesia)

Konvensi ILO No. 156 tahun 1981 tentang mengenai Pekerja dengan Tanggung Jawab 
Keluarga dan Rekomendasi No.165 bermaksud untuk mengupayakan kesetaraan dalam 
kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan 1) untuk pria dan wanita dengan tanggung 
jawab keluarga, dan 2) antara pekerja yang memiliki tanggung jawab keluarga dan pekerja 
yang tidak.

131 Ibid., Pasal 4 ayat (3), 
132 Ibid., Pasal 5 ayat (1), 
133 Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan “tindak pidana hanya 

dapat diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah”
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Dalam konteks Konvensi ILO No 156, kata ‘diskriminasi’ mengacu pada istilah diskriminasi 
dalam pekerjaan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 5 dari Konvensi 
No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 

Konvensi ini berlaku untuk ‘pekerja pria dan wanita dengan tanggung jawab dalam 
kaitannya dengan anak-anak tanggungan mereka’, dan ‘dalam kaitannya dengan anggota 
lain dari keluarga dekat mereka yang jelas-jelas membutuhkan perawatan atau dukungan’ 
(Pasal 1 ayat (1) dan (2)).

Pasal 8 menetapkan bahwa tanggung jawab keluarga tidak boleh digunakan sebagai alasan 
yang sah untuk pemutusan hubungan kerja. Ayat 16 Rekomendasi No.165 menyatakan 
dalam istilah yang lebih umum bahwa status perkawinan, keluarga situasi atau tanggung 
jawab keluarga tidak seharusnya menjadi alasan yang sah untuk penolakan atau pemutusan 
hubungan kerja.

Pasal 9 mengatur bahwa ‘ketentuan-ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan oleh undang-
undang atau peraturan, kesepakatan bersama, aturan bekerja, keputusan arbitrase, 
keputusan pengadilan atau kombinasi dari metode ini, atau dengan cara lain yang sesuai 
dengan kebiasaan nasional yang sesuai, dengan pertimbangan yang diambil dari kondisi 
nasional (...)’

Pada tahun 1993 Komite Para Ahli mengeluarkan Survei Umum mengenai Konvensi No.156 
dan Rekomendasi No.164. Survei ini berisikan saran yang berguna terkait dengan makna 
dan ruang lingkup ketentuan-ketentuan di dalam instrumen ini.

Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Maternitas (tidak diratifi kasi oleh 
Indonesia)

Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas ini, , berisi sejumlah 
ketentuan untuk melindungi wanita dari diskriminasi karena persalinan. Pasal 8 melarang 
pemberi kerja dari mengakhiri pekerjaan seorang wanita selama kehamilan, selama cuti 
hamil, atau selama periode berikut dia kembali bekerja yang ditentukan oleh undang-
undang atau peraturan nasional, kecuali dengan alasan yang tidak terkait dengan kehamilan 
atau kelahiran anak dan konsekuensinya atau menyusui. Sebagaimana ditunjukkan, beban 
untuk membuktikan bahwa alasan untuk pemecatan tidak terkait dengan kehamilan atau 
kelahiran anak dan konsekuensinya atau menyusui jatuh pada pemberi kerja.

Dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan yang efektif kesempatan dan perlakuan 
bagi pekerja pria dan wanita, setiap Anggota wajib membuat tujuan kebijakan nasional 
untuk memungkinkan orang dengan tanggung jawab keluarga yang terlibat atau ingin 
terlibat dalam pekerjaan bisa melaksanakan hak mereka untuk melakukannya tanpa 
menjadi subyek diskriminasi dan, sejauh mungkin, tanpa konfl ik antara pekerjaan mereka 
dan tanggung jawab keluarga.

Konvensi No.156, Pasal 3 ayat (1).
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Lebih umum, langkah-langkah tepat harus diambil untuk memastikan kehamilan yang tidak 
menjadi sumber diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk akses ke sana. Langkah-langkah 
ini harus mencakup larangan yang membutuhkan seorang wanita yang melamar pekerjaan 
untuk menyetujui tes kehamilan atau ke sertifi kat seperti tes, kecuali jika diwajibkan oleh 
hukum nasional atau peraturan dalam hal pekerjaan yang: a) dilarang atau dibatasi untuk 
wanita hamil atau menyusui berdasarkan hukum atau peraturan nasional, atau b) di mana 
ada risiko yang diakui dan signifi kan terhadap kesehatan wanita dan anak (Pasal 9).

6.2.2.  Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi jenis kelamin. Pelecehan seksual 
dapat terjadi baik terhadap pria dan wanita. Namun demikian, pelecehan seksual lebih sering 
terjadi kepada wanita. Di Indonesia, tidak ada peraturan yang spesifi k terkait pelecehan 
seksual. Dalam praktik, untuk menyelesaikan persoalan pelecehan seksual, korban biasanya 
melaporkan kepada polisi, polisi kemudian melanjutkan dengan mendakwa pelaku dengan 
Pasal 294 ayat (1) atau Pasal 285 KUHP. Namun demikian, mendasarkan pada pelecehan 
seksual semata berdasarkan Pasal 294 KUHP tidaklah cukup. 

Seringkali pelecehan seksual dilakukan secara sukarela oleh korban. Untuk memahami 
pengertian ini, hal yang penting untuk diketahui adalah bagaimana pelecehan seksual 
tersebut terjadi. Secara umum, pelecehan seksual terjadi dalam bentuk pemeresan seks, 
yang beroperasi berdasarkan prinsip quid pro quo (this for that). Korban diminta baik secara 
langsung maupun tidak untuk memberikan layanan seksual untuk mendapatkan beberapa 
hal terkait dengan manfaat kerja, seperti kenaikan kerja, promosi, kesempatan untuk 
berlatih, atau mutasi kerja. Persoalan hukum terkait dengan jenis pelecehan seksual ini 
adalah membuktikan tindakan tersebut; terkadang korban bertindak atas dasar ‘sukarela’, 
- tanpa adanya pemaksaan secara fi sik atau kekerasaan yang dilakukan oleh pelaku- 
untuk melakukan layanan seksual tersebut. Hal ini diperparah dengan kurangnya saksi-
dikarenakan takutnya tindakan balasannya, atau kekurangan bukti pendukung lainnya. 

Pada 2011, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 
SE.03/MEN/IV/2011 tentang Panduan dalam mencegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. 
Panduan tersebut mendefi nisikan pelecehan seksual dan perlakuan yang tidak diinginkan 
di tempat kerja, dan mendefi nisikan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan 
oleh pekerja dan pengusaha.

Panduan tersebut mengidentifi kasi tiga elemen pada pelecehan seksual, yakni, pelecehan, 
pelecehan seksual, dan tindakan yang tidak diinginkan. Elemen utama dari pelecehan 
seksual ialah pelecehan. Pelecehan didefi nisikan sebagai tindakan yang tidak diinginkan dan 
dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa alasan yang masuk akal, kepada sekelompok 
individu atau grup yang menyebabkan terhambatnya seseorang untuk melakukan 
pekerjannya, atau menyebabkan ketidakondusifan dan ketidakharmonisan kondisi kerja, 
yang memiliki risiko kesehatan dan keamanan.134 Oleh karenanya, pelecehan seksual ialah 

134 Direktur Jenderal Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi, Surat Edaran 
Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE.03/MEN/IV/2011 Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, (Jakarta:2011), hlm.5, 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_171329.pdf> di unduh 
pada 6 February 2012
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tindakan yang tidak diinginkan, atau permintaan untuk melakukan layanan seksual, yang 
dapat dilakukan secara lisan ataupun fi sik atau setiap sinyal ke arah seks, atau tindakan 
lainnya yang memiliki indikasi seksual yang menyinggung orang, memalukan, dan.atau 
intimidasi di mana reaksi tersebut dilakukan secara wajar di dalam kondisi tersebut. dan aksi 
tersebut menghambat aktivitas kerja, menjadi syarat kerja, atau menciptakan permusuhan, 
mengintimidasi atau lingkungan kerja yang tidak sopan. 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa aspek tindakan yang tidak diinginkan ialah tindakan yang 
tidak diminta atau diinginkan oleh pekerja, dan pekerja tersebut merasa bahwa tindakan 
tersebut tidaklah sopan dan tidak patut. Unusr ketidaksopanan dan ketidakpatutan di 
dasarkan pada prespektif yang digunakan oleh orang yang mengalaminya, bukan didasarkan 
pada niat dibalik tindakan tersebut.135 

Elemen Pelecehan Seksual dan Tindakan Yang Diinginkan

Elemen Pelecehan Seksual, adalah sebagai berikut:

Penyalahgunaan perilaku seksual;• 

Permintaan untuk bantuan seksual, dan• 

Pernyataan yang dibuat secara lisan ataupun fi sik untuk melakukan perbuatan • 
seksual, gerakan, atau isyarat; atau

Setiap tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan, yang dapat disimpulkan • 
dari:

Penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;• 

Penerima merasa dihina, tersinggung, atau tertekan terhadap perbuatan tersebut; • 
dan

Pelaku sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan • 
tersinggung atau tertekan jika perbuatan tersebut dilakukan.

Elemen dari tindakan yang tidak diinginkan, sebagai berikut:

Korban telah menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak diinginkan/diterima;• 

Korban merasa terhina, tersinggung, dan/atau terintimidasi oleh pelaku; dan• 

Pelaku menyadari tindakan tersebut dapat menyebabkan orang lain tersinggung, • 
malu, dan/atau terintimidasi oleh tindakan tersebut.

Sumber: Surat Edaran Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor : SE.03/MEN/IV/2011

135 Ibid., hlm7
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Lebih lanjut, panduan tersebut menyebutkan lima bentuk pelecehan seksual, sebagai 
berikut:

Pelecehan fi sik, termasuk ke dalam kategori ini adalah sentuhan yang tidak diinginkan, • 
yang mengarah pada tindakan seksual, seperti, mencium, menepuk, mencubit, 
memandang secara seksual kepada seseorang;

Pelecahan lisan, termasuk ke dalam kategori ini ialah kometar yang tidak diinginkan • 
terkait dengan kehidupan pribadi sesorang atau bagian tubuh atau penampilan, lelucon 
seks, dan komentar lainnya;

Pelecehan isyarat, termasuk ke dalam tip ini ialah bahasa tubuh yang tidak diinginkan, • 
atau gerakan yang memiliki nada seksual, seperti, isyarat jari, atau jilatan lidah;

Pelecehan secara tertulis atau dengan gambar, termasuk didalamnya menunjukan • 
material pornografi , gambar, screen saver, atau poster seksual atau pelecehan melalui 
email dan atau melalui mode komunikasi elektronik lainnya; dan

Pelecehan secara psikologis ataupun emosi, termasuk permintaan secara konstan dan • 
bujukan yang tidak diinginkan untuk kencan atau hinaan seks.

Terdapat 3 aspek dari pelecehan seksual perlu dipertimbangkan. Pertama, tindakan 
tersebut memiliki efek di dalam menciptakan permusuhan, ketersinggungan, intimidasi 
dari lingkungan kerja. Kedua, quid pro quo, atau ‘this for that;, yang di dalam situasi ini 
karyawan, manajer atau anggota managemen ataupun pekerja melakukan atau mencoba 
melakukan tindakan seksual untuk mempengaruhi hubungan lingkungan kerja atau kondisi 
kerja. Ketiga, tindakan tersebut tidak bisa diterima ataupun membuat ketersinggungan, dari 
korban. Oleh karenanya, pelecehan merupakan prespektif subyektif dari korban/penerima.

Pandauan tersebut memprasyaratkan perusahaan untuk menciptakan peraturan terkait 
dengan pencegahaan pelecehan seksual. Peraturan tersebut dapat dibentuk melalui 
peraturan perusahaan atau dinyatakan di dalam perjanjian kerja bersama. Kewajiban untuk 
mencegah tindakan pelecehan seksual ditempat kerja merupakan tanggung jawab baik 
perusahaan/pengusaha maupun karyawan. Pekerja diwajibkan untuk mencegah dengan 
mensosialisasikan kepada seluruh pekerja mengenai kebijakan perusahaan terkait dengan 
pelecehan seksual.136 Perusahaan/pengusaha memiliki tanggung jawab yang lebih besar. 
Pengusaha diwajibkan untuk menciptakan dua aksi, sebagai berikut:

menciptakan, mengesahkan dan menginformasikan kepada semua pekerja di perusahaan • 
terkait dengan kebijakan pelecehan seksual, termasuk dalam proses rekruitmen sampai 
dengan proses orientasi; dan

untuk mengambil langkah-langkah yang efektif di dalam menyelesaikan persoalan • 
pelecehan seksual, jika hal tersebut muncul.

Kebijakan tersebut terkait dengan pencegahan seksual yang memuat kondisi minimal, 
yang didalamnya termasuk deklarasi dari kebijakan perusahaan, tindakan pencegahan, 
mekanisme untuk menyelesaikan pelecehan seksual dan monitoring dan evaluasi.

136 Ibid., 17
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Secara umum, tanggung jawab untuk mencegah diskriminasi atau pelecehan seksual, 
Pengusaha harus memastikan semua kebijakan perusahannya agar sesuai dengan 
pengaturan tersebut di atas, untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan seksual terjadi. 
Kegagalan oleh seorang pemberi kerja untuk menangani pelecehan seksual di tempat kerja 
bisa dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi seksual. Kejadian ini bisa disampaikan 
ke PHI sebagai sebuah bentuk perselisihan atas hak pekerja.

Ketentuan Mengenai Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan dalam Pekerjaan dan Jabatan dalam 
Instrumen ILO Lain

1) Penyandang Cacat

Sementara kemajuan telah dicapai di sebagian besar negara-negara Asia Timur dan Asia 
Tenggara untuk melarang diskriminasi berdasarkan kecacatan dan untuk mempromosikan 
pekerjaan bagi orang-orang penyandang cacat, pada praktiknya masih banyak tantangan 
yang perlu dihadapi. United Nation Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(CESCR, Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) telah mencatat bahwa 
orang-orang dengan kecacatan terus menghadapi diskriminasi dalam ketenagakerjaan. 
Alasan yang mendasarinya menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam menemukan pekerjaan 
dengan keahlian yang berakar kuat mengenai stereotip-stereotip yang tidak akurat bahwa 
orang-orang dengan kekurangan fi sik tidak bisa menjadi anggota masyarakat yang 
produktif. 

Konvensi ILO No. 159 Tahun 1983 Tentang Rehabilitasi Keterampilan dan Kesempatan Kerja 
(Penyandang Cacat) (tidak diratifi kasi oleh Indonesia)

Konvensi No. 159 mengenai Rehabilitasi Kejuruan dan Pekerjaan (Orang dengan Kecacatan), 
apapun asal kecacatan mereka, harus memberikan kesempatan penuh bagi panduan 
kejuruan yang terspesialisasi, pelatihan kejuruan, rehabilitasi fungsional dan pekerjaan serta 
pekerjaan dengan jenis kerja yang bermanfaat. Di bawah konvensi peningkatan (promosi) 
ini, negara-negara diminta untuk memperlebar sistem panduan kejuruan dan informasi 
pekerjaan mereka bagi orang-orang penyandang cacat melalui program yang layak dan 
cara lainnya. 

Konvensi ini dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa rehabilitasi kejuruan, dengan 
bebas memilih pekerjaan dan kesempatan untuk maju dalam pekerjaan adalah prasyarat 
bagi integrasi sosial orang-orang penyandang cacat. Demi mencapai tujuan mereka, 
strategi-strategi dan program-program khusus mereka harus dikembangkan agar orang-
orang dengan kekurangan fi sik mampu menemukan tempat mereka di masyarakat.

Konvensi No. 159 meminta negara-negara untuk menyusun dan menerapkan (dan secara 
periodik mengkaji) kebijakan nasional mengenai rehabilitasi kejuruan dan pekerjaan 
bagi orang-orang penyandang cacat. Konvensi ini mendeskripsikan prinsip-prinsip bagi 
kebijakan dan merekomendasikan tindakan yang perlu diambil pada tingkat nasional demi 
menerapkannya.

Pemerintah harus berkonsultasi dengan perwakilan-perwakilan organisasi pengusaha dan 
pekerja demi tindakan-tindakan yang harus dikerjakan agar berdampak bagi kebijakan 
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nasional. Konvensi ini juga memberikan konsultasi dari organisasi perwakilan dari dan 
untuk orang-orang penyandang cacat.

Istilah “penyandang cacat” dalam Konvensi berarti ‘individu yang prospeknya untuk 
mengamankan, menjaga, dan maju dalam pekerjaan yang layak menjadi berkurang secara 
serius sebagai hasil dari kekurangan fi sik atau mental yang dikenali’ (Pasal 1). Meskipun 
identifi kasi dari penyandang cacat fi sik tidak mengangkat masalah khusus di kebanyakan 
negara, masih banyak debat mengenai identifi kasi cacat mental. Oleh karena itu, implementasi 
yang memadai dari ketentuan-ketentuan dari instrumen yang relevan membutuhkan 
penentuan terlebih dahulu atas kriteria untuk mengidentifi kasi orang-orang yang dicakup 
dan penunjukan pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk mendukung keberadaan 
orang-orang dengan kekurangan fi sik dan mental. Prinsip ini ditetapkan dalam ayat 4 pasal 
1 dari Konvensi, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuannya harus berlaku di semua 
kategori orang-orang penyandang cacat, selama kekurangan mereka ‘dikenali’ (ayat 1). 
Paragraf 3 memungkinkan fl eksibilitas dalam menerapkan prinsip dan memperbolehkan 
negara-negara memiliki ruang untuk menetapkan kriteria, dengan menyatakan bahwa 
‘ketentuan dari Konvensi ini harus diterapkan oleh masing-masing Anggota melalui usaha-
usaha yang memadai sesuai dengan keadaan nasional dan konsisten dengan praktik 
nasional’.

selain mendefi nisikan istilah ‘rehabilitasi kerja,’ Konvensi 159 dan Rekomendasi menetapkan 
bahwa tujuan dari rehabilitasi kerja – seperti ‘berkembang dengan pekerjaan yang memadai 
dan oleh karenanya memajukan integrasi atau reintegrasi seseorang ke dalam masyarakat’. 
Konvensi dan Rekomendasi secara kuat dibangun dari konsep kesetaraan atas kesempatan 
bagi orang-orang penyandang cacat dan memastikan tindakan tertentu diambil untuk 
mendukung kemampuan mereka mengakses pekerjaan.

Kode Praktik ILO Mengenai Penyandang Cacat Di Tempat Kerja 

Tujuan dari kode praktik ILO mengenai pengelolaan penyandang cacat di tempat kerja (2002) 
adalah mengedepankan saran praktis tentang masalah pengelolaan yang diajukan oleh 
penyandang cacat di tempat kerja untuk menjamin, antara lain, bahwa para penyandang 
cacat mendapatkan manfaat dari kesempatan yang sama di tempat kerja.

Kode praktik ini mendefi nisikan ‘kesempatan yang sama’ sebagai akses yang sama terhadap 
pekerjaan, pelatihan kejuruan dan pekerjaan tertentu bagi semua, tanpa diskriminasi (poin 
1.4). Prinsip non-diskriminasi perlu dihargai selama proses perekrutan, untuk memastikan 
manfaat maksimal untuk pengusaha dan peluang yang adil bagi calon dengan dan tanpa 
memiliki cacat (poin 4.1.1). Pihak yang berwenang harus secara berkala meninjau semua 
peraturan dan ketentuan yang mengatur kerja, pekerjaan retensi dan kembali bekerja di 
sektor publik dan swasta, untuk memastikan bahwa mereka tidak mengandung unsur 
diskriminasi terhadap penyandang cacat (poin 2.2.3).

2) HIV dan AIDS

A.  Kode Praktik ILO Tentang Hiv/Aids Dan Dunia Kerja

HIV/AIDS adalah isu tempat kerja, bukan hanya karena mempengaruhi tenaga kerja, tetapi 
juga karena tempat kerja memiliki peran penting untuk dimainkan dalam membatasi 
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penyebaran dan dampak dari epidemi. Indonesia telah memasukkan kode praktik ini di 
dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 68/MEN/VI/2004 mengenai 
Pelarangan Diskriminasi karena HIV/AIDS di Tempat Kerja. 

Tujuan dari kode praktik ILO dan Peraturan Menteri tentang HIVdanAIDS dan dunia kerja 
(2001) adalah untuk menyediakan seperangkat pedoman untuk mengatasi epidemi 
HIVdanAIDS di dunia kerja dan dalam kerangka promosi pekerjaan yang layak. Sejumlah 
prinsip dasar yang diatur dalam kode praktik yang sangat tepat untuk memerangi diskriminasi 
berdasarkan status HIV. Prinsip-prinsip tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Prinsip-Prinsip Utama

1.  Pengakuan HIVdanAIDS sebagai isu di tempat kerja

 HIVdanAIDS adalah isu di tempat kerja tidak hanya karena mempengaruhi tenaga 
kerja, tetapi juga karena tempat kerja memiliki peran penting untuk dimainkan 
dalam membatasi penyebaran dan dampak dari epidemi.

2.  Non-diskriminasi

 Tidak boleh ada diskriminasi atau stigmatisasi terhadap pekerja karena status HIV 
yang positif atau perkiraan.

3.  Kesetaraan gender

 Hubungan gender yang lebih setara dan pemberdayaan wanita sangat penting untuk 
mencegah penyebaran infeksi HIV dan memungkinkan wanita untuk mengatasi 
HIVdanAIDS.

4.  Lingkungan kerja yang sehat

 Lingkungan kerja harus sehat dan aman dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan 
dan kemampuan pekerja. 

5.  Dialog sosial

 Kerjasama dan kepercayaan diperlukan antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah 
untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan kebijakan dan program HIVdanAIDS.

6. Pemeriksaan untuk tujuan pemisahan dari pekerjaan 

 Pemeriksaan HIVdanAIDS tidak harus diminta dari pelamar kerja atau orang-orang 
dalam pekerjaan dan penyaringan tidak harus dilakukan di tempat kerja, kecuali 
dalam kondisi yang ditentukan dalam kode praktik.

7.  Kerahasiaan

 Akses terhadap data pribadi terkait dengan status HIV pekerja harus sesuai dengan 
peraturan kerahasiaan yang konsisten dengan kode praktik ILO.

8.  Kelanjutan hubungan kerja 

 Infeksi HIV tidak boleh menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Orang dengan 
penyakit-penyakit terkait HIV harus dibolehkan bekerja selama dinyatakan sehat 
untuk melakukan pekerjaannya.
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9. Pencegahan

 Mitra-mitra sosial berada dalam posisi yang unik untuk mengembangkan upaya 
pencegahan khususnya terkait dengan perubahan sikap dan perilaku melalui 
pemahaman informasi dan edukasi.

10. Kepedulian dan dukungan

 Solidaritas, kepedulian dan dukungan harus menjadi pedoman dalam menangani 
isu HIV/AIDS di tempat kerja. Seluruh pekerja berhak atas layanan kesehatan yang 
terjangkau dan atas tunjangan dari program jaminan sosial dan tunjangan kerja 
lainnya menurut perundang-undangan.

Sumber ILO: Kode praktik ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja, op. cit., para. 4

3) Ketentuan-Ketentuan Terkait Di Dalam Instrumen Pbb Mengenai Hak Asasi Manusia 

Berikut adalah instrumen internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diratifi kasi 
Indonesia. 

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berisi ketentuan 
yang berkaitan dengan hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui 
pekerjaan, sementara Komentar Umum No.18 diadopsi oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya menetapkan implikasi dari hak itu. Salah satu kewajiban mendasar mengenai 
hak untuk bekerja adalah untuk memastikan non-diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 
dan kesetaraan dalam perlindungan kerja.

Pasal 7 Konvensi mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan 
menguntungkan yang menjamin, khususnya:

upah yang memberikan semua pekerja dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang • 
sama nilainya, dengan hidup yang layak bagi mereka dan keluarga mereka;

kondisi kerja yang aman dan sehat;• 

kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk dipromosikan;• 

kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan;• 

istirahat rekreasi dan wajar pembatasan jam kerja dan liburan berkala dengan gaji • 
maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 2 (2) dari Konvensi mensyaratkan Negara Peserta berjanji untuk menjamin bahwa 
hak atas pekerjaan - dan semua hak lain yang diatur dalam Konvensi - ‘dilaksanakan tanpa 
diskriminasi apapun seperti ras, jenis kelamin bahasa warna,, agama, pendapat politik atau 
lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Penggunaan “status 
lain” kata-kata menunjukkan bahwa daftar alasan diskriminasi yang dilarang dalam pasal 
ini adalah daftar terbuka.

Ketentuan ini memungkinkan pengadilan dan mahkamah untuk memerintah bahwa 
larangan umum atas diskriminasi berlaku untuk kasus-kasus diskriminasi terhubung ke 
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kriteria lain daripada mereka yang secara eksplisit disebut dalam undang-undang nasional, 
seperti kesehatan, termasuk status HIV, kondisi disabilitas dan usia.

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Prinsip persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi 
yang ditetapkan dalam Pasal 26 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik. Ketentuan ini juga menetapkan bahwa ‘hukum harus melarang diskriminasi apapun, 
dan menjamin semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi 
atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau 
lainnya, asal nasional atau sosial, properti, kelahiran atau status lain. Seperti Pasal 2 ayat 
(2) dari Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 26 dari 
Konvensi ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap diskriminasi 
berdasarkan atas dasar apapun yang tidak bisa dibenarkan atau kriteria.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 

‘Diskriminasi Rasial’ seperti yang didefi nisikan dalam Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial berarti ‘pembedaan, pengecualian, 
pembatasan atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul 
kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau merusak pengakuan, 
penikmatan atau pelaksanaan, pada pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan 
fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau lainnya kehidupan publik’ (Pasal 
1). Konvensi ini mengharuskan Negara-Negara Pihak untuk melarang dan menghapuskan 
diskriminasi rasial, dan untuk menjamin hak setiap orang, tanpa pembedaan, untuk 
kesetaraan di depan hukum. Hal ini juga berlaku untuk hak atas pekerjaan (Pasal 5).

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
mendefi nisikan ‘diskriminasi terhadap perempuan’ istilah sebagai ‘pembedaan, 
pengecualian, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek 
atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh 
perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan pria dan wanita, 
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 
sipil atau apapun lainnya’(Pasal 1).

Ketentuan yang paling relevan mengenai kesetaraan pria dan wanita dalam pekerjaan yang 
diatur dalam Pasal 10, yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, dan dalam Pasal 
11, yang berisi daftar daerah tertentu di mana kesetaraan pria dan wanita harus dicapai, 
yaitu: 

hak untuk kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk • 
seleksi dalam hal pekerjaan;

berhak atas pengupahan yang sama, termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama • 
dalam hal pekerjaan yang sama nilainya, serta kesetaraan perlakuan dalam evaluasi 
kualitas pekerjaan;



226 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, keamanan • 
kerja dan semua manfaat dan kondisi pelayanan;

hak untuk menerima pelatihan keterampilan dan pelatihan ulang, termasuk magang, • 
pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan berulang;

hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal usia pensiun, pengangguran, sakit, cacat, • 
tua, dan ketidakmampuan lain untuk bekerja, serta hak untuk cuti dengan bayaran;

hak atas perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi kerja.• 

Pasal 11 juga mensyaratkan Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah untuk 
melarang pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam 
pemberhentian atas dasar status perkawinan. Konvensi ini juga menetapkan sejumlah 
kewajiban berusaha untuk mempromosikan kesetaraan pria dan wanita di daerah pedesaan 
dan di non-moneter sektor ekonomi. Hal ini juga menyerukan kesetaraan pria dan wanita 
dalam hal hak akses yang sama terhadap kredit dan pinjaman, dan hak untuk menerima 
semua jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan nonformal (Pasal 14).

6.3. BEBAN PEMBUKTIAN

6.3.1  Pengaturan Beban Pembuktian Hukum Nasional Indonesia

Perlindungan hukum yang ditawarkan oleh ketentuan mengenai kesetaraan kesempatan 
dan perlakuan tergantung pada apakah prosedur peradilan yang efektif ada dan dapat 
diminta oleh seseorang yang percaya dia telah di diskriminasi. Kenyataan bahwa peraturan 
prosedural yang berlaku kerap membutuhkan pihak yang menyatakan diskriminasi untuk 
membuktikan keberadaannya telah diakui sebagai penghalang besar dalam menyelesaikan 
kasus diskriminasi. Hal ini terutama benar adanya ketika diskriminasi muncul dalam bentuk 
paling halus, seperti kasus diskriminasi tidak langsung atau implisit.

Untuk menangani kesulitan ini, semakin banyak negara telah memperkenalkan peraturan 
prosedur yang membalikkan beban pembuktian sehingga memungkinkan korban 
diskriminasi secara efektif menegaskan hak mereka. Dalam beberapa sistem hukum, 
aturannya adalah jika pengadu mampu menetapkan bukti prima facie, beban pembuktian 
harus ditransfer kepada responden, yang akan harus menunjukkan bahwa pembedaan 
perlakuan didasarkan atas pertimbangan objectif yang tidak berhubungan dengan dasar 
diskriminasi yang dilarang.
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Isu beban pembuktian menjadi kurang penting dalam prosedur di mana badan yang 
memberikan keputusan bertanggung jawab untuk menetapkan apakah telah terjadi 
diskriminasi melalui investigasinya sendiri. Hal ini yang biasanya terjadi dalam prosedur 
administratif, termasuk yang termasuk berlaku pada inspeksi pabrik atau yang dilakukan di 
depan badan yang mengkhususkan diri pada isu kesetaraan.

Di Indonesia beban pembuktian diatur di dalam Pasal 163 HIRmenyatakan ‘barang siapa, yang 
menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menggunakan 
haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya 
hak itu atau adanya kejadian itu”. 

Namun demikian, penerapan prinsip yang terdapat di dalam Pasal 163 tidaklah mutlak. 
Di dalam berbagai preseden, hakim terkadang membagi beban pembuktian diantara 
pihak. Di dalam memutuskan, pembagian beban pembuktian tersebut, hakim harus 
mempertimbangkan situasi kongkret dari kasus tersebut. Prinsip dasar di dalam membagi 
beban pembuktian tersebut ialah bahwa diberikan pada pihak yang memiliki risiko terkecil, 
apabila beban diberikan kepada pihak tersebut.137

Transfer beban pembuktian

Hukum Uni Eropa berlaku pada area ini menyatakan bahwa ketika seseorang yang 
menilai dirinya sendiri telah menjadi korban pelanggaran prinsip kesetaraan perlakuan 
menetapkan fakta yang bisa menunjukkan adanya diskriminasi langsung atau tidak 
langsung, maka respondenlah yang harus membuktikan bahwa tidak terjadi pelanggaran 
atas prinsip ini.

Menurut perundang-undangan Afrika Selatan, terdapat asumsi diskriminasi jika pengadu 
menunjukkan akan adanya pembedaan perlakuan. Maka responden harus menunjukkan 
bahwa pembedaan perlakuan tersebut dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung No. 1897 K/Sip/1956

Contoh, di mana hakim membagi beban pembuktian antara penggugat dan tergugat di 
dalam transaksi dagang.

Di dalam trasnsaksi bisnis, di mana pembeli menuduh bahwa dia belum menerima 
semua paket barang yang dibeli berdasarkan kontrak, di mana penjual menyangkal, dan 
menyatakan dia telah mengirim barang tersebut berdasarkan kontrak. Hakim memutuskan 
untuk memberikan beban pembuktian kepada pembeli untuk membuktikan bahwa 
pembelian tersebut terjadi dan pembayaran telah terjadi, di mana penjual diperintahkan 
untuk membuktikan bahwa dia telah mengirimkan barang yang dijualnya. 

Sebagai tambahan, terdapat beberapa hukum subtantif yang mengatur pula beban 
pembuktian, di mana penggugat tidak diberikan beban pembuktian, seperti:138

137 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: Citra Adityabakti), 2000, 116

138 Ibid, 118
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Pasal 1244 KUHPerdata terkait dengan keadaan memaksa, beban pembuktian terdapat 
pada sisi pengutang; 

Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, beban pembuktian ada 
pada pelanggar;

Pasal 1394 KUHPerdata terkait dengan bunga dan sewa, yang perlu dibayar, beban 
pembuktian diberikan kepada pemilik dari tempat tersebut;

Pasal 1977 KUHPerdata tentang benda bergerak, beban pembuktian terdapat oleh 
pemilik asli; dan

Pasal 468 ayat (2) KUHP, tanggungjawab pengangkut, beban pembuktian terdapat pada 
pihak pengangkut.

Sumber : http://www.kennywiston.com/hukumacaraperdata.htm and Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata (2000), 
Citra Aditya. 

6.3.2  Instrumen ILO menanggapi beban pembuktian

Isu beban pembuktian secara eksplisit berurusan dengan standar ILO dalam hal penghentian 
pekerjaan, perlindungan perwakilan pekerja dan perlindungan persalinan, ketiga area ini 
merupakan masalah diskriminasi yang sering muncul.

Konvensi ILO No. 158 tahun1982 tentang Pemberhentian Pekerjaan, (belum diratifi kasi oleh 
Indonesia) menyatakan bahwa ras, warna kulit, jenis kelamin, status pernikahan, tanggung 
jawab keluarga, kehamilan, agama, opini politik, asal usul kebangsaan atau asal usul sosial 
tidak bisa menjadi alasan yang valid untuk pemberhentian. Hal ini menegaskan prinsip 
yang sesuai di mana pengusaha tidak seharusnya ‘menanggung sendiri beban untuk 
membuktikan bahwa pemberhentian tidak dibenarkan’ (Pasal 9).

Rekomendasi ILO No. 143 tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja, menyarankan bahwa 
tindakan yang berupaya memastikan perlindungan yang efektif terhadap perwakilan pekerja 
dapat meliputi ‘ketentuan terhadap pengusaha, dalam kasus di mana pemberhentian 
yang dituduh diskriminatif atau perubahan yang kurang baik dalam kondisi pekerjaan dari 
perwakilan pekerja, beban pembuktian dari tindakan tersebut dibenarkan’ (paragraf 6(2)(e)).

Konvensi No.183 tahun 2000 tentang Perlindungan Persalinan, (belum diratifi kasi oleh 
Indonesia) menyatakan bahwa ‘beban pembuktian bahwa alasan pemberhentian tidak 
berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran dan konsekuensinya atau perawatan harus 
berada di tangan pengusaha’ (Pasal 8).

Baik Komite Ahli maupun Komite Kebebasan Berserikat menilai pembalikan beban 
pembuktian dalam kasus diskriminasi merupakan tindakan yang penting untuk menjamin 
perlindungan yang efektif dari diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, seperti yang 
diminta oleh Konvensi kesetaraan dan kebebasan Berserikat ILO.

Dalam absennya perundangan yang spesifi k di area ini, pengadilan di beberapa negara 
sudah mengambil inisiatif untuk membalikkan beban pembuktian dalam kasus tuduhan 
diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
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8.1. KERJA PAKSA

8.1.1  Pekerja Paksa Dan Wajib Kerja Menurut Hukum Internasional 

ILO memiliki dua konvensi yang mencakup prinsip-prinsip kerja paksa. Konvensi No.29 
(Pekerja Paksa) dan Konvensi No. 105 (Penghapusan Pekerja Paksa). Kedua konvensi mendasar 
ILO ini adalah yang paling banyak diratifi kasi dari seluruh instrumen ILO. Keduanya telah 
diratifi kasi oleh Indonesia. Lihat Undang-undang Prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi 
ILO No.29 dan 105 tentang Pekerja Paksa secara praktis diterima dan disahkan secara universal 
dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia yang paling 
mendasar. Mereka telah dimasukkan dalam berbagai instrumen internasional, baik secara 
universal dan regional. Larangan penggunaan pekerja paksa atau wajib kerja dalam segala 
bentuknya saat ini dianggap sebagai norma yang absolut dari hukum internasional modern 
tentang hak asasi manusia. Konvensi-konvensi ini bertujuan untuk menjamin seluruh umat 
manusia untuk bebas dari kerj apaksa, apapun sifat pekerjaannya atau sektor kegiatan yang 
dilakukannya. Kedua instrumen secara efektif saling melengkapi, dan penerapnny aharus 
berkontribusi pada penghapusan sepenuhnya atas pekerja paksa atau wajib dalam segala 
bentuknya. Konvensi ILO No. 29 memberikan defi nisi yang jelas mengenai pekerja paksa, 
sedangkan Konvensi No. 105 mengembangkannya dengan memberikan tujuan-tujuan 
yang khusus di mana pekerj apaksa tidak dapat dilaksanakan selamanya. 

Meskipun kebanyakan hukuman atas pekerja paksa ada dibawah yurisdiksi pengadilan 
pidana, hakim-hakim dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) perlu untuk mampu 
memahami dan mengidentifi kasi contoh-contoh pekerja paksa. 

Kerja paksa tidak dapat disamakan dengan keadaan hubungan kerja yang disertai • 
dengan upah yang rendah atau kondisi kerja yang buruk. Kerja paksa juga tidak meliputi 
situasi ketika seorang pekerja tidak dapat meninggalkan pekerjaannya atau mencari 
pekerjaan lainnya karena faktor kebutuhan ekonomi murni. 

Kerja paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan suatu bentuk • 
pembatasan kebebasan manusia Hal ini sebagaimana didefi nisikan dalam Konvensi 
Organisasi Pekerja International (International Labour Organization/ILO) yang terkait 
pada perbudakan, praktek-praktek perbudakan, perhambaan atau kerja ijon.

Kerja paksa terdiri dari dua elemen dasar yaitu: (1) pekerjaan yang dilaksanakan di • 
bawah ancaman hukuman dan (2) pekerjaan dilakukan dengan paksaan. 



236 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Secara hukum, Indonesia telah menghapuskan kerja paksa. Indonesia telah menjadi 
anggota ILO sejak 1950 dan Konvensi ILO No.105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja 
Paksa telah diratifi kasi pada tahun 1999 dengan Undang-Undang No.19 Tahun 1999. 

Dengan meratifi kasi Konvensi tersebut, Indonesia, baik sebagai sebuah entitas negara 
maupun pemerintahnya, memiliki kewajiban untuk melarang dan tidak boleh menggunakan 
kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk tujuan pembangunan, 
alat kedisiplinan tenaga kerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan 
sebagai tindakan diskriminasi. Indonesia juga berkewajiban untuk mengambil tindakan 
yang menjamin penghapusan kerja paksa dengan segera dan menyeluruh serta harus 
melaporkan pelaksanaan Konvensi.139

8.1.2  Konvensi Pekerja Paksa ILO No.29 (1930)

Konvensi Pekerja Paksa ILO (No.29) diadopsi pada tahun 1930 untuk merespon isu-isu 
pekerja paksa dan wajib kerja dalam wilayah kolonial. Namun, Konvensi terus menjadi 
relevan sampai hari ini khususnya terkait dengan perdagangan manusia dan perdagangan 
untuk eksploitasi pekerja. Sifat dari kerja paksa telah berubah secara signifi kan sejak dari 
tahun 1930-an. Dengan beberapa pengecualian, seperti Myanmar, sangat jarang negara 
menjadi pihak yang melakukan pekerja paksa. Biasanya, perbuatan ilegal kerja paksa 
seringkali dilakukan oleh individual. Terdapat persamaan yang besar antara hukum pidana 
dan kerja paksa yang dilakukan oleh individual atau perusahaan, atau bahkan tindak pidana 
yang terorganisir yang mengeksploitasi pekerja melalui kerja paksa atau wajib. 

Kerja Paksa

Kerja paksa, perbudakan dan perhambaan merupakan jenis eksploitasi terhadap orang 
dengan memanfaatkan tenaga mereka untuk bekerja tanpa dibarengi kewajiban 
menyelenggarakan hak-hak sosial ekonominya. Dalam perbudakan, kerja paksa dan 
perhambaan dicirikan adanya ketidakmampuan si pekerja untuk melakukan perlawanan 
dikarenakan kuasa pemilik yang sangat dominan. 

Budak dari sejarahnya merupakan sebuah kelas masyarakat terendah yang turun temurun, 
dapat diperjualbelikan sama seperti barang, perhambaan (pandelingschap) terjadi atas 
peristiwa pemberian pinjaman uang, di mana seseorang (si berutang ataupun orang lain 
yang dikuasainya) diserahkan pada si pemberi piutang/gadai untuk bekerja padanya 
sampai uang pinjaman dilunasi, 

Sumber: Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001, hal. 10-26.

139 Lihat Penjelasan Undang-Undang No.19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abollition Of 
Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa). Hal demikian sebagaimana juga diatur dalam Konvensi.
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Kewajiban Negara

Pasal 25 Konvensi No.29 mensyaratakan Indonesia untuk mengatur panduan dari negara 
sehingga bisa mencegah kerja paksa dan untuk menghukum “pekerja paksa atau wajib 
yang ilegal”. Pelaku kerja paksa dari pihak swasta harus dihukum menurut Konvensi ini. 
Kegagalan untuk mengadili kerja paksa juga dapat menjadi pelanggaran atas Konvensi 
ini.

Defi nisi

Pekerja paksa didefi nisikan dalam Pasal 2(1) sebagai ‘semua pekerjaan atau jasa yang 
dilakukan oleh setiap orang dibawah ancaman hukuman dan di mana orang tersebut tidak 
menawarkan dirinya secara sukarela”. 

Pekerja paksa tidak bisa secara sederhana disamakan dengan upah yang rendah atau 
kondisi kerja yang yang buruk. Ataupun hanya meliputi situasi kebutuhan ekonomi dasar, 
seperti ketika pekerja merasa tidak mampu meninggalkan pekerjaan karena tidak adanya 
alternatif pekerjaan. Kerja paksa menggambarkan pelanggaran hak asasi dan pembatasan 
kebebasan manusia, sebagaimana didefi nisikan dalam Konvensi ILO mengenai topik ini 
dan didalam instrumen internasional lainnya yang terkait mengenai perbudakan, praktek 
yang mirip perbudakan, hutang ijon atau pemaksaan.140

Ada tiga unsur dasar dalam defi nisi pekerja paksa: 

Pekerjaan atau jasa• 

Dilakukan dibawah ancaman tekanan dan• 

Dilakukan tidak dengan sukarela• .

Pekerjaan atau jasa

Pelaksanaan pekerjaan atau jasa dapat dibedakan dari kasus-kasus di mana ada kewajiban 
yang dikenakan untuk melakukan pendidikan atau pelatihan. Prinsip pendidikan wajib 
diakui di berbagai instrumen internasional sebagai cara untuk menjamin hak pendidikan, 
dan juga diatur dalam instrumen ILO. Komite Ahli ILO juga telah mengindikasikan bahwa 
sekema wajib untuk pendidikan kejuruan, melalui analogi dengan dan dianggap sebagai 
kepanjangan dari pendidikan umum yang wajib, bukanlah merupakan pekerjaan atau 
jasa wajib seperti yang dimaksudkan dalam Konvensi No.29. Namun, pelatihan kejuruan 
biasanya memicu beberapa pekerjaan praktis. Untuk alasan ini, pembedaan antara 
pelatihan dan pekerjaan kadangkala sulit digambarkan. Oleh karenanya hanya dengan 
merujuk pada berbagai macam unsur-unsur yang terlibat dalam konteks umum dari skema 
pelatihan khusus sehingga bisa dimungkinkan untuk menentukan apakah skema tersebut 
adalah secara jelas sebagai pelatihan kejuruan/keterampilan, atau sebaliknya, melibatkan 
pelaksanaan pekerjaan atau jasa dalam lingkup defi nisi “kerja paksa atau wajib”

140 Survei umum tentang Konvensi Pekerja Paksa, 1930 (No. 29), dan Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa, 1957 (No. 105), Laporan 
III(Bagian 1B) untuk Sesi ke-96 Konperensi Ketenagakerjaan Internasional, 2007. 
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Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa: Van der Mussele v Belgium, Penerapan No.8919/90 
(23 November 1983) 

Dalam kasus ini, pengacara Belgia berargumen bahwa jasa pro bono miliknya yang tidak 
dibayar – disyaratkan sebagai bagian dari pelatihan sebagai pengacara melanggar Pasal 
4 (Otoritas yang berwenang seharusnya tidak mengenakan atau mengijinkan pengenaan 
kerja paksa atau wajib untuk keuntungan individu privat, perusahaan atau asosiasi). 

Pengadilan menganalisa apakah pekerjaan yang disediakan adalah wajib atau dipaksa. 
Pengadilan menganggap bahwa prospek untuk diterima atau ditolak permohonannya 
untuk masuk dalam daftar pengacara adalah “cukup mengintimidasi” untuk dinyatakan 
merupakan”ancaman hukuman”. Untuk unsur ketiga, Pengadilan mencatat persetujuan 
awal pelajar tetapi hal tersebut bukan satu-satunya yang menentukan. Lebih jauh 
pengadilan menganggap bahwa jasa yang dipersyaratkan tersebut dapat melanggar Pasal 
4 jika hal tersebut “mengenakan beban yang sangat berat atau tidak sebanding dengan 
keuntungan yang didapat atas praktek dari profesi tersebut dikemudian hari” bahwa hal 
tersebut “tidak dapat telah diterima sebelumnya”. Namun, karena jasa tersebut tidak 
“masuk dalam wilayah kegiatan normal pengacara” dan juga berkontribusi pelatihan 
profesionalnya, maka bebannya tidaklah terlalu besar atau tidak sebanding. 

Pengadilan akhirnya menolak klaim dari pemohon. Tidak ada pelanggaran atas Pasal 4.

Sumber: ILO, Forced Labour and Human Traffi cking Casebook of Court Decisions, Jenewa (2009).

Ancaman hukuman

Pekerja paksa atau wajib melibatkan pekerjaan atau jasa, yang dilakukan dibawah “ancaman 
hukuman”. Hukuman tidak harus dalam bentuk sanksi pidana, tapi juga bisa dalam bentuk 
hilangnya hak-hak dan keistimewaan. Contohnya hal ini bisa terjadi di mana seseorang 
menolak untuk melaksanakan pekerjaan sukarela mungkin akan kehilangan hak-hak, 
keuntungan atau keistimewaan tertentu, dalam situasi ketika hak-hak, keistimewaan atau 
keuntungan lainnya (contohnya promosi, transfer, akses ke pekerjaan baru, akuisisi barang-
barang konsumsi tertentu, perumahan atau partisipasi program di universitas) tergantung 
pada kebijaksanaan yang telah diakumulasikan dan dicatat dalam buku kerja pekerja.141

‘Acaman hukuman’ dapat berbentuk macam-macam. Termasuk kekerasan fi sik atau bahkan 
ancaman kematian yang ditujukan kepada korban atau keluarga, atau termasuk bentuk-
bentuk yang lebih minor seperti ancaman yang bersifat psikologis. Bentuk hukuman lainnya 
dapat bersifat ekonomi yang terkait dengan hutang. Pengusaha kadang-kadang juga 
meminta pekerja untuk menyerahkan dokumen identitas mereka dan dapat menggunakan 
ancaman penyitaan atas dokumen-dokumen tersebut agar dapat melaksanakan kerja 
paksa. 

141 Survei Umum mengenai Konvensi Pekerja Paksa, 1930 (No. 29), dan Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa, 1957 (No. 105), Laporan 
III(Bagian 1B) untuk Sesi ke-96 Konperensi Ketenagakerjaan Internasional, 2007.
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Contoh kasus di mana terdapat jumlah yang ekstrem dari kerentanan atas ancaman 
hukuman 

Pengadilan HAM Eropa: Siliadin v France, Permohonan No. 73316/01 (26 Juli 2005)

Dalam kasus, pemohon menduga bahwa ketentuan hukum pidana Prancis tidak 
memberikannya perlindungan yang cukup dan efektif atas kerja paksa. Pemohon datang 
ke Prancis dari Togo pada tahun 1994 pada usia 15 tahun. Ayahnya telah mengatur 
untuknya bisa bekerja pada suatu keluarga, sebagai imbalan untuk sekolah dan visanya 
akan diperbaharui secara berkala. Kenyataannya, dia menjadi pekerja rumah tangga yang 
tidak dibayar untuk keluarga tersebut, paspornya diambil dan dia tidak bisa bersekolah.

Pengadilan Eropa harus memutuskan apakah Prancis memiliki kewajiban positif 
untukmengadopsi ketentuan hukum pidana yang secara memadai akanmencegah dan 
menghukum pelanggaran atas perlakuan yang salah dalam pekerjaan domestik yang 
terkait dengan pekerja paksa. 

Dalam kasus ini, Pengadilan menyimpulkan bahwa Prancis memiliki kewajiban positif 
menurut Pasal 4 dari Konstitusi ILO No. 29. Membatasi kepatuhan hanya pada Pasal 4 
untuk mengarahkan tindakan oleh otoritas negara akan menjadi tidak konsisten dengan 
instrumen internasional khususnya yang menangani isu-isu ini dan akan menyebabkan 
ketidakefektifan yang meluas. Pengadilan menyatakan bahwa pasal 4 ‘melindungi salah 
satu dari nilai-nilai yang paling mendasar dari masyarakat demokratis yang dibuat oleh 
Dewan Eropa”, oleh karenanya negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan 
ketentuan hukum kriminal diadopsi yang menghukum praktek-praktek yang dirujuk 
dalam Pasal 4. Pengadilan juga mencatat larangan absolut atas pekerja paksa untuk 
keuntungan individual privat yang termuat dalam pasal 4 dari Konvensi ILO No.29. 

Ancaman setiap hukuman

Pengadilan mencatat bahwa fakta pemohon adalah gadis remaja di dalam hukum asing, 
yang secara tidak sah berada di dalam wilayah Prancis dan ketakutan ditangkap polisi. 
Tentu saja ‘pengusaha” memelihara ketakutan tersebut dan membiarkan gadis tersebut 
percaya bahwa statusnya akan disahkan. Pengadilan menganggap bahwa kriteria-kriteria 
ini dipenuhi, khususnya mempertimbangkan bahwa pemohon adalah anak dibawah 
umur saat itu. 

Penawaran sukarela

Jika jelas terlihata dalam fakta-fakta kasus bahwa pemohon tidak memiliki pilihan dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 

Sumber: ILO, Forced Labour and Human Traffi cking Casebook of Court Decisions, Geneva (2009).
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Penawaran sukarela

Kriteria menawarkan seseorang secara sukarela berbeda dengan “ancaman hukuman”. 
Namun, bisa mengakibatkan bahwa ketika persetujuan atas pekerjaan atau jasa diberikan 
dibawah ancaman hukuman, maka tidak ada “penawaran sukarela” untuk melakukan 
pekerjaan dibawah ancaman. Dalam mempertimbangkan kebebasan untuk “menawarkan 
seseorang secara sukarela” untuk pekerjaan atau jasa, harus dipertimbangkan kerangka 
peraturan dan praktek yang menjamin atau membatasi kebebasan tersebut. 

Ketika menetapkan sifat “sukarela” atas persetujuan pekerja, berbagai macam perlu untuk 
diperhitungkan – bentuk dan isi pokok persetujuan; peranan hambatan eksternal atau 
pemaksaan yang tidak langasung; dan kemungkinkan menghapuskan persetujan yang 
diberikan secara bebas. Disini juga, terdapat banyak turunan dari pemaksaaan. Banyak 
korban memasuki situasi kerja paksa awalnya diluar dari pilihan mereka, meskipun melalui 
penipuan dan pembohongan, hingga akhirnya diketahui dikemudian hari bahwa mereka 
tidak bebas untuk menarik diri dari pekerjaan mereka, terjebak dalam pemaksaan secara 
sah, fi sik maupun psikologis. Persetujuan awal mungkin dianggap tidak relevan ketika 
pembohongan atau penipuan telah digunakan. 

Pembatasan eksternal atau pemaksaan tidak langsung yang menganggu kebebasan pekerja 
untuk “menawarkan dirinya secara sukarela” dapat berakibat tidak hanya dari tindakan 
otoritas publik, seperti instrumen perundang-undangan, tetapi juga dari praktek yang 
dilakukan oleh pengusaha. Contohnya hal ini termasuk di mana pekerja migran dipengaruhi 
dengan kecurangan, janji palsu dan penahanan dokumen-dokumen identitas atau dipaksa 
untuk tinggal atas keinginan pengusaha. Bentuk-bentuk praktek seperti ini mencerminkan 
pelanggaran yang jelasa atas Konvensi. 

Dalam situasi di mana pekerja menghapuskan persetujuan yang mereka berikan secara 
bebas untuk keterlibatan dalam pekerjaan atau jasa, Komite Ahli ILO mempertimbangkan 
bahwa pekerja harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan apapun pekerjaan tersebut 
(apakah berasal dari perjanjian yang disepakati secara bebas atau sebaliknya). Hak pekerja 
untukbebas memilih pekerjaan tidak boleh dihilangkan. Oleh karenanya setiap ketentuan 
perundang-undangan yang mencegah pemutusan hubungan kerja untuk durasi waktu yang 
tidak terbatas (atau jangka waktu yang sangat panjang) setelah adanya pemberitahuan 
dalam jangka waktu yang memadai dari pekerja, dapat berakibat pada pemaksaan untuk 
tetap mempertahankan hubungan kerja dan karenanya tidak sesuai dengan Konvensi. Hal 
ini juga terjadi ketika pekerja diminta untuk terus bekerja setelah lewatnya jangka waktu 
kontrak dengan waktu yang tertentu. 

Suatu kegiatan tidak perlu diakui secara resmi sebagai ‘kegiatan ekonomi’ untuk dinyatakan 
sebagai kerja paksa. Contohnya, seorang pengemis anak-anak atau dewasa atau pekerja 
rumah tangga yang bekerja dibawah paksaan akan dianggap berada dalam situasi kerja 
paksa.
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Negara: Arab Saudi. 

Komite Ahli Permintaan Langsung Individual mengenai Konvensi No.29 (1998)

Komite mempertimbangkan bahwa, dalam beberapa kasus, meskipun kerja paksa atau 
wajib dilarang secara prinsip, pengusaha dapat berada dalam posisi melaksanakan 
kontrol yang berlebihan terhadap pekerja, khususnya pekerja asing dan yang lainnya, 
seperti pekerja rumah tangga yang tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Pekerja 
dapat ditundukan pada kondisi-kondisi yang merubah hubungan kerja mereka menjadi 
situasi yang mendekati perbudakan. Pengusaha atau agen penempatan tenaga kerja, 
secara terus menerus menguasai paspor pekerja. Justifi kasinya adalah untuk ‘menjaga 
keamanan’, tetapi hasilnya adalah pemegang paspor tidak bisa lagi melaksanakan 
kebebasannya berpindah dan tentunya tidak bisa meninggalkan negara dan berganti 
pengusaha dengan bebas. Kejadian kedua yang sering terjadi adalah pekerjaan yang 
tidak digaji selama berbulan-bulan. Pekerja tidak mampu untuk mencari pekerjaan lain 
karena risiko kehilangan seluruh penghasilannya. 

Sumber: ILO, Forced Labour and Human Traffi cking Casebook of Court Decisions, Geneva (2009).

Pengusaha atau negara tidak bertanggung jawab atas seluruh pembatasan eksternal atau 
pemaksaan tidak langsung yang terjadi dalam praktek; contohnya, kebutuhan untuk bekerja 
untukmndapatkan penghasilan hanya menjadi relevan hanya terkait dengan faktor-faktor 
lain. Satu hal tersebut saja tidak merupakan kerja paksa.

Pekerja anak

Kerja paksa dari anak perempuan dan anak laki-laki dibawah usia 18 tahun juga dianggap 
sebagai salah satu bentuk terburuk pekerja anak menurut Konvensi ILO Bentuk-bentuk 
terburuk Pekerja Anak (BTPA) No.182. Sehubungan dengan pekerja anak, pertanyaan yang 
muncul apakah dan dalam situasi apa seorang anak dapat dianggap telah menawarkan 
dirinya ‘secara sukarela’ untuk pekerjaan atau jasa dan apakah persetujuan orangtua 
dibutuhkan dan dapat dianggap mencukupi. Indonesia telah menetapkan batasan usia 
minimum untuk menandatangi kontrak kerja. Namun, hubungan kerja yang kemungkinan 
besar mengacaukan kesehatan, keselamatan dan moral dilarang untuk orang yang 
berusia dibawah 18 tahun, sesuai dengan Konvensi ILO yang terkait, sehingga baik anak-
anak ataupun mereka yang mendapatkan persetujuan orangtua tidak dapat memberikan 
persetujuan yang sah atas masuknya mereka dalam pekerjaan tersebut. Hal ini akan 
dijelaskan dibawah ini. 
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Negara: Haiti, 

Komentar CEACR mengenai penerapan Konvensi No.29, (2004)

Pekerja rumah tangga oleh anak-anak Restavek sangatlah umum di Haiti, dan umumnya 
merupakan pekerjaa paksa atau perbudakan. Restavek melibatkan anak-anak miskin, 
terutama yang berasal dari keluarga di pedesaan yang dikirim untuk hidup dengan 
keluaraga yang lebih kaya dan untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga sebagai 
imbalan atas tempat tinggal. Di banyak kasus, keluarga miskin menerima penghasilan dari 
keluaraga yang menerima, secara efektif menjual anak-anak mereka dalam perbudakan. 
Beberapa memperkirakan hanya sekitar 20 persen dari anak-anak ini yang bersekolah, 
dan kurang dari satu persen yang bisa mencapai sekolah menengah.

Komite mengamati bahwa meskipun tidak semua pekerjaan dilakukan oleh anak-
anak dalam pekerjaan rumah tangga menghasilkan kerja paksa, namun sangat 
penting untuk memeriksa kondisi di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan dan untuk 
membandingkannya dengan defi nisi kerja paksa, khususnya perhatian mengenai 
validitas persetujuan yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, usia muda 
dari anak-anak yang terlibat dan kemungkinan meninggalkan pekerjaan tersebut, agar 
dapat menentukan apakah situasinya berada dalam lingkup Konvensi.

Sumber:ILO, Forced Labour and Human Traffi cking Casebook of Court Decisions, Geneva (2009).

Protokol Palermo mengenai pedagangan manusia

Protokol Palermo tahun 2003, untuk Mencegah, Mengurangi, dan Menghukum Perdagangan 
Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi PBB mengenai 
Kejahatan Terorganisir Antar Negara yang ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2000 
(tetapi belum diratifi kasi). Protokol ini memiliki dampak yang penting untuk menafsirkan 
konsep persetujuan dalam hubungan pekerjaan atau jasa. Protokol ini berisi ketentuan 
yang mensyaratkan bahwa persetujuan korban perdagangan manusia dengan maksud 
mengeksploitasi adalah tidak relevan jika digunakan dengan cara pemaksaan, seperti 
ancaman atau penggunaan paksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau dalam posisi yang rentan, masing-masing hal tersebut secara defi nitif 
mengecualikan penawaran sukarela atau persetujuan. Pertanyaan atas persetujuan tidak 
muncul sebagai cara pemaksaan yang tidak relevan dalam hak anak-anak. 

Penyalahgunaan kerentanan

Meskipun pekerja secara teori dapat menolak untuk bekerja diluar jam kerja yang normal, 
kerentanan mereka bisa berarti bahwa, dalam praktik, mereka mungkin tidak memiliki 
pilihan untuk bekerja dalam jam kerja yang panjang dan diwajibkan untuk melakukan agar 
dapat mengahsilkan upah minimum atau menjaga pekerjaan mereka. 

Upah minimum dan pekerja paksa, contoh dari India
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Pengadilan merujuk pada Konvensi ILO No.29, Pengadilan HAM Eropa dan ICCPR. 
Pengadilan mencatat bahwa Pasal 23 dari Konvensi ILO No.29 mengatur larangan 
pekerja paksa dalam bentuk apapun yang bisa ditemukan. Pengadilan juga menemukan 
bahwa pasal ini dimaksudkan untuk menghilangkan setiap bentuk kerja paksa bahkan 
jika memiliki asal kontrak secara sukarela yang disepakati oleh orang yang berkewajiban 
untuk menyediakan tenaga kerja atau jasa. Pengadilan kemudian menganalisa apa yang 
dimaksud dengan istilah ‘paksa’ dakam ‘pekerja paksa’.

Apakah Paksaan?

Pengadilan menyimpulkan bahwa ‘paksaan’ yang akan menyebabkan tenaga kerja 
atau jasa “kerja paksa” dapat timbul dalam berbagai: mungkin berbentuk paksaan 
fi sik, yang dapat memaksa seseorang untuk memberikan tenaga atau jasanya; atau 
mungkin dipaksa melalui ketentuan hukum, seperti ketentuan kurungan atau denda 
dalam hal pekerja tidak memberikan tenaga atau jasanya. Mungkin juga pemaksaan 
yang timbul dari kelaparan dan kemiskinan, keinginan dan kebutuhan. Setiap faktor 
yang menghapuskan hak seseorang untuk memilih alternatif dan memaksanya untuk 
mengadopsi satu tindakan tertentu dapat secara layak dianggap sebagai “paksaan”. 
Jika pekerjaan atau jasa diwajibkan sebagai hasil dari ‘paksaan” maka hal tersebut 
adalah ‘kerja paksa’. Ketika seseorang menderita kelaparan, ketika seseorang sama 
sekali tidak memiliki sumber dana untuk melawan penyakit atau untuk memberi makan 
keluarganya, atau mungkin untuk membeli sandang, ketika kemiskinan telah membawa 
seseorang pada ketidakberdayaan dan keputusasaan, dan ketika tidak ada pekerjaan 
lain yang tersedia untuk menghapuskan kemiskinannya, dia tidak akan memiliki pilihan 
lain kecuali menerima setiap pekerjaan yang ada didepannya, bahkan bila gaji yang 
ditawarkan kepadanya kurang dari upah minimum. Dia tidak akan berada dalam posisi 
untuk berunding dengan pengusaha. Dalam hal ini dia tidak akan berlaku sebagai orang 
yang memiliki pilihan alternatif tetapi berada dalam situasi tekanan/kewajiban ekonomi, 
dan tenaga atau jasa yang disediakan olehnya akan jelas-jelas menjadi ‘kerja paksa’. 
Tidak ada alasan mengapa kata ‘paksaan’ harus dipahami dalam cara yang sempit dan 
terbatas sehingga hanya terbatas pada ‘paksaan’ fi sik atau hukum, khususnya ketika di 
undang-undang nasional, dokumen mendasar negara menjanjikan untuk membangun 
republik sosialis baru di mana akan ada keadilan sosial ekonomi bagi semua, dan di 
mana setiap orang akan memiliki hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan dan cara-
cara yang memadai untuk hidup. 

Paksaan ekonomi

Oleh karenanya kata ‘paksaan’ harus dikonstruksikan untuk memasukkan juga situasi 
paksaan ekonomi, yang membuatnya tidak ada pilihan alternatif kepada seseorang dan 
mewajibkannya untuk menyediakan tenaga atau jasanya meskipun gaji yang diterima 
kurang dari upah minimum. Oleh karenanya kami memandang bahwa ketika seseorang 
memberikan tenaga atau jasanya untuk gaji yang kurang dari upah minimum, tenaga 
atau jasa yang diberikan jelas-jelas berada dalam lingkup dan situasi atas kata ‘kerja 
paksa’ menurut Pasal 23 Konvensi ILO No.29.

Sumber: ILO, Forced Labour and Human Traffi cking Casebook of Court Decisions, Geneva (2009).
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Catatan: kesimpulan Mahkamah Agung India bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan gaji 
kurang dari upah minimum, secara umum tidak diterima oleh ILO. 

Komite Ahli ILO – Komite menyatakan bahwa “risiko tidak mendapatkan pekerjaan lain 
karena situasi umum atas pengangguran yang meningkat tidak dapat dianggap sebagai 
hukuman untuk memaksa pekerja tetap terikat dengan pengusaha”. 

Namun, aspek-aspek alasan yang dikemukan oleh Mahkamah Agung India dapat dilihat 
pada beberapa pernyataan dari ILO. Jika situasinya memiliki hambatan ekonomi dan 
pemerintah mengeksploitasi situasi tersebut dengan menawarkan upah yang sangat rendah, 
maka tersebut dapat ‘menjadi terjawab untuk situasi yang tidak diciptakannya’. Contohnya, 
ketika serikat pekerja di Chile berargumen bahwa pemerintah telaah melanggar Konvensi 
ILO No. 29 dengan membayar pekerja yang terdaftar dalam program kerja resminya kurang 
dari upah minimum, Komite meragukan tentang adanya ‘sifat sukarela’ dari program 
tersebut. Komite mencatat bahwa akan logis untuk menyimpulkan bahwa orang-orang 
yang terdaftar dalam program pemerintah ‘didorong oleh kurangnya alternatif yang lebih 
baik, untuk mendapatkan penghasilan’.142 

Manipulasi kredit atau hutang baik oleh pengusaha ataupun oleh agen rekrutmen, dapat 
menjadi faktor kunci yang rentan menjebak pekerja dalam situasi kerja paksa. Masyarakat 
miskin dan masyarakat adat di Asia dan Amerika Latin mungkin dapat terjebak pada hutang, 
dengan menerima pinjaman yang relatif kecil atau upah dimuka atau direkrut pada waktu 
kelangkaan. Alternatifnya, calon pekerja mungkin harus membayar jumlah yang sangat 
besar kepada agen-agen yang membantu mereka mendapatkan pekerjaan diluar negeri 
dan memfasilitasi perjalanan mereka, meminjam dari rentenir dan sumber-sumber lain 
untuk membayar biaya-biaya tersebut.143

Agen-agen rekrutmen

Mungkin terdapat kesulitan-kesulitan dalam menerapkan konsep hukum hutang ijon 
terhadap situasi pekerja yang terjebak dalam hutang yang sangat besar sebagai akibat 
pembayaran kepada agen-agen rekrutmen, dan bukan kepada pengusaha. Hal ini seringkali 
terjadi pada kasus pekerja migran yang hutangnya adalah kepada agen rekrutmen dan 
bukan kepada pengusaha yang menggunakannya di negara tujuan. 

 Contoh

142 ILO, Forced Labour and Human Traffi cking Casebook of Court Decisions, Geneva (2009), hlm44. 
143 Survei Umum mengenai Konvensi Pekerja Paksa, 1930 (No. 29), dan Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa, 1957 (No. 105), Laporan 

III(Bagian 1B) untuk Sesi ke-96 Konperensi Ketenagakerjaan Internasional, 2007.

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR mengenai penerapan Konvensi No.29 di Indonesia (2008)

Situasi rentan dari pekerja migran Indonesia sehubungan dengan kerja paksa yang 
ilegal. Dalam pengamatan sebelumnya, Komite mencatat kondisi mengkhawatirkan di 
mana pekerja migran Indonesia dieksploitasi di berbagai negara tertentu, berdasarkan 
komentar yang diberikan oleh ICFTU (sekarang bernama ITUC) pada tahun 2003 dan 2004. 
Permasalahan utama terkait dengan kebutuhan untuk meneliti agen-agen rekrutmen dan 
ketiadaan peraturan yang menetapkan hak-hak pekerja migran Indonesia dan mengatur 
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proses migrasi pekerjaan, dengan faktor-faktor yang memfasilitasi eksploitasi pekerja-
pekerja tersebut. Komite juga mencatat praktik-praktik penyelewengan dari agen-agen 
rekrutmen tertentu di seluruh proses rekrutmen dan selama periode di mana pekerja 
migran berada di negara tujuan. Dalam hal ini, Komite mengamati bahwa agen-agen 
ini mengenakan biaya yang sangat tinggi kepada pekerja migran biaya pendaftaran 
dan pelatihan, sehingga mewajibkan mereka untuk mengambil hutang yang besar yang 
menempatkan mereka pada situasi kerentanan dari sisi eksploitasi dan kerja paksa. 
Agen-agen rekrutmen memaksa pekerja untuk tinggal di tempat pelatihan, kadangkala 
sampai 14 bulan, di mana mereka kehilangan kebebasan untuk berpindah dan dipaksa 
bekerja secara gratis sebagai staf agen-agen rekrutmen. Kemudian, ketika mereka tiba 
di negara tujuan, pekerja migran harus mengembalikan hutang kepada agen yang telah 
merekrut mereka, dengan membayar kembali beberapa bulan upah, dengan akibat 
mereka bekerja untuk periode yang lama tanpa dibayar. 

Dalam jawabannya, Pemerintah menerima bahwa rekrutmen pekerja migran Indonesia 
berada dibawah tanggung jawabnya dan pemerintah memberikan informasi 
mengenai ketentuan yang mengatur agen-agen rekrutmen. Pemerintah mengakui dan 
mengindikasikan bahwa penyelewengan dapat terjadi dalam proses rekrutmen kerenanya 
Pemerintah mengawasi kegiatan-kegiatan agen-agen rekrutmen dan mengenakan 
sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Pemerintah selanjutnya 
mengindikasikan bahwa pemerintah sadar kurangnya kekuatan berunding dari pekerja 
migran dan untuk alasan ini Pemerintah mencari cara untuk memperbaiki kondisi-
kondisi kerja mereka melalui penandatangan perjanjian-perjanjian protokol dengan 
negara-negara penerima. Meskipun mendukung inisiatif Pemerintah, Komite meminta 
Pemerintah untuk terus menyediakan informasi, khususnya mengenai:

Sifat pengawasan yang dilakukan atas kegiatan-kegiatan agen-agen penempatan - 
pada wilayah nasional, khususnya sehubungan dengan verifi kasi perjanjian 
penempatan dan kontrak kerja serta kepatuhan mereka pada ketentuan dalam 
kontrak, biaya penempatan yang sebenarnya ditanggung oleh pekerja, pelatihan 
yang diberikan, kondisi tempat tinggal di pusat pelatihan dan asrama pada masa 
tunggu;
Cara-cara yang tersedia bagi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk - 
melaksanakan kontrol dan pengawasan ini;
Sifat pelanggaran yang dilaporkan, keputusan-keputusan pengadilan dan - 
hukuman yang diberikan;
Fasilitas yang disediakan (bantuan, mekanisme penyelesaian, dsb) kepada - 
pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi di negara penerima dan perjanjian-
perjanjian protokol yang ditandatangani dengan negara-negara ini.

Dalam laporannya yang diberikan pada bulan Agustus 2006, Pemerintah mengindikasikan 
bahwa pemerintah mengambil tindakan dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan 
untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kontrak 
yang ditandatangani oleh pekerja migran harus diberitahukan kepada pengawas 
ketenagakerjaan dan petugas di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
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Indonesia. Kontrol dilaksanakan terhadap agen-agen penempatan dan hukuman 
administratif sampai dengan pencabuatan ijin diberikan dalam hal adanya pelanggaran. 
Selanjutnya, pengawasan juga dilaksanakan pada tempat-tempat keberangkatan pekerja 
migran. Kemudian, di beberapa negara, didalam kedutaan-kedutaan ditugaskan orang 
yang bertanggung jawab untuk urusan sosial untuk memberikan bantuan kepada pekerja 
migran dan mengawasi agen-agen penempatan.

Komite mencatat pengadopsian UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No. PER.19/MEN/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. …. Meskipun UU No. 39/2004 berisi 
beberapa ketentuan yang menguntungkan pekerja migran, Pemerintah masih memiliki 
beberapa kegagalan, seperti lebih berfokus pada penempatan pekerja migran daripada 
perlindungan untuk mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU ini kurang memiliki 
kejelasan pada beberapa isu, seperti tanggung jawab pada penegakan hak-hak pekerja 
migran. Tetapi aspek yang paling lemah adalah penegakan hukum yang minimal bahkan 
tidak ada.

Akhirnya, Komite mencatat bahwa informasi yang diberikan oleh Pemerintah dalam 
laporannya mengenai persiapan draft Perjanjian Kesepakatan (MOU) dengan Pemerintah 
Malaysia mengenai rekrutmen dan penempatan pekerja rumah tangga. Komite mencatat 
bahwa laporan Pelapor Khusus PBB mengenai hak asasi pekerja migran, tertanggal 2 
Maret 2007 (A/HRC/4/24/Add.3), merujuk pada Perjanjian Kesepakatan mengenai 
rumah tangga pekerja yang ditandatangani dengan Malaysia tanggal 13 Mei 2006 
di Bali (paragraf 36). Menurut laporan ini, Perjanjian Kesepakatan meliputi masalah 
prosedural mengenai rekrutmen, tetapi sedikit menyebutkan mengenai hak-hak pekerja 
(paragraf 37). Selanjutnya, Perjanjian Kesepakatan tetap membuat pekerja migran dalam 
situasi yang rentan karena tidak menjamin perlindungan ketenagekerjaan yang standar, 
ataupun memasukkan tindakan-tindakan untuk mencegah dan menangani kasus-
kasus penyelewengan.Lampiran A.xii Perjanjian Kesepakatan, berjudul “Tanggung jawab 
Pengusaha”, mengatur bahwa pengusaha harus bertangggung jawab untuk menjaga 
paspor pekerja rumah tangga Indonesia dan menyerahkan paspor tersebut kepada misi 
Indonesia dalam hal kematian pekerja migran (paragraf 38). Perjanjian Kesepakatan juga 
berisi banyak pembatasan atas hak-hak mendasar pekerja rumah tangga migran. Menurut 
laporan, Perjanjian Kesepakatan mungkin menyebabkan terdorongnya migrasi iregular 
karena proses dokumentasi yang panjang, kompleks dan mahal (paragraf 40). Dalam 
kesimpulannya, Pelapor khusus mengindikasikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian Kesepakatan tersebut tidak memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, 
khususnya mengenai hak-hak pekerja untuk memegang sendiri paspornya. Pemberian 
wewenang bagi pengusaha untuk memegang paspor pekerja akan memberikan 
kesulitan bagi pekerja untuk meninggalkan kondisi-kondisi yang abusif atau untuk 
menegosiasikan kondisi kerja yang lebih baik dan pembayaran penuh atas upah mereka, 
dan juga berkontribusi pada penciptaan jaringan perdagangan manusia, kerja paksa dan 
migrasi yang tidak terdokumentasikan (paragraf 64).
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Sanksi

Prinsip mendasar yang ditetapkan dalam Konvensi No. 29 adalah pekerja paksa atau wajib 
yang ilegal harus dihukum sebagai pelanggaran pidana, dan seharusnya menjadi kewajiban 
atas setiap negara yang meratifi kasinya untuk menjamin bahwa hukuman yang diberikan 
oleh undang-undang adalah benar-benar memadai dan ditegakkan dengan ketat. Jika 
tidak ada hukuman pidana untuk jenis-jenis pekerja paksa tertentu yang ada dalam hukum 
ketenagakerjaan Indonesia dan/atau hukum pidana, PHI berkewajiban untuk menjamin 
hukuman yang memadai berlaku bagi pengusaha yang melakukan kerja paksa atau wajib. 
Sejauh ini tingkat kerja paksa saat ini sangat tinggi dalam ekonomi sektor swasta, dan 
sebagian besar tidak mendapat hukuman.

Eksploitasi dipaksa atau tidak dipaksa?

Fokus terkini atas konsep ‘eksploitasi’ telah menghasilkan debat menarik mengenai 
bagaimana dapat menggambarkan pelanggaran tertentu, bagaiamana menentukan 
tingkat pelanggaran, dan bagaimana menghukumnya. Selanjutnya, poin pembelajaran 
dari pengalaman adalah garis batas yang tipis antara ekploitasi yang dipaksa dan tidak 
dipaksa. Defi nisi ILO tentang kerja paksa menempatkan pada lebih memberi tekanan 
mengenai ketidaksukarelaan atas hubungan kerja atau jasa, Protokol Palermo dan debat 
kebijakan selanjutnya menekankan pada cara-cara di mana persetujuan awal dapat 
dikesampingkan, melalui berbagai macam bentuk pembohongan sepanjang hubungan 
kerja, maupun didalam hubungan kerja. Pada saat yang sama, Komite Ahli ILO pada tahun 
2007 dalam Survei Umunya mengakui pentingnya instrumen internasional mengenai 
perdagangan manusia yang dilihat berada dalam lingkup Konvensi-konvensi ILO.

Pengecualian-pengecualian

Untuk tujuan Konvensi, berbagai bentuk tertentu atas kerja atau jasa wajib, yang akan berada 
dalam defi nsi umum “kerja paksa atau wajib”, secara tegas dikeluarkan dari lingkupnya. 
Namun, pengecualian-pengecualian ini tunduk pada pemenuhan syarat-syarat tertentu 
yang mendefi niskan batasannya. 

Kewajiban sipil normal

Konvensi mengecualikan dalam ketentuannya ‘setiap pekerjaan atau jasa yang menjadi 
bagian dari kewajiban sipil normal dari warga negara yang diatur penuh oleh negara’. Tiga 
‘kewajiban sipil normal’ secara khusus disebutkan dalam Konvensi, adalah:

Layanan militer wajib, • 

Pakerjaan atau jasa dalam hal keadaan darurat, dan• 

Layanan masyarakat minor• 

Contoh-contoh lain dari kewajiban sipil normal warga negara dapat berupa layanan menjadi 
juri wajib dan tugas untuk membantu orang yang sedang dalam bahaya. Sebagaimana 
dicatat oleh Komite pada survei sebelumnya, pengecualian atas ‘kewajiban sipil normal’ 
harus dibaca sehubungan dengan ketentuan Konvensi dan tidak bisa digunakan untuk 
membenarkan bentuk-bentuk jasa wajib yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
lain. 
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Sehingga, tidak mungkin mempertimbangkan ‘kewajiban sipil normal’, dalam arti Pasal 2, 
ayat (2)(b) Konvensi ILO No. 29, pekerja yang dilakukan untuk tujuan umum yang dicakup 
dalam Konvensi, seperti pekerjaan umum untuk kepentingan publik atau jasa pembangunan 
nasional wajib, dsb. Selanjutnya, penggunaan pekerjaan tersebut dilarang oleh Konvensi 
No. 105 sepanjang hal ini merupakan ‘metode memobilisasi dan menggunakan tenaga 
kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi”. 

Wajib militer

‘Setiap pekerjaan atau jasa yang dilakukan sehubungan dengan aaturan wajib militer untuk 
kepentingan militer secara murni dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Konvensi. 

Alasan dan justifi kasi untuk layanan wajib militer adalah untuk kepentingan pertahanan 
nasional di beberapa negara. Oleh karenanya hanya pekerjaan yang murni untuk kepentingan 
militer dikecualikan dari Konvensi. Bentuk kewajiban dari pekerjaan negara lainnya, seperti 
pekerjaan umum tidak bisa dijadikan alasan sebagai kepentingan pertahanan nasional dan 
karenanya bukan menjadi pengecualian karena hal ini akan bertentangan dengan tujuan 
utama Konvensi – yaitu penghapusan pekerja paksa atau wajib dalam segala bentuk. 

Kondisi ‘kepentingan militer murni’, bertujuan secara khusus mencegah pemanggilan 
untuk melakukan pekerjaan umum, memiliki efeknya dalam Pasal 1(b) Konvensi No. 105 
tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa, yang melarang penggunaan pekerja paksa 
atau wajib ‘sebagai suatu cara memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan 
pembangunan ekonomi”. 

Kerja wajib sebagai konsekuensi atas putusan bersalah dalam pengadilan 

Konvensi mengecualikan dari ketentuannya ‘setiap pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 
setiap orang sebagai konsekuensi atas putusan bersalah di pengadilan, dengan ketentuan 
bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan dan kontrol 
otoritas publik dan bahwa orang tersebut tidak dikontrak untuk atau ditempatkan dalam 
perusahaan, asosiasi atau individu swasta. 

Tidak seperti pengecualian lain yang diatur dalam Konvensi yang terkait dengan 
pemanggilan orang-orang untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, pengecualian ini 
terkait dengan konsekuensi atas hukuman yang diberikan sebagai akibat dari perbuatan 
individu. Kerja wajib yang dikecualikan menurut ketentuan Konvensi ini dapat berupa 
pekerja penjara wajib atau tenaga kerja yang dilakukan setelah pemberian hukuman lain, 
seperti hukuman pekerjaan untuk masyarakat. 

Terkait dengan pekerja penjara, Konvensi tidak membedakan antara sistem ‘tenaga kerja 
keras’ dan pekerjaan ‘normal’ yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima hukuman 
penjara, karena tidak ada perbedaan yang mendasar atas kedua sistem, sehubungan 
dengan kewajiban untuk bekerja. Alasan untuk pengecualian pekerja penjara adalah 
bahwa hukuman penjara secara historis terkait dengan kerja wajib dari berbagai bentuk 
yang disyaratkan untuk dilaksanakan oleh para narapidana yang pada awalnya atas dasar 
hukuman, kemudian menjadi sebagai bentuk rehabilitasi sebagaimana dijelaskan dalam 
Memorandum ILO tentang Pekerja Penjara. Bentuk wajib pelaksanaannya termuat dalam 
Memorandum ILO: ‘Kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, narapidana bekerja 
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dibawah kewajiban. Dia tidak bisa memilih pekerjaannya sebagaimana yang pekerja bebas 
bisa lakukan, tetapi harus melakukan apapun pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 
Kondisi di mana pekerjaan dilaksanakan ditetapkan melalui keputusan unilateral dari 
negara; narapidana tidak memiliki suara dalam hal ini dan tidak bisa membanding aturan ke 
pengadilan jika dia menjadi korban ketidakadilan’. Keuntungan dari mengecualikan pekerja 
penjara menurut Konvensi ini adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Kepentingan 
ini mungkin bersifat langsung, yaitu ketika pekerja narapidana dipekerjakan pada kegiatan-
kegiatan publik seperti konstruksi dan pemeliharaan penjara, jalan, tempat parkir umum 
dan pekerjaan umum lainnya. Selanjutnya terdapat keuntungan sosial tidak langsung dan 
juga keuntungan pribadi untuk narapidana ketika melaksanakaan pekerjaan ini. 

Kerja wajib yang dilakukan oleh orang yang dinyatakan bersalah dikecualikan dari lingkup 
Konvensi hanya jika sejumlah kondisi dipenuhi. Sifat dan lingkup kondisi-kondisi tersebut 
diatur dibawah ini.

Hukuman bersalah dari pengadilan

Konvensi mengatur bahwa pekerjaan hanya dapat dikerjakan oleh seseorang ‘sebagai 
akibat atas hukuman bersalah dari pengadilan’. Pada tempat pertama, hal ini mengikuti 
kalimat diatas bahwa seseorang yang berada dalam tahanan tetapi belum diputus bersalah 
– misalnya seseorang yang menunggu persidangan atau orang yang ditahan tanpa disidang 
– tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan (berbeda dengan kewajiban-kewajiban 
terbatas tertentu yang dimaksudkan hanya untuk menajmin kebersihan). Namun, Konvensi 
tidak menghalangi pekerjaan yang dibuat oleh orang tersebut atas permintaannya sendiri, 
atau dilaksanakan murni atas dasar sukarela. 

Pengawasan dan kontrol otoritas publik

Menurut ketentuan Konvensi, kerja atau jasa paksa yang dikerjakan seseorang dikecualikan 
dari lingkup Konvensi hanya jika ‘dilaksanakan dibawah pengawasan dan kontrol otoritas 
publik’. Alasan untuk persyaratan ini adalah untuk mencegah kondisi-kondisi di mana 
pekerjaan narapidana ditentukan oleh bukan otoritas publik, dalam situasi di mana pekerja 
yang bersangkutan tidak menikmati hak-haknya sebagai pekerja yang bebas. Pengawasan 
‘otoritas publik’ karenanya dibutuhkan untuk menjamin bahwa kondisi-kondisinya tetap 
dalam batasan yang bisa diterima. 

Larangan mengkontrak orang yang dihukum bersalah, atau menempatkan mereka 
pada individu, perusahaan atau asosiasi swasta 

Konvensi selanjutnya mengatur bahwa kerja atau jasa paksa yang dilakukan oleh orang 
yang diputus bersalah dikecualikan dari lingkup Konvensi hanya jika orang tersebut ‘tidak 
dikontrak atau ditempatkan pada individu, perusahaan atau asosiasi swasta’. Tidaklah 
cukup untuk membatasi penggunaan pekerja penjara kepada pekerjaan untuk kepentingan 
umum, karena pekerjaan tersebut mungkin dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Disisi 
lain, ketentuan ini tidak terbatas pada pekerjaan diluar penjara, tetapi berlaku sama kepada 
usaha-usaha yang mungkin dioperasikan oleh perusahaan swasta didalam lingkungan 
penjara. 
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Kedua kondisi 1) larangan mengkontrak orang yang dihukum bersalah, atau menempatkan 
mereka pada individu, perusahaan dan asosiasi swasta, dan 2) kondisi pengawasan dan 
kontrol otoritas publik untuk pekerjaan yang dilaksanakan diperlukan untuk mengecualikan 
pekerja penjara wajib dari lingkup Konvensi. Kedua kondisi berlaku kumulatif: fakta 
bahwa narapidana tetap berada dalam pengawasan dan kontrol otoritas publik tidaklah 
mengecualikan pemerintah untuk memenuhi kondisi yang kedua, yaitu bahwa orang tidak 
dikontrak atau ditempatkan pada individu, perusahaan atau asosiasi swasta. Jika kedua 
kondisi tersebut tidak dipatuhi, situasinya tidak akan dikecualikan dari lingkup Konvensi, 
dan kerja paksa yang dilaksanakan oleh orang yang dihukum bersalah dalam situasi ini 
dilaranag menurut Pasal 1, ayat 1 Konvensi.

Khususnya dalam masa menunggu pembebasannya, narapidana dapat secara sukarela 
menerima pekerjaan dari pengusaha swasta, dan tunduk pada jaminan adanya pembayaran 
upah normal dan jaminan sosial, dsb. 

Kasus darurat

Konvensi mengecualikan dari ketentuannya ‘setiap pekerjaan atau jasa yang dilaksanakan 
dalam hal keadaan darurat, misalnya, dalam hal perang atau bencana alam atau ancaman 
bencana alam, seperti kebakaran, banjir, kelaparan, gempa bumi, epidemi atau penyebaran 
penyakit yang sangat berbahaya, serangan binatang, serangga atau pestisida tanaman, dan 
secara umum setiap situasi yang membahayakan keberadaan atau kehidupan umat manusia 
seluruhnya atau sebagian populasi’. Pengecualian ini, yang melibatkan konsep keadaan 
darurat, berlaku dalam situasi terbatas di mana bencana alam atau ancaman bencana alam 
membahayakan keberadaan atau kehidupan manusia seluruhnya atau sebagian populasi. 

Layanan masyarakat minor

Konvensi juga mengecualikan dari ketentuannya ‘dari jenis layanan masyarakat minor 
di mana, dilaksanakan oleh anggota dari masyarakat dalam kepentingan langsung dari 
masyarakat yang bersangkutan, karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban sipil normal 
yang berlaku dalam anggota masyarakat, dengan syarat bahwa anggota masyarakat atau 
perwakailan langsung harus memiliki hak untuk dikonsultasikan terkait dengan kebutuhan 
atas layanan tersebut’. Kriteria yang menentukan batasan pengecualian ini dan berlaku 
untuk membedakannya dari bentuk-bentuk lain jasa wajib yang harus dihapuskan menurut 
ketentuan Konvensi (seperti kerja paksa untuk pekerjaan umum lokal atau umum) adalah 
sebagai berikut:

Jasa-jasa tersebut adalah ‘layanan minor’, yaitu utamanya terkait dengan pekerjaan • 
pemeliharaan dan pembangunan gedung-gedung tertentu yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki kondisi sosial populasi masyarakat itu sendiri (sekolah, konsultasi 
kesehatan dan ruang perwatan, dsb.);

Jasa-jasa tersebut harus ‘layanan masyarakat’ yang dilaksanakan ‘dalam kepentingan • 
langsung masyarakat’, dan tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
dimaksudkan untuk keuntungan kelompok yang lebih luas;

‘anggota masyarakat’ (yaitu komunitas di mana layanan harus dilaksanakan) atau • 
perwakilan ‘langsung’ mereka (contohnya pengurus desa) harus ‘memiliki hak untuk 
dikonsultasikan sehubungan dengan kebutuhan atas layanan tersebut’. 
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‘Layanan minor’ tidak boleh dilakukan ditengah pelaksanaan pekerjaan biasa, mungkin 
juga termasuk pekerjaan yang terkait dengan kebersihan desa, sanitasi, pemelihataan jalan, 
tempat-tempat pengairan, pekuburan, ronda malam, pembersihan saluran irigasi yang murni 
untuk kepentingan lokal, dsb. Skala kecil atas pekerjaan tersebut harus juga direfl eksikan 
pada durasi pendek mereka, sehingga membuat layanan ini benar-benar ‘minor’. 

8.1.3  Konvensi No.105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Pekerja Paksa 

Pembukaan Konvensi No. 105 berisi rujukan kepada ketentuan-ketentuan pada instrumen 
sebelumnya dan mengindikasikan bahwa Konfrensi memutuskan untuk mengadopsi 
usulan lebih lanjut sehubungan dengan penghapusan bentuk-bentuk tertentu pekerja 
paksa atau wajib yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam ketiadaan 
defi nisi “pekerja paksa atau wajib” dalam Konvensi No. 105, defi nisi yang termuat dalam 
Konvensi No. 29 telah dianggap secara umum sah, dan dapat karenanya menentukan apa 
yang merupakan kerja paksa atau wajib dalam arti Konvensi No. 105. Konvensi memberikan 
perlindungan terhadap setiap pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang yang berada 
dibawah ancaman hukuman dan di mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara 
sukarela’. 

Lingkup Konvensi No.105

Baik Konvensi No. 105 ataupun Konvensi No. 29, tidak berisi ketentuan yang membatasi 
lingkup penerapannya dengan mengecualikan kategori-kategori pekerja tertentu. 
Dimaksudkan untuk menjamin penghormatan kepada hak asasi manusia, kedua Konvensi 
memiliki penerapan umum dan dirancang untuk melindungi seluruh populasi di mana 
negara-negara telah meratifi kasinya. 

Defi nisi

Konvensi No. 105 sebagai sebuah ketentuan hukum, tidak memasukkan ketentuan-
ketentuan yang ada di dalam Konvensi No. 29 walah konvensi ini dibuat berdasarkan 
ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi No 29 tersebut. Konvensi No. 29 mengatur 
penghapusan umum atas pekerja paksa atau wajib dalam segala bentuk (tunduk pada 
pengecualian yang diatur dalam Pasal 2, ayat 2), sedangkan Konvensi No. 105 mengatur 
peghapusan setiap bentuk kerja paksa atau wajib hanya dalam lima kasus tertentu seperti 
disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi: 

a. Sebagai cara paksaan politik atau pendidikan atau sebagai hukuman karena 
menyelenggarakan atau menyatakan pandangan politik atau pandangan ideologi 
yang bertentangan dengan pandangan politik, sistem sosial atau ekonomi penguasa; 

b. Sebagai cara memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan 
ekonomi; 

c. Sebagai cara mendisiplinkan pekerja; 

d. Sebagai hukuman karena berpartisipasi dalam pemogokan; 

e. Sebagai cara diskriminasi rasial, sosial, nasional dan agama.



252 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Kerja paksa sebagai cara paksaan politik, pendidikan dalam bentuk hukuman karena 
menyelenggarakan atau mengungkapakan pandangan politik; sebagai cara pendisiplinan 
pekerja atau sebagai hukuman karena berpartisipasi dalam pemogokan (Pasal 1(a), (c) dan 
(d))

Jika seseorang harus melaksanakan kerja penjara karena dia menyelenggarakan atau 
mengungkapkan pandangan politiknya, telah melanggar displin kerja atau telah 
berpartisipasi dalam pemogokan, situasinya dicakup dalam Konvensi ini, di mana, konvensi 
melarang penggunaan ‘setiap bentuk’ kerja paksa atau wajib sebagai sanksi, sebagai cara 
memaksa, pendidikan atau disiplin, atau sebagai hukuman sehubungan dengan orang-
orang dalam arti Pasal 1(a), (c) dan (d). Sebaliknya, dalam kebanyakan kasus, pekerjaan 
yang diberikan kepada orang sebagai akibat dari putusan bersalah dari pengadilan akan 
tidak memiliki relevansi terhadap penerapan Konvensi No. 105, seperti dalam kasus kerja 
paksa atau wajib dari putusan bersalah bagi pelanggar umum, contohnya, perampokan, 
penculikan, pengeboman atau tindakan kekerasan lain atau tindakan atau penghilangan 
nyawa dan membahayakan nyawa atau kesehatan manusia, atau sejumlah pelanggaran 
lainnya; meskipun pekerjaan yang dilaksanakan ada dibawah hukuman dan atas dasar 
ketidaksukarelaan, hal ini tidak dikenakan dalam kasus-kasus ini untuk alasan yang 
dijelaskan dalam Konvensi. 

Pekerja yang dinyatakan bersalah yang berasal dari pelanggar kejahatan umum (seperti 
pembunuh, perampok, dsb) dimaksudkan untuk mengubah atau merehabilitasi orang-
orang tersebut, maka kebutuhan yang sama tidak akan muncul dalam hal orang-orang 
yang dihukum bersalah karena pendapat mereka atau ikut serta dalam pemogokan. 
Selanjutnya, dalam hal orang-orang yang dihukum bersalah karena mengemukakan 
pandangan politik tertentu, maksud untuk mengubah atau mendidik mereka melalui kerja 
akan dengan sendirinya masuk kedalam lingkup konvensi dan juga berlaku antara lain 
untuk setiap bentuk kerja wajib sebagai cara pendidikan politik. Oleh karenanya Komite 
Ahli menganggap bahwa kerja paksa dalam setiap bentuknya, termasuk pekerja penjara 
wajib, dicakup dalam Konvensi No. 105, ketika hal tersebut dilaksanakan karena salah satu 
dari lima kasus yang disebutkan dalam Konvensi.

Konvensi No. 105 melarang penggunaan ‘setiap bentuk’ kerja paksa atau wajib sebagai 
sanksi, sebagai cara-cara paksaan, pendidikan atau disiplin, atau sebagai hukuman terkait 

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR mengenai penerapan Konvensi No.105 di Indonesia (2009)

Pasal 1(d). Pilihan untuk pekerja wajib sebagai hukuman karena berpartisipasi dalam 
pemogokan. Dalam pengamatan sebelumnya, Komite meminta Pemerintah untuk 
mengambil langkah-langkah yang tepat guna merubah bagian 139 dan 185 dari UU 
Ketenagakerjaan karena membatasi lingkup mereka terhadap jasa-jasa yang esensial/
penting secara ketat dan untuk memastikan bahwa tidak ada hukuman yang melibatkan 
kerja wajib dapat dikenakan pada orang yang berpartisipasi dalam pemogokan, 
sebagaimana diatur dalam Konvensi. Komite mencatat kesimpulan dari Pertemuan 
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dengan orang-orang yang berada dalam lingkup Pasal 1(a), (c) dan (d). 

Penghapusan pekerja paksa atau wajib sebagai cara paksaan atau pendidikan politik atau 
sebagai hukuman karena menyelenggarakan atau mengemukakan pandangan politik 
atau pandangan ideologi yang bertentangan dengan pandangan politik, sistem sosial atau 
ekonomi penguasa (Pasal 1(a) Konvensi ILO No.105 )

Konvensi melarang penggunaan pekerja paksa atau wajib ‘sebagai cara paksaan atau 
pendidikan politik atau sebagai hukuman karena menyelenggarakan atau mengemukakan 
pandangan politik atau pandangan ideologi yang bertentangan dengan pandangan politik, 
sistem sosial atau ekonomi penguasa’. Lingkup kegiatan-kegiatan yang harus dilindungi, 
menurut ketentuan ini, dari hukuman yang melibatkan kerja paksa atau wajib sehingga 
mengkompromikan kebebasan mengemukakan pandangan politik atau ideologi (yang 
mungkin dilakukan secara verbal dan melalui pers serta media komunikasi lainnya), juga 
hak-hak lain yang diakui secara umum, seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, di mana 
warga negara mencari jaminan atas penyebaran dan penerimaan pandangan mereka dan 
pengadopsian kebijakan dan perundang-undangan yang merefl eksikan keinginan mereka, 

Komite yang merujuk pada hal diatas, di mana Komite mendesak Pemerintah untuk 
mengambil, tanpa penundaan, semua tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan 
sanksi yang melibatkan pekerja wajib yang dapat diberikan untuk berpartisipasi dalam 
pemogokan, sehingga membawa hukum dan praktik sejalan dengan Konvensi.

Komite sekali lagi mengemukakan harapan bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan 
tanpa penundaan untuk mengubah bagian 139 dan 185 UU Ketenagakerjaan sehingga 
bisa memastikan tidak ada hukuman yang melibatkan kerja paksa dapat diberikan pada 
orang-orang yang berpartisipasi dalam pemogokan. Sementara menunggu perubahan 
ini, Komite sekali lagi meminta Pemerintah untuk memberikan informaasi mengenai efek 
yang terjadi dalam praktek terhadap pasal 139 dan 185, termasuk tembusan keputusan-
keputusan pengadilan yang menjelaskan atau mengilustrasikan lingkup ini. 

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR mengenai penerapan Konvensi No.105 di Indonesia (2009)

Pasal 1(a) Konvensi. Penggunaan kerja paksa sebagai hukuman untuk mengemukakan 
pandangan yang bertentangan dengan pandangan politik, sistem sosial atau ekonomi 
penguasa. Komite mencatat naskah yang diberikan oleh Pemerintah, mengindikasikan 
bahwa Keputusan Presiden No. 11 tahun 1963 tentang penghapusan perbuatan 
mengingkari, merendahkan atau menyimpang dari ideologi negara Pancasila atau 
kebijakan negara, telah dihapuskan dengan UU No. 26 tahun 1999. Meskipun 
mempertimbangkan hal ini menjadi langkah maju, Komite mengamati, sebagaimana 
dimuat dalam komentarnya yang ditujukan kepada Pemerintah sejak tahun 2003, bahwa 
hukuman kurungan (yang melibatkan pekerja penjara wajib menurut Pasal 14 dan 19 
KUHP dan pasal 57(1) dan 59(2) Peraturan Penjara) dapat diberikan meneurut bagian 
107(a), 107(d) dan 107(e) UU No. 27 tahun1999 tentang Revisi KUHP terkait dengan 
kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara, setelah setiap orang yang menyebarkan 
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atau mengembangkan pengajaran “komunisme/Marxisme-Leninisme” secara verbal, 
tertulis atau melalui media apapun, atau mendirikan organisasi berdasarkan pengajaran 
tersebut, atau membangun hubungan dengan organisasi seperti itu, dengan tujuan untuk 
menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Komite telah mengulangi permintannya 
bahwa Pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengganti atau 
merubah bagian 107(a), 107(d) dan 107(e) UU No. 27/1999, untuk membawa peraturan 
sejalan dengan Konvensi. 

Komite mencatat pernyataan perwakilan Pemerintah dalam Pertemuan Komite yang 
mengindikasikan bahwa revisi draf KUHP masih belum lengkap. Dalam pengamatan 
sebelumnya, Komite mencatat informasi yang mengindikasikan bahwa Mahkamah 
Konstitusional dalam putusannya atas Perkara No. 6/PUU-V/2007, menganggap bahwa 
Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal ini menetapkan 
hukuman kurungan (yang melibatkan kerja wajib) masing-masing sampai dengan tujuh 
tahun dan empat setengah tahun, untuk seseorang yang mengemukakan didepan publik 
perasaan tidak suka, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah (pasal 154) atau 
mereka yang menyebarkan, menunjukkan secara terbuka atau menuliskan yang berisi 
perasaan-perasaan tersebut, dengan tujuan mempublikasikan isi atau meningkatkan 
publisitas (pasal 155). Komite selanjutnya mencatat bahwa, dalam putusan No. 013-022/
PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitutsi menganggap bahwa tidaklah layak bagi Indonsia 
untuk terus memberlakukan pasal 134, 136bis dan 137 KUHP (mengenai penghinaan 
kepada Presiden dan Wakil Presiden), karena pasal-pasal itu menghilangkan prinsip 
kesetaraan dihadapan hukum, menghapuskan kebebasan berekspresi dan berpendapat, 
kebebasan informasi dan prinsip kepastian hukum. Oleh karenanya, dalam pandangan 
Mahkamah Konstitusi, draf naskah yang baru dari KUHP harus mengeluarkan ketentuan 
yang serupa atau mirip dengan pasal-pasal 134, 136bis dan 137 KUHP.

Selanjutnya, Komite mencatat bahwa kasus-kasus di mana beberapa dihukum bersalah 
dan mendapatkan hukuman kurungan yang berat, termasuk kerja wajib, untuk 
mengemukakan pandangan politik mereka secara damai, dukungan yang damai terhadap 
pergerakan kemerdekaan, atau fakta sederhana karena telah mengibarkan bendera 
separatis di provinsi bagian timur Papua dan Irian Jaya Barat, menurut ketentuan KUHP 
dan pasal 106, di mana hukuman penjara maksimum adalah 20 tahun dapat dikenakan 
untuk percobaan memisahkan diri dari wilayah negara.

Komite sekali lagi mengemukakan keprihatinannya dan berharap Pemerintah akan 
mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengadopsian UU 
Pidana yang baru. Komite meminta Pemerintah untuk menyediakan salinan UU segera 
setelah diadopsi. Sementara itu, Komite meminta Pemerintah untuk mengindikasikan 
cara-cara di mana pasal-pasal 106, 134, 136bis dan 137 KUHP diterapkan dalam praktek, 
dengan salinan putusan-putusan pengadilan yang dikeluarkan yang terkait dengan hal 
tersebut.
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dan mungkin dapat dipengaruhi oleh tindakan pemaksaan politik.

Untuk pembangunan ekonomi

Istilah ‘mobilisasi’ dan pembangunan ekonomi’ yang digunakan dalam Konvensi bahwa 
Pasal 1(b) berlaku hanya dalam situasi di mana pilihan terhadap kerja paksa atau wajib 
memiliki kuantitas tertentu yang signifi kan dan digunakan sebagai tujuan ekonomi. 
Larangan yang dimuat dalam Pasal 1(b) berlaku bahkan ketika pilihan terhadap kerja paksa 
atau wajib diberlakukan sebagai metode memobilisasi dan menggunakan pekerja untuk 
tujuan pembangunan ekonomi adalah sementara waktu atau bersifat pengecualian. 

Ketentuan Konvensi meliputi berbagai bentuk kerja paksa atau wajib untuk tujuan 
ekonomi, yang penghapusannya telah diatur dalam Konvensi No. 29, di mana pada saat 
pengadopsiannya, memiliki tujuan utama melawan bentuk-bentuk kerja paksa untuk tujuan 
ekonomi; juga mencakup segala bentuk kerja paksa yang disebutkan dalam permintaan 
Komite Adhoc UN–ILO tentang Pekerja Paksa pada tahun 1953, di mana Konvensi No. 105 

Apakah yang bukan merupakan kerja paksa?

•  Eksploitasi dalam bentuk jam kerja yang panjang dan upah yang rendah 

•  Kondisi kerja yang sangat buruk atau berbahaya 

•  Upah yang tidak dibayar atau ditunda-tunda 

•  Kurangnya alternatif pekerjaan, sehingga orang dipaksa untuk bekerja agar dapat 
bertahan hidup (semata-mata paksaan ekonomi)

Hal-hal diatas mungkin merupakan indikator dari kemungkinan kerja paksa, tetapi tidak 
dengan sendirinya dan pastinya membuktikan keberadaan kerja paksa. Pertanyaan kunci 
adalah dapatkah pekerja, setidaknya dalam teori, meninggalkan pekerjaan ini? 

Hubungan Kerja Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Hubungan kerja yang terjadi ketika Jepang menduduki Indonesia pada periode Perang 
Dunia ke-2 merupakan isu besar yang tidak kunjung selesai dibahas. Militer Jepang yang 
melakukan pendudukan menduduki sebagian besar wilayah Indonesia selama Perang 
Dunia Dua dan memobilisasi jutaan orang lokal sebagai pekerja paksa. 

Masalah hubungan kerja (paksa) dalam di Indonesia ketika dalam masa pendudukan 
Jepang merupakan masalah besar yang hanya sedikit sekali sumber rinci yang dapat 
dijadikan bahan atau studi. Sebagai akibatnya, pengetahuan kita tentang masalah 
ini sangat parsial dan kabur. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui berasal dari 
keterangan para saksi mata dari kalangan Eropa atau laporan investigasi yang disusun 
oleh pemerintah Belanda.

Pada bulan April 1946 di Singapura, misalnya, Tim Investigasi Kejahatan Perang Belanda 
mewawancarai sekelompok orang Jawa yang dikirim oleh militer Jepang ke kepulauan 
Riau dan beberapa daerah lainnya sebagai tenaga kerja paksa. Investigasi ini difokuskan 
pada individu militer Jepang yang melakukan aksi brutal. Oleh karena itu, data tersebut 
tidak dapat dianggap kasus representatif. 
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Selain itu, investigasi tersebut memperlihatkan sebagaimana kebanyakan studi yang 
ada, yaitu mengenai proyek-proyek militer di mana terjadi mobilisasi tenaga kerja untuk 
proyek-proyek sipil yang secara kuantitas sangatlah besar. 

Para pekerja paksa yang dimobilisasi tersebut umumnya dikenal dalam istilah Jepang, 
romusha. Mereka kebanyakan petani. Biasanya mereka diperintahkan oleh kepala 
desa mereka untuk bekerja bagi Jepang untuk satu tahun atau lebih. Beberapa kepala 
desa memerintahkan kepada penduduk desa di mana mereka harus pergi dan bekerja 
namun tujuannya sering tidak benar. Sebagai contoh pada tanggal 25 Agustus 1942 di 
Magelang, Jawa Tengah, 468 orang dari berbagai desa berkumpul di ibukota kabupaten 
diperintahkan oleh kepala desa mereka. Bupati, didampingi oleh dua orang Jepang, 
mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bekerja di Serang, Jawa Barat, selama 
tiga bulan. Namun demikian mereka dikirim ke Riau pulau melalui Jakarta dan Singapura, 
dan dipaksa untuk bekerja di sana sampai akhir masa perang. 

Para petani biasanya mematuhi perintah tersebut karena mereka tahu jika mereka 
mencoba untuk tidak taat maka mereka akan mendapat hukuman dan tetap dipaksa 
bekerja pula. Salah satu kepala desa bahkan mengatakan kepada mereka (para petani) 
bahwa jika mereka menolak mereka harus diusir dari desa. Kesaksian lain menjelaskan 
seorang petani langsung “diangkut” oleh militer Jepang ketika sedang dalam perjalanan 
menuju Yogyakarta.

Ketika di tempat kerja, romusha tidak diberikan kebebasan ataupun hari libur dari 
pekerjaannya. Pada Oktober 1942, ketika hari lebaran –hari raya idul fi tri bagi umat 
muslim- para pekerja di Pulau Sambu yang bekerja di pertambangan minyak meminta 
hari libur namun otoritas Jepang menolak permintaan tersebut dan bahkan menghukum 
para pekerja karena permintaannya tersebut. Hukuman yang diberikan adalah berdiri 
di bawah terik matahari selama tiga hari. Para pekerja yang dihukum juga kerap kali 
menerima tindakan kekerasan yaitu dipukul dengan tongkat kayu, ditendang dan dipaksa 
berlutut dengan memanggul batang kayu.

Selain perlakuan buruk tersebut, para pekerja paksa juga tidak mendapatkan makanan 
dan minuman yang layak. Bahkan fasilitas kesehatan juga tidak memadai. Sebuah 
keterangan menyatakan seorang pekerja meninggal di sebuah klinik akibat pekerjaan 
yang berat namun minim makanan dan minuman serta fasilitas pengobatan.

Sumber: Shigeru Sato, Labour Relations in Japanese Occupied Indonesia, Clara Working Paper No.8, Amsterdam, 2000.

didasarkan.

 Perdagangan Manusia dan Aspek-aspeknya

Perdagangan manusia jelas salah satu bentuk kerja paksa dan oleh karena itu pula 
merupakan pelanggaran besar bagi hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah 
mendefi nisikan dan ruang lingkup perdagangan manusia, walaupun kejahatan itu baru 
merupakan subyek dari perjanjian internasional yang komprehensif ketika Konvensi tentang 
perbudakan tahun 1926 diadopsi. 

Bentuk tradisional dari perbudakan dan perdagangan budak memang hampir tidak ada 
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lagi, namun bentuk lain dari perbudakan tetap ada seperti perhambaan (servitude), kerja 
paksa (forced labour) dan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak.

Larangan perbudakan dapat ditemukan di dalam instrumen umum hak asasi manusia 
misalnya Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 8 Konvensi Hak Sipil dan 
Politik (ICCPR), Pasal 6 (1) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Dalam situasi 
konfl ik bersenjata, semua bentuk perbudakan juga merupakan pelanggaran terhadap 
hukum humaniter.144

Isu traffi cking atau perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak telah 
lama menjadi masalah nasional dan internasional. Namun secara terminologis tampaknya 
belum dipahami secara menyeluruh karena pemahaman di masyarakat terhadap traffi cking 
masih sangat terbatas. 

Menurut PBB, perdagangan manusia meliputi kegiatan perekrutan, pengiriman, pemindahan, 
penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, 
atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk 

144 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan 
Pertanggungjawaban Komando, Jakarta: MA-RI, 2006, hal. 34.

Diagram 1. Konsep Perdagangan Manusia
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mendapatkan izin dari orang yang memiliki wewenang atas orang lain, untuk tujuan 
eksploitasi.

Eksploitasi dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur, yaitu termasuk paling tidak terhadap 
kegiatan145:

prostitusi (eksploitasi prostitusi) orang lain atau kerja paksa lainnya atau layanan,• 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, • 

penghambaan, • 

pengambilan organ tubuh.• 

Penelitian lebih lanjut menelisik faktor-faktor pemicu yang menyebabkan derasnya tindakan 
traffi cking Faktor-faktor pemicu tersebut antara lain146:

Kondisi pasar kerja duniaa. 

Kemiskinanb. 

Gender: perempuan masih menjadi kelas kedua dalam pekerjaanc. 

 Perdagangan Manusia di Indonesia

Menurut Departemen Sosial, diperkirakan angka kejadian perdagangan manusia di 
Indonesia mencapai 95.000 jiwa, yang rata-rata usia korbannya berkisar pada 18 tahun. 
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan kejadian perdagangan orang terbanyak dari 
seluruh wilayah di Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia menjadi negara peringkat 
kedua terendah yang minim dalam penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan 
perdagangan manusia. 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 
28D, Pasal 28G, Pasal 28H dan Pasal 28I memberikan perlindungan terkait kejahatan 
perdagangan manusia. Dengan demikian, sudah sewajarnya pemerintah memberikan 
perhatian serius dan perlindungan terhadap isu ini. Bentuk perhatian serius tersebut 
dilakukan antara lain dengan pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman 
yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum 
secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, bentuk-bentuk perlindungan terhadap tindak 
kejahatan perdagangan manusia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 
yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban.

145 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir tahun 2000, Annex II Pasal 2.
146 Agusmidah, Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Traffi cking) dan Upaya Penanggulangannya, makalah dalam 

acara “Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 
Tahun 2007, Medan: FH USU, 30 Agustus 2007, hal. 12.
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8.2. PEKERJA ANAK

8.2.1  Pendahuluan

Usia 18 adalah garis pemisah antara masa kanak-kanak dan dewasa menurut Konvensi ILO 
dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC). Meskipun banyak tradisi budaya masyarakat 
serta karakteristik individu bisa saja memiliki rentang dan batas untuk usia yang lebih tinggi 
atau lebih rendah. Namun dengan meratifi kasi Konvensi-konvensi ini maka masyarakat 
internasional telah bersepakat bahwa orang di bawah 18 adalah anak-anak dan berhak atas 
perlindungan khusus.

Diagram 2. Peraturan Terkait Perlindungan Terhadap Traffi cking

Diagram 3. Klasifi kasi Batas Minimal Usia Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO
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Konvensi ILO No.138 memberikan batas usia minimum bagi pekerja anak untuk berbagai 
jenis pekerjaan, yaitu : usia 15 untuk pekerjaan biasa; usia 18 untuk pekerjaan yang 
berbahaya; dan usia 13 untuk pekerjaan ringan.

Ketika meratifi kasi, negara memiliki pilihan untuk menunjuk usia yang lebih tinggi, 
misalnya 16 untuk jenis pekerjaan biasa atau reguler. Bisa saja dalam kasus negara-negara 
berkembang, batas minimum direndahkan 1 tahun dari standar, misalnya usia 14 tahun 
sebagai usia minimum untuk pekerjaan reguler dan 12 untuk pekerjaan ringan). 

Awal 1970-an, terdapat pengakuan yang meningkat diantara anggota konstituen ILO 
bahwa:

Masa anak-anak adalah periode kehidupan yang harus didedikasikan bukan untuk • 
bekerja, tetapi untuk pendidikan dan perkembangan.

Pekerja anak, melalui sifatnya atau karena kondisi-kondisi di mana dilakukan, seringkali • 
mengaburkan kemungkinan anak menjadi orang dewasa yang produktif, mampu untuk 
mengambil tempat mereka dalam masyarakat.

Pekerja anak dapat mengaburkan reputasi negara dan produktifi atas jangka panjang • 
dengan menolak pendidikan untuk angkatan kerja di masa depan.

Pekerja anak tidak bisa diduga dan kemajuan terhadap pengurangnnya dan bahkan • 
penghapusannya mungkin ketika keinginan politis untuk melawannya ada. 

8.2.2  Konvensi ILO No.138 tahun 1973 tentang Usia Minimum 
 (diratifi kasi oleh Indonesia)

Sebagai hasilnya, pada tahun 1973, Konvensi pekerja anak baru yang utama diadopsi: 
Konvensi Usia Minimum (No.138). Konvensi ini mensyaratkan negara anggota untuk 
merancang dan menerapkan kebijakan nasional untuk penghapusan yang efektif atas 
segala bentuk pekerja anak dan menetapkan usia minimum untuk pekerjaan. 

Kewajiban Negara

Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang usia Minimum mensyaratkan negara yang 
meratifi kasinya untuk ‘berkewajiban membuat suatu kebijakan nasional yang dirancang 
untuk memastikan penghapusan yang efektif atas pekerja anak dan untuk secara progresif 
menaikkan usia minimum untuk masuk dalam hubungan kerja atau pekerjaan pada 
tingkat yang konsisten dengan perkembangan penuh fi sik dan mental anak-anak muda’. 
Rekomendasi No.146, yang menemani Konvensi No.138, memberikan panduan mengenai 
tindakan-tindakan yang diperlukan secara luas yang perlu diambil untuk mecapai hal ini. 

Konvensi ini instrumen yang fl eksibel yang mengijinkan perbaikan yang progresif, dan 
yang paling penting, untuk negara-negara berkembang yaitu ‘yang sistem pendidikan dan 
ekonominya belum sepenuhnya berkembang’ untuk menetapkan usia yang lebih rendah 
untuk memulai hubungan kerja.

Ruang Lingkup
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Konvensi berlaku untuk semua sektor kegiatan ekonomi, apakah anak-anak dipekerjakan 
dengan atau tanpa upah. Pengecualian diijinkan untuk beberapa sektor tertentu (contohnya 
pertanian non komersil di negara berkembang), untuk kategori pekerjaan yang terbatas, 
untuk pendidikan dan pelatihan, dan untuk pertunjukan seni.

Usia Minimum

Menetapkan usia minimum untuk masuk dalam hubungan kerja adalah kewajiban dasar 
negara anggota yang meratifi kasi, dan Konvensi menetapkan tiga kategori untuk hal ini:

1. Usia minimum harus tidak boleh kurang dari usia untuk menyelesaikan pendidikan 
sekolah wajib, dan dalam hal ini tidak boleh kurang dari 15 tahun. Negara-negara 
yang ekonomi dan fasilitas pendidikannya kurang berkembang secara memadai dapat 
pada awalnya menetapkan usia masuk hubungan kerja pada usia 14 tahun.

2. Usia minimum yang lebih tinggi yaitu 18 tahun ditetapkan untuk pekerjaan yang 
berbahaya ‘di mana sifat atau situasipekerjaan tersebut dilaksanakan kelihatan akan 
membahayakkan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak muda’. Diserahkan 
kepada masing-masing negara untuk menentukan apakah bentuk-bentuk pekerjaan 
tersebut, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja. Rekomendasi 
memberikan panduan tentang kriteria yang harus diberlakukan dalam menentukan 
apakah pekerjaan yang berbahaya itu. 

3. Usia minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan, seperti pekerjaan yang 

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR mengenai penerapan Konvensi No.138 di Indonesia (2011)

Pasal 2 ayat (1) Konvensi. Lingkup penerapan. 1. Pekerjaan Mandiri. Komite mencatat 
sebelumnya indikasi dari International Trade Union Confederation (ITUC) bahwa pekerja 
anak banyak menyebar di Indonesia dan kebanyakan ada dalam bentuk informal, 
kegiatan yang tidak regular, seperti kaki lima dan dalam sektor pertanian dan rumah 
tangga. Komite juga mencatat bahwa UU No. 13 tahuhn 2003 (UU Ketenagakerjaan) 
kelihatan mengecualikan dari penerapannya anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan 
mandiri atau bekerja tanpa hubungan upah yang jelas. Komite selanjutnya mencatat 
bahwa pasal 75 UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa Pemerintah berkewajiban 
untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan mengenai anak-anak yang bekerja 
diluar hubungan kerja, dan upaya-upaya ini harus diatur secara khusus dalam peraturan 
pemerintah. Dalam hal ini, Komite mencatat bahwa Pemerintah mengindikasikan bahwa 
draf peraturan pemerintah, yang bertujuan melindungi anak-anak pekerja mandiri sesuai 
dengan pasal 75 UU ketenagakerjaan telah dibahas.
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Pekerjaan yang berbahaya

Setiap pekerjaan 
yang sepertinya akan 
membahayakan fi sik, mental, 
kesehatan dan keselamatan 
moral anak-anak seharusnya 
tidakboleh dilakukan oleh 
seseorang yang berusia 
dibawah 18 tahun.

Usia Minimum Dasar

Usia minimum untuk 
bekerja seharusnya tidak 
boleh dibawah usia untuk 
menyelesaikan pendidikan 
sekolah wajib, yang biasanya 
usia 15 tahun.

Pekerjaan ringan

Anak-anak yang berusia 
antara 13 sampai 15 tahun 
dapat melakukan pekerjaan 
ringan, sepanjang tidak 
mengancam kesehatan dan 
keselamatan mereka, atau 
menghalangi pendidikan atau 
orientasi ketrampilan dan 
pelatihan.

Usia minimum di 
mana anak-anak bisa 
mulai bekerja.

Usia 18 tahun 

(16 tahun dengan 
syarat yang ketat)

Usia 15 tahun

13-15 tahun

Kemungkinan 
pengecualian bagi 
negara-negara 
berkembang 

Usia 18 tahun 

(16 tahun dengan 
syarat yang ketat)

Usia 14 tahun

12-14 tahun

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR tentang penerapan Konvensi No.138 di Indonesia (2011)

Pasal 7. Pekerjaan ringan. Komite mencatat sebelumnya bahwa Pasal 69 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan memperbolehkan hubungan kerja bagi anak-anak antara usia 13-15 
tahun untuk pekerjaan ringan sepanjang pekerjaan tersebut tidak menganggu atau 
menghalangi perkembangan fi sik, mental dan sosial mereka. Pasal 69 ayat (2) UU 
Ketenagakerjaan selanjutnya mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak-
anak dalam pekerjaan ringan tidak boleh mensyaratkan mereka untuk bekerja lebih lama 
dari tiga jam perhari, hanya boleh bekerja disiang hari tanpa menggangu sekolah mereka 
dan harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja mereka.
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Komite mencatat informasi dalam Survei Pekerja Anak Indonesia (2009) bahwa sekitar 
52 persen anak-anak yang bekerja berusia diantara 13-14 tahun dan terlibat dalam 
pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan ringan. Jumlah ini sekitar 321,200 anak-
anak yang dalam usia pekerjaan ringan melakukan kegiatan kerja yang tidak ringan. 
Oleh karenanya Komite meminta Pemerintah untuk menyediakan informasi mengenai 
setiap tindakan, yang diambil atau akan diambil, untuk memperkuat penegakan Pasal 
69 ayat (2) UU ketenagakerjaan (menjelaskan kondisi-kondisi untuk pekerjaan ringan), 
untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 13-14 tahun hanya terlibat dalam 
kegiatan pekerjaan ringan.

sepertinya tidak akan mencelakai kesehatan atau perkembangan anak-anak atau 
mengurangi kehadiran mereka di sekolah dapat ditetapkan pada usia 13 tahun. Untuk 
negara yang pada awalnya menetapkan usia minimum adalah 14 tahun, usia minimum 

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR mengenai penerapan No.138 di Indonesia (2011)

Komite mencatat bahwa, sesuai dengan bagian 6 Keputusan Menteri No. Kep-115/Men/
VII/2004, seorang pengusaha yang mempekerjakan anak-anak untuk pengembangan 
bakat dan minat mereka harus menyerahkan laporan, dan mencatat salinan laporan 
diserahkan dalam laporan Pemerintah. Namun, Komite mengamati bahwa Keputusan 
No. Kep-115/Men/VII/2004 kelihatanya semata-mata hanya mengatur partisipasi naka-
anak dalam kegiatan seni, seperti pertunjukan dan siaran televisi, dan tidak berlaku untuk 
anak-anak yang bekerja. Komite juga mencatat salinan Peraturan No. 02/MEN/1981 
dimasukkan dalam laporan Pemerintah, yang memberikan panduan untuk laporan 
perusahaan, dan melampirkan formulir laporan perusahaan. Namun Komite mengamati 
bahwa formulir laporan perusahaan ini kelihatannya tidak sesuai dengan persyaratan 
dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Konvensi. Sedangkan Bagian 8 formulir laporan 
perusahaan meminta pengusaha untuk mengindikasikan jumlah anak-anak muda yang 
dipekerjakan, namun tidak meminta untuk mengindikasikan nama dan usia anak-anak 
muda ini. Selanjutnya, Komite mencatat bahwa UU No. 7 tahun 1981 (sesuai dengan 
peraturan No. 02/MEN/1981diundangkan), mengkhususkan bahwa formulir laporan 
perusahaan harus diserahkan secara tahunan, atau ketika perusahaan berdiri, pindah atau 
likuidasi. Dalam hal ini, Komite mencatat bahwa laporan perusahaan ini kelihatannya tidak 
disimpan oleh perusahaan dan tersedia untuk pengawas ketenagakerjaan. Mengamati 
bahwa formulir laporan yang diatur dalam Keputusan No. Kep-115/Men/VII/2004 
atau menurut Peraturan No. 02/MEN/1981 belum memenuhi persyaratan yang diatur 
dalam Pasal 9(3) Konvensi, Komite mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengusaha, tanpa menghiraukan jenis 
pekerjaan yang dilakukannya, menyimpan daftar yang mengindikasikan nama dan usia 
atau tanggal kelahiran orang-orang yang dia pekerjakan yang berusia kurang dari 18 
tahun dimasa mendatang. 
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untuk pekerjaan ringan dapat ditetapkan pada usia 12 tahun.

Rekomendasi No. 146 menyediakan panduan mengenai tindakan penegakan 
dan penanganan beberapa isu khusus mengenai pekerja anak dalam layanan 
pengawasan. 

2.  Pengaturan di Indonesia

Diagram 5. Instrumen Hukum Perlindungan Anak dan Pekerja Anak

Fenomena pekerja anak di Indonesia merupakan masalah serius karena mengancam 
kualitas kehidupan anak, hak-hak mereka dan masa depan mereka sekaligus masa depan 
bangsa. Oleh karena itulah pekerja anak merupakan salah satu kategori anak-anak yang 
perlu mendapat perlindungan khusus. 

Berbagai instrumen hukum telah diberlakukan sebagai perlindungan terhadap anak 
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sekaligus sebagai pencegahan pekerja anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap hak asasi anak yang paling 
mendasar yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 
sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat (2).

Lebih lanjut, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan 
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-anak kepada 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Terkait dengan isu pekerja anak, maka instrumen hukum yang dapat digunakan terkait 
perlindungan terhadap mereka adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Defi nisi anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah 
setiap orang yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang 
mengatur keterlibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2 
(dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Anak-anak yang bekerja adalah anak-anak melakukan pekerjaan untuk membantu orang tua 
dalam mengembangkan keterampilan praktek dan belajar bertanggung jawab. Contohnya 
adalah membantu melakukan tugas-tugas di rumah, membantu orang tua bekerja di ladang 
dan lain-lain. Indikator terhadap kategori anak membantu (pekerjaan ringan) adalah: 

anak-anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan; • 

ada unsur pendidikan / pelatihan; • 

anak-anak tetap bersekolah; • 

dilakukan di waktu luang; • 

tidak ada risiko yang mengancam kesehatan anak.• 

Di lain pihak, undang-undang mendefi nisikan pekerja anak sebagai anak-anak yang 
melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu 
pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan dan pertumbuhan anak. Indikator 
terhadap kategori pekerja anak adalah :

anak-anak bekerja setiap hari, • 

anak-anak dieksploitasi, • 

anak-anak bekerja pada waktu yang lama; • 

Diagram 5. Perbedaan Konsep Anak Yang Bekerja dengan Pekerja Anak
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terganggu sekolah atau tidak bersekolah.• 

UU Ketenagakerjaan menyatakan pada dasarnya anak-anak seharusnya tidak bekerja (Pasal 
68). Namun terdapat kondisi yang pengecualian yaitu anak-anak diizinkan untuk bekerja di 
bawah kondisi dan untuk kepentingan tertentu (Pasal 69 sampai dengan Pasal 72).

Bentuk pekerjaan yang anak-anak diizinkan untuk melakukannya adalah mencakup:

1. Pekerjaan ringan.

 Anak usia 13 sampai 15 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan 
sepanjang tidak mengganggu fi sik, mental dan sosial.

2. Pekerjaan dalam kerangka dari kurikulum pendidikan atau pelatihan.

 Anak-anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum 
pendidikan atau pelatihan disetujui oleh otoritas yang berwenang dengan ketentuan 
bahwa: setidaknya 14 tahun; diberi indikasi yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan 
pekerjaan dan bimbingan dan pengawasan dalam melakukan pekerjaan; diberi 
keselamatan dan perlindungan kesehatan

3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

 Pemerintah telah mengesahkan keputusan kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No.Kep.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Anak yang Melakukan 
Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Kebijakan ini menjelaskan bahwa 
pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria berikut: 
pekerjaan dapat dilakukan pada anak usia dini; minat anak dalam pekerjaan tersebut; 
pekerjaan menambah kreativitas anak dan sesuai dengan dunia anak .

Dalam rangka untuk mengatasi dan melindungi pekerja anak, pemerintah telah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Negara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pekerja Anak Kemiskinan. Salah 
satu konten utama adalah untuk mengontrol pekerja anak, dengan cara penghapusan, 
pengurangan dalam perlindungan anak yang bekerja di bawah usia 15 tahun.

Program yang khusus dalam pencegahan pekerja anak meliputi: (1) membawa kembali 
pekerja yang telah mengundurkan diri dari sekolah ke sekolah dengan menyediakan 
beasiswa, (2) memberikan pendidikan non-formal, dan (3) pelatihan keterampilan bagi 
anak-anak.

Bentuk Terburuk Pekerja Anak

Pekerjaan berbahaya diklasifi kasikan sebagai bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang 
tidak harus dilakukan oleh anak-anak. Bentuk pekerja anak adalah suatu bentuk pekerjaan 
yang diyakini, jika dilakukan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk pada 
perkembangan anak baik fi sik, mental, sosial dan intelektual. 

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak 
asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan 
fi sik, emosi dan sosial anak. Secara fi sik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa 
karena fi sik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat 

147 International Labour Offi ce, Children in Hazardous Work, Geneva: 2011, p. 61. Further reading World Bank, Children and Youth:
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mempengaruhi perkembangan kesehatan fi sik mereka karena pekerjaan yang mereka 
lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit.147

Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui UU 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003 tentang Jenis-
Jenis Pekerjaan Yang Mengancam Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak turut mengatur 
hal-hal sebagai berikut:

1. jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan anak dan keselamatan, yaitu :

pekerjaan berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya;• 

pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berbahaya;• 

pekerjaan yang mengandung sifat berbahaya dan keadaan tertentu, meliputi:• 

konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan;• 

pengolahan kayu seperti penebangan, transportasi dan bongkar muat, dilakukan antara • 
jam 06:00-18:00

2. jenis pekerjaan yang berbahaya bagi moral anak, yaitu :

bekerja pada bisnis bar, diskotik, karaoke, menusuk bola, bioskop, panti pijat atau lokasi • 
yang dapat digunakan sebagai tempat prostitusi.

bekerja sebagai model untuk promosi minuman keras, dan / atau rokok.• 

Dampak lainnya bagi pekerja anak adalah tidak mendapat kesempatan untuk melakukan 
kegiatan seperti bermain, bersekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak 
mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, 
tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi 
aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh 
menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah 
di dalam interaksi / menjalin kerja sama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri 
atau merasa direndahkan.

8.2.3  Konvensi No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak dan  
 Rekomendasi No. 190

Kewajiban Negara

Konvensi Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182) mendorong larangan 
segera bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dengan memberlakukan undang-undang, 
peraturandan standar. Pasal 1 mensyaratkan ‘setiap negara anggota yang meratifi kasi 
Konvensi ini harus mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin larangan dan 
pengehapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak sebagai suatu hal yang mendesak’. 
Kedua, Konvensi meminta negara yang meratifi kasi untuk mengembail tindakan segera 
dan efektif untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk melalui program aksi. Konvensi 
berlaku untuk semua naka-anak yang berusia dibawah 18 tahun, tetapi meminta perhatian 
khusus untuk anak perempuan. Konvensi mencakup empat kategori:
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Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak

Menurut Konvensi, Pasal 3 mendefi nisikan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak sebagai 
berikut:

Segala bentuk perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, seperti • 
penjualan dan perdagangan anak-anak, hutang ijon dan perbudakan dan pekerja paksa 
atau wajib, termasuk rekrutmen paksa atau wajib anak-anak untuk penggunaan dalam 
konfl ik bersenjata.

Penggunaan, perolehan atau penawaran seorang anak untuk prostitusi, untuk produksi • 
pornografi  atau pertunjukan pornografi .

Penggunaan, perolehan atau penawaran seorang anak untuk kegiatan ilegal, khususnya • 
untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana didefi niskan 

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR menegnai penerapan Konvensi No.182 di Indonesia (2011)

Pasal 7 ayat (2). Tindakan efektif dan terikat waktu. Klausul (a) dan (b). Pencegahan 
keterlibatan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dan membantu 
penarikan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk ini. 1. Eksploitasi seksual komersial 
anak-anak. Komite mencatat sebelumnya pelaksanaan program aksi, dalam fase I TBP 
(Program Terikat Waktu) untuk menarik korban anak-anak dari eksploitasi seksual 
komersial. Komite juga mencatat bahwa Fase II TBP akan terus menyediakan layanan 
kepada anak-anak perempuan untuk ditarik dari situasi tersebut, dan mencoba untuk 
menggapai lebih banyak korban pelacuran anak-anak. Namun, Komite mencatat bahwa 
terdapat sekitar 5,100 pekerja seks yang berusia dibawah 18 tahun dan beroperasi di 
Jakarta.

Komite mencatat pernyataan Pemerintah bahwa Pemerintah bekerja dengan ILO-IPEC 
dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) untuk menghapuskan eksploitasi 
seksual komersial. Pemerintah mengindikasikan bahwa selama Fase I TBP, 177 anak telah 
ditarik dari eksploitasi seksual komersial dan tambahan 5,210 anak-anak dicegah dari 
keterlibatan dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Namun, Komite mencatat 
informasi dalam Laporan Proyek Teknis ILO- IPEC bulan Agustus 2010 bahwa fase II 
TBP belum mencatat penarikan anak-anak dari eksploitasi seksual komersial. Komite 
selanjutnya mencatat informasi dalam laporan UNICEF mengenai pengadopsian 
Keputusan tentang Rencana Aksi Nasional Atas Penghapusan Perdagangan Orang dan 
Eksploitasi Seksual Anak-anak Tahun 2009-14, sebagai tambahan dari informasi dalam 
Laporan Proyek Teknis ILO-IPEC bulan Agustus 2010 bahwa Kementrian Budaya dan 
Pariwisata mengadopsi Peraturan No. PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Panduan 
Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak-anak dalam Bidang Pariwisata pada tahun 2010. 
Kementrian Pariwisata akan bekerjasama dengan Kantor ILO di Jakarta mengenai 
kegiatan konkrit untuk melaksanakan peraturan ini.Dalam hal ini, Komite mencatat 
bahwa pernyataan dalam Laporan Perdagangan Orang bahwa pariwisata seks anak-
anak banyak menyebar di wilayah-wilayah perkotaan dan tujuan wisata, seperti Bali dan 
Kepulauan Riau. Komite juga mencatat informasi dalam laporan UNICEF bahwa sekitar 
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dalam perjanjian internasional yang relevan. 

Pekerjaan yang menurut sifat atau situasinya bila dilakukan akan membahayakan • 
kesehatan, keselamatan moral anak-anak 

Pekerjaan anak yang berbahaya 

Pekerjaan yang membahayakan fi sik, mental ataupun moral anak, baik karena sifatnya atau 
karena kondisi di mana pekerjaan tersebut dilakukan, dikenal sebagai ‘pekerjaan berbahaya’. 
Pekerjaan anak yang berbahaya didefi nisikan dalam Pasal 3 (d) Konvensi ILO No. 182 tahun 
1999 mengenai Larangan dan Aksi Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk 
Pekerja Anak, sebagai: ‘pekerjaan di mana, karena sifat atau keadaanya di mana pekerjaan 
tersebut dilakukan, sepertinya membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-
anak’.

Dalam menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dirujuk dalam Pasal 3(d) Konvensi, 
dan dalam mengidenti ikasikan di mana mereka berada, pertimbangan harus 
diberikan anatara lain mengenai:

(a)  pekerjaan yang memaparkan anak-anak pada kekerasan fi sik, psikologis atau seksual

(b)  pekerjaan dibawah tanah, dibawah air, pada ketinggian yang berbahaya atau ruangan 
tertutup;

(c)  pekerjaan dengan menggunakan mesin, perlengkapan dan peralatan yang berbahaya 
atau di mana melibatkan pengangkatan atau transportasi beban-beban berat;

(d)  pekerjaan dalam lingkungan yang tidak sehat di mana mungkin, contohnya, memaparkan 
anak-anak pada material, agen atau proses yang berbahaya, atau pada suhu, tingkat 
kebisingan, atau getaran yang membahayakan kesehatan mereka;

(e)  pekerjaan dalam kondisi tertentu yang sulitnya seperti jam kerja yang panjang atau 
selama malam hari atau pekerjaan di mana anak-anak terkurung dalam ruangan 
pengusaha.

 Lebih khusus, pekerjaan anak yang berbahaya adalah pekerjaan dalam kondisi yang 

30 persen perempuan dalam pelacuran di Indonesia berusia dibawah 18 tahun, dengan 
sekitar 40,000-70,000 anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Komite 
menyatakan keprihatinan yang serius atas jumlah yang signifi kan dari anak-anak yang 
menjadi korban eksploitasi seksual komersial, termasuk pariwisata seks anak-anak, dan 
oleh karenanya mendesak Pemerintah untukmenggandakan upayanya untuk melindungi 
anaka-anak yang berusia diabawah 18 tahun dari bentuk-bentuk terburuk pekerja 
anak. Komite meminta Pemerintah untuk terus menyediakan informasi tentang jumlah 
anak-anak yang telah ditarik dari eksploitasi seksual komersial dan rehabilitasi melalui 
pelaksanaan TBP, sebagai tambahan dari mereka yang telah dicapai melalui Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Perdagangan Orang dan Eskploitasi Seksual Anak-anak Tahun 
2009-14. Komite selanjutnya meminta Pemerintah untuk mendorong upayanya dalam 
melaksanakan Peraturan No. PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Panduan Pencegahan 
Eksploitasi Seksual Anak-anak dalam Pariwisata, dan untuk menyediakan informasi 
mengenai dampak atas tindakan yang telah diambil.
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berbahaya atau tidak sehat yang dapat berakibat pada anak bisa terbunuh, atau terluka 
dan/atau sakit sebagai konsekuensi standar keselamatan dan kesehatan dan kondisi 
kerja yang buruk. Beberapa kecelakaan atau sakit dapat berakibat pada cacat permanen. 
Seringkali masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan sebagai pekerja anak 
mungkin tidak dikembangkan atau ditunjukkan sampai anak tersebut dewasa. 

 “Bahaya” dan “risiko” adalah dua istilah yang sering digunakan sehubungan dengan 
jenis pekerja paksa. Suatu “bahaya” adalah segala sesuatu dengan potensi kecelakaan. 
Suatu “risiko” adalah keadaan yang berpotensi kecelakaan dari bahaya yang disadari. 
Contohnya, bahaya yang terkait dengan mekanisme peralatan yang dikontrol oleh 
pekerja sehingga ada kemungkinan terjebak dalam bagian-bagian alat tersebut. Risiko 
akan menjadi lebih besar jika penjagaannya tidak sesuai dan pekerja berada dalam 
jarak yang sangat dekat dengan mesin. Namun jika, mesin tersebut dijaga dengan layak, 
dipelihara secara berkala dan diperbaiki oleh staf yang berkompeten, maka risikoa akan 

Negara: Indonesia, 

Komentar CEACR mengenai penerapan Konvensi No.182 di Indonesia (2011)

Klausul Pasal 3 (d) Konvensi. Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak. Pekerjaan yang 
berbahaya. Pekerja rumah tangga anak. Komite mencatat sebelumnya dugaan dari 
International Trade Union Confederation (ITUC) bahwa pekerja rumah tangga anak di 
Indonesia seringkali mengalami kekerasan seksual, fi sik atau psikologis. Komite mencatat 
bahwa tahap kedua dari Rencana Aksi Nasional mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Terburuk Pekerja Anak (RAN BTPA) bertujuan untk mencegah sekitar 5,000 anak dan 
menarik sekitar 2,000 anak, dari pekerja anak rumah tanggaa. Komite juga mencatat 
pernyataan Pemerintah bahwa draf UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah 
disusun, tetapi pembahasan draf fi nal akan memakan waktu. Komite meminta Pemerintah 
untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa draft UU untuk 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diadopsi.

Komite mencatat pernyataan Pemerintah bahwa Pemerintah membuat upaya yang 
serius untuk menyediakan perlindungan fi sik, psikologis, ekonomi dan hukum kepada 
pekerja rumah tangga. Pemerintah mengindikasikan bahwa Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan telah membuat panduan mengenai risiko pekerja rumah tangga anak 
dan menyediakan pelatihan keterampilan untuk mencegah anak-anak masuk bekerja 
dalam pekerjaan rumah tangga. Komite juga mencatat indikasi dari Pemerintah bahwa 
melalui fase II proyek ILO-IPEC yang bernama “Dukungan kepada Rencana Aksi Nasional 
Indonesia dan Pengembangan Program Terikat Waktu untuk Penghapusan Bentuk-
bentuk Terburuk Pekerja Anak”, 1,213 anak-anak telah dicegah terlibat dalam pekerjaan 
rumah tangga anak, dan jasa rehabilitasi dan reintegrasi telah disediakan kepada 127 
mantan pekerja rumah tangga anak. Laporan Pemerintah mengindikasikan bahwa ILO-
IPEC membuat upaya untuk mengembangkan kesadaran diantara para pengusaha dan 
pekerja rumah tangga mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan 
pekerja rumah tangga. Meskipun demikian, Komite mencatat informasi dalam laporan 
perkembangan teknis proyek ILO-IPEC fase II pada tanggal 15 Agustus 2010 (ILO-
IPEC TPR) bahwa program aksi yang bekerja dengan pekerja rumah tangga anak terus 
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mendapatkan kesulitan dalam mengakses rumah tangga dan ini memberikan dampak 
pada pencapaian penarikan pekerja rumah tangga anak. Komite selanjutnya mencatat 
informasi dalam laporan Pemerintah bahwa draf UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
harus dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, 
Komite mencatat informasi dalam laporan yang berjudul “Mengakui pekerjaan rumah 
tangga sebagai pekerjaan”, yang diterbtkan oleh Kantor ILO di Jakarta pada bulan April 
2010 (laporan ILO Jakarta) bahwa draf UU ini berisi berbagai macam ketentuan untuk 
perlindungan pekerja rumah tangga.

Namun, Komite mencatat informasi dalam laporan ILO Jakarta bahwa sekitar 35 persen 
pekerja rumah tangga berusia dibawah 18 tahun. Laporan ini mengindikasikan bahwa 81 
persen pekerja rumah tangga bekerja 11 jam atau lebih dalam satu hari, dan tidak terlihat 
serta tersembunyi dari muka umum, pekerja ini rentan menjadi korban eksploitasi dan 
kekerasan. Laporan ILO Jakarta selanjutnya mengutip penelitian yang mengindikasikan 
68 persen responden pekerja rumah tangga mengalami kekerasan mental, 93 persen 
megalami kekerasan fi sik, dan 42 persen mengalami pelecehan seksual atau kekerasan 
ketika bekerja. Oleh karenanya, meskipun mencatat langkah-langkah yang diambil oleh 
Pemerintah untuk menghapuskan pekerja rumah tangga anak dan hasil yang dicapai 
dalam Program Terikat Waktu, Komite menyatakan keprihatinan yang serius pada 
eksploitasi yang terus dialami oleh pekerja rumah tangga anak. Komite mengingatkan 
Pemerintah bahwa, sesuai dengan Pasal 3(d) Konvensi, pekerjaan atau hubungan kerja 
dalam kondisi-kondisi yang berbahaya diantaranya adalah bentuk-bentuk terburuk 
pekerja anak dan karenanya harus dihapuskan sebagai suatu hal yang mendesak, sesuai 
dengan Pasal 1. Oleh karenanya Komite mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa draf UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
sebagai suatu hal yang mendesak untuk diadopsi. Komite juga meminta Pemerintah 
untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan penyelidikan yang 
mendalam dan penuntutan hukum atas orang-orang yang mempekerjakan anak-anak 
dibawah usia 18 tahun dalam pekerjaan rumah tangga yang berbahaya dan dalam praktek 
menerapkan sanksi yang efektif. Komite selanjutnya meminta Pemerintah untuk terus 
mengambil tindakan dalam menangani situasi pekerja rumah tangga anak dan untuk 
menyediakan informasi atas hasil yang telah dicapai, khususnya dalam hal pencegahan 
dan penarikan pekerja rumah tangga anak.

menjadi lebih kecil. 

 Adalah peranan dari negara anggota untuk secara jelas mendefi niskan bentuk-bentuk 
;bahaya’ atas pekerja anak melalui hukum nasional. 

Rekomendasi No. 190 Rancangan dan pelaksanaan program aksi nasional

Negara Anggota diwajibkan, menurut Konvensi, untuk merancang dan melaksanakan 
program aksi nasional yang bertujuan untuk:

Identifi kasi dan menghukum bentuk-bentuk terburuk pekerja anak;• 
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Tindakan pencegahan dan penarikan dari pekerjaan, rehabilitasi dan integasi sosial • 
dari anak-anak yang bersangkutan melalui tindakan yang menangani pendidikan, 
kebutuhan fi sik dan psikologis mereka;

Memberikan perhatian khusus kepada nak-anak yang lebih muda; anak perempuan; • 
pekerjaan tersembunyi di mana anak-anak perempuan memiliki risiko khusus; anak-
anak dengan kerentanan dan kebutuhan khusus;

Identifi kasi, mencapai dan bekerja dengan masyarakat di mana anak-anak memiliki • 
risiko; 

Meningkatkan kesadaran dan memobilisasi masyarakat• .

Sumber Bacaan

Buku, Laporan Penelitian, Jurnal

Adika,Nyoman dan Abdul Haris ,, Gelombang Migrasi ke Perdagangan Manusia. Jakarta: 
LESFI, 2002.

Agusmidah, Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Traffi cking) dan 
Upaya Penanggulangannya, papers on seminar “Tekad Memberantas Perdagangan 
Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 
21 Tahun 2007”, Medan: FH USU, 30 Agustus 2007.

Uwiyono, Aloysius, Aspek Yuridis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di 
Luar Negeri, Makalah seminar tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia Di Luar Negeri, Surabaya: BPHN, FH Unair dan Kanwil Depkum dan Ham 
Prov. Jawa Timur, 30-31 Agustus 2005.

Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2008

International Labour Offi ce, Children in Hazardous Work, Geneva: 2011.

Tammaka, M. Zaelani, Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Traffi cking dalam 
Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY, Surakarta: Aji Surakarta, 2003.

Syafaat, Rahmad, Dagang Manusia. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utam, 2002.

Konstitusi, Mahkamah, Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Jakarta: MA-RI, 2006.

Peraturan

Republik Indonesia. Undang-Undang No.19 Tahun 1999 tentang Ratifi kasi Konvensi ILO 
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Konvensi International Labour Organization No.29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa.

Sumber Internet / Berita

Indonesian Dictionary, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

International Labour Organization, Children in Hazardous Work, Question and Answers, 
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10 May 2011. 
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berita/0701/ 22/opi01.html>,accessed 22 Oktober 2011.
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www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/12/16brk,20081216-15/303,id.htm.>. 5 
Januari 2005.
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Hubungan KerjaTopik 9.

Tujuan Umum:  memahami dan menerapkan undang-undang untuk menentukan 
   sifat hubungan kerja. 

Tujuan Khusus: 

Dengan selesainya sesi ini, peserta diharapkan untuk :

Mampu memahami konteks ekonomi dan sosial secara luas dalam kontrak kerja non • 
standar;

Mampu memahami undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang • 
mengatur kontrak kerja;

Mampu mengevaluasi secara kritis sifat hubungan kerja dalam kontrak non standar;• 

Mampu memahami dan meneliti pendekatan komparatif terhadap persoalan yang • 
terkait dengan pekerja non-standar yurisdiksi lain. 

ISI Waktu: 90” ISI

Evolusi dan isu dalam hubungan 
kerja (sudut pandang regional 
dan global)

Undang-undang yang mengatur 
hubungan kerja

Menentukan sifat hubungan kerja

20”

40”

30”

Presentasi dan diskusi

Presentasi dan diskusi

Latihan 
(mengidentifi kasi 
hubungan kerja)

Topik 09: Hubungan Kerja
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9.1. PERKEMBANG DAN ISU DALAM HUBUNGAN KERJA (SUDUT   
 PANDANG REGIONAL DAN GLOBAL)

Hubungan kerja adalah pengertian hukum yang digunakan secara luas di berbagai negara 
di dunia ini yang mengacu pada hubungan antara seseorang yang disebut karyawan 
(biasanya disebut pekerja) dengan seorang pengusaha di mana pekerja bekerja sesuai 
persyaratan tertentu untuk memperoleh upah. Melalui hubungan kerja inilah, apapun 
bentuknya, hak dan kewajiban timbal balik diciptakan antara pekerja dengan pengusaha. 
Hubungan kerja ini telah dan akan terus menjadi sarana utama bagi pekerja dalam 
memperoleh akses ke hak dan tunjangan yang terkait dengan pekerjaannya sesuai UU 
ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Ini adalah titik acuan penting untuk menentukan 
sifat dan luas hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja.

Perubahan besar yang terjadi dalam dunia pekerjaan, khususnya di pasar tenaga kerja, 
telah mendorong terciptanya bentuk-bentuk baru hubungan kerja yang tidak selalu 
sesuai dengan parameter hubungan kerja. Walaupun hubungan ini telah meningkatkan 
fl eksibilitas pasar tenaga kerja, namun ia juga mengakibatkan banyaknya pekerja yang 
tidak memiliki status pekerjaan yang jelas sehingga mereka tidak punya perlindungan 
yang biasanya diatur dalam hubungan kerja. Pada tahun 2004, Direktur Jenderal 
International Labour Offi ce (ILO) menguraikan tantangan berikut ini:

Negara memainkan peran penting dalam menciptakan kerangka kerja kelembagaan 
yang kondusif untuk mengimbangi perlunya fl eksibilitas perusahaan dalam menyediakan 
jaminan bagi pekerja agar dapat memenuhi perubahan permintaan perekonomian global 
... Inti dari kebijakan nasional untuk memenuhi tantangan sosial globalisasi ini adalah 
strategi yang dinamis untuk mengelola perubahan pasar tenaga kerja. 

Kerangka hukum yang mengatur hubungan kerja adalah komponen penting dari kebijakan 
nasional untuk mengelola perubahan pasar tenaga kerja dengan mempertimbangkan 
perlunya fl eksibilitas dan jaminan.

Sumber: ILO, Global Report: the Employment Relationship, Report V(1) to the 91st Session of the ILC, Geneva (2003), hlm.3. 

 Persoalan tentang siapa yang punya atau tidak punya hubungan kerja – serta hak/
perlindungan apa yang diperoleh dari status tersebut - menjadi problematika dalam 
beberapa dekade terakhir akibat perubahan besar dalam organisasi pekerjaan serta 
kemampuan hukum dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Di berbagai kawasan 
di dunia ini, hubungan kerja semakin sulit ditentukan dalam situasi di mana (a) hak 
dan kewajiban masing-masing pihak terkait tidak jelas, atau bila (b) ada upaya untuk 
menyembunyikan hubungan kerja tersebut, atau bila (c) ada kekurangan atau kesenjangan 
dalam kerangka hukum atau interpretasi atau aplikasinya. Pekerja tampak sangat rentan 
dirugikan dalam situasi ini. Di samping itu, mitra sosial dan perwakilan pemerintah telah 
menegaskan bahwa globalisasi akan meningkatkan kebutuhan perlindungan pekerja, 
minimal dari dampak UU nasional melalui ketentuan kontrak dan/atau ketentuan hukum 
yang lain.

Sumber: ILO, The Employment Relationship: An Annotated Guide to ILO Recommendation 198, Geneva (2008)
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Hubungan kerja adalah konsep hukum yang mendukung hubungan industri di berbagai 
negara. Hubungan kerja juga dicerminkan dan diatur oleh berbagai standar dan Konvensi 
Ketenagakerjaan Internasional. Beberapa Konvensi dan Rekomendasi ILO mencakup semua 
pekerja tanpa kecuali, namun beberapa standar secara khusus hanya mencakup pekerja 
independen, atau wiraswasta, sementara standar-standar lain hanya berlaku untuk mereka 
yang punya ‘hubungan kerja’. 

Munculnya begitu banyak bentuk pekerjaan baru biasanya dikarenakan oleh meningkatnya 
fl eksibilitas produksi. Namun bentuk-bentuk pekerjaan ini dapat dipahami dengan cara 
yang berbeda dan punya arti yang berbeda pula, terutama dalam hal implikasi hukumnya. 
Secara umum, masyarakat dapat menyediakan jasa/tenaganya melalui hubungan kerja 
standar di bawah wewenang seorang pengusaha untuk memperoleh upah atau melalui 
hubungan sipil atau komersial independen untuk memperoleh upah. Masing-masing 
hubungan ini punya karakteristik tertentu yang bervariasi dari satu negara ke negara 
lain dan menentukan hingga ke tahap apa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan melalui 
hubungan kerja atau hubungan sipil/komersial ini.

Dalam dunia hukum perburuhan telah diterima secara luas bahwa kapasitas undang-
undang tenaga kerja adalah untuk melindungi dan memberdayakan para pekerja secara 
signifi kan hidup dalam ketergantungan akan hubungan ketenagakerjaan konvensional 
sebagai mekanisme utamanya, di mana hak dan kewajibannya telah dijabarkan. Banyak 
dari tantangan dihadapi para pembuat legislasi berdasar pada ketergantungan tradisional 
akan undang-undang ketenagakerjaan mengenai hubungan ketenagakerjaan “standar.”

‘Terdapat dua masalah di sini: satu adalah konsep hukum dari “ketenagakerjaan”; yang 
lain adalah adanya asumsi apakah ini, atau jenis ketenagakerjaan lain, adalah standar 
dalam pasar tenaga kerja. Konsep hukum dari ketenagakerjaan, diatur terutama dalam 
dunia common law (khususnya) dengan mekanisme hukum dari kontrak, yang memegang 
peranan utama dalam mengatur hubungan kerja. Konsep ini mengatur batasan hubungan 
kerja di mana pekerja biasanya menjadi bawahan dari pengusaha—yakni, berada di bawah 
arahan pengusaha tempat mereka bekerja. Kontrak yang dialokasikan pada para pengusaha 
memberikan ruang lingkup yang signifi kan, tidak hanya untuk menetapkan peraturan dan 
persyaratan kontrak, khususnya melalui kendaraan dari peraturan yang tersirat…

Salah satu hal yang paling menjadi perhatian dari hukum tenaga kerja adalah mengembangkan 
ide-ide baru mengenai cara untuk memastikan perlindungan sosial dalam menghadapi 
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berubahnya pola-pola hubungan…”

Tiga fenomena yang terpisah tetapi berkaitan dalam pasar tenaga kerja yang mempengaruhi 
perubahan dalam hubungan ketenagakerjaan dan peranan serta tanggung jawab dari para 
pengusaha terhadap orang-orang yang bekerja untuk mereka. Hal ini termasuk:

a. Informalisasi

b. Kasualisasi

c. Eksternalisasi
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a. Informalisasi 

Informalisasi adalah proses di mana para pekerja harus pindah dari lapangan pekerjaan 
umum atau ketenagakerjaan formal ke ekonomi informal, di mana mereka berada di luar 
jangkauan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Sebagai contoh, para pekerja secara de 
jure dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan, tetapi pada praktiknya, tidak bisa menegakkan 
hak-hak mereka. Hal ini juga merujuk pada para pekerja yang tidak tercakup dalam undang-
undang perburuhan karena mereka adalah pekerja kontrak independen.

Terdapat bermacam sebab dan informalitas – beberapa negara selalu memiliki ekonomi 
informal yang besar, di mana yang lain meningkat karena perubahan hasil dari regulasi 
yang memungkinkan perusahaan atau ketenagakerjaan menjadi lebih ‘fl eksibel’. Fleksibilitas 
merujuk pada kemampuan dari pengusaha untuk beradaptasi pada situasi-situasi yang 
berubah dan perubahan-perubahan pasar dengan lebih mudahnya mempekerjakan atau 
melakukan pemutusan hubungan kerja angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan. Hal ini 
menyebabkan perubahan status ketenagakerjaan di banyak kasus karena perusahaan 
bergeser ke arah hubungan ketenagakerjaan yang mengurangi biaya serta risiko yang 
berasosiasi dengan hubungan standar ketenagakerjaan yang permanen.

b. Kasualisasi

Kasualisasi merujuk pada menurunnya jumlah keseluruhan para pekerja permanen, 
atau penuh waktu, dengan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja kasual, atau 
kontrak dengan periode tertentu atau pekerja temporer. Hal ini juga berkontribusi pada 
informalisasi. Kasualisasi juga bukan fenomena baru, karena hal ini semakin diandalkan 
oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari biaya pekerja permanen dan agar bisa 
menjadi lebih fl eksibel dalam merespon perubahan dan permintaan pasar.

Kasualisasi mengubah status para pegawai di perusahaan karena keamanan kerja mereka 
tidak dijamin. Pada praktiknya, hal ini bisa berdampak pada kemampuan pekerja untuk 
bergabung dengan serikat pekerja, atau untuk bekerja sama demi kepentingan individu 
ataupun bersama agar mencapai kondisi kerja yang lebih baik, dan kondisi ini juga membuat 
mereka lebih rentan terhadap praktik-praktik eksploitatif.

c. Eksternalisasi 

Eksternalisasi merujuk pada proses restrukturisasi ekonomi yang berkaitan dengan 
kemungkinan agar pekerjaan diatur oleh kontrak dagang daripada kontrak kerja. Hal ini 
mengurangi jumlah orang-orang yang secara langsung dipekerjakan oleh perusahaan. 
Proses eksternalisasi dijustifi kasi oleh para pengusaha karena perusahaan harus berfokus 
pada fungsi utama mereka di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Meski demikian, 
perusahaan-perusahaan sering termotivasi untuk memilih praktik-praktik eksternalisasi 
untuk menghindari beberapa tanggung jawab, risiko, dan kesulitan dari kontrak-kontrak 
kerja standar. Eksternalisasi bisa dilaksanakan dengan cara 1) outsourcing; 2)melakukan 
transfer asset pada anak-anak perusahaan; 3) melalui penggunaan makelar tenaga kerja. 

Perusahaan-perusahaan memasuki perjanjian kontrak dagang dengan kontraktor, anak 
perusahaan, makelar tenaga kerja atau perantara, di mana perusahaan-perusahaan 
membayar jumlah yang disepakati atas pekerjaan yang diselesaikan. Kontraktor, anak 
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perusahaan, makelar tenaga kerja atau perantara yang berhubungan dengan para pekerja 
untuk melaksanakan pekerjaan bagi perusahaan utama dan membayar kepada perantara 
ini. Hal ini menciptakan hubungan segitiga antara pengusaha utama, perusahaan outsource 
(kontrak), dan pekerja, sehingga membuat peranan dan tanggung jawab ‘pengusaha’ 
menjadi kabur.

Salah satu isu besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam memainkan 
peranannya dalam hubungan kerja, seperti Indonesia, adalah jurang pemisah antara 
pasokan tenaga kerja dan permintaan dari industri, di mana pasokan tenaga kerja lebih besar 
dibandingkan dengan kemampuan industri. Sebagai konsekuensinya, hal itu menimbulkan 
pengangguran dan upah yang rendah pada pekerja. Untuk meningkatkan jumlah industri, 
pemerintah seringkali menghadapi dilema, di satu sisi pertumbuhan industri adalah sangat 
penting dalam menciptakan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, tapi di sisi lain hal 
itu nantinya akan mengorbankan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, sehubungan 
dengan pertumbuhan industri akan berpengaruh pada persaingan biaya produksi. Namun 
sayangnya, kemampuan bersaing biasanya berdampak pada upah dan tunjangan yang 
lebih kecil bagi pekerja.148

Berdasarkan data statistik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini terdapat 
122,399,380 juta tenaga kerja (pria dan wanita), dan dalam angka ini pengangguran terbuka 
mencapai 8.117.631 orang.149 Jumlah tenaga kerja ini tidak seimbang dengan peningkatan 
kesempatan kerja meskipun tahun-tahun belakangan Indonesia menikmati pertumbuhan 
ekonomi yang baik. Alasannya, karena ekonomi Indonesia tidak didukung oleh sektor 
manufaktur yang menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, melainkan lebih banyak 
mendukung adalah sektor jasa dan perdagangan yang hanya menyerap lebih sedikit tenaga 
kerja dibandingkan sektor manufaktur. 

Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan telah mengakibatkan posisi tawar 
pekerja yang rendah untuk mendapat syarat-syarat kerja yang adil. Hal ini telah menimbulkan 
hubungan kerja informal, seperti pekerja kontrak, pekerja paruh waktu, pekerja informal, 
wiraswasta, yang memberikan keuntungan rendah dan ketidakamanan bekerja bagi 
para pekerja.150 Disepakati secara luas bahwa jumlah pekerja yang tidak dilindungi UU 
ketenagakerjaan semakin banyak sehingga kebijakan di bidang ini sangat dibutuhkan. 

1448 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta : Sinar Grafi ka, 2009), hal. 1.

149 Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI. http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/?section=pyb&period=2011-02-01#gotoPeriod

150 International Institutes for Labour Studies. “Impact of Changing Work Patterns on income inequality” http://www.ilo.org/asia/info/
public/features/WCMS_110129/lang--en/index.htm.

Pekerjaan non standar mengacu kepada selain pekerjaan yang bergaji tetap dan terdiri 
dari pekerjaan paruh waktu atau sementara dan pekerjaan informal.

Sumber: International Institutes for Labour Studies, “Impact of Changing Work Patterns on income inequality”, <http://www.
ilo.org/asia/info/public/features/WCMS_110129/lang--en/index.htm>

Di Indonesia, pergeseran pola pekerjaan sudah terasa, khususnya setelah diberlakukannya 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). 
Berdasarkan data dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, sebelum Undang-
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Undang Ketenagakerjaan ini diterapkan, jumlah pekerja tetap di sektor formal adakah 
sebesar 67 persen, namun saat ini hanya 35 persen pekerja sektor formal yang memiliki status 
tetap, sementara sisanya adalah pekerja kontrak atau pekerja outsourcing.151 Pergeseran 
pola pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing pengusaha/perusahaan, tapi 
ini juga bisa digunakan oleh para pemberi kerja untuk menghindari biaya dan kewajiban 
lainnya terkait dengan mempekerjakan pekerja tetap. 

9.2  UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR HUBUNGAN KERJA

Untuk memahami konsep hubungan kerja, akan lebih baik untuk terlebih dahulu menjelaskan 
perbedaan antara hubungan kerja dengan hubungan industrial. Sebagai konsep, hubungan 
kerja hanya merupakan bagian kecil dari hubungan industrial. Hubungan kerja merupakan 
hubungan kontraktual antara pekerja dengan pengusaha. Oleh karena itu, sifat kontraknya 
merupakan bagian dari hukum perdata, sedangkan dalam hubungan industrial mencakup 
topik yang lebih luas, seperti upah minimum, pengawasan tenaga kerja, kondisi kerja, 
keamanan dan lain-lain. Hubungan industrial dianggap masuk dalam ranah publik, di mana 
pemerintah terlibat dalam pemberian perlindungan kepada pekerja.152

Di berbagai negara, semakin banyak pengusaha yang merekrut pekerja dengan cara yang 
memungkinkan mereka menggunakan jasa pekerja seefi sien mungkin. Banyak pekerja 
menerima pekerjaan jangka pendek, atau setuju bekerja pada hari-hari tertentu dalam satu 
minggu, atau ingin memperoleh kesempatan yang lebih baik. Namun dalam kasus-kasus 
lain, opsi ini adalah solusi yang tepat, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Berbagai jenis 
pekerjaan merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi 
perusahaan, dan dalam memenuhi kebutuhan sebagian pekerja akan ketentuan kerja yang 
lebih fl eksibel. Berbagai jenis ketentuan kerja ini terletak dalam kerangka hubungan kerja.

Namun di samping itu, ada beberapa hubungan kerja sipil dan komersial di mana jasa 
pekerja wiraswasta dapat diperoleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dari 
hubungan kerja. Cara lain yang sering digunakan dalam memperoleh pengaturan kontrak ini 
semakin beranekaragam selama beberapa tahun terakhir ini. Dari segi hukum, pengaturan 
ini di luar kerangka hubungan kerja.

Keberadaan hubungan kerja perlu ditentukan melalui fakta, dan bukan nama atau bentuk 
yang diberikan pihak-pihak terkait. Itulah sebabnya keberadaan hubungan kerja tergantung 
pada pemenuhan persyaratan obyektif tertentu. 

Sebagai hubungan kontraktual perdata, hubungan kerja biasanya termasuk dalam prinsip 
hukum sebagaimana diuraikan dalam Buku Ketiga KUH-Perdata. Terdapat beberapa aspek 
prosedur dan substansi yang harus diperhitungkan di dalam membuat rancangan kontrak 
hubungan kerja, yang pokok-pokoknya diatur dalam peraturan pelaksanaan (norma 

151 “Pekerja Permanen di Indonesia hanya 35 %”, http://www.ksbsi.org/index.php/baca/lengkap/141/Pekerja-Permanen-Di-Indonesia-
Hanya-35-Persen.

152 Andari Yuriko, “Hubungan Kerja dan Kontrak kerja dalam Perspektif Hubungan Industrial”, Makalah Disampaikan dalam Workshop 
Rancang Bangun Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 14 Juli 
2009, Jakarta, hal. 9.
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jabaran) seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pemerintah 
lainnya. 

Prinsip dasar dari kontrak perdata ditentukan oleh empat prinsip hukum di dalam Pasal 1320 
KUH-Perdata, yang dikenal dengan syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian didefi nisikan 
sebagai legalitas dari suatu persetujuan. perjanjian harus memenuhi empat prinsip supaya 
mengikat para pihak, sebaliknya jika tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi tidak sah 
atau batal. Keempat prinsip tersebut seperti diuraikan berikut ini :

a. Kecakapan;

b. Kesepakatan;

c. Adanya objek perjanjian yang spesifi k dan konkrit;

d. Sebab yang halal

Prinsip-prinsip tersebut terbagi ke dalam dua kategori. Prinsip pertama dan kedua terkait 
dengan subjek/orang. Prinsip ketiga dan keempat terkait dengan objek dari perjanjian. 
Kegagalan untuk memenuhi prinsip pertama dan kedua membuat kontrak menjadi “dapat 
dibatalkan”, sedangkan kegagalan untuk memenuhi syarat ketiga dan keempat membuat 
kontrak menjadi batal demi hukum. Pembatalan kontrak yang “dapat dibatalkan” hanya 
dapat dikukuhkan melalui putusan hakim (lewat putusan pengadilan), sedangkan kontrak 
yang batal demi hukum tidak memiliki akibat hukum apapun, karena itu kontrak tersebut 
tidak menciptakan hubungan hukum antara para pihak.153 Dalam rezim KUH-Perdata, 
hubungan kerja diatur dalam Bab VIIA tentang Perjanjian Kerja. 

153 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa, 1987), hal. 17. Lihat juga, Adrian Sutedi, op.cit., hal. 45-46.

Ketentuan dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan mengadopsi dari Pasal 1320 KUH-Perdata 
yang menentukan sebagai berikut :

a. Kesepakatan. Dalam hubungan kerja, kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha 
haruslah bebas. Dalam arti tidak terdapat elemen penipuan, paksaan dan kekhilafan. 
Dalam kenyataannya, bagi kebanyakan pekerja yang berketerampilan rendah, mereka 
tidak memiliki kebebasan berkehendak dalam menentukan syarat dan kondisi kerja. 
Pekerja yang berketerampilan rendah hanya memiliki tenaga untuk mendapat 
pekerjaan sehingga membuat posisi mereka menjadi lemah;

b. Kecakapan hukum. Kecakapan hukum berarti bahwa pekerja secara fi sik dan mental 
mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan kontrak kerja. Dalam undang-undang 
ketenagakerjaan, batas usia bekerja bagi anak-anak adalah 14 tahun. Dalam hal ini, 
perlu adanya persetujuan dari wali atau orang tua si anak;

c. Suatu hal tertentu. Di sini dibutuhkan objek spesifi k yang telah ditentukan. Dalam 
kontrak kerja, perlu disebutkan secara spesifi k mengenai pekerjaan yang akan 
dilakukan.

d. Faktor penyebab yang sah. Hal ini mengarah kepada sifat pekerjaan yang dapat 
dilakukan atau tidak, apakah pekerjaan itu sesuai dengan hukum dan moral.
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Undang-undang Ketenagakerjaan menggantikan rezim KUH-Perdata, di mana dalam KUH-
Perdata masalah ketenagakerjaan diatur dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja. Undang-
undang ketenagakerjaan mengadopsi aspek kecakapan hukum dan kesepakatan para 
pihak sebagai prinsip dalam mendefi nisikan aspek subjek hukum, sementara itu aspek 
objek untuk menentukan hubungan kerja.154 Kontrak kerja didefi nisikan sebagai perjanjian/
persetujuan antara pengusaha dengan pekerja, yang menentukan syarat dan kondisi kerja, 
hak dan kewajiban di antara para pihak.155 Kontrak kerja menjadi dasar bagi hubungan 
hukum antara pengusaha dan pekerja yang memiliki unsur kerja, upah dan perintah.156

Kontrak:

Tiga elemen hubungan kerja :

a. Pekerjaan, dalam hubungan kerja terdapat pekerjaan/tugas tertentu yang harus 
dijalankan oleh pekerja;

b. Upah/gaji, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah atas pekerjaan 
yang dilakukan oleh pekerja dan pekerja memiliki hak untuk mendapat upah;

c. Perintah/instruksi. Dalam hubungan kerja harus terdapat unsur perintah, yang berarti 
bahwa pengusaha memiliki hak untuk memberi perintah kepada para pekerjanya 
dan pekerja berkewajiban melakukan pekerjaan mereka.

Sumber: Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktek, 
(Bandung : Alumni 2011), hal. 35.

Kontrak kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan.157 Kontrak tertulis minimal 
harus memuat ketentuan berikut ini:

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pemberi kerja;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Lokasi pekerjaan

e. Besar upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja;

g. Kapan mulai kerja dan masa berlakunya perjanjian kerja.

h. Tempat dan tanggal pembuatan perjanjian; dan tanda tangan para pihak.

Undang-undang Ketenagakerjaan menguraikan dua jenis kontrak kerja, yaitu kontrak 
kerja untuk waktu tertentu dan kontrak kerja untuk waktu tidak tertentu.158 Pada tahun 
2004, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Keputusan Nomor KEP 
100/MEN/VI/2004 tentang Prosedur Kontrak Kerja untuk Waktu Tertentu. Di samping 
itu, Depnakertrans juga mengeluarkan Keputusan Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 tentang 
Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan Keputusan Nomor 220/

154 Indonesia, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 52 ayat (1).

155 Ibid. Pasal 1 angka (14).

156  Ibid., Pasal 1 angka (15).

157 Ibid., Pasal 51 ayat (1).

158 Ibid., Pasal 56 ayat (1).
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MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 
Perusahaan Lain. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai norma jabaran (peraturan 
perundang-undangan pelaksanaan) yang mengatur lebih jauh tentang kontrak kerja. 

Di samping kontrak perorangan, undang-undang juga mengakui, dalam keadaan tertentu 
menurut undang-undang, perusahaan dapat membuat kontrak kerja bersama. Pasal 1 
angka (21) Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan:

“Kontrak kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan 
antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh 
yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 
memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Berdasarkan masa kerja, undang-undang membagi kontrak kerja ke dalam dua kategori 
yaitu yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja 
untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).159 PKWT dibuat dalam bentuk tertulis. Kegagalan 
untuk memenuhi persyaratan (ketentuan), maka kontraknya berubah menjadi PKWTT.160 
Dalam PKWT, tidak dapat memasukkan masa percobaan kerja sebagai syarat kerja 
dan PKWT tidak dapat digunakan untuk tugas (pekerjaan) yang memiliki karakteristik 
permanen/tetap.161 PKWT hanya dapat dibuat untuk tugas (pekerjaan) tertentu yang 
berdasarkan karakteristiknya, dapat diselesaikan untuk jangka waktu tertentu. Undang-
undang menguraikan beberapa karakteristik pekerjaan yang selesai dalam jangka waktu 
tertentu sebagai berikut:162

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan 
paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 
tambahan.

PKWT dibatasi untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun.163 Pada tahun 2004, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Prosedur Kontrak 
Kerja untuk Waktu Tertentu. Norma-norma dalam Keputusan Menteri tersebut memberikan 
ketentuan yang lebih rinci terkait dengan PKWT. Sebagai contoh, peraturan ini juga 
mengatur pekerja harian lepas, di mana ditentukan bahwa pekerja harian lepas bekerja 
untuk melakukan tugas kurang dari 21 hari, dan jika lebih dari 21 dan diberi upah selama 3 
(tiga bulan) berturut-turut, maka otomatis menjadi pekerja tetap.

159 Ibid., Pasal 56.

160  Ibid., Pasal 59 ayat (2).

161  Ibid., Pasal 58 ayat (1) dan (2).

162  Ibid., Pasal 59 ayat (1).

163  Ibid., Pasal 59 ayat (4).
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Dalam PKWTT, perjanjian harus berbentuk tertulis, dalam hal perjanjiannya tidak tertulis, 
pengusaha (majikan) wajib membuat surat pengangkatan164 yang memuat setidak-
tidaknya:

a. Nama dan alamat pekerja;

b. Waktu mulai bekerja;

c. Jenis pekerjaan;

d. Upah.

Di samping itu, PKWTT akan berakhir apabila:165

a. Pekerja meninggal dunia;

b. Berakhirnya kontrak kerja ditentukan dalam perjanjian bersangkutan;

c. Penjatuhan putusan pengadilan dan/atau lembaga penyelesaian sengketa yang fi nal 
dan mengikat;

d. Adanya suatu kondisi, yang ditentukan dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, 
atau kontrak kerja bersama yang menyebabkan hubungan kerja menjadi berakhir.

Selain kontrak individual tersebut, hubungan kerja juga dapat didasari oleh Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB), yaitu perjanjian yang dibuat antara organisasi serikat pekerja/gabungan 
serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.166 Masa berlaku PKB paling 
lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan 
tertulis antara pengusaha (majikan) dengan serikat pekerja.167 Norma PKB mengatur 
mengenai standar upah, laba dan jaminan kesehatan yang diterapkan dalam perusahaan. 
Standar kontrak kerja perorangan tidak boleh lebih rendah dari standar yang ditentukan 
dalam PKB. Sebagai contoh, apabila PKB menetapkan upah minimum Rp. 1.700.000,- maka 
kontrak perorangannya tidak boleh menentukan lebih rendah dari Rp. 1.700.000,- 168 
(Diskusi Mengenai Tata Cara Pembentukan dan Perumusan PKB telah didiskusikan dalam 
Topik 3)

Terlepas dari bentuk hubungan kerja yang langsung seperti yang didiskusikan di atas, UU 
Ketenagakerjaan juga mengakomodasi bentuk tidak langsung dalam hubungan kerja, 
melalui model kerja alih daya (outsourcing). Dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan dinyatakan 
“perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang 
dibuat secara tertulis”. Hubungan kerja terjadi antara pekerja dan perusahaan alih daya, 
bukan pada perusahaan pemberi kerja. Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan 
alih daya dapat didasarkan pada kontrak kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau dengan 
kontrak kerja dengan waktu tidak teretentu (PKWTT), apabila memenuhi persayaratan 
sebagaimana dimaksud Pasal 59.169 Pada prakteknya, pola alih daya telah berdampak 
negatif pada pekerja yang bekerja dengan model ini, terutama, terkait dengan isu keamanan 
kerja.170 Pada tahun 2011, Didik Suprijadi (APM2L) mengajukan permohonan judicial review 

164 Ibid., Pasal 63 ayat (1).

165 Ibid., Pasal 61 ayat (1).

166 Ibid., Pasal 166.

167 Ibid., Pasal 123.

168 Ibid., Pasal 54.

169  Ibid, Pasal 65 ayat (7)

170 Ibid
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terhadap Pasal 59, 64, 65, & 66 UU Ketenagakerjaan kepada Mahakamah Konstitusi, bahwa 
pasal-pasal tersebut tidak konstitusional. Merespon permohonan tersebut, MK menolak 
permohonan APM2L untuk membatalkan Pasal 59,171 namun mengabulkan sebagian 
permohonan pada Pasal 64, 65 & 66 sebagai tidak konstitusional bersyarat, yang memiliki 
pengertian bahwa konstitusionalitas dari pasal tersebut terjamin jika implementasi 
dari pasal tersebut sesuai dengan keputusan MK ini.172 Di dalam pertimbangannya MK 
mengembangkan dua model perlindungan bagi pekerja alihdaya. Pertama, hubungan 
kerja antara pekerja alih daya dan perusahaan alih daya tidak bisa didasarkan pada model 
PKWT, bentuk kontrak kerjanya didasarkan pada PKWTT. Kedua, jika model perjanjian kerja 
masih menggunakan PKWT, maka pekerja harus dilindungi berdasarkan prinsip pengalihan 
tindakan perlindungan bagi pekerja (Prinsip TUPE). Sehingga, jika perusahaan pemberi 
kerja mengalihkan pekerjaan kepada pekerjaan alih daya lainnya, maka perusahaan alih 
daya baru wajib untuk mempekerjakan pekerja alih daya yang sudah ada. Di samping 
itu, jika pekerja diberhentikan dikarenakan hal tersebut, maka pekerja alih daya memiliki 
legalitas hukum untuk mengajukan gugatan kepada PHI melalui kewenangan sengketa 
kepentingan.173 Di samping itu, Pengadilan juga menegaskan pentingnya Pasal 64 ayat (4) 
juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU ketenagakerjaan, yang mengatur tentang kesetaraan 
tunjangan dan kesejahteraan antara pekerja outsource dengan pekerja tetap di Perusahan 
Pengguna. 

171 Point 3.13, Ibid

172  Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekjen MK), 2011, 144

173  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, hlm. 

Banyak UU ketenagakerjaan nasional mengatur tentang hubungan kerja, khususnya 
yang terkait dengan cakupannya. Walaupun ada kesamaan tertentu, namun tidak 
semua UU ketenagakerjaan nasional menyediakan cakupan yang luas dan adil terkait 
persoalan ini. Sebagian ketentuan mengatur tentang kontrak kerja sebagai kontrak 
khusus, defi nisinya, para pihak dan kewajiban masing-masing. Sementara ketentuan 
lain dimaksudkan untuk memfasilitasi pengakuan terhadap keberadaan hubungan kerja 
dan menetapkan mekanisme administratif dan judisial untuk memantau apakah UU ini 
dipatuhi dan ditegakkan .

Secara umum, hubungan kerja menciptakan hubungan yang sah antara seseorang 
yang melaksanakan pekerjaan dengan mereka yang ia bantu dengan imbalan upah, 
berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan UU dan praktek nasional.

Beberapa UU menetapkan kontrak kerja sebagai kerangka kerja untuk hubungan ini, 
serta menyediakan defnisi tentang pekerja dan pengusaha. Seorang kontraktor atau 
agen penyalur tenaga kerja dapat dimasukkan dalam defi nisi pengusaha, dan UU dapat 
menerapkan kewajiban tertentu terhadap pengguna jasa kontraktor atau agen tersebut. 
Di berbagai negara, UU menetapkan defi nisi kontrak kerja secara substantif, diungkapkan 
dengan cara yang dapat menetapkan faktor-faktor yang membentuk kontrak kerja dan 
apa yang membedakannya dari kontrak sejenis lainnya. Namun di negara-negara lain, 
UU tidak mengatur secara rinci dan tugas untuk menentukan keberadaan kontrak kerja 
dibiarkan mengacu pada hukum kasus.
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Defi nisi substantif

UU yang mengatur tentang defi nisi substantif biasanya menetapkan bahwa kontrak 
kerja adalah perjanjian di mana seseorang akan melaksanakan pekerjaan untuk orang 
lain dengan memperoleh imbalan upah, sesuai persyaratan tertentu. Beberapa faktor 
tertentu digunakan untuk menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak kerja 
atau bukan; keterangan tentang faktor-faktor ini bervariasi dalam penjelasannya maupun 
rincian informasinya dari satu negara ke negara lain.

Di Argentina dan El Salvador, misalnya, UU menetapkan bahwa pekerjaan dilakukan 
dalam kondisi ketergantungan pada pengusaha; di Chile, istilah yang digunakan adalah 
ketergantungan dan subordinasi; di Panama, subordinasi atau ketergantungan; di Kolombia, 
ketergantungan atau subordinasi secara terus-menerus; di Kosta Rika, ketergantungan 
secara permanen dan arahan lannsung atau arahan yang didelegasikan; di Nikaragua, 
subordinasi terhadap pengusaha; di Meksiko dan Peru, pekerjaan subordinasi; dan di 
Venezuela, pekerjaan untuk orang lain dalam kondisi ketergantungan terhadap orang 
tersebut.4 Di Perancis, hukum kasus menemukan bahwa kontrak kerja ada bila pekerjaan 
dilakukan dalam kondisi subordinasi terhadap seorang pengusaha. UU lain mengacu 
pekerjaan sesuai peraturan internal atau berdasarkan panduan pengusaha ….

Faktor yang paling umum digunakan untuk menentukan apakah pekerjaan dilakukan 
berdasarkan kontrak kerja adalah ketergantungan dan subordinasi, atau pekerjaan 
dilakukan atas arahan, otoritas, pengawasan atau kendali pengusaha, atau atas perintah 
atau instruksi pengusaha atau untuk kepentingan pengusaha. Beberapa sistem hukum 
menggunakan istilah ketergantungan dan subordinasi secara bergantian atau bersamaan, 
dengan arti yang berbeda atau sinonim….

Di Kosta Rika dan Panama UU membolehkan tingkatan subordinasi tertentu, karena 
ia mengakui bahwa hubungan kerja mungkin ada walaupun dalam kasus subordinasi 
‘minimal’ atau ‘lemah’. 

UU ketenagakerjaan di beberapa negara mengatur tidak saja kontrak kerja tapi juga 
hubungan kerja, yang dipahami sebagai pelaksanaan pekerjaan, tanpa memandang sifat 
perjanjian di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dalam UU suatu negara, kontrak 
kerja ditempatkan dalam konteks hubungan kerja yang lebih luas … 

Defi nisi deskriptif

Di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang punya hukum umum, kontrak 
kerja dijelaskan secara sederhana, tanpa mengacu pada faktor-faktor yang menjadi ciri 
khas kontrak kerja. Di Kenya, kontrak kerja ditetapkan sebagai kontrak di mana seseorang 
sepakat untuk melayani pengusaha; di Nigeria, sebagai perjanjian seorang pekerja untuk 
melayani majikan; di Lesotho dan Indonesia, sebagai kontrak antara seorang pengusaha 
dengan pekerja; di Irlandia dan Selandia Baru, sebagai kontrak jasa; dan di Republik 
Korea, sebagai kontrak di mana seseorang melakukan pekerjaan untuk memperoleh 
upah.13 Kontrak kerja ditetapkan di Kamboja dan China sebagai kontrak antara seorang 
pekerja dengan seorang majikan di mana dijalin hubungan kerja. Di Malaysia kontrak 
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jasa ditetapkan sebagai perjanjian di mana seseorang sepakat untuk merekrut orang 
lain untuk bekerja sebagai pekerja dan pekerja tersebut sepakat untuk melayani pemberi 
kerjanya. 

Namun, di negara-negara yang UU nya tidak punya defi nisi yang substantif tentang 
hubungan kerja atau kontrak kerja, mereka mungkin punya ketentuan yang memberi 
persyaratan yang jelas di mana seorang pekerja terikat melalui hubungan atau kontrak 
kerja tersebut. Sebagai contoh, ketentuan yang mengatur tentang tugas-tugas pekerja 
biasanya mencakup kewajiban untuk menghormati perintah dan instruksi pemberi kerja, 
yang menjadi ciri khas pekerjaan berupah, dan ini merupakan indikator penting untuk 
menentukan keberadaan kontrak kerja. 

9.3.  PARA PIHAK

Sebagai sebuah hubungan keperdataan, hubungan kerja merupakan hubungan hukum 
bersegi dua, di mana dua subjek hukum saling mengikatkan diri, yang menimbulkan hak 
dan kewajiban hukum di antara kedua belah pihak. 

Dalam hubungan kerja, dua subyek tersebut diidentifi kasi oleh UUK sebagai pekerja dan 
pemberi kerja. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain.174 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 
hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.175 

Dalam hubungan keperdataan, syarat sah perjanjian yang dijadikan dasar untuk sebuah 
hubungan hukum, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau khusus untuk perjanjian kerja 
diatur di dalam Pasal 52 UUK. Dari 4 syarat sah perjanjian tersebut, 2 syarat sah perjanjian 
teratas merupakan syarat subyektif. Syarat subyektif ini merupakan pengaturan terhadap 
subyek yang melakukan perjanjian. Syarat subyektif dari sahnya sebuah perjanjian adalah: 
kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 
melawan hukum.176 

Pada sisi pekerja, sebuah perjanjian kerja dapat dikatakan sah apabila pekerja dalam 
melakukan perjanjian tersebut tidak dalam tekanan, dalam artian terdapat kebebasan 
kehendak dari pekerja untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja tersebut. Hal lainnya 
adalah pekerja harus merupakan subyek hukum yang cakap untuk mengikatkan diri dalam 
perjanjian. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, terdapat beberapa kondisi di mana subyek 
hukum dikatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan:

1. Orang-orang yang belum dewasa;

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;

174 RepublikIndonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 

175 ibid. 

176  Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Jakarta: Alumni, 1996), hal. 98
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3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 
pada umumnya semua orang kepada siap undang-undang telah melarang membuat 
persetujuan-persetujuan tertentu. 

Di dalam Pasal 330 KUHPerdata, ditentukan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum menikah. 
Namun demikian, di dalam UUK hubungan kerja dapat pula dilakukan oleh Anak berumur 
13 tahun sampai dengan 15 tahun. Namun demikian, hubungan kerja ini hanya dapat 
dilakukan atas seizin orang tua atau wali dan perjanjian kerja dilakukan antara pengusaha 
dengan orang tua atau wali.177

Pada pemberi kerja, sebagaimana dinyatakan di atas. Pemberi kerja merupakan orang 
perorangan, badan hukum dan badan hukum lainnya. Ketiga konsep tersebut mewakili 
konstruksi hukum yang berbeda. Dalam sudut pandang hukum perusahaan, pemberi kerja 
tersebut dapat dibagi ke dalam 2 kategori pemberi kerja, yakni pemberi kerja non-badan 
hukum dan pemberi kerja berbadan hukum. 

177 Pasal 69 ayat (2) huruf a dan b, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Non-Badan Hukum  dan Badan Hukum

Dalam hukum perusahaan, terdapat dua pembagian dari pelaku usaha (legal entity), 
yakni, pelaku usaha non badan hukum dan badan hukum. Pelaku usaha non badan 
hukum merupakan pelaku usaha yang tidak memisahkan harta kekayaannya dengan 
usaha yang dilakukan. Sedangkan pelaku usaha badan hukum ialah pelaku usaha yang 
memisahkan harta kekayannya dengan usaha yang dilakukan. Konsekuensi hukum dari 
pembagian ini terletak pada pertanggungjawaban hukum dari masing-masing pelaku 
usaha, jika pelaku usaha non-badan hukum maka pertanggungjawabannya adalah 
mutlak sampai dengan harta kekayaan pribadi. Sedangkan pelaku usaha badan hukum, 
memiliki pertanggung jawaban terbatas di mana harta kekayaan yang dimilikinya hanya 
sampai pada jumlah harta kekayaan yang dipisahkan sebagai harta kekayaan yang 
diserahkan kepada badan hukum tersebut.

Bentuk Usaha Non-Badan Hukum :

Persekutuan Perdata ;

Persekutuan Perdata  dengan Firma; dan

Persekutuan Komanditer.

Bentuk Usaha Badan Hukum :

Perusahaan Terbatas ;

Yayasan ; 

Perkumpulan; dan

Koperasi 
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9.3.1  Pemberi Kerja Non-Badan Hukum 

Orang perorangan merupakan subyek hukum pribadi yang cakap secara hukum untuk 
membuat sebuah perikatan. Selain orang persorangan secara individual, dua atau lebih 
orang perorangan ini juga dapat mengikatkan diri secara bersama-sama untuk membentuk 
persekutuan keperdataan. Pada Pasal 1618 KUHPerdata, persekutuan adalah suatu perjanjian 
dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam 
persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk persekutuan keperdataan, yakni persekutuan perdata, 
persekutuan dengan fi rma, dan persekutuan komanditer. Persekutuan perdata merupakan 
bentuk umum (generik) dari persekutuan keperdataan. Secara umum, bentuk persekutuan 
ini adalah persekutuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk 
melakukan aktivitas usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Salah satu yang 
membedakan dengan persekutuan perdata atau perkumpulan pada umumnya adalah 
kewajiban hukum bagi para sekutu untuk memasukan modal ke persekutuan (inbreng).178 
Pada prinsipnya, hubungan hukum antar sekutu dalam persekutuan adalah bersifat 
individual, di mana individu-individu tersebut tidak dapat bertindak atas nama persekutuan 
tanpa adanya persetujuan dari para sekutu lainnya. Jika kemudian, salah seorang sekutu 
melakukan tindakan tanpa persetujuan sekutu lainnya, maka risiko dan segala hutang 
menjadi tanggung jawab sekutu tersebut.179 Demikian halnya dengan hubungan kerja, 
di mana hubungan hukum hanya terjadi pada individu persekutuan yang mengikatkan 
perjanjian tersebut, kecuali salah seorang sekutu tersebut dikuasakan oleh sekutu-sekutu 
lainnya untuk mengikatkan diri tersebut.180      

Persekutuan dengan fi rma merupakan persekutuan yang memiliki kekhususan tertentu. 
Jika persekutuan perdata hanya beruang lingkup untuk melakukan tindakan spesifi k 
(waktu tertentu dan tidak secara terus menerus), maka persekutuan fi rma ditujukan secara 
sebaliknya. Terdapat 2 unsur mutlak dari fi rma yang harus dipenuhi menjalankan perusahaan 
dan dengan nama bersama. Selain kedua unsur tersebut, terdapat unsur pembeda yang 
sifatnya subtansial, di mana hukum akan mengidentifi kasi persekutuan perdata yang ada 
merupakan persekutuan dengan fi rma, yakni sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 18 
KUHDagang, yaitu para sekutu memiliki tanggung jawab secara bersama-sama (tanggung 
renteng) atas segala perikatan dari persekutuan tersebut.181 

Bentuk persekutuan keperdataan lainnya adalah persekutan komanditer, berbeda dengan 
persekutuan dengan fi rma. Dalam persekutuan komanditer, para sekutu terdiri dari dua 
jenis sekutu yakni sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer ialah 
sekutu-sekutu yang memasukan modal, sedangkan sekutu komplementer merupakan 
sekutu-sekutu pelaksana. Pembedaan kedua konsep ini penting untuk mengidentifi kasi 
pertanggung jawaban hukum kepada pihak ketiga dari persekutuan. Sekutu komanditer 
hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer untuk menyerahkan kewajiban 
penyetoran modal. Sehingga, dapat dikatakan sekutu-sekutu komanditer hanya 

178 Pasal 1625 KUHPerdata, Ps 1625

179 Ibid., Ps 1642

180  Ibid., Ps. 1645

181 Prof. Soekardono,., Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press:1983), hal 70.
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bertanggung jawab secara intern saja182 Pertanggung jawaban sekutu komanditer hanya 
terbatas pada pertanggungjawaban sejumlah harta yang disetorkan sebagai modal.183 
Sedangkan sekutu komplementer (pengurus), memiliki kuasa hukum untuk melakukan 
pengurusan dan mewakili persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini menyebabkan, 
pertanggung jawaban sekutu komplementer jatuh pada ketentuan Pasal 18 KUHDagang, 
di mana sekutu komplementer memiliki tanggung jawab keperdataan secara tanggung 
renteng dan pribadi. 

9.3.2  Pemberi Kerja Berbadan Hukum

Salah satu ciri hukum utama dari badan hukum adanya harta kekayaan yang dipisahkan 
antara harta kekayaan lembaga dengan orang perorang/pemilik yang melaksanakan 
kegiatan usaha/kegiatan sosial dengan badan hukum tersebut. Pemisahaan harta kekayaan 
ini menjadi penting dari sisi hukum, karena memberikan batasan pertanggungjawaban 
hukum antara lembaga dengan orang perorangan. Terdapat 4 bentuk badan hukum yang 
dikenal di dalam hukum Indonesia, yakni, Perusahaan Terbatas , Koperasi , Perkumpulan dan 
Yayasan . Pembedaan antara ke 4 bentuk tersebut didasarkan pada struktur keorganisasian 
dan pengambilan keputusan serta tujuan dari organisasi badan usahanya.

Perusahaan Terbatas  merupakan bentuk paling lazim yang digunakan, bagi pemberi 
kerja yang menjalankan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan Terbatas 
didefi nisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang 
ini.184 Pertanggung jawaban dari pemilik saham hanya terbatas pada kepemilikan saham 
pada PT  yang disertakan, kecuali dalam beberapa hal di mana adanya itikad buruk dan 
belum selesainya prosedur pembentukan kelembagaan PT  (piercing the corporate veil).185

Struktur kelembagaan PT  terdiri dari 3 lembaga yang disebut sebagai organ perseroan, 
yakni, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.186 Rapat 
Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang 
tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam 
undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (AD/ART).187

Direksi adalah orang perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroran serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar.188 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang 
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 
dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.189

182 Ibid, hal. 111

183  Pasal 20, Par.3 KUHDagang. Ps. 20 par 3.

184 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ps. 11 angka 1.

185 Ibid.,Ps. 3 ayat (1) dan (2), 

186 Ibid.,Ps. 1 angka 3, 

187  Ibid.,Ps.1 angka 4,

188  Ibid.,Ps. 1 angka 5, 

189 Ibid.,Ps.1 angka 6, 
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Dari ketiga kelembagaan tersebut, kedudukan RUPS memiliki kedudukan yang tinggi 
sebagai forum pengambilan keputusan Perseroan. Dewan Komisaris merupakan perwakilan 
RUPS di dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi, yang melakukan pengurusan 
terhadap kerja-kerja Perseroan. 

Koperasi  merupakan bentuk lain dari badan hukum. Berbeda dengan PT  yang kepemilikan 
badan hukum terdiri atas saham-saham, dalam Koperasi kepemilikan badan hukum 
didasarkan pada keanggotaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.190 
Struktur Koperasi terbagi ke dalam 3 (tiga) perangkat, yakni, Rapat Anggota, Pengurus dan 
Pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi, 
yang memiliki kewenangan untuk menetapkan:191

Anggaran dasar;• 

Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;• 

Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;• 

Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan • 
laporan keuangan;

Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas;• 

Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan • 
laporan keuangan;

Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;• 

Pembagian sisa hasil usaha; dan• 

Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi• 

Pengurus merupakan anggota Koperasi  yang dipilih dalam Rapat Anggota, yang 
bertindak sebagai kuasa anggota. Dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Anggota, pengurus 
bertugas:192

Mengelola koperasi dan usahanya;• 

Mengajukan rencana kerja rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja • 
koperasi;

Menyelenggarakan Rapat Anggota;• 

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;• 

Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan invetaris secara tertib; dan• 

Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.• 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pengurus berwenang:193

Mewakili koperasi•   di dalam dan di luar pengadilan;

Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota • 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; dan

190 Ibid.,Ps.1 angka 1, 

191 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ps. 3 

192  Ibid.,Ps.30 ayat (1), 

193  Ibid.,Ps.30 ayat (2), 
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Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi•   sesuai 
dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat pengelola atas 
dasar persetujuan Rapat Anggota. Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus 
merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.194

Pengawas merupakan anggota Koperasi  yang dipilih pada saat Rapat Anggota. Pengawas 
memiliki tugas.195

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan • 
Koperasi ; dan

Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.• 

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Pengawas berwenang untuk:196

Meneliti catatan yang ada pada Koperasi•  ; dan

Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.• 

Bentuk badan hukum ketiga adalah perkumpulan. Perkumpulan merupakan bentuk badan 
hukum yang bertujuan untuk tujuan non ekonomi. Seperti perkumpulan minat, perkumpulan 
sepak bola dan lain sebagainya. Walaupun tujuan dari perkumpulan didasarkan pada 
ikatan-ikatan yang sifatnya non-ekonomi, perkumpulan merupakan badan hukum yang 
harta kekayaan perkumpulan terpisah dengan harta kekayaan anggota perkumpulan 
ataupun pengurus perkumpulan. Perkumpulan merupakan badan hukum penuh yang 
dapat melakukan tindakan keperdataan, dengan tidak megurangi peraturan-peraturan 
umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara 
tertentu.197

Pada dasarnya, pengikatan terhadap pihak ketiga dilakukan oleh pengurus perkumpulan 
atas nama perkumpulan demi kemanfaatan dari perkumpulan dan atas persetujuan anggota 
perkumpulan. Namun demikian, bila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dipenuhi maka 
tanggung jawab keperdataan jatuh pada pengurus perkumpulan.198 

Bentuk terakhir dari badan hukum ialah Yayasan . Yayasan merupakan badan hukum yang 
terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu 
di bidang sosial, keagamaan, dan kemanuasiaan yang tidak mempunyai anggota.199 Tujuan 
yayasan bersifat sosial. Struktur Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 
Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan sebagai berikut:200

Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;• 

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;• 

Penetapan kebijakan umum Yayasan•   berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan•  ; dan 

194 Ibid.,Ps.33, 

195 Ibid.,Ps.38, 

196 Ibid.,Ps.39, 

197 KUHPerdata, Ps.1654 .

198 KUHPerdata.Ps. 1655

199 Republik Indonesia. Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentanh Yayasan.Ps. 1 angka 1 

200  Ibid. Ps. 28



294 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan•  .

Organ kedua dari Yayasan  adalah Pengurus. Pengurus memiliki bertanggungjawab untuk 
kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar 
pengadilan201 Pengawas merupakan organ yayasan yang melakukan pengawasan serta 
memberi nasehat kepada Pengurus dalam menkalankan kegiatan Yayasan. 

Hubungan kerja antara Pembina dan Pengurus serta Pembina dan Pengawas, merupakan 
hubungan fi dusiari , seperti hubungan direktur dengan Perseroan. Hal ini terlihat dalam 
Pasal 34 dan 45 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , di mana dinyatakan bahwa 
dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus/Pengawas tidak 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau 
atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat 
membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut. 

Sehingga dalam hal terjadi sengketa hubungan industrial antara Yayasan  dengan pengurus 
atau Yayasan dengan pengawas, hubungan yang terjadi bukan merupakan hubungan 
kerja, namun hubungan keperdataan fi dusiari  yang kewenangan memutus sengketanya 
merupakan kompetensi Pengadilan biasa.

9.4  SIFAT HUBUNGAN KERJA 

Hubungan kerja adalah hubungan sah yang lahir dari kontrak kerja. Mengacu kepada Pasal 
1 angka (15) Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara 
pengusaha dengan pekerja berdasarkan kontrak kerja, yang mengandung 3 (tiga) elemen 
yaitu pekerjaan, upah, dan perintah.

Imam Soepomo menjelaskan bahwa unsur pekerjaan adalah kewajiban dari pekerja 
kepada pengusaha dan hak pengusaha untuk memberikan perintah (instruksi) kepada 
pekerja mengenai bagaimana dan apa yang diharapkan dari pekerjaan yang dilakukan.202 
Atas pekerjaan yang dilakukan pekerja, pekerja berhak menerima upah dan pengusaha 
berkewajiban membayar hak-hak pekerja.203 Di samping unsur-unsur tersebut, lamanya 
pekerjaan juga merupakan unsur penting yang membentuk hubungan kerja.

a. Pekerjaan
 Eksistensi pekerjaan merupakan unsur penting pertama dari hubungan kerja. Pada 

prinsipnya, tidak ada pembatasan dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan 
pekerja. Namun, jenis pekerjaan perlu memenuhi hukum yang berlaku, kesusilaan dan 
ketertiban umum.

b. Perintah
 Dalam hubungan kerja, posisi pengusaha adalah lebih tinggi. Karena itu, pengusaha 

berhak memberikan panduan dan perintah yang terkait dengan pekerjaan. Kedudukan 
pekerja adalah dalam posisi untuk menerima perintah untuk melakukan pekerjaannya. 

201 Ibid.,Ps.35, 

202 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta : Djambatan, 1992), hal. 52.

203  Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta : Djambatan, 1992), hal. 52.
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Karena itu, karakteristik ini menunjukkan adanya hubungan subordinat antar pengusaha 
dan pekerja. Hal ini menjadi dasar bagi pengusaha untuk membentuk peraturan 
perusahaan yang harus dipenuhi oleh pekerja. 

 c. Upah
 Upah merupakan hak pekerja, sebagai keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh pekerja. Upah harus dibayarkan dalam bentuk uang. Prinsip-prinsip yang dibangun 
dalam pengupahan adalah bahwa pekerja memiliki kebebasan terhadap uang mereka, 
tanpa adanya campur tangan penguasa. 

d. Masa kerja.
 Masa kerja penting untuk menentukan sifat dari jenis kontrak kerja yang memiliki 

konsekuensi hukum berbeda-beda. Terkait dengan ini, UU Ketenagakerjaan mengenal 
dua bentuk kontrak kerja, yakni, kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) dan kontrak kerja 
waktu tidak tertentu (PKWTT).

Selain unsur-unsur tersebut di atas, hubungan kerja juga perlu memenuhi persayaratan 
materiil dan formal. Syarat-syarat tersebut yaitu:204

a. Syarat Materiil 

 Berdasarkan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, ditentukan :

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Keempat unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, yang berarti seluruhnya wajib dipenuhi. 
Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan subjektif, di mana jika perjanjiannya 
gagal untuk memenuhi syarat subjektif tersebut, maka status perjanjian menjadi dapat 
dibatalkan. Dalam hal ini, perjanjian masih tetap berlaku sebelum dibatalkan melalui putusan 
hakim. Kedua persyaratan terakhir diciptakan sebagai persyaratan objektif, di mana jika 
gagal untuk memenuhi syarat tersebut, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Dalam 
hal ini, perjanjian tidak mengikat sejak permulaan dan dianggap tidak pernah ada. Karena 
itu, semua kondisi yang telah terjadi harus dikembalikan seperti sediakala. 

b. Syarat formal.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Syarat tersebut meliputi :

a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pemberi kerja;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Lokasi pekerjaan

e. Besar upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja;

204 Adrian Sutedi, op.cit., hal. 45.
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g. Tanggal mulai kerja dan masa berlakunya perjanjian kerja;

i. Tempat dan tanggal kontrak kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak.

Aspek prosedural sangat penting, khususnya dalam proses pembuktian. Apabila prosedur 
gagal dilengkapi sesuai persyaratan di atas, maka kekuatan pembuktian menjadi lemah 
dalam proses peradilan.

Salah satu aspek penting dari hubungan kerja adalah adanya unsur perintah. Unsur perintah 
ini merupakan aspek penting untuk membedakan hubungan kerja dengan hubungan 
kerja fi dusiari  (hubungan kepercayaan). Kedua hubungan tersebut memiliki konsekuensi 
hukum yang berbeda, walaupun jika dilihat dalam praktek hubungan tersebut memiliki 
kemiripan dengan adanya unsur-unsur seperti upah, pekerjaan dan masa kerja. Di dalam 
unsur perintah hubungan kerja, unsur perintah yang dimaksud adalah hubungan yang 
sifatnya sub-ordinat (atasan-bawahan), sedangkan unsur perintah tidak diketemukan di 
dalam hubungan kerja fi dusiari, di mana antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan 
memiliki sifat yang setara (partnership). Beberapa contoh di dalam hubungan fi dusiari, 
seperti, hubungan kerja konsultan dan hubungan kerja Direktur.

Dalam konstruksi hukum, pembedaan antara sifat hubungan tersebut, memiliki dampak 
signifi kan di mana hubungan kerja tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di 
dalam UUK. Sedangkan, hubungan fi dusiari  merupakan hubungan keperdataan biasa yang 
tunduk pada ketentuan-ketentuan di KUHPerdata atau dalam hubungan spesifi k, seperti 
Perusahaan dengan Direktur diatur di dalam Undang-Undang Perusahaan UU 40 Tahun 
2007 Tentang Perusahaan.

Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa pembedaan lebih lanjut antara hubungan kerja 
dan hubungan fi dusiari  dalam jabatan direktur, adalah sebagai berikut:205

1. Hubungan hukum antara seorang karyawan dengan manajemen perusahaan (yang 
disebut dengan hubungan kerja) adalah hubungan atasan-bawahan (dientsverhouding) 
atau hubungan yang bersifat sub-ordinasi (“atasan” kepada “bawahan”). Sedangkan, 
hubungan hukum antara anggota Direksi dengan owners atau RUPS adalah hubungan 
kepercayaan (fi duciary duties) dan pemberian amanat (legal mandatory), atau hubungan 
yang bersifat koordinasi (partnership), tidak ada atasan-bawahan.

2. Pada hubungan atasan-bawahan, ada unsur-unsur yang merupakan ciri hubungan 
kerja -yang tidak ada atau berbeda pada hubungan partnership (kesetaraan)-, yakni: 
adanya pekerjaan dan perintah (prestasi) serta adanya upah (kontra prestasi) (lihat 
pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003). Penjelasannya, sebagai berikut :

Pekerjaan yang dimaksudkan dalam hubungan kerja adalah • pekerjaan yang telah 
ditentukan spesifi kasinya dan lokasi (tempat kerja)-nya, bahkan ditentukan syarat 
jabatan atau spesialisasinya (lihat pasal 54 ayat [1] huruf c dan huruf d jo 
pasal 52 ayat [1] huruf c UU No. 13/2003). Sedangkan, anggota Direksi tidak 
ditentukan (spesifi k) pekerjaannya, akan tetapi secara general harus mengurus 
semua pekerjaan yang diamanatkan kepadanya -termasuk mewakili perseroan-, 
baik di dalam maupun di luar pengadilan (lihat pasal 98 ayat [1] UU No. 40 Tahun 
2007).

205 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4608/karyawan-diangkat-jadi-direksi
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Yang dimaksud • perintah dalam hubungan kerja adalah perintah yang tidak 
menimbulkan tanggung jawab langsung (vicarious liability) (lihat pasal 1 angka 
14 jo angka 4 UU No. 13/2003). Sedangkan “perintah” (pemberian amanat/
kepercayaan) pada hubungan hukum korporasi (partnership) adalah “perintah” 
dengan tanggung-jawab langsung (strict liability) (lihat pasal 97 ayat [1] dan ayat 
[3] UU No. 40 Tahun 2007);

Pada hubungan kerja, pembayaran upah karyawan adalah merupakan • imbalan dari 
pengusaha sesuai perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan -sebagai 
contra prestasi- atas suatu pekerjaan yang telah ditentukan (lihat pasal 1 angka 30 
jo pasal 90 ayat [1] dan pasal 91 ayat [1] jo pasal 89 ayat [1] UU No. 13/2003). 
Sedangkan, gaji anggota Direksi adalah merupakan pembayaran yang ditetapkan 
oleh RUPS sesuai dengan anggaran dasar (tanpa harus mengindahkan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengupahan) yang merupakan kontra prestasi 
atas amanat tugas/wewenang yang diemban sebagai pemegang legal mandatory 
(lihat pasal 96 ayat [1] UU No. 40/2007);

3. Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada karyawan, tidak dengan 
sendirinya berlaku terhadap anggota Direksi. Misalnya, hak yang terkait dengan 
kebijakan pengupahan, hak pesangon, hak cuti tahunan, cuti hamil dan melahirkan 
atau cuti gugur-kandung (bagi karyawati), serta hak-hak lainnya yang timbul dari UU 
No. 13/2003. Kecuali -telah- diperjanjikan dan/atau diamanatkan (secara tegas dan 
tertulis) dalam anggaran dasar untuk memberikan -atau memberlakukan beberapa/
sebagian ketentuan- hak-hak dimaksud.

4. Mekanisme penyelesaian perselisihan (permasalahan) antara seorang karyawan dengan 
management perusahaan, dilakukan –secara berjenjang- melalui mekanisme lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (termasuk Pengadilan Hubungan 
Industrial). Sedangkan, penyelesaian perselisihan antara anggota Direksi dengan 
RUPS atau organ perseroan lainnya, termasuk masalah confl ict of interest, diselesaikan 
melalui mekanisme beracara di peradilan umum atau mekanisme yang diperjanjikan/
diatur tersendiri (privatrecht)
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9.5. PERSPEKTIF INTERNASIONAL 

Masalah hubungan kerja merupakan agenda dalam Konferensi Ketenagakerjaan 
Internasional tahun 1997, 1998 dan 2003 dan telah dianalisa dalam Rapat Ahli tahun 
2000. Rekomendasi ILO no. 1981 tentang Hubungan Kerja yang diadopsi Konferensi 
Ketenagakerjaan Internasional tahun 2006 memberikan kesimpulan dari berbagai 
penelitian yang dilakukan terkait penetapan standar yang mencakup lebih dari 30 
penelitian nasional, hasil diskusi umum tentang cakupan hubungan kerja (2003) serta 
jawaban kuesioner secara terperinci yang diterima International Labour Offi ce dari 70 
negara lebih dan diringkas dalam dokumen latar belakang Konferensi ini. 

Persoalan tentang siapa yang punya atau tidak punya hubungan kerja – serta hak/
perlindungan apa yang diperoleh dari status tersebut - menjadi problematika dalam 
beberapa dekade terakhir ini akibat perubahan besar dalam organisasi pekerjaan serta 
kemampuan hukum dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Di seluruh dunia, 
hubungan kerja semakin sulit ditentukan dalam situasi di mana (a) hak dan kewajiban 
masing-masing pihak terkait tidak jelas, atau bila (b) ada upaya untuk menyembunyikan 
hubungan kerja tersebut, atau bila (c) ada kekurangan atau kesenjangan dalam kerangka 
hukum atau interpretasi atau aplikasinya. Ketentuan kontrak dapat menghapus 
perlindungan yang menjadi hak mereka. Pekerja tampak paling rentan menderita dari 
adanya pengaturan ini. Di samping itu, negara anggota ILO dan mitra sosial mereka 
menegaskan bahwa perekonomian global sudah seharusnya meningkatkan kebutuhan 
akan perlindungan bagi pekerja, setidaknya dari dampak UU nasional melalui pengaturan 
kontrak dan/atau pengaturan hukum lainnya. Dalam kerangka kerja penyediaan layanan 
transnasional, kita perlu menetapkan siapa yang dianggap pekerja dalam suatu hubungan 
kerja, hak-hak apa yang dimiliki pekerja tersebut, dan siapa pemberi kerjanya. 

Konferensi tahun 2006 ini mengakui peran panduan internasional untuk negara anggota 
terkait sarana untuk memperoleh perlindungan melalui UU dan praktek nasional—
perlindungan yang harus dapat diakses semua perempuan dan laki-laki

Rekomendasi ILO No. 198 mencakup:

  Perumusan dan penerapan kebijakan nasional untuk mengkaji, dengan interval yang 
tepat dan bila perlu, menjelaskan dan menyesuaikan cakupan UU dan peraturan 
terkait, untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi pekerja yang melaksanakan 
pekerjaan dalam konteks hubungan kerja;

 Penetapan – melalui serangkaian kriteria yang tepat - keberadaan hubungan kerja, 
berdasarkan fakta yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan upah pekerja, tanpa 
memandang bagaimana hubungan kerja ini dikarakteristikkan dalam pengaturan 
yang berbeda yang mungkin telah disepakati para pihak; dan

 Penetapan mekanisme yang tepat – atau pemakaian mekanisme yang sudah ada – 
untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja dan pengaturan pekerjaan agar 
dapat merumuskan penerapan dan pelaksanaan tindakan terkait hubungan kerja.

Sumber: ILO, The Employment Relationship: An Annotated Guide to ILO Recommendation 198, Geneva (2008)
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Lihat Rekomendasi ILO No. 198 dan Panduan Anotasi untuk Rekomendasi ILO No. 198 
terkait informasi tentang pendekatan internasional untuk menentukan hubungan kerja 
serta informasi tentang pendekatan komparatif dari negara-negara lain. (catatan untuk 
hakim – ini adalah pelengkap kurikulum)

Keberadaan PRT juga perlu disebutkan. Berdasarkan interpretasi terbaru UU ketenagakerjaan, 
pekerjaan PRT tidak diinterpretasikan secara sesuai dalam yurisdiksinya. Di bagian defi nisi 
UU ketenagakerjaan, UU ini membedakan antara bisnis ‘pengusaha’ dengan ‘pemberi kerja’, 
di mana hanya pengusaha yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan UU ini terkait 
perjanjian, upah minimum, lembur, jam kerja, waktu istirahat dan cuti. UU ini menetapkan 
‘pengusaha’ sebagai ‘individu, mitra atau badan hukum yang mengoperasikan perusahaan 
milik sendiri... [atau] perusahaan bukan milik sendiri.’ Sebaliknya, ‘pemberi kerja’ ditetapkan 
sebagai ‘individu, pengusaha, badan hukum, atau entitas lain yang mempekerjakan tenaga 
kerja dengan memberi mereka upah atau bentuk remunerasi lain.’ Majikan PRT tidak 
dianggap sebagai pengusaha, dan oleh karena itu PRT tidak dilindungi oleh peraturan 
ketenagakerjaan ini.

Walaupun pemberi kerja PRT tidak harus menyediakan perlindungan pekerja yang standar, 
namun setidaknya mereka punya kewajiban mendasar sesuai pasal 35(3) UU ini bagi pemberi 
kerja untuk menyediakan ‘perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan 
kesehatan, baik secara mental maupun fi sik; bagi pekerja mereka, termasuk PRT. pemberi 
kerja yang gagal menyediakan perlindungan ini akan dikenakan sanksi pidana antara 
1 bulan sampai 4 tahun penjara dan/atau denda antara 10 juta sampai 400 juta rupiah 
(US$985 sampai $39,360).

Oleh karena itu, hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja tidak dicakup dalam 
yurisdiksi UU ketenagakerjaan. Konsekuensinya, semua hak-hak dan perlindungan 
yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan kepada PRT. Meskipun 
demikian, argumentasi tersebut tidak sepenuhnya tepat, dikarenakan UU Ketenagakerjaan 
tidak memiliki yuridiksi yang eksklusif dengan hanya mengatur bahwa pemberi kerja 
haruslah berupa perusahaan. Di dalam Pasal 1 angka 4, dinyatakan bahwa pemberi kerja 
adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.206 Di 
samping itu, dalam Pasal 1 angka 15, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 
dengan pekerja berdasarkan kontrak kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan 
perintah.207 Dari kedua pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PRT juga masuk 
dalam lingkup perlindungan UU Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, di pengadilan 
hubungan industrial sendiri masih terdapat perbedaan penafsiran hukum terkait dengan 
status PRT dalam hubungan ketenagakerjaan dan masalah kompetensi absolut Pengadilan 
Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara perselisihan pemberi kerja dan PRT.208 
Sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi perlindungan PRT di Indonesia. 

Pekerjaan PRT terus diremehkan dan diabaikan di berbagai negara. Pekerjaan ini biasanya 
dilakukan oleh perempuan dan anak perempuan, dan banyak di antara mereka adalah 

206 Ibid, Pasal 1 angka 4

207 Ibid, Pasal 1 angka 15

208 “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga”, http://www.paluhakim.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=296:perlindungan-hukum-untuk-pembantu-rumah-tangga&catid=10:kolom&Itemid=7, diakses tanggal 30 Januari 2012.
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warga pendatang atau anggota kelompok berisiko yang sangat rentan terhadap diskriminasi 
dalam hal persyaratan kerja dan pekerjaan, serta pelanggaran HAM lain. Pengakuan dunia 
terhadap eksploitasi dan pengabaian yang sering dihadapi PRT mendorong penerapan 
Konvensi ILO No.189 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT pada tahun 2011. Standar-standar 
ini menetapkan bahwa PRT di seluruh dunia, yang bekerja merawat keluarga dan rumah 
tangga, harus punya hak-hak mendasar sebagai pekerja sama seperti hak-hak pekerja yang 
lain – hak ini mencakup jam kerja yang wajar, cuti mingguan minimal 24 jam berturut-turut, 
pembatasan pembayaran dalam bentuk barang, informasi yang jelas tentang syarat dan 
ketentuan kerja, serta menghormati prinsip dan hak fundamental di tempat kerja, termasuk 
kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama. 

Konvensi ini menetapkan pekerjaan PRT sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk satu atau 
beberapa keluarga. Walaupun Konvensi yang baru ini mencakup semua PRT, namun ia 
menetapkan tindakan-tindakan khusus untuk melindungi pekerja, yang dikarenakan usia 
muda atau kewarganegaraan atau status kehidupan mereka, mungkin berimbas pada risiko 
lain yang berhubungan misalnya dengan rekan kerja mereka.
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10.1 PENGUNAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA

Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, praktek outsourcing ini diimplementasikan 
berdasarkan Pasal 64 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberi 
peluang kepada perusahaan untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain. 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 27/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada 
17 Januari 2012, dalam pertimbangan putusannya juga menyebutkan bahwa penyerahan 
sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain secara pemborongan maupun melalui 
penyediaan jasa pekerja merupakan kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan 
dalam rangka efi siensi usaha. Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa praktek 
outsourcing ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 UU No. 13/2003. 

Pasal 64 UU No. 13/2003: 
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh 
yang dibuat secara tertulis.

Pasal 64 tersebut memiliki dua elemen utama yaitu batasan pekerjaan yang dapat dialihkan 
dan sistem pengalihan pekerjaan. 

Undang-undang yang membatasi pekerjaan yang dapat diserahkan adalah “sekunder” bagi 
bisnis utama perusahaan. Ketentuan ini merujuk pada objek yang dapat diserahkan adalah 
bagian pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis pokok perusahaan tersebut 
atau kegiatan penunjang perusahaan. Sebagai contoh pekerjaan penyediaan makanan bagi 
pekerja di suatu perusahaan, penjaga keamanan atau penjaga kebersihan. 

Sistem pengalihan pekerjaan dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu: pemborongan 
pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Persyaratan pelaksanaan penyerahaan 
pekerjaan melalui perjanjian pemborongaan diatur dalam pasal 65 UU No. 13/2003. 
Sedangkan persyaratan mengenai penyediaan jasa pekerja diatur dalam Pasal 66 UU No. 
13/2003. 

UU 13/2003 mengatur sistem outsourcing dengan persyaratan tertentu. Untuk menentukan 
apakah suatu hubungan kerja merupakan bentuk outsourcing perlu dikaji berdasarkan 
persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Persyaratan kerja untuk penerapan 
outsourcing melalui pemborongan kerja terdapat dalam pasal 65. Sementara itu, persyaratan 
penerapan outsourcing melalui perusahaan penyedia pekerja diatur dalam pasal 66. 
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Persyaratan Outsourcing dengan Model 
Pemborongan Kerja 

Pasal 65

1. Penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lain 
dilaksanakan melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan yang dibuat 
secara tertulis.

2. Pekerjaan yang dapat diserahkan 
kepada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut:

a. Dilakukan secara terpisah dari 
kegiatan utama;

b. Dilakukan dengan perintah 
langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan;

c. Merupakan kegiatan penunjang 
perusahaan secara keseluruhan; 
dan

d.  Tidak menghambat proses 
produksi secara langsung.

3. Perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus 
berbentuk badan hukum.

4. Perlindungan kerja dan syarat-
syarat kerja bagi Pekerja/Buruh 
pada perusahaan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan 
kerja dan syarat-syarat kerja pada 
perusahaan pemberi pekerjaan atau 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. Perubahan dan/atau penambahan 
syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri.

Persyaratan Outsourcing dengan Model 
Penyediaan Tenaga Kerja 

Pasal 66

1. Pekerja/Buruh dari perusahaan 
penyedia jasa Pekerja/Buruh tidak 
boleh digunakan oleh pemberi kerja 
untuk melaksanakan kegiatan pokok 
atau kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi, 
kecuali untuk kegiatan jasa penunjang 
atau kegiatan yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi.

2. Penyediaan jasa Pekerja/Buruh untuk 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi harus 
memenuhi syarat sebagai berikut : 

a.  Adanya hubungan kerja antara 
Pekerja/Buruh dan perusahaan 
penyedia jasa Pekerja/Buruh;

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam 
hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf (a) adalah 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 59 dan/atau perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu yang dibuat 
secara tertulis dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak; 

c.  Perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat 
kerja, serta perselisihan yang 
timbul menjadi tanggung jawab 
perusahaan penyedia jasa Pekerja/
Buruh; dan 

d.  Perjanjian antara perusahaan 
pengguna jasa Pekerja/Buruh dan 
perusahaan lain yang bertindak 
sebagai perusahaan penyedia jasa 
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6. Hubungan kerja dalam pelaksanaan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam perjanjian 
kerja secara tertulis antara perusahaan 
lain dan Pekerja/Buruh yang 
dipekerjakannya.

7. Hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat 
didasarkan atas perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu atau perjanjian kerja 
waktu tertentu apabila memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59.

8. Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), 
tidak terpenuhi, maka demi hukum 
status hubungan kerja Pekerja/
Buruh dengan perusahaan penerima 
pemborongan beralih menjadi 
hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan 
perusahaan pemberi pekerjaan.

9. Dalam hal hubungan kerja beralih 
ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8). 
maka hubungan kerja Pekerja/Buruh 
dengan pemberi pekerjaan sesuai 
dengan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7).

Pekerja/Buruh dibuat secara tertulis 
dan wajib memuat pasal-pasal 
sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini.

3. Penyedia jasa Pekerja/Buruh merupakan 
bentuk usaha yang berbadan hukum 
dan memiliki izin dari instansi 
yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf 
(a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat 
(3) tidak terpenuhi, maka demi hukum 
status hubungan kerja antara Pekerja/
Buruh dan perusahaan penyedia 
jasa Pekerja/Buruh beralih menjadi 
hubungan kerja antara Pekerja/Buruh 
dan perusahaan pemberi pekerja.

Walaupun sistem kerja outsourcing ini telah diatur melalui undang-undang di Indonesia 
namun persoalan ini masih sering diperdebatkan di antara serikat pekerja dengan 
pengusaha yang terkait erat dengan perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang 
bekerja melalui perusahaan penyedia pekerja. Beberapa praktik dalam outsourcing yang 
merugikan pekerja/buruh antara lain: hubungan kerja bersifat kontrak atau tidak tetap, 
upah lebih rendah, jaminan sosial minimal (kalaupun ada), tidak ada jaminan pekerjaan, 
tidak ada jaminan pengembangan karir dan lain-lain.209 Kondisi yang sama juga terungkap 
dalam pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU No. 13/2003 yang dibacakan pada 
17 Januari 2012. MK berpendapat ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan dengan 
pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena Undang-Undang No. 13.2003 tidak memberi 
jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan 
serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja 

209 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta Sinar Grafi ka, 2009. Hal. 219. 
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untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 
sehingga esensi utama dari hukum perburuhan to protect the workers/laborers terabaikan. 

Ketentuan dalam UU 13/2003 mengenai outsourcing pernah diajukan judicial review ke MK.210 
Pemohon menganggap bahwa praktek outsourcing ini merugikan pekerja dan merupakan 
bentuk modern slavery. Permohonan tersebut tidak dikabulkan. MK menganggap bahwa 
jaminan perlakuan yang sama antara pekerja outsourcing dengan pekerja yang bekerja 
langsung pada perusahaan telah diatur dalam UU No. 10/2003. Oleh karena itu, system 
kerja outsourcing bukan merupakan bentuk modern slavery dalam proses produksi. Namun, 
terdapat tiga hakim yang memberi pendapat berbeda Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, 
S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Mereka berpendapat bahwa dari aspek 
pengaturan sistem kerja outsourcing, UU 13/2003 tidak sesuai dengan paradigm proteksi 
kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penerapan outsourcing telah mengganggu ketenangan kerja 
bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dan men-downgrading-kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak 
kurang protektif terhadap buruh/pekerja. 

Mahkamah Konstitusi  telah memeriksa kembali ketentuan mengenai outsourcing dalam 
UU No. 13/2003. Putusan tersebut dibacakan pada 17 Januari 2012. Pokok pengujian 
dari ketentuan outsourcing adalah (1) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dan perusahaan yang melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan PKWT yang 
memperoleh pekerjaan dari suatu perusahaan lain bertentangan dengan UUD 1945?; (2) 
Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang menyediakan pekerja/
buruh berdasarkan PKWT bertentangan dengan UUD 1945?. Mahkamah memutuskan 
bahwa outsourcing merupakan praktek yang wajar untuk menciptakan efi siensi. Akan tetapi, 
Mahkamah juga menilai bahwa dalam prakteknya perlindungan kerja dan syarat-syarat 
kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13/2003 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Hak-hak konstitusional pekerja/buruh yang bekerja melalui sistem outsourcing harus tetap 
dijamin pemenuhannya. Oleh karena itu, pekerja kontrak perlu diberi kondisi kerja yang 
sama seperti halnya pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan. MK menekankan 
pasal 65 dan 66 UU ketenagakerjaan dan penerapannya terhadap pekerja outsourcing 
MK memutuskan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing harus dilaksanakan dalam “perjanjian kerja untuk 
jangka waktu tak tentu” secara tertulis.

Model outsourcing dipandang lebih berpihak pada kepentingan perusahaan. Keuntungan 
yang diperoleh oleh perusahaan dengan menerapkan model ini lebih besar. Perusahaan tidak 
akan terbebani dengan kewajibannya seperti kalau perusahaan tersebut mempekerjakan 
pekerja secara tetap. Sehingga model ini juga sering dilihat sebagai strategi perusahaan 
dalam menghindari beban dari besarnya biaya pengelolaan sumber daya manusia. 

210  Perkara No. 012/PUU-I/2003 dan diputus pada 17 November 2004 
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10.1.1  Aspek Manfaat Alih Daya Bagi Perusahaan

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan pelaksanaan kerja sistem 
outsourcing adalah:211

1. Fokus pada kompetensi utama

 Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada core-business. Hal ini 
dapat dilakukan dengan memperbaharui strategi dan merestrukturisasi sumber daya 
(SDM dan keuangan) yang ada. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan 
memfokuskan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan cara 
mengalihkan pekerjaan penunjang di luar core-business perusahaan kepada vendor 
outsourcing dan memfokuskan sumber daya yang ada sepenuhnya pada pekerjaan 
strategis yang berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan atau peningkatan 
pendapatan perusahaan.

2. Penghematan dan pengendalian biaya operasional

 Salah satu alasan utama melakukan outsourcing adalah peluang untuk mengurangi 
dan mengontrol biaya operasional. Perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri 
akan memiliki struktur pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan yang 
menyerahkan pengelolaan SDM-nya kepada vendor outsourcing. Hal ini terjadi karena 
vendor outsourcing bermain dengan “economics of scale” (ekonomi skala besar) dalam 
mengelola SDM.

 Sama halnya dengan perusahaan manufaktur, semakin banyak produk yang dihasilkan, 
semakin kecil biaya per-produk yang dikeluarkan. Bagi vendor outsourcing, semakin 
banyak SDM yang dikelola, semakin kecil juga biaya per-orang yang dikeluarkan.Selain 
itu, karena masalah ketenagakerjaan adalah core-business, efi siensi dalam mengelola 
SDM menjadi perhatian utama vendor outsourcing. 

 Dengan mengalihkan masalah ketenagakerjaan kepada vendor outsourcing, perusahaan 
dapat melakukan penghematan biaya dengan menghapus anggaran untuk berbagai 
investasi di bidang ketenagakerjaan termasuk mengurangi SDM yang diperlukan untuk 
melakukan kegiatan administrasi ketenagakerjaan. Hal ini tentunya akan mengurangi 
biaya overhead perusahaan dan dana yang dihemat dapat digunakan untuk proyek 
lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas produk/jasa.

 Bagi kebanyakan perusahaan, biaya SDM umumnya bersifat tetap (fi xed cost). Saat 
perusahaan mengalami pertumbuhan positif, hal ini tidak akan bermasalah. Namun 
saat pertumbuhan negatif, hal ini akan sangat memberatkan keuangan perusahaan. 
Dengan mengalihkan penyediaan dan pengelolaan SDM yang bekerja di luar core-
business perusahaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat mengendalikan 
biaya SDM dengan mengubah fi xed cost menjadi variable cost, di mana jumlah SDM 
disesuaikan dengan kebutuhan core-business perusahaan.

211 Mengenal Arti Outsourcing, http://www.jmt.co.id/outsourcing/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=7, 
diakses pada 11 Oktober 2011.
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3. Memanfaatkan kompetensi vendor outsourcing

 Karena core-business-nya dibidang jasa penyediaan dan pengelolaan SDM, vendor 
outsourcing memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik di bidang ini 
dibandingkan dengan perusahaan. Kemampuan ini didapat melalui pengalaman 
mereka dalam menyediakan dan mengelola SDM untuk berbagai perusahaan. Saat 
menjalin kerjasama dengan vendor outsourcing yang profesional, perusahaan akan 
mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan keahlian vendor outsourcing 
tersebut untuk menyediakan dan mengelola SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan.

 Untuk perusahaan kecil, perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan dengan HRD 
yang kurang baik dari sisi jumlah maupun kemampuan, vendor outsourcing dapat 
memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Karena bila tidak ditangani dengan 
baik, pengelolaan SDM dapat menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup besar 
bagi perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus mengancam eksistensi perusahaan.

4. Perusahaan menjadi lebih gesit dalam merespon pasar

 Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti memiliki keterbatasan sumber 
daya. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber 
daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak 
berpengaruh langung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan kepada 
pekerjaan-pekerjaan strategis core-business yang pada akhirnya dapat meningkatkan 
kepuasan pelanggan, pendapatan dan keuntungan perusahaan.Jika dilakukan dengan 
baik, outsourcing dapat membuat perusahaan menjadi lebih gesit dalam merespon 
kebutuhan pasar. Kecepatan merespon pasar ini menjadi competitive advantage 
(keunggulan kompetitif) perusahaan dibandingkan kompetitor.

 Setelah melakukan outsourcing, beberapa perusahaan bahkan dapat mengurangi 
jumlah karyawan mereka secara signifi kan karena banyak dari pekerjaan rutin mereka 
menjadi tidak relevan lagi.

5. Mengurangi risiko

 Dengan melakukan outsourcing, perusahaan mampu mempekerjakan lebih sedikit 
karyawan, dan dipilih yang intinya saja. Hal ini menjadi salah satu upaya perusahaan 
untuk mengurangi risiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang.

 Jika situasi bisnis sedang bagus dan dibutuhkan lebih banyak karyawan, maka 
kebutuhan ini tetap dapat dipenuhi melalui outsourcing. Sedangkan jika situasi bisnis 
sedang memburuk dan harus mengurangi jumlah karyawan, perusahaan tinggal 
mengurangi jumlah karyawan outsourcing-nya saja, sehingga beban bulanan dan 
biaya pemutusan karyawan dapat dikurangi. Risiko perselisihan dengan karyawan bila 
terjadi PHK pun dapat dihindari karena secara hukum hal ini menjadi tanggung jawab 
vendor outsourcing. Berbekal pengalaman yang panjang dalam melayani berbagai 
jenis perusahaan, vendor outsourcing dapat meminimalisir masalah-masalah yang 
mungkin timbul terkait dengan penyediaan dan pengelolaan SDM.
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6. Meningkatkan efi siensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non 
core

 Saat ini banyak sekali perusahaan yang memutuskan untuk mengalihkan setidaknya 
satu pekerjaan non-core mereka dengan berbagai alasan. Mereka umumnya menyadari 
bahwa merekrut dan mengkontrak karyawan, menghitung dan membayar gaji, 
lembur dan tunjangan-tunjangan, memberikan pelatihan, administrasi umum serta 
memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan perundangan adalah 
pekerjaan yang rumit, banyak membuang waktu, pikiran dan dana yang cukup besar. 
Mengalihkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada vendor outsourcing yang lebih kompeten 
dengan memberikan sejumlah fee sebagai imbalan jasa terbukti lebih efi sien dan lebih 
murah daripada mengerjakannya sendiri.

UU No. 13/2003 sebenarnya telah mengatur perlindungan bagi pekerja yang bekerja 
melalui penyedia jasa pekerja/buruh. UU mengatur bahwa upah dan kesejahteraan, syarat-
syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan 
pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya 
perlindungan berikutnya adalah pengaturan pekerja yang bekerja melalui penyedia jasa 
pekerja memperoleh hak yang sama dengan pekerja yang bekerja pada perusahaan 
pengguna jasa pekerja/buruh. Potensi manfaat dari penerapan sistem outsourcing untuk 
perusahaan harus diimbangi dengan pemenuhan hak pekerja outsourcing yang telah diatur 
oleh undang-undang. 

Permasalahan yang muncul dalam praktek outsourcing salah satunya disebabkan adanya 
perbedaaan penafsiran kegiatan penunjang. Pekerja merasa bahwa pekerjaan yang 
dilakukannya merupakan bagian dari pekerjaan inti perusahaan. Bukan kegiatan penunjang. 
Sehingga pekerja menganggap perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan undang-
undang. 

Sebenarnya UU No. 13/2003 telah memberi defi nisi mengenai kegiatan penunjang. 
Penjelasan Pasal 66 ayat (1) memberi batasan bahwa yang dimaksud kegiatan jasa penunjang 
atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan langsung dengan proses produksi adalah 
kegiatan di luar usaha pokok suatu perusahaan. Penjelasan undang-undang tersebut juga 
memberi contoh kegiatan penunjang meliputi usaha pelayanan kebersihan, penyediaan 
makanan bagi pekerja, usaha tenaga pengaman, usaha jasa penunjang di pertambangan 
dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja. 

Perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
pekerja outsourcing merupakan jenis pekerjaan penunjang atau tidak dapat terjadi karena 
perbedaan persepsi dan mungkin dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk memperoleh 
keuntungan dari praktek penerapan sistem kerja outsourcing.212 

Upaya untuk mencegah adanya konfl ik dari penerapan outsourcing karena perbedaaan 
penentuan kegiatan penunjang dapat dilakukan melalui penyusunan daftar pekerjaan 
pokok/utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Adrian Sutedi, berpendapat bahwa 
dalam praktek sulit untuk menentukan mana yang merupakan pekerjaan pokok atau 

212 Op. cit. Adrian Sutedi, Hal. 222. 
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kegiatan yang berhubungan langsung dengan dengan proses produksi dan pekerjaan 
penunjang. Oleh karena itu, dapat ditempuh melalui menyusun daftar pekerjaan utama 
dan yang bersifat terus menerus atau sebaliknya. Selanjutnya, daftar tersebut dapat 
dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sehingga ketika 
dua peraturan tersebut didaftarkan kepada instansi ketenagakerjaan yang berwenang 
maka daftar tersebut memperoleh legalisasi. Sehingga apabila terjadi suatu sengketa maka 
peraturan tersebut dapat menjadi rujukan. 

Dari sisi pembuatan perjanjian pun, model sistem outsourcing cenderung merugikan 
pekerja/buruh. Sistem outsourcing dengan model penyediaan pekerja/buruh dijalankan 
dengan adanya dua perjanjian, yaitu: 

1. Perjanjian pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia tenaga kerja; 

2. Perjanjian penempatan pekerja/buruh, antara perusahaan penyedia tenaga kerja 
dengan perusahaan pemberi kerja. 

Dari model perjanjian tersebut, terlihat bahwa tidak ada hubungan hukum antara pekerja/
buruh dengan perusahaan pemberi kerja atau perusahaan tempat bekerja. Pekerja/
buruh hanya terikat perjanjian dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Setelah adanya 
keputusan MK di atas, hubungan ini tidak boleh mempengaruhi kondisi kerja para pekerja/
buruh. 

Dari aspek yang lain, hubungan kerja yang terjadi dengan perantaraan pihak ketiga 
(perusahaan penyedia jasa) berakibat pada ketidakpastian pekerjaan dari pekerja. Seorang 
pekerja outsourcing akan bekerja sepanjang perusahaan penyedia jasa pekerja tersebut 
terikat kontrak dengan perusahaan pengguna (user). 

10.1.2  Putusan Mahkamah Konstitusi No : 27/PUU-IX/2011

MK dalam pertimbangan Putusan Perkara No. 27/PUU-IX/2011 juga menyebutkan bahwa 
memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan maupun melalui perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, dapat berakibat 
hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang 
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya 
masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara 
perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan 
serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. 

MK (Mahkamah Konstitusi) berpendapat bahwa pekerja/buruh yang bekerja dalam sistem 
outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Ada dua 
model yang disebutkan oleh MK sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi 
buruh yang bekerja melalui sistem outsourcing, yaitu: Pertama, dengan mensyaratkan agar 
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 
outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tak tentu”. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi 



313

pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja 
pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Seorang yang bekerja dengan tidak adanya jaminan atas keberlanjutan pekerjaan tersebut 
dapat dikategorikan pekerja non standard. Standard worker adalah pekerja yang bekerja 
penuh waktu, permanen dan dipekerjakan langsung oleh perusahaan. Pekerja yang bekerja 
di luar metode tersebut adalah pekerja non standard yang terbagi dalam tujuh kelompok 
yaitu kontrak waktu tertentu, kontrak paruh waktu (bekerja kurang dari 36 jam per minggu), 
buruh yang dipekerjakan oleh agen kerja temporer yang dilindungsi oleh Law on Dispatch 
Workers), pekerja melalui agen tapi tidak termasuk dalam kategori pengaturan Law on 
Dispatch Workers, pekerja mandiri, buruh harian, dan pekerja rumahan. Karakterisitik dari 
non standard worker ini adalah minimnya hak dan tunjangan serta perlindungan terhadap 
pekerja dari regulasi yang ada. Dalam realita praktek outsourcing di Indonesia, jaminan 
terhadap perlindungan pekerja telah diberikan melalui UU No. 13/2003. Ketentuan tersebut 
terdapat dalam Pasal 64, 65 dan 66. Ketentuan ini dipertegas dalam putusan MK yang 
menyatakan bahwa untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan 
pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis 
dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut 
harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefi ts and welfare tanpa 
didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 13/2003. Namun, permasalahan 
muncul dalam implementasi sistem outsourcing. 

10.2. PENYEDIA LAYANAN  TENAGA KERJA 

Penyediaan jasa pekerja diatur dalam UU No. 13/2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor. KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/
Buruh. Pengaturan mengenai perusahaan penyedia jasa pekerja ini tidak terlepas dari 
pengaturan yang diberikan kepada perusahaan untuk menyerahkan pelaksanaan sebagian 
pekerjaan mereka kepada perusahaan lain. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
merupakan badan hukum yang menjalankan perannya untuk menyediakan pekerja/buruh 
untuk bekerja pada perusahaan tertentu. Konsep ini lah yang disebut dengan perusahaan 
yang bergerak di bidang outsourcing dalam bentuk penyediaan pekerja/buruh. 

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa UU No. 13/2003 melarang 
penggunaan pekerja/buruh yang berasal dari perusahaan penyedia jasa pekerja untuk 
bekerja pada sektor atau kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan proses 
produksi. Pekerja outsoursing hanya dapat bekerja pada kegiatan di luar usaha pokok (core 
business) perusahaan. Misalnya, usaha pelayanan kebersihan, pelayanan makanan, tenaga 
keamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan 
angkutan pekerja/buruh. Pada kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan 
proses produksi, perusahaan hanya dapat mempekerjakan pekerja/buruh dengan model 
perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

Pendirian perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh harus mendapatkan ijin operasional 
dari dinas tenaga kerja atau instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan 
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di kabupetan/kota sesuai dengan domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 
Instansi atau dinas tenaga kerja harus sudah mengeluarkan ijin dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. 

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa 
pekerja dengan perusahaan pemberi kerja kepada: 

a. Dinas tenaga kerja kabupaten/kota, dalam hal pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan 
pemberi kerja berada dalam satu kabupaten/kota

b. Instansi ketenagakerjaan tingkat provinsi dalam hal pelaksanaan pekerjaan pada 
perusahaan pemberi kerja meliputi beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi

c. Direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dalam 
hal pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja berada pada lebih dari satu 
provinsi. 

Pejabat di bidang ketenagakerjaan akan memeriksa perjanjian kerja, apabila telah memenuhi 
syarat maka pejabat tersebut akan mengeluarkan bukti pendaftaran. Dinas tenaga kerja 
atau instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat mencabut ijin operasional perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh apabila perusahaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian 
penyediaan jasa pekerja yang dibuat. Apabila perjanjian penyediaan jasa pekerja yang tidak 
didaftarkan meliputi wilayah lintas kabupaten, maka pencabutan oleh dinas ketenagakerjaan 
kabupaten/kota harus terlebih dahulu melalui rekomendasi instansi ketenagakerjaan 
provinsi. Sedangkan rekomendasi dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial diperlukan 
untuk mencabut ijin operasional perusahaan yang menyediakan pekerja/buruh di wilayah 
lebih dari satu provinsi. Dalam hal pencabutan ijin ini, hak pekerja/buruh masih menjadi 
tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan. 

Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja 
harus berbentuk badan hukum. Ketentuan ini diperjelas lagi dalam Kepmenakertrans yang 
mengatur bahwa perusahaan yang dapat menyediakan jasa pekerja adalah bentuk PT atau 
Koperasi. Pembatasan pilihan badan hukum diatur untuk memberi perlindungan bagi pekerja 
outsourcing. Pendirian PT dan koperasi yang berkarakter kolektif akan menggambarkan 
akumulasi modal yang lebih besar dibandingkan pada bentuk badan hukum lain yang 
karakter pendiriannya individu atau terbatas. Akumulasi modal dan asset ini juga akan 
memberi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban perusahaan penyedia jasa pekerja kepada 
pekerjanya apabila terjadi perselisihan. Sehingga hak-hak pekerja dapat dipenuhi. 

Permasalahan lain terkait dengan hubungan hukum perusahaan pengguna dengan 
perusahaan penyedia jasa pekerja ini adalah mengenai perjanjian dan jangka waktu kontrak 
kerjasama yang berakibat pada penggunaan pekerja. Praktek ketiadaan perjanjian tertulis 
antara perusahaan pengguna dengan agen pernah menjadi perkara di PHI Jakarta. Rumah 
Sakit Pusat Pertamina sebagai pengguna pekerja outsourcing tidak membuat perjanjian 
tertulis dengan Koperasi Pegawai sebagai penyedia jasa pekerja. Hal ini bisa berakibat pada 
pemutusan kerjasama sewaktu-waktu. Hal lain yang berpotensi menimbulkan masalah 
adalah jangka waktu kontrak kerjasama antara perusahaan pengguna dengan perusahaan 
penyedia. Informasi ini yang harus disampaikan kepada pekerja agar mereka dapat 
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mengantifi kasi kapan kontrak tersebut akan berakhir. Walaupun, tidak jarang terjadi dalam 
praktek bahwa pekerja akan tetap dipekerjakan meski perusahaan pengguna sudah menjalin 
kontrak kerjasama dengan perusahaan penyedia yang lain. Kondisi ini juga merupakan 
salah satu praktek yang merugikan pekerja outsourcing. Pekerja tersebut bisa saja bekerja 
untuk perusahaan pengguna selama bertahun-tahun, dengan kontrak penyedia jasa yang 
berganti-ganti.   

Penyelundupan hukum

Selain penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, ternyata 
ada praktik outsourcing yang lain. Berlindung di balik perjanjian kerja sama dengan 
perusahaan lain, suatu perusahaan menggunakan jasa seorang tenaga kerja tanpa perlu 
mengangkat statusnya sebagai pekerja.

Pengalaman ini terjadi Korea National Oil Company (KNOC). Perusahaan minyak asal 
negeri ginseng itu akhirnya ketegok palu hakim PHI Jakarta. Secara implisit, hakim PHI 
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa KNOC melakukan penyelundupan 
hukum.

Ceritanya begini. Sejak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, KNOC melakukan 
perjanjian sewa-menyewa mobil dengan perusahaan rental mobil. Nah, dalam perjanjian 
itu juga ditegaskan bahwa KNOC juga “menyewa” jasa sopir. Namun hingga beberapa 
kali berganti rekanan rental mobil, ternyata KNOC masih tetap “menyewa” sopir yang 
lama.

Majelis hakim PHI Jakarta memang mengakui bahwa transportasi bukanlah kegiatan inti 
KNOC. Namun ketika KNOC tetap “menyewa” sopir yang sama meski telah bergonta-
ganti rekanan rental mobil, maka hakim berpendapat bahwa demi hukum status si sopir 
adalah pekerja tetap KNOC. Jadi perusahaan minyak itu harus membayar pesangon jika 
ingin memutus “penyewaan” jasa sopir. Kabar terakhir, KNOC sedang mengajukan kasasi 
atas putusan hakim PHI ini ke Mahkamah Agung.

Sumber: Serba-serbi Praktik Outsourcing di Sekitar Kita 

http://hukumonline.com/berita/baca/hol20816/serbaserbi-praktik-outsourcing-di-sekitar-kita

Berita dalam box tersebut menunjukkan adanya praktek penggunaan pekerja outsourcing 
secara terus menerus walupun perusahaan penyedia telah berganti. Langkah ini bisa jadi 
sebagai upaya perusahaan untuk menghindari pembatasan jangka waktu perjanjian kerja 
waktu tertentu. 
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10.3 PEKERJA MIGRAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA  
 TENAGA KERJA MIGRAN

10.3.1 Pengusaha Tenaga Kerja Migran

UU 13/2003 menjamin hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, 
atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun di luar 
negeri. 

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan 
yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan 
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga 
kerja terdiri atas penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja 
di luar negeri. 

UU No. 13/2003 mengatur bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat 
merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan 
tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri atas (i) pemerintah melaui instansi 
pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan (i) swasta melalui 
lembaga swasta berbadan hukum yang disebut dengan Lembaga Penempatan Tenaga 
Kerja Swasta (LPTKS). Lembaga swasta yang menjadi pelaksana penempatan tenaga kerja 
harus mendapat izin secara tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksana 
penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah wajib memberikan perlindungan 
sejak rekrutmen sampai dengan penempatan tenaga kerja. 

Lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja ini bertindak sebagai penghubung antara 
pemberi kerja dengan pencari kerja. Lembaga ini berperan dalam melakukan proses 
rekrutmen calon pekerja yang akan ditempatkan pada perusahaan tertentu. Pelaksana 
penempatan tenaga kerja ini berbeda dengan model outsourcing. Perusahaan yang 
menjalankan proses penempatan tenaga kerja atau rekrutmen (LPTKS) hanya berkewajiban 
untuk merekrut pekerja. Hubungan kerja akan terjadi secara langsung antara pemberi kerja 
dengan penerima kerja. Sedangkan dalam outsourcing perusahaan penyedia pekerja akan 
mempekerjakan karyawannya pada perusahaan tertentu. Pekerja outsourcing merupakan 
karyawan dari perusahaan outsourcing. 

UU No. 13/2003 mengatur larangan pemungutan biaya penempatan, baik langsung maupun 
tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. 
LPTKS hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja 
dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. Kualifi kasi golongan dan jabatan 
tersebut diatur dalam Kepmenakertrans RI No.230 tahun 2003 tentang golongan 
dan jabatan tertentu yang dapat dipungut biaya penempatan tenaga kerja. 

Berdasarkan peraturan tersebut, LPTKS dapat memungut biaya dari tenaga kerja untuk 
golongan dan jabatan sebagai berikut: 

a. Golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;

b. Golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
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c. Golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat;

d. Golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu (S1) ditambah pendidikan 
profesi.

Besaran biaya penempatan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan 
LPTKS dan tidak boleh melebihi satu bulan upah yang diterima oleh pekerja. Pembayaran 
biaya ini dapat diangsur sekurang-kurangnya lima kali dan apabila pada masa angsuran 
tersebut terjadi pemutusan hubungan kerja maka pekerja dibebaskan dari kewajiban 
pembayaran sisa angsuran. 

LPTKS juga dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja dengan 
besaran berdasarkan kesepakatan antara LPTKS dengan pemberi kerja. Keputusan Menteri 
tersebut melarang pemberi kerja membebankan biaya penempatan kepada pekerja. 

 Kerahasiaan dan berbagi informasi pribadi tentang klien dan pencari kerja 

Konvensi ILO No.181 tentang Agen Penyalur Tenagakerja Swasta (belum diratifi kasi 
Indonesia) menyediakan serangkaian standar global yang mengatur tentang agen-agen 
rekrutmen pekerja swasta. 

Konvensi No.181 ini menyatakan bahwa pemrosesan data pekerja perlu ‘dibatasi pada 
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kualifi kasi dan pengalaman kerja pekerja 
terkait’. Pengumpulan, penyimpanan dan penyampaian semua data pribadi pekerja 
harus selalu dilaksanakan sesuai UU dan peraturan nasional tentang perlindungan data 
pribadi. 

Rekomendasi ILO No. 188 yang melengkapi Konvensi No. 181 menguraikan secara lebih 
rinci standar-standar perlindungan data pribadi pekerja. Standar-standar ini mengatur 
tentang akses pekerja ke data pribadinya, masa penyimpanan data dan jenis data yang 
boleh disimpan.

Persoalan lainnya adalah tentang pembagian informasi melalui agen penyalur tenaga 
kerja swasta dengan pencari pekerja. Informasi yang sah, benar dan lengkap adalah 
penting bagi para pekerja untuk mengetahui pekerjaan mana yang cocok untuk mereka, 
terutama pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri karena ini adalah prasyarat untuk 
memperoleh informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Ayat 7 Rekomendasi No. 
188 menyatakan bahwa: ‘pihak otoritas yang berkompeten perlu memerangi praktek 
iklan yang tidak adil dan menyesatkan, termasuk iklan lowongan kerja yang fi ktif di 
agen-agen penyalur tenaga kerja swasta’.

Sumber: ILO, Panduan untuk Agen Penyalur Tenagakerja Swasta – Pemantauan & Penegakan Peraturan, Geneva, (2007)
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 Standar Internasional Tentang Biaya yang Dibebankan Agen Penyalur Tenaga kerja   
 Swasta

Prinsip tentang layanan penempatan kerja secara gratis untuk para pekerja dan pengusaha 
pertama kali ditetapkan sebagai peraturan yang terkait dengan jasa pekerjaan umum 
dalam Konvensi ILO No. 2 tahun 1919 lalu dalam Konvensi No. 88 tahun 1949. Dalam 
Konvensi No.181 tentang agen rekrutmen swasta ini, prinsip layanan penempatan kerja 
secara gratis untuk para pencari kerja dipertahankan sebagai salah satu ketentuan 
perlindungan yang dibuat untuk melindungi kepentingan pekerja. Namun di samping 
itu, pemerintah diperbolehkan untuk menerapkan pengecualian dari prinsip ini jika ada 
alasan jelas yang dapat dibenarkan. 

Pasal 7 Konvensi ILO No.181 menyatakan:

‘Agen rekrutmen tenagakerja swasta tidak boleh membebankan biaya secara 
langsung ataupun tak langsung, baik secara keseluruhan maupun sebagian, 
biaya atau beban apapun kepada para pekerja. Untuk kepentingan pekerja 
terkait, dan setelah berkonsultasi dengan sebagian besar organisasi perwakilan 
pengusaha dan pekerja, otoritas yang berkompeten dapat mengesahkan 
pengecualian terhadap ketentuan ini untuk beberapa kategori pekerja tertentu 
serta jenis-jenis layanan tertentu yang disediakan agen rekrutmen tenagakerja 
swasta ….’

Di Negara-negara industri di mana agen pekerjaan sementara mendominasi pasar tenaga 
kerja swasta, larangan membebani biaya kepada pekerja merupakan prosedur standar. 
Sebagai contoh, semua Negara Uni Eropa melarang adanya biaya yang dibebankan 
kepada pekerja. Di samping itu, Kode Etik Konfederasi Internasional Agen Tenaga Kerja 
Swasta (CIETT) secara tegas melarang pembebanan biaya terhadap pekerja. Sementara 
negara-negara lain, terutama negara-negara yang memiliki jumlah agen penempatan 
tenaga kerja di luar negeri yang signifi kan, memilih untuk membatasi penagihan biaya 
terhadap beberapa kategori pekerja tertentu atau mengatur jumlah biaya yang akan 
dibebankan. Ada juga beberapa negara yang tidak mengatur tentang biaya ini sama 
sekali dan menyerahkannya hal ini ditentukan sendiri sesuai kebijakan agen rekrutmen 
swasta terkait. 

10.3.1  Pekerja Migran 

Pekerja/buruh migran adalah orang yang akan, sedang atau telah melakukan suatu pekerjaan 
dan mendapatkan upah di negara yang tidak sama dengan status kewarganegaraannya 
atau pekerja tersebut bukan merupakan warga negara di negara tempat bekerja. Pekerja/
buruh migran di Indonesia telah ada sejak sekitar tahun 1887. Pada saat itu, banyak pekerja 
dari Indonesia yang dikirimkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai 
kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak. Selain itu, banyak tenaga 
kerja Indonesia yang berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Pemerintah Indonesia baru 
mengeluarkan kebijakan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri pada tahun 
1969 oleh Departemen Perburuhan. Pada tahun 1970, pemerintah mengeluarkan PP No. 
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4/1970 yang mengatur mengenai program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja 
Antar Negara (AKAN). Pada saat ini, program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar 
negeri diatur melalui UU NO. 39/2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri. Pengaturan terhadap pekerja migran yang bekerja di Indonesia 
diatur dalam UU No. 13/2003.    

UU No. 39/2004 mendefi nisikan tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk 
jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar 
negeri dapat dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha swasta yang berbentuk badan 
hukum dan telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah. UU No. 39/2004 melarang 
orang atau pribadi melaksanakan penempatan warga negara Indonesia untuk bekerja di 
luar negeri. 

Warga negara Indonesia yang bermaksud bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan 
yang telah diatur dalam undang-undang. Syarat tersebut meliputi : 

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan 
dipekerjakan pada Pengguna 

2. Perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Sehat jasmani dan rohani; 

4. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 

5. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 
atau yang sederajat. 

UU 39/2004 juga mengatur mengenai hak dan kewajiban Tenaga Kerja Indonesia. Hak yang 
dimaksud meliiputi : 

a. Bekerja di luar negeri; 

memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur 
penempatan TKI di luar negeri; 

a. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; 

b. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk 
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. 

c. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.

d. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja 
asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; 

e. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta 
pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan selama penempatan di luar negeri; 

f. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke 
tempat asal; 
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g. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 

Sedangkan kewajiban bagi Tenaga Kerja Indonesia terdiri atas : 

a. Mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara 
tujuan; 

b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; 

c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 

d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI 
kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Calon TKI wajib memperoleh sertifi kasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam pekerjaan 
yang akan dilakukan. Apabila calon TKI belum memiliki kompetensi kerja maka perusahaan 
pelaksanaan penempatan TKI wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi calon 
TKI. Tujuan pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk : 

a. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; 

b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya 
agama, dan risiko bekerja di luar negeri; 

c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan; dan 

d. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI

Penempatan tenaga kerja di luar negeri dapat dilakukan oleh perusahaan. Undang-
undang mengatur bahwa perusahaan tersebut harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh 
Menteri Tenaga Kerja. Untuk mendapatkan ijin tersebut, perusahaan penempatan TKI harus 
memenuhi persyaratan yang meliputi : 

a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan 
perundangan-undangan;

b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-
kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) 

c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada bank pemerintah; 

d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-
kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; 

e. Memiliki unit pelatihan kerja; dan 

f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. 
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Ijin yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang. 
Perpanjangan ijin penempatan TKI bagi perusahaan harus memenuhi syarat: 

a. Telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada 
Menteri; 

b. Telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) 
dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI; 

c. Masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; 

d. Memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian 
yang diaudit akutansi publik; dan 

e. Tidak dalam kondisi diskors. 

Bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan dapat dikenai sanksi yang berupa skorsing atau pemberhentian 
kegiatan sementera dan pencabutan ijin penempatan tenaga kerja. 

Setiap calon TKI dan TKI berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Perlindungan tersebut diberikan mulai dari pra penempatan, 
masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Perlindungan kepada Calon TKI 
dan TKI menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan penempatan tenaga kerja. 
Perlindungan selama masa penempatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain: (i) 
pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional (ii) pembelaan atas pemenuhan 
hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara 
TKI ditempatkan. Sedangkan perusahaan penempatan memberikan perlindungan sesuai 
dengan perjanjian penempatan.

UU Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai pekerja migran atau tenaga kerja asing yang 
bekerja di Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab VIII Pasal 42 sampai dengan 
pasal 49 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Materi yang diatur 
dalam Bab tersebut antara lain terkait dengan persyaratan bagi TKA, persyaratan bagi 
perusahaan yang mempekerjakan TKA, dan ruang lingkup pekerjaan. 

Perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ijin dari Menteri. 
Undang-undang menjelaskan bahwa syarat ijin dimaksudkan agar penggunaan TKA 
dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan TKI secara optimal. Syarat ijin ini 
berlaku untuk perusahaan pemberi kerja, bukan untuk TKA. Selain itu, pemberi kerja yang 
menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang harus 
disahkan oleh Menteri. Rencana ini memuat alasan penggunaan TKA, jabatan yang akan 
diduduki oleh TKA, untuk jangka waktu berapa lama TKA akan dipekerjakan pada suatu 
jabatan, dan penunjukkan – nama - tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA. 

Orang atau individu sebagai pemberi kerja dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 
Indonesia menganut azas sponsorship di mana Tenaga Kerja Asing hanya dapar dipekerjakan 
apabila ada sponsor-nya dan berbentuk badan usaha. 
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Persyaratan bagi Tenaga Kerja Asing, antara lain: 

TKA yang bersangkutan memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-• 
kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki (pasal 21 
ayat [1] huruf a Permenakertrans No. 02/Men/III/2008);

Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya (melakukan • transfer 
of knowledge) kepada tenaga kerja warga negara Indonesia (TKI), khususnya 
pendampingnya, yakni TKI pendamping  (pasal 45 ayat [1] huruf a UU No. 13/2003);

Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia (pasal 21 ayat [1] huruf c Permenakertrans • 
No. 02/Men/III/2008);

Harus memenuhi standar kompetensi kerja apabila telah ada • standar kompetensi kerja 
nasional Indonesia atau SKKNI untuk jabatan dimaksud (pasal 44 UU No. 13/2003 jo 
pasal 21 ayat [2] Permenakertrans No.02/Men/III/2008).

TKI pendamping•  harus memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan TKA yang 
didampinginya (pasal 21 ayat [3] Permenakertrans No. 02/Men/III/2008)

TKA yang bersangkutan telah memiliki asuransi sosial dan/atau asuransi jiwa (pasal • 
4 Permenakertrans No. 02/Men/III/2008 jo pasal 2 Permenakertrans No. 02/Men/
XII/2004)

 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sponsor atau perusahaan pemberi kerja meliputi:

Membuat RPTKA dan mengesahkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. • 
Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja/Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (pasal 
43 ayat [1] UU No. 13/2003 jo pasal 3 dan pasal 11 Permenakertrans No. 02/Men/
III/2008);

Mengurus • rekomendasi visa dari Direktur Penggunaan TKA untuk disampaikan kepada 
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM (TA-01) (pasal 23 ayat 
[1] dan pasal (2) Permenakertrans No. 02/Men/III/2008);

Mengajukan permohonan IMTA (vide pasal 42 ayat [1] UU No. 13/2003 jo pasal • 
22 dan pasal 24 ayat [1] Permenakertrans No. 02/Men/III/2008);

Membayar dana kompensasi penggunaan TKA sebesar US$ 100/bulan/TKA (pasal 47 • 
ayat [1] UU No. 13/2003 jo pasal 1 ayat [2] PP No. 92 Tahun 2000 [Lampiran IIA, angka 
Rum III] dan pasal 25 ayat [1] Permenakertrans. No.02/Men/III/2008);

Memulangkan TKA setelah berakhirnya jangka waktu • perjanjian kerja yang ditentukan 
(vide pasal 48 UU No. 13/2003);

 Perjanjian Bilateral  Bidang Penempatan dan Perlindungan  TKI

Peranjian bilateral antara pemerintah RI dengan pemerintah negara tujuan TKI merupakan 
salah satu bentuk upaya perlindungan yang diberikan kepada TKI. Adanya perjanjian ini 
juga merupakan syarat yang diatur dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 11 UU No. 39/2004 mengatur 
bahwa penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar 
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perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna atau pengguna 
berbadan hukum di negara tujuan. 

Data yang dimuat dalam Jurnal Diplomasi menyebutkan bahwa sampai dengan 2010 
pemerintah baru memiliki perjanjian bilateral dengan 9 negara yaitu Malaysia, Korea Selatan, 
Yordania, Kuwait, Taiwan, Persatuan Emirat Arab, Australia, Qatar dan Jepang. Jumlah ini 
terbilang masig sangat kecil dibandingkan dengan data BNPTKI yang menyebutkan bahwa 
TKI tersebar di 32 negara. Khusus Singapura dan Hong Kong terdapat pengecualian karena 
sistem ketenagakerjaan di negera tersebut telah mengatur tenaga kerja asing termasuk 
pekerja migran di sektor informal.213 Perjanjian ini sangat diperlukan terutama untuk 
memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di sektor informal dan belum mendapat 
perlindungan dari sistem ketenagakerjaan di negara tujuan. Sebagai contoh, konsep di 
Arab yang memandang pembantu rumah tangga sebagai bagian dari keluarga, menjadikan 
pembantu rumah tangga tidak termasuk golongan pekerjaan profesional yang dilindungi 
oleh hukum perburuhan di Arab Saudi. Hal ini berakibat pada masalah standarisasi 
perlindungan bagi TKI, sengketa dengan majikan juga sulit dibawa ke proses hukum.214 

Prof. Hikmahanto Juwana melihat perjanjian bilateral pemerintah RI dengan pemerintah 
negara tujuan TKI merupakan salah satu langkah fundamental dalam memberikan jaminan 
perlindungan bagi TKI. Perjanjian bilateral ini perlu disusun dengan mengakomodasi 
ketentuan dalam Konvensi PBB 1990 mengenai Perlindungan Hak Pekerja Migran. 
Keberadaan perjajian ini perlu apalagi pada umumnya negara tujuan TKI belum meratifi kasi 
koncensi tersebut.215

 Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial  terhadap Pekerja Migran 

UU No. 13/2003 mendefi nisikan tenaga kerja adalah adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah “setiap orang” dalam 
ketentuan tersebut berarti tidak membedakan keberlakuannya antara pekerja dalam negeri 
dengan pekerja atau tenaga kerja asing. Defi nisi tersebut berimplikasi pada keterikatan 
pekerja migran di Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di 
Indonesia. Termasuk ketentuan terkait dengan perselisihan hubungan industrial. 

Pengadilan Hubungan Industrial  memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan 
ketenagakerjaan yang berhubungan dengan tenaga kerja asing atau pekerja migran. Pekerja 
migran termasuk dalam lingkup defi nisi pekerja atau tenaga kerja yang diatur dalam UU 
No. 13/2003. Beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah 
terkait dengan tenaga kerja asing. 

Undang-undang dan konvensi internasional telah mengatur mengenai perlindungan 
terhadap pekerja migran. Salah satunya mengatur mengenai hak pekerja migran. Di 

213 Teguh Wardoyo, SH. Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Jurnal Diplomasi Volume 2 No, 1 Maret Tahun 
2010. Hal. 51.

214 Ibid.

215 Perjanjian Bilateral Harga Mati, seputar-indonesia.com. 21 November 2010. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/
view/365297/, 
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Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri 
diatur dalan UU 39/2004 dan UU 13/2003. Selain itu, pada 12 April 2012 Rapat Paripurna 
DPR sepakat untuk meratifi kasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran. Menteri Luar Negeri 
Marty Natalegawa menyebut, ratifi kasi tersebut diperlukan dalam rangka mempertegas 
komitmen untuk perlindungan buruh migran  termasuk pemenuhan HAM, memperkuat 
landasan hukum bagi perlindungan buruh migran serta memperkuat mekanisme 
perlindungan pekerja migran yang telah ada.216 

Standar-standar Perburuhan Internasional untuk Migrasi

Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi ILO dimaksudkan berlaku bagi semua 
pekerja tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Dengan kata lain, standar-standar 
perburuhan internasional berlaku bagi pekerja migran sama persis seperti yang diberlakukan 
bagi pekerja yang merupakan warganegara dari negara yang bersangkutan. Ini berarti 
bahwa, pada prinsipnya, semua instrumen perburuhan internasional relevan bagi pekerja 
migran karena berangkat dari standar-standar perburuhan minimum yang telah disepakati 
secara universal pada tingkat internasional.

Negara memiliki hak kedaulatan untuk menentukan siapa yang boleh memasuki wilayah 
dan pasar kerja mereka. Untuk menjamin bahwa kedaulatan tidak berjalan berlawanan 
arah dengan prinsip perlakuan setara yang ditetapkan dalam standar-standar perburuhan 
internasional, khususnya Konvensi No.111 (yang diratifi kasi oleh Indonesia), dan untuk 
memberikan perlidungan sepanjang proses migrasi — Negara-negara anggota ILO telah 
mensahkan lima instrumen terbaru (dua Konvensi dan tiga Rekomendasi), khususnya bagi 
pekerja migran internasional:

Konvensi (Direvisi), 1949 (No. 97) dan Rekomendasi (Direvisi), 1949 (No. 86) mengenai • 
Migrasi demi Pekerjaan 

Rekomendasi mengenai Perlindungan bagi Pekerja Migran (Negara-negara Terbelakang), • 
1955 (No. 100)

Konvensi mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143) dan • 
Rekomendasi megenai Pekerja Migran, 1975 (No. 151)

Tujuan dalam merancang instrumen-instrumen ini adalah untuk mengatur kondisi di mana 
pekerja migran berada dan memberikan perlindungan khusus bagi kategori pekerja yang 
sangat rentan ini. ILO telah memperkenalkan hak untuk memperoleh perlakukan yang setara 
antara warganegara dan non-warganegara dalam hal jaminan sosial lewat pengesahan 
berbagai instrumen untuk menjamin agar pekerja menerima perlindungan jaminan sosial 
saat bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja.217

216 DPR setujui ratifi kasi konvensi buruh migran Antaranews.com. 9 April 2012. http://www.antaranews.com/berita/305402/dpr-setujui-
ratifi kasi-konvensi-buruh-migran

217 Lihat Konvensi (No. 19) tentang Perlakuan yang Setara (Kompensasi Kecelakaan) Convention, dan Rekomendasi (No. 25), 1925; 
Konvensi tentang Penegakan Hak-hak Pensiun Pekerja Migran, 1935 (No. 48); Konvensi tentang Perlakuan yang Setara (Jaminan 
Sosial), 1962 (No. 118); dan Konvensi tentang Penegakan Hak-hak atas Jaminan Sosial, 1982 (No. 157), dan Rekomendasi (No. 167), 
1983.
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Indonesia belum meratifi kasi konvensi-konvensi yang tersebut di atas. Istilah ‘pekerja 
migran’ dalam instrumen-instrumen internasional ini hanya mencakup pekerja migran 
‘asing’, ‘internasional’ atau ‘eksternal’, dan bukan pekerja migran ‘domestik’ atau ‘internal.’ 
Selain itu, dua Konvensi tentang migrasi (No. 97 dan 143) mengacu kepada hak-hak 
karyawan migran, dan tidak mencakup hak-hak warganegara asing yang merupakan 
pekerja mandiri. 

Minimal, bahkan jika sebuah negara belum meratifi kasi konvensi-konvensi tentang hak-
hak pekerja migran, prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja seharusnya 
berlaku bagi semua pekerja migran – apakah mereka pekerja Indonesia yang bermigrasi 
ke luar negeri untuk bekerja, atau pekerja asing di Indonesia. Standar-standar fundamental 
ini mencakup

Non-diskriminasi (Topik No. 6)• 

Kebebasan Berserikat (Topik No. 4)• 

Penghapusan segala bentuk kerja wajib dan paksa (Topik No. 8)• 

Penghapusan buruh anak (Topik No. 8)• 

Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Fundamental dan Hak-hak di Tempat Kerja memperjelas 
bahwa prinsip-prinsip dan hak-hak ini bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat 
manusia di semua negara – tanpa memandang kewarganegaraan atau kediaman atau status 
migran dan tanpa memandang tingkat pembangunan ekonomi negara. Prinsip-prinsip dan 
hak-hak dasar ini harus dihormati, bahkan di negara-negara yang pemerintahnya belum 
meratifi kasi konvensi-konvensi yang dimaksud. Pada beberapa kesempatan, Komite Para 
Ahli mengenai Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (CEACR) dan Komite Kebebasan 
Berserikat (CFA) memberikan komentar mengenai penerapan standar-standar ini kepada 
pekerja migran tidak resmi.

ILO juga telah mengembangkan sejumlah instrumen untuk menanggapi tantangan-
tantangan khusus yang dihadapi oleh para pekerja migran.218 Konvensi dan rekomendasi 
utama yang terbaru saat ini adalah Konvensi mengenai Migrasi Demi Pekerjaan (Direvisi), 
1949 (No. 97) dan Rekomendasi (Direvisi) 1949, (No. 86), Rekomendasi tentang Perlindungan 
terhadap Pekerja Migran (di Negara-negara Terbelakang), 1955 (No. 100), Konvensi 
mengenai Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143) dan Rekomendasi Pekerja 
Migran, 1975 (No. 151).

218 Konvensi (No. 21) tentang Inspeksi terhadap Emigran, dan Rekomendasi (No. 26) tentang Migrasi (Perlindungan terhadap Perempuan 
di Laut) (No. 26); Konvensi (No. 66) tentang Migrasi demi Pekerjaan, dan Rekomendasi (No. 61), dan Rekomendasi (No. 62) tentang 
Migrasi demi Pekerjaan (Kerjasama Antar-Negara) pada tahun 1939; Konvensi (No. 82) tentang Kebijakan Sosial (Wilayah Non-
Metropolitan) pada tahun 1947. Konvensi No. 66 tidak pernah diberlakukan karena kurangnya jumlah negara yang meratifi kasi; 
karena itu diputuskan untuk merevisinya pada tahun 1949, saat Konvensi (No. 97) tentang Migrasi demi Pekerjaan (Direvisi) dan 
Rekomendasi (No. 86) (Direvisi) disahkan. Pada tahun 1955, Konferensi mensahkan Rekomendasi (No. 100) tentang Perlindungan 
terhadap Pekerja Migran (di Negara-negara Terbelakang); Konvensi (No. 110) tentang Perkebunan dan Rekomendasi (no. 110) pada 
tahun 1958; Konvensi (No. 117) tentang Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar) pada tahun 1962. Akhirnya, pada tahun 1975, 
Konferensi melengkapi instrumen-instrumen tahun 1949 dengan mensahkan Konvensi (No. 143) tentang Pekerja Migran (Ketentuan 
Tambahan) dan Rekomendasi (No. 151) tentang Pekerja Migran.
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Ringkasan mengenai Cakupan dari Konvensi-konvensi Kunci bagi Para Pekerja 
Migran

Konvensi ILO No. 97, berlaku bagi seluruh proses migrasi buruh, mulai dari rekrutmen 
pekerja hingga repatriasi. Konvensi tersebut juga menyebutkan prinsip perlakukan 
yang setara dengan pekerja nasional dalam hal kondisi kerja, keanggotaan serikat 
buruh dan kenikmatan akan manfaat tawar-menawar kolektif, akomodasi, jaminan 
keamanan, pajak karyawan dan proses hukum terkait dengan hal-hal yang telah 
digariskan dalam konvensi tersebut. 

Cakupan Konvensi No.143 membangun di atas C.97, dan lebih luas. Konvensi ini disahkan 
pada saat sejumlah pelanggaran khusus terkait migrasi, seperti penyelundupan dan 
perdagangan pekerja migran, menarik perhatian masyarakat internasional. Oleh karena 
itu, instrumen ini mencurahkan seluruh bagiannya pada migrasi tidak resmi dan langkah-
langkah bersama antar-negara yang dianggap penting untuk mencegah hal itu. 

Defi nisi
‘Migran demi pekerjaan’ didefi nisikan dalam Pasal 11, paragraf 1, dari Konvensi No. 97 

sebagai ‘seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud 
untuk dipekerjakan dan mencakup segala orang yang secara teratur diakui sebagai 
seorang migran demi pekerjaan.’ Sebuah defi nisi yang serupa membentuk dasar dari 
ketentuan-ketentuan pada Bagian II Konvensi No. 143, yang tercantum pada Pasal 
11(1). Defi nisi ini hanya mencakup migrasi antar-negara, yang di dalamnya, migran 
didefi nisikan sebagai mereka yang melintasi batas internasional untuk tujuan mencari 
pekerjaan, dan tidak termasuk para pekerja di dalam suatu negara yang bertujuan 
mencari pekerjaan. 

‘Pekerja migran’ – tidak termasuk (1) orang-orang yang secara khusus datang untuk 
tujuan menghadiri pelatihan atau melanjutkan pendidikan dan (2) orang-orang yang 
diterima untuk sementara waktu di sebuah negara atas permintaan pemberi kerjanya 
untuk melakukan tugas atau penunjukkan khusus untuk periode waktu terbatas dan 
tertentu, dan mereka yang diwajibkan meninggalkan negara itu setelah berakhirnya 
tugas atau penunjukkan mereka (Pasal 11).

Migrasi bawah tanah dan pekerjaan ilegal
Ketentuan-ketentuan Konvensi No. 97, Rekomendasi No. 86 dan Bagian II Konvensi No. 143 

hanya berurusan dengan perlindungan terhadap pekerja migran yang telah ‘diakui 
secara teratur’ untuk tujuan bekerja. Pekerja migran yang telah memasuki suatu negara 
secara ilegal tidak tercakup oleh ketentuan-ketentuan ini. Namun, Bagian I Konvensi 
No. 143 dan beberapa ketentuan Rekomendasi No. 151 secara jelas berurusan dengan 
penekanan terhadap aliran migrasi bawah tanah dan perlindungan terhadap pekerja 
migran yang berstatus tidak resmi. 

Perkecualian
Konvensi-konvensi dan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara jelas menyebutkan 

kategori pekerja yang tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuannya. Pasal 11(2) 
Konvensi No. 97 tidak mencakup ‘(a) pekerja lintas batas; (b) artis dan anggota profesi 
bebas yang telah memasuki suatu negara untuk jangka waktu pendek; (c) pelut’, dan 
Rekomendasi No. 86 menyertai pasal ini. Pasal 11(2) Konvensi No. 143 menjelaskan tiga 
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perkecualian ini, ditambah ‘(d) orang-orang yang datang secara khusus untuk tujuan 
pelatihan atau pendidikan; (e) pekerja organisasi atau perusahaan yang beroperasi 
di dalam wilayah suatu negara yang telah diterima untuk sementara di negara itu 
atas permintaan pemberi kerjanya untuk melakukan tugas atau penunjukkan khusus, 
untuk jangka waktu terbatas dan tertentu, dan yang diwajibkan untuk meninggalkan 
negara itu setelah berakhirnya tugas atau penunjukkan mereka.’ Sebaiknya dicatat 
bahwa pengecualian dari migran yang disebutkan dalam Pasal 11(2) Konvensi No. 
143 hanya berlaku pada ketentuan-ketentuan Bagian II dari instumen tersebut. 
Bagian I tidak secara jelas membolehkan pengecualian kategori pekerja migran 
apapun. Rekomendasi No. 151 tidak menyebutkan pengecualian yang jelas. Selain 
dari pengecualian-pengecualian ini, para migran yang mempekerjakan diri sendiri 
dikecualikan dari defi nisi yang tercantum dalam seluruh ketentuan keempat instrumen 
tersebut. 

Catatan – Kini ILO CEACR mempertimbangkan bahwa meskipun para pekerja yang 
mempekerjakan diri sendiri dikecualikan dari cakupan penerapan instrumen-instrumen 
tersebut dibenarkan saat instrumen-instrumen tersebut disahkan, saat ini hal itu tidak 
lagi sesuai. Sesungguhnya, bayak pekerja migran dengan status resmi – dan tidak 
resmi – dipekerjakan atau mempekerjakan diri sendiri dan mungkin bekerja di sektor 
informal atau marjinal. Para pekerja migran ini tidak diberikan perlindungan oleh 
instrumen-instrumen yang dikaji dalam survei ini dan untuk alasan tersebut, Komite 
menyarankan agar bagian ini sebaiknya dimasukkan dalam diskusi berikutnya yang 
terkait dengan instrumen-instrumen ini.

Instrumen-instrumen tahun 1949 dan 1975 ditujukan untuk memiliki cakupan seluas 
mungkin, agar sebanyak mungkin negara dapat meratifi kasi dan melaksanakannya. 
Untuk alasan ini, ketentuan-ketentuannya dibuat luwes dan dapat diterapkan tidak 
hanya terhadap negara tujuan, tetapi juga negara pengirim, juga negara-negara ketiga 
atau transit, dalam sejumlah kasus. 

Konvensi tentang Migrasi demi Pekerjaan (No. 97) (Direvisi), 1949

Konvensi ini terdiri dari 12 Pasal utama dan tiga lampiran.

Kewajiban Negara

Pasal 1 menjelaskan bahwa negara-negara yang meratifi kasi harus menyediakan, atas 
permintaan ILO dan anggota lain, informasi mengenai kebijakan, hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan emigrasi dan imigrasi; tentang ketentuan-
ketentuan khusus mengenai migrasi demi pekerjaan dan kondisi kerja dan penghidupan 
pekerja migran; dan tentang kesepakatan-kesepakatan umum dan pengaturan-pengaturan 
khusus tentang masalah ini. Pertukaran informasi ini harus ditunjang oleh layanan tentang 
pekerjaan dan layanan-layanan lain yang terkait dengan migrasi (Pasal 7); dan, bilamana 
perlu, kerjasama melawan propaganda yang menyesatkan (Pasal 3(2)). Terakhir, Pasal 10 
mengajak para Anggota terkait untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan bilateral yang 
bertujuan mengatur hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama yang muncul dalam 
kaitannya dengan penerapan Konvensi tersebut. 
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Ketentuan-ketentuan perlindungan umum

Konvensi tersebut menghimbau:

Perkembangan dan penyediaan layanan gratis untuk membantu pekerja migrant dan • 
membantu mereka dengan informasi (Pasal 2); 

Negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melawan • 
propaganda yang menyesatkan terkait emigrasi dan imigrasi (Pasal 3(1)); 

Langkah-langkah untuk memfasilitasi keberangkatan, perjalanan dan penerimaan para • 
pekerja migran (Pasal 4); 

Penyediaan layanan medis yang perlu (Pasal 5); dan • 

Izin bagi pekerja migrant untuk mentransfer penghasilan dan tabungan mereka (Pasal • 
9). 

Konvensi tersebut juga malarang pengusiran para pekerja migran yang diterima di suatu 
negara secara permanen dalam hal ketidakmampuan untuk bekerja (Pasal 8).

Kesetaraan perlakuan

Pasal 6 melarang ketidaksetaraan perlakuan antara pekerja migran dan warganegara yang 
timbul lewat undang-undang atau peraturan atau praktik-praktik oleh pihak berwenang di 
empat hal: kondisi hidup dan kerja, jaminan sosial, pajak kerja dan akses untuk memperoleh 
keadilan.

Lampiran

Dua lampiran pertama terkait dengan migrasi demi pekerjaan yang terorganisir, sementara 
yang ketiga, yang lebih umum cakupannya, berlaku bagi migrasi demi pekerjaan, baik yang 
terorganisir ataupun spontan.

Lampiran I – berurusan dengan rekrutmen, penempatan dan kondisi kerja dari pekerja 
migran yang direkrut di luar pengaturan untuk pengiriman berkelompok yang disponsori 
oleh pemerintah. 

Lampiran II – berurusan dengan rekrutmen, penempatan dan kondisi kerja dari pekerja 
migran yang direkrut untuk pengiriman berkelompok lewat pengaturan yang disponsori 
pemerintah. 

Lampiran III – mengatur pengiriman barang, alat dan perlengkapan pribadi pekerja migran 
ke negara tujuan.

Menurut Pasal 14 dari Konvensi tersebut, setiap Anggota yang meratifi kasi Konvensi tersebut 
dapat mengecualikan diri dari ratifi kasi seluruh atau sebagian dari lampiran-lampiran 
tersebut. Namun, dengan tidak menyatakannya secara jelas, ketentuan-ketentuan dalam 
lampiran-lampiran tersebut memiliki pengaruh yang sama dengan ketentuan-ketentuan di 
dalam Konvensi tersebut. 
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Rekomendasi No. 86

Rekomendasi ini merekomendasikan serangkaian langkah yang dimaksudkan untuk 
melengkapi ketentuan-ketentuan Konvensi No. 97, khususnya yang terkait dengan 
informasi dan bantuan untuk pekerja migran (Bagian III); rekrutmen dan seleksi (Bagian IV); 
kesetaraan perlakuan untuk mengakses pekerjaan dan pengawasan kondisi kerja (Bagian 
V). Rekomendasi ini juga mengandung ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi 
pekerja migran dari pengusiran karena terbatasnya sarana atau keadaan pasar kerja (Bagian 
VI). Sebuah lampiran pada Rekomendasi tersebut membeberkan metode-metode penerapan 
dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi No. 97 dan Rekomendasi No. 86, dan 
dimaksudkan untuk bertindak sebagai model bagi kesimpulan akhir kesepakatan bilateral.

Pekerja Migran (Ketentuan-ketentuan Tambahan) Konvensi, 1975 (No. 143)

Konvensi ini dirancang untuk melengkapi Konvensi No.97 karena diakui bahwa konteks 
sosial dan ekonomi bagi migrasi telah mengalami perubahan-perubahan yang signifi kan. 
Keprihatinan utama bukan lagi pada fasilitasi perpindahan buruh yang mengalami surplus, 
tetapi tentang membuat aliran migrasi dapat terkontrol dan mengatasi migrasi ilegal, serta 
menekan aktifi tas para penyelenggara dan kaki tangan mereka dalam perpindahan pekerja 
migran. 

Bagian I

Pasal 1 mencantumkan kewajiban umum untuk menghormati hak-hak asasi manusia 
dari seluruh pekerja migran. Maksud dari Konvensi tersebut adalah untuk menegaskan, 
tanpa bermaksud menantang hak Negara untuk mengatur aliran migrasi, bahwa hak para 
pekerja migran akan terlindungi, tanpa memandang apakah mereka memasuki negara 
tersebut secara teratur atau tidak, dengan atau tanpa dokumen. Perjuangan melawan 
imigrasi bawah tanah menghimbau negara-negara anggota yang terkait untuk mensahkan 
sejumlah langkah untuk secara sistematis menentukan apakah ada pekerja migran yang 
dipekerjakan secara ilegal di wilayahnya dan apakah segala perpindahan pekerja migran 
berangkat dari, lewat melalui atau tiba di wilayahnya, di mana pekerja migran tersebut 
menjadi korban, sepanjang perjalanan, setibanya atau selama masa tinggal dan bekerja, 
dari kondisi-kondisi yang berlawanan dengan instrumen atau kesepakatan internasional, 
multilateral atau bilateral, atau peraturan perundang-undangan nasional (Pasal 2). Ada 
pula kewajiban terhadap Negara untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk 
menekan dan mencegah perpindahan migran dan pekerja migran ilegal diam-diam (Pasal 
3) 

Kewajiban Negara sesuai Konvensi

Sesuai Pasal 6 dari Konvensi tersebut, Negara memiliki tanggung jawab untuk mensahkan 
dan memberlakukan sanksi terhadap: 

Orang-orang yang secara sadar membantu pergerakan bawah tanah atau ilegal dari • 
pekerja migran; 

Orang-orang yang secara ilegal mempekerjakan pekerja migran (pemberi kerja yang • 
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diadili berdasarkan hal ini seharusnya memiliki hak untuk menunjukkan bukti mengenai 
niat baik mereka); dan 

Penyelenggara perpindahan bawah tanah atau ilegal dari pekerja migran. • 

Pada tingkat internasional, Negara seharusnya memiliki kontak dan pertukaran informasi 
yang sistematik tentang masalah ini dengan negara-negara anggota terkait (Pasal 4). Salah 
satu tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memungkinkan agar para pelaku perdagangan 
tenaga kerja diadili di negara manapun mereka melakukan aktifi tasnya. Organisasi-
organisasi perwakilan pemberi kerja dan pekerja akan diajak berkonsultasi terkait dengan 
peraturan perundang-undangan dan cara-cara lainnya yang disediakan dan dirancang 
untuk mencegah dan menghapus migrasi dalam kondisi yang rawan pelanggaran dan 
kemungkinan agar inisiatif yang mereka ambil untuk tujuan ini diakui (Pasal 7). Bagian I dari 
Konvensi tersebut juga menjelaskan langkah-langkah perlindungan tertentu bagi pekerja 
migran yang telah kehilangan pekerjaan (Pasal 8) dan bagi mereka yang berada dalam 
situasi yang tidak menguntungkan (Pasal 9).

Bagian II
Bagian ini bertujuan untuk memasyarakatkan kesetaraan atas kesempatan dan perlakuan 
dan penghapusan praktik diskriminasi. Konvensi ini membangun Konvensi No.111, tetapi 
berbeda pada dua hal: pertama, kebijakan nasional tidak saja hanya memasyarakatkan 
tetapi juga menjamin kesetaraan atas kesempatan dan pelakuan kerja dan pekerjaan bagi 
pekerja migran dan anggota keluarga mereka yang secara hukum berada dalam wilayah 
negara pemberi kerja. Kedua, kesetaraan akan kesempatan dan perlakuan ini juga berlaku 
untuk jaminan sosial, serikat pekerja dan hal-hak budaya dan invidual serta kebebasan 
berkumpul (Pasal 10). Meski diserahkan kepada Negara untuk menggunakan metode yang 
sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, Konvensi tersebut menguraikan serangkaian 
langkah untuk tujuan ini (Pasal 12). Namun, Pasal 14 mengizinkan pembatasan terbatas 
pada kesetaraan untuk mengakses pekerjaan. Terakhir, Pasal 13 mewajibkan Negara untuk 
memfasilitasi pertemuan dengan keluarga pekerja migran yang tinggal secara resmi di 
wilayahnya. 

Rekomendasi No. 151
Rekomendasi ini terdiri dari tiga bagian: 

Bagian I – menyajikan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin penghormatan • 
terhadap prinsip kesetaraan akan kesempatan dan perlakuan antara pekerja migran 
yang berada secara resmi di wilayah Anggota dan warganegaranya; 
Bagian II – menyajikan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang dimaksudkan untuk • 
memungkinkan pekerja migran dan keluarganya berbagai mengenai keuntungan yang 
dinikmati warganegara saat memperhitungkan kebutuhan khusus semacam itu yang 
mungkin mereka miliki higga mereka beradaptasi dengan negara tujuan; 
Bagian III – menghimbau pengesahan sejumlah langkah untuk menjamin perlindungan • 
minimum, khususnya pada saat kehilangan pekerjaan, pengusiran dan meninggalkan 
negara tujuan. 
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Instrumen-instruman Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa tentang 
Migrasi

PBB telah mensahkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Hak-hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Konvensi ini mulai berlaku sejak bulan Juli 
2003. Indonesia telah menandatangani tetapi belum meratifi kasi Konvensi ini. Konvensi 
ini mengakui dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi-
konvensi ILO. Konvensi ini juga menjangkau pekerja migran yang memasuki atau tinggal 
di negara tujuan secara ilegal (dan keluarga mereka) yang hak-haknya yang sebelumnya 
terbatas pada individu yang terlibat secara hukum, atau legal, dalam migrasi demi pekerjaan. 
Konvensi ini mencoba untuk mencegal migrasi tidak resmi, tetapi mengakui akan adanya 
kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja migran dan mempertimbangkan posisi 
mereka yang rentan. Aspek-aspek penting lainnya dari Konvensi ini mencakup fakta bahwa 
negara peratifi kasi tidak diizinkan untuk mengecualikan segala kategori pekerja migran 
dari penerapannya. Setiap jenis pekerja migran, termasuk mereka yang dikecualikan dari 
instrumen-instrumen ILO yang ada, tercakup dalam Konvensi ini. 

Konvensi ini tidak hanya merupakan instrumen PBB yang memiliki relevansi langsung 
dengan pekerja migran. Namun adapula Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) yang juga relevan, meskipun dalam derajat yang 
lebih rendah. ICERD (yang diratifi kasi oleh Indonesia) mengikat negara-negara pihak untuk 
melarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul bangsa atau 
suku terhadap semua individu di dalam yurisdiksi negara dan memberikan sanksi terhadap 
aktifi tas-aktifi tas yang bersifat diskriminatif. Namun, Konvensi ini tidak hanya berlaku bagi 
diskriminasi yang berdasarkan kewarganegaraan, jenis diskriminasi yang defi nisinya sangat 
rentan bagi pekerja migran. 
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Pemutusan 
Hubungan Kerja

Topik 11.

Tujuan Umum:  Memahami Penerapan Peraturan Hukum tentang PHK
 

Tujuan Khusus: 

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan mampu:

Mengidentifi kasi hak dan perlindungan terhadap terhadap PHK sewenang-wenang yang • 
terdapat di dalam hukum nasional;

Mengidentifi kasi dasar-dasar PHK yang tidak sah; • 

Menilai kompensasi yang tepat dalam PHK dan tantangan di dalam memutus dipekerjakan • 
kembali; dan

Mengidentifi kasi aspek-aspek hukum nasional yang terkait dengan PHK, di mana Standard • 
Ketenagekerjaan Internasional dapat berperan..
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11.1  Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja 

“Bagi kaum buruh putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran 
dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian ketenteraman hidup 
kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja.”

(Penjelasan UU No 12 Tahun 1964, Bagian Umum)

Demikian semangat yang tersurat dalam UU dan kebijakan tentang Pemutusan Hubungan 
Kerja di Perusahaan Swasta. Semangat yang sama dimandatkan oleh UU No 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah harus 
benar-benar mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Caranya 
dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan positif yang pada akhirnya dapat menghindari 
terjadinya pemutusan hubungan kerja, antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, 
pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh. 

Jaminan kerja merupakan aspek penting dari hubungan industrial, MK melalui keputusannya 
Nomor 012/PUU-I/2003219 memutuskan bahwa Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, yang 
memberikan ruang bagi pengusaha untuk melakukan tindakan PHK secara sewenang-
wenang, dinyatakan batal demi hukum. Namun, dalam kenyataannya kadang-kadang 
pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Dalam situasi ini, pemutusan hubungan 
kerja harus dilakukan secara adil dan menurut hukum.

Ada empat jenis pemutusan hubungan kerja. Klasifi kasi ini didasarkan pada faktor penyebab 
dan inisiator dari pengakhiran. Jenis-jenis itu adalah sebagai berikut220:

11.1.1  Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha

Pengusaha adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan berkepentingan terhadap 
jalannya perusahaan secara efektif sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kebebasan 
sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Tidak hanya mengenai rencana 
produksi, pemodalan, penjualan dan sebagainya, tapi juga mengenai jumlah pekerja yang 
dipekerjakan.

Di Indonesia, meski pengusaha memang berkuasa dan berwenang mengambil keputusan, 
namun undang-undang mengharuskan pengusaha terlebih dulu meminta izin kepada 
otoritas berwenang untuk memberhentikan pekerjanya. Hal ini dimulai sejak UU No 12 
Tahun 1964 di mana pengusaha harus meminta izin terlebih dulu kepada Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Ketenagakerjaan. 

Dalam konteks kekinian, hal serupa juga ditemukan dalam UU Ketenagakerjaan.221 Pasal 
151 Ayat (2) dan Ayat (3) mewajibkan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk 
berunding dulu sebelum ada pemutusan hubungan kerja. Bila perundingan maupun upaya 
penghematan gagal, pemutusan hubungan kerja baru dilakukan setelah ada penetapan dari 

219 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan012PUUI2003.pdf

220  Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, cet. Ke-12. ed. revisi (Penerbit Djambatan, 1999) hlm?

221 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika dua syarat tersebut dilanggar, 
maka pemutusan hubungan kerja dinyatakan batal demi hukum. Untuk tambahan, UU 
Ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena 
alasan sebagai berikut:222

a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama 
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 

d. Pekerja menikah;

e. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; 

f. Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerjah 
lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja 
melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

h. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan 
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis 
kelamin, kondisi fi sik, atau status perkawinan;

j. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit 
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu 
penyembuhannya belum dapat dipastikan.

 

11.1.2  Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja

Iman Soepomo menyatakan teori ini muncul akibat pandangan dunia barat bahwa kepada 
pekerja harus pula diberikan hak yang sama dalam hukum. Artinya, secara prinsip, pekerja 
tidak boleh dipaksa untuk terus bekerja, bila ia sendiri tidak menghendakinya. 

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, ada dua jenis pemutusan hubungan kerja oleh pekerja, 
yaitu:

a. Pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sesuai Pasal 162 UU 
Ketenagakerjaan.

b. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengajukan permohonan kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan 
perbuatan sebagai berikut seperti diatur dalam Pasal 169 UU Ketenagakerjaan: 

222 Ibid, UU Ketenagakerjaan. Ps. 153 Ayat (1).



337

Menganiaya, menghina atau mengancam pekerja;• 

Membujuk para pekerja untuk melakukan tindakan melawan hukum;• 

Para pengusaha melewatkan pembayaran tiga bulan berturut-turut atau lebih;• 

Para pengusaha tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan kepada para • 
pekerja;

Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; • 
dan

Memberikan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa, kesehatan, keselamatan, • 
moral pekerja, sedangkan pekerjaan tidak diatur dalam perjanjian kerja.

10.1.3  Hubungan kerja putus demi hukum (based on law)223

Selain diputuskan oleh pihak pengusaha atau pekerja, hubungan kerja juga dapat berakhir 
demi hukum. Yaitu putus ketika memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 154 UU 
Ketenagakerjaan sebagai berikut: 

a.  Pekerja masih dalam masa percobaan, jika jangka waktu percobaan telah diberitahukan 
secara tertulis kepada pekerja.

b. Pekerja telah mencapai usia pensiun, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan, 
dan

c.  Pekerja meninggal dunia;

Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan

Jenis pemutusan ini didasarkan pada keputusan pengadilan. Misalnya, pemutusan yang 
dilakukan atas permohonan wali atau orang tua yang anak-anaknya di bawah umur 
dipekerjakan oleh pengusaha.

Dalam konteks UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI, pengadilan yang berwenang menyatakan 
putusnya hubungan kerja adalah pengadilan hubungan industrial (PHI). 

11.2 Prosedur Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja

11.2.1. Pemutusan Hubungan Kerja yang Sah Secara Hukum

Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya dibolehkan bila didasarkan pada aspek 
prosedural dan substantif. Ada dua aspek prosedural yang harus dipenuhi oleh pengusaha. 
Pertama, setiap pemutusan hubungan kerja harus dinegosiasikan oleh pengusaha 
dengan serikat pekerja atau jika pekerja bukan anggota serikat pekerja, pengusaha harus 
bernegosiasi dengan pekerja individual. Kedua, jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, 

223 Putus demi hukum adalah ketika pemutusan hubungan kerja dilakukan berdasarkan peraturan, seperti pensiun, tidak diperpanjangnya 
masa percobaan pekerja atau pekerja yang meninggal dunia
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selanjutnya salah satu pihak dapat meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk 
memutuskan kasus itu224. Dalam konteks terakhir, ada beberapa putusan pengadilan yang 
telah menempatkan preseden bahwa PHI memiliki yurisdiksi eksklusif sebagai forum dalam 
menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja.

Pada aspek substantif, pengusaha perlu memperhatikan beberapa batas dan norma dalam 
melakukan pemutusan hubungan kerja. Umumnya, aspek substantif mengatur tentang 
alasan yang sah bagi pengusaha dan pekerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. 
Untuk pengusaha, pemutusan kerja sah dilakukan jika misalnya digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan jika pekerja ditemukan bersalah karena kesalahan serius sesuai dengan Surat 
Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. Untuk pekerja, pemutusan 
hubungan kerja dapat secara sah dilakukan jika pekerja mengundurkan diri dan jika 
pengusaha melakukan kesalahan besar seperti diatur Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. 
Berikut merupakan ulasan terkait dengan aspek-aspek tersebut:

11.2.2  PHK Sebagai Pilihan Terakhir

Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan sudah tegas menyebutkan bahwa pengusaha, 
pekerja dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi 
pemutusan hubungan kerja.

Lebih jauh Penjelasan Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan memberikan contoh segala 
upaya berupa kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari 
terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, 
pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.

Bahkan, ketika perusahaan sedang merasa kesulitan keuangan atau merugi, perusahaan 
diharapkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Untuk makin menguatkan hal 
itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai mengeluarkan Surat Edaran bernomor 
SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal.

Pemerintah, dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berharap pemutusan 
hubungan kerja secara masal merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai 
berikut : 

a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan 
direktur;

b. Mengurangi shift;

c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;

d. Mengurangi jam kerja;

e. Mengurangi hari kerja;

f. Meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu;

g. Tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;

h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

224 Ibid., UU Ketenagakerjaan. Ps. 151 Ayat (2) dan (3).
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Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas tidaklah bersifat kumulatif. Melainkan bersifat 
alternatif sehingga pengusaha dapat memilih upaya yang dirasa lebih realistis dengan 
kondisi perusahaan. Namun pada faktanya, masih ada saja perusahaan yang melanggar 
Surat Edaran tersebut ketika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja secara masal. 
Demikian misalnya tergambar dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta 
antara PT Panen Lestari Internusa v. 51 karyawannya. 

PT Panen Lestari Internusa mengajukan gugatan dengan maksud meminta izin kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta untuk memutuskan hubungan kerja 51 
karyawannya. 

PT Panen Lestari berdalih pemutusan hubungan kerja harus dilakukan karena alasan 
mendesak (force majeur). Yaitu adanya pemutusan perjanjian sewa gerai antara PT Panen 
Lestari dengan PT Plaza Indonesia Realty. Dengan putusnya perjanjian sewa, PT Panen 
Lestari beralasan tak ada lagi lokasi kerja dan pekerjaan yang bisa diberikan kepada 51 
karyawannya.

Majelis hakim menolak gugatan PT Panen Lestari karena dianggap belum menempuh 
upaya semaksimal mungkin menghindari pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menakertrans 
SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. 

Hakim akhirnya memerintahkan PT Panen Lestari untuk mempekerjakan kembali 51 
karyawannya.

Sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/hol17219/pengusaha-harus-berusaha-hindari-phk

Dari putusan hakim PHI Jakarta dalam perkara ini terlihat bahwa perusahaan wajib 
melakukan segala upaya seperti yang telah dicontohkan dalam Surat Edaran Menakertrans 
SE -907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 terlebih dulu sebelum melakukan pemutusan hubungan 
kerja secara masal.

Bahkan isu krisis ekonomi global tidak juga otomatis bisa dijadikan alasan bagi pengusaha 
untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Demikian misalnya yang 
terjadi pada tahun 2008 ketika krisis ekonomi global menghantam perekonomian beberapa 
negara maju. 

Yakin bahwa krisis keuangan global itu dapat berpengaruh terhadap perekonomian 
Indonesia sehingga akan berdampak negatif terhadap perkembangan dunia usaha dan 
ketenagakerjaan, pemerintah langsung mengantisipasinya dengan menyiapkan Peraturan 
Bersama yang ditandatangani empat menteri. Yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. 

Di dalam Peraturan Bersama itu disebutkan bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
harus mengefektifkan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat 
dan berkeadilan serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
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11.2.3  Pemutusan hubungan kerja (hanya) oleh pengadilan hubungan   
 industrial

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, PHI memiliki yurisdiksi 
eksklusif untuk sidang perselisihan hubungan industrial. Ini dinyatakan dalam Pasal 1 butir 
17 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 bahwa PHI adalah pengadilan khusus yang terletak di 
pengadilan umum, yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan 
perselisihan hubungan industrial. Dari ketentuan di atas, semua hubungan industrial yang 
terjadi antara pengusaha dan pekerja –yang harus diselesaikan di pengadilan- hanya bisa 
diselesaikan di PHI. Hal ini tercermin dalam dua putusan pengadilan di tahun 2007.

Perkara pertama terjadi antara Ivan Noviandy melawan PT Ciputra Liang Court. Dan perkara 
kedua antara Delfi na Nasution dan Ellen Septiawati melawan Jakarta Internasional School. 
Kesamaan dua perkara ini adalah para pekerjanya mengaku sedang tidak mempersoalkan 
sah tidaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Melainkan soal 
kesewenang-wenangan perusahaan dalam melakukan pemecatan. Karenanya para pekerja 
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima gugatan para pekerja 
karena merasa tidak berwenang mengadili. Menurut majelis hakim, gugatan seharusnya 
diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Menurut hakim, argumentasi ‘perbuatan melawan hukum’ yang didalilkan para pekerja 
pada dasarnya bersumber dari pemutusan hubungan kerja yang dalam UU Ketenagakerjaan 
dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikategorikan sebagai perselisihan 
pemutusan hubungan kerja. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2009 juga pernah 
menyepakati bahwa pengadilan negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili 
perkara perdata yang menyangkut persoalan hubungan industrial.225

Isu lain yang mungkin muncul dalam praktik perselisihan hubungan industrial 
adalah apakah mungkin penyelesaian perselisihan dilakukan selain di Pengadilan 
Hubungan Industrial bila sudah disepakati oleh pihak pekerja dan pengusaha?

Jawabannya tidak. Karena seperti ditegaskan dalam UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial bahwa Pengadilan Hubungan Industrial sengaja dan khusus dibentuk untuk 
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Oleh karenanya, tidak ada pengadilan 
lain selain Pengadilan Hubungan Industrial, meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan 
antara pekerja dan pengusaha. Ini misalnya terlihat dari putusan sela Pengadilan Hubungan 
Industrial Jakarta No. 25/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst dalam kasus perselisihan pemutusan 
hubungan kerja antara PT Mandala Airlines melawan lima pilotnya (Sugeng Rahardjo, 
Rudy Jaya Sakti, Ipung Purwanto, Ignatius Purwo Djatmiko, dan Hendrawan Sumendap). 
Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan PHI itu melalui putusan No. 893 K/Pdt.
Sus/2009.226

225 Diambil dari Rumusan Hasil Diskusi Komisi IB bidang Perdata dan Perdata Khusus. http://www.mahkamahagung.go.id/images/
uploaded/11a.RUMUSAN_KOMISI2.pdf

226 Diambil dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/
db3e49189db16c914126bb54ba017b48
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Perselisihan mengenai kewenangan PHI juga terjadi dalam sengketa pemutusan hubungan 
kerja antara para guru atau dosen swasta dengan instansi tempatnya mengajar. Beberapa 
berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja berada di bawah hukum ketenagakerjaan 
menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Namun, lainnya berpendapat bahwa Kepala Sekolah, Ketua Yayasan atau Rektor sama 
seperti pejabat tata usaha negara. Sehingga surat keputusan pemecatan guru atau dosen 
dianggap sebagai keputusan tata usaha negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN).227

Setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengakui posisi hubungan guru 
atau dosen dengan lembaga pendidikan tempatnya mengajar sebagai hubungan kerja yang 
tunduk pada aturan ketenagakerjaan. Yaitu Putusan Kasasi No 939 K/Pdt.Sus/2009 antara 
Guru TK melawan Yayasan An Namiroh, Putusan Kasasi No 320 K/Pdt.Sus/2007 antara 
Guru SD melawan Yayasan Bunda Hati Kudus, Putusan Kasasi No 828 K/Pdt.Sus/2008 dan 
Putusan Kasasi No 271 K/Pdt.Sus/2009 antara Dosen melawan Yayasan Perguruan Tinggi 
Manokwari.

Pada tahun 2009 Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menolak eksepsi kuasa hukum 
para pilot (Sugeng Rahardjo dkk) yang mempersoalkan kompetensi PHI Jakarta dalam 
mengadili gugatan yang diajukan PT Mandala Airlines. Pengacara Sugeng Rahardjo dkk 
menyatakan gugatan seharusnya diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 
Sebab, hal ini sudah diatur dalam perjanjian ikatan dinas yang ditandatangani masing-
masing pilot dengan perusahaan. Salah satu pasal dalam perjanjian itu menyatakan 
bahwa BANI adalah tempat menyelesaikan sengketa atas pelaksanaan perjanjian itu.

Majelis hakim berpendapat pasal di perjanjian ikatan dinas yang mengatur tentang 
kompetensi BANI itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan 
hukum positif. Pertimbangan lainnya, majelis hakim menganalogikan perkara ini dengan 
putusan kasasi No. 012/K/P.Niaga/1999 jo putusan peninjauan kembali (PK) No. 013/
PK/1999. Saat itu tergugat pailit menyatakan yang berwenang memeriksa perkara 
tersebut adalah BANI karena tertuang dalam perjanjian. Kedua putusan itu, membatalkan 
putusan No. 014/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam pertimbangan putusan PK tersebut, 
kedudukan arbitrase sebagai extra judicial tak dapat mengenyampingkan kewenangan 
pengadilan niaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili 
perkara pailit.

Dari putusan itu, hakim menarik kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan khusus seperti 
halnya PHI tak dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase sepanjang tidak terdapat 
ketentuan yang memperbolehkan hal itu. Atas alasan itu, majelis hakim berpendapat 
PHI sebagai pengadilan khusus di bidang Ketenagakerjaan merupakan satu-satunya 
lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara 
aquo. Karenanya kesimpulan hakim, eksepsi tergugat cukup beralasan untuk ditolak

Sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/hol22134/sengketa-ketenagakerjaan-tak-boleh-dibawa-ke-bani

227 Juanda Pangaribuan, Kedudukan Dosen Dalam Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT BIS), 2011,hlm. iii
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Di sisi lain, pada praktik kerap terjadi pekerja yang dalam gugatannya meminta majelis 
hakim menjatuhkan hukuman dengan menyatakan perusahaan atau pengusaha telah 
melakukan perbuatan melawan hukum. Biasanya pekerja yang menuntut hal seperti ini 
sering mendapat perlakuan yang tidak sesuai peraturan dari pengusaha atau perusahaan. 
Atau terkadang biasanya pekerja merasa diserang kehormatan dan nama baiknya.

Kalau hanya di dalam petitum, mungkin tak jadi soal. Tapi bagaimana jika si pekerja menamai 
gugatannya sebagai ‘Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)’ seperti halnya gugatan 
di pengadilan negeri? Bisakah PHI menyidangkan gugatan jenis PMH ini?

Ini terjadi dalam perkara bernomor 44/G/PHI.PN.Jkt.Pst di Pengadilan Hubungan Industrial 
Jakarta antara Sabar Siregar melawan PT Huntsman Indonesia.228 Sabar yang jabatan 
terakhirnya sebagai manajer mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena 
menilai PT Huntsman telah melakukan pencemaran nama baik dengan menuding Sabar 
melakukan penyalahgunaan fasilitas kantor. Dalam gugatannya, selain menuntut ganti rugi 
materil dan immateril, Sabar meminta PT Huntsman meminta maaf di media massa. 

Namun majelis hakim menyatakan tidak menerima gugatan Sabar karena tidak berwenang 
mengadili perkara perdata PMH.

Dari uraian peraturan dan putusan kasus di atas terlihat bahwa:

Sejak UU PPHI diberlakukan, pengadilan yang berwenang mengadili perselisihan • 
hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha/perusahaan adalah PHI termasuk 
juga perselisihan guru atau dosen dengan lembaga penyelenggara pendidikan 
swasta

Kesepakatan yang pernah dibuat pekerja dengan pengusaha untuk memilih forum • 
lain selain PHI menjadi tidak mengikat karena bertentangan dengan hukum. 

PHI tidak berwenang mengadili jenis perkara selain perkara perselisihan hubungan • 
industrial. 

228 Diambil dari http://hukumonline.com/berita/baca/hol18856/ketika-gugatan-pmh-disidangkan-di-phi

229 Muzni Tambuasai, Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Seri 4Pembinaan Hubungan Industrial., (Jakarta: Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi), 2005, hlm. 19-20.

11.2.4  Pemutusan hubungan kerja karena alasan kesalahan berat

Sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan No. 012/PUU-I/2003 yang membatalkan 
Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, maka pengusaha tak dibolehkan lagi langsung memutuskan 
hubungan kerja seorang pekerja yang dianggap melakukan kesalahan berat. MK di dalam 
pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pasal 158 UU Ketenagakerjaan memberikan 
kewenangan bagi pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja dikarenakan kesalahan 
serius tanpa proses yang adil melalui peradilan yang tidak memihak dan independen. 
Berdasarkan pada pasal tersebut, pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya atas dasar 
diskresi sepihak pengusaha, tanpa ada kewajiban untuk memprosesnya secara adil.229 
Persoalan dengan rumusan tersebut, adalah adanya pemberian standar yang berbeda 
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dengan yang diterapkan pada Pasal 160 UU Ketenagakerjaan, di mana memerintahkan 
bahwa pekerja yang dituduh melakukan tindakan kriminal oleh pihak berwajib, harus 
dianggap tidak bersalah sampai ditentukan sebaliknya oleh pengadilan. Oleh karenanya, 
pengusaha perlu untuk sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau 
menunggu sampai jangka waktu 6 bulan sebelum melakukan PHK. Sementara itu jika 
pelaporan pidana dilakukan atas dasar pelaporan pengusaha, maka pengusaha dapat 
memberhentikan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. 

Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa hal tersebut adalah bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesamaan hukum bagi seluruh 
warga negara Indonesia.230 Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut, 
tidak konstitusional dikarenakan hal tersebut memberikan kekuasaan bagi pengusaha 
untuk memberhentikan pekerja tanpa proses yang wajar dan layak. Pengusaha dapat 
memberhentikan pekerja secara seketika, tanpa proses sebagaimana disyaratkan di dalam 
Pasal 150 UU Ketenagakerjaan. Hal yang demikian merupakan tindakan diskriminatif. Lebih 
jauh, MK berpendapat bahwa formulasi pasal tersebut yang memberikan kewenangan 
kepada pengusaha untuk memutus bersalah atau tidaknya pekerja tanpa melalui putusan 
pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran terhadap 
prinsip praduga tidak bersalah.231  

230 Ibid

231 Ibid

Pasal 158 UU Ketenagakerjaan

1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan 
pekerja telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: 

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik 
perusahaan;

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 
perusahaan;

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 
kerja;

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau 
pengusaha di lingkungan kerja;

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya 
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam 
keadaan bahaya di tempat kerja;
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i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti 
sebagai berikut:

a.  Pekerja tertangkap tangan;

b.  Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan; atau

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

(3) Pekerja yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 156 ayat (4).

(4)  Bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak 
mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak 
sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan 
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.

Seiring dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 dan 
Surat Edaran Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, dapat ditarik kaidah 
sebagai berikut:

1. Pengusaha tetap dapat memutuskan hubungan kerja pekerjanya karena alasan 
kesalahan berat sesuai Pasal 158 UU Ketenagakerjaan.

2. PHK tersebut baru dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah 
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pekerja bersalah melakukan kesalahan 
berat yang dituduhkan.

Untuk menjabarkan putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat teknis, Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi lantas mengeluarkan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/
I/2005. 

Pada poin (3) huruf (a) Surat Edaran Menteri itu disebutkan bahwa pengusaha yang akan 
melakukan PHK dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 
(1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.
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Hal ini misalnya terlihat dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta No 281/
PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara PT Huntsman Indonesia melawan Sabar 
Siregar232. Hakim menolak gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan perusahaan 
atas tuduhan kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja, yaitu penyalahgunaan fasilitas 
kantor untuk keperluan pribadi. 

Menurut hakim, tindakan PT Huntsman yang langsung melakukan PHK tak dapat dibenarkan. 
Sebab tuduhan yang dialamatkan kepada Sabar Siregar dikategorikan sebagai melakukan 
kejahatan lainnya. Sementara belum ada putusan pidana yang menyatakan Sabar terbukti 
melakukan hal itu.

Masalah lain yang muncul dari alasan kesalahan berat adalah dipindahkannya alasan 
kesalahan berat ke dalam peraturan otonom. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 
kemudian memacu pelaku usaha untuk mencari alternatif alasan PHK karena kesalahan 
berat. Sebab para pelaku usaha merasa ada perlakuan yang tidak adil apabila ada pekerja 
yang memang terbukti melakukan kesalahan berat, namun kemudian oleh pengadilan di-
PHK dengan diberi kompensasi berupa uang pesangon, uang pemutusan hubungan kerja 
dan uang penggantian hak. Sementara di sisi lain ada pekerja yang berprestasi tetapi ketika 
mengundurkan diri hanya beroleh uang penggantian hak. 

Pelaku usaha lantas mengupayakan agar alasan kesalahan berat tetap bisa digunakan. 
Caranya dengan memasukkan alasan kesalahan berat di Peraturan Perusahaan dan bahkan 
Perjanjian Kerja. Tak jarang juga pelaku usaha dan serikat pekerja menuangkan alasan 
kesalahan berat tersebut dalam Perjanjian Kerja Bersama. 

Istilah yang digunakan dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian 
Kerja Bersama itu juga beragam. Ada yang menggunakan istilah ‘pelanggaran berat’, 
‘pelanggaran serius’, tapi ada juga yang tetap memakai ‘kesalahan berat’. Konsekuensi 
yang harus ditanggung pekerja bila melanggar hal itu adalah pemberhentian seketika dan 
tanpa diberi pesangon.

Apakah tindakan memindahkan alasan kesalahan berat ke dalam Peraturan Perusahaan, 
Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama itu dapat dibenarkan? 

Ada yang berpendapat hal itu dapat dibenarkan. Pandangan ini biasanya atas dasar asas 
kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Artinya, sepanjang para pihak, dalam 
hal ini pekerja dan pengusaha, sepakat menerima dan tunduk pada aturan itu, maka berlaku 
mengikat kedua belah pihak.

Tapi ada juga yang tegas menolak keberlakuan alasan kesalahan berat dicantumkan dalam 
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama. Mereka yang 
menolak bukan tidak memahami asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak hanya 
berlaku ketika perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang 
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah tidak 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

232 Dikutip dari berita www.hukumonline.com ‘PKB Tidak Boleh Cantumkan Kejahatan Berat sebagai Alasan PHK’, 22 Februari 2008. 
http://202.153.129.35/berita/baca/hol18611/pkb-tidak-boleh-cantumkan-kejahatan-berat-sebagai-alasan-phk
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Ketika peraturan perundang-undangan saja, dalam hal ini UU Ketenagakerjaan, tidak 
lagi dibolehkan menggunakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan tentang kesalahan berat, 
maka Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama juga tidak 
dibolehkan mencantumkan aturan yang sama. Pandangan ini salah satunya didukung pakar 
Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Yogo Pamungkas233. 

Ada beberapa putusan pengadilan yang menegaskan larangan memindahkan alasan 
kesalahan berat ke dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja 
Bersama, yaitu:

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta No 281/PHI.G/2007/PN.Jkt.• 
Pst dalam perkara antara PT Huntsman Indonesia melawan Sabar Siregar. 
Walaupun PT Huntsman Indonesia tidak menuduh Sabar melanggar Pasal 158 UU 
Ketenagakerjaan, namun menurut PHI Jakarta, materi muatan Pasal 64 ayat (3) Perjanjian 
Kerja Bersama yang didalikan PT Huntsman secara tekstual dan substansial memiliki 
kesamaan dengan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Pasal 64 ayat (3) PKB 
itu dinyatakan tak mempunyai kekuatan mengikat.

Putusan Mahkamah Agung No 154 K/PHI/2006 dalam perkara antara PT Artika Optima • 
Inti melawan Pahar Pelupessy234. Dalam perkara ini perusahaan melakukan skorsing 
untuk PHK kepada Pahar karena dinilai melanggar Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dan 
KKB Pasal 56 Ayat (1) poin (3) tentang perjudian di fasilitas perusahaan. Namun MA 
tidak membenarkan tindakan perusahaan itu.

Putusan Mahkamah Agung No 25 K/PHI/2007 dalam perkara antara PT Parindo Permai • 
melawan Berta Apriana Kifl i235 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Peninjauan 
Kembali Mahkamah Agung No 11 PK/Pdt.Sus/2009236.

Dalam perkara ini perusahaan menuding pekerja telah menggunakan uang perusahaan 
tanpa izin perusahaan sehingga berdasarkan Pasal 24 Peraturan Perusahaan dan Pasal 
158 UU Ketenagakerjaan merupakan kesalahan berat yang sanksinya adalah PHK tanpa 
pesangon. Mahkamah Agung menolak mengadili pekerja dengan Peraturan Perusahaan 
yang mengatur tentang kesalahan berat.

233 Diambil dari artikel www.hukumonline.com, ‘PHK Karena Kesalahan Berat Masih Jadi Perdebatan’ http://202.153.129.35/berita/
baca/lt4b44ce6cee644/phk-karena-kesalahan-berat-masih-jadi-perdebatan--

234  Diambil dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7a333894237ec37d69553a15eb3e2c52 

235  Diambil dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8caa42ca24c36ba2be0163fd8142090a

236  Diambil dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2c1383620aea3413dd63a00f90f1bc83

Kesalahan berat yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian 
Kerja Bersama dalam praktiknya tidak dapat diterapkan untuk memutuskan hubungan 
kerja.
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11.2.4  Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja (Aspek Prosedur)

Seperti telah diuraikan di atas, ada dua jenis pemutusan hubungan kerja yang dapat 
diajukan oleh pekerja. Yaitu pengunduran diri dan pengajuan PHK ke PHI.

Pengunduran diri adalah tindakan sukarela dari pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja 
dengan pengusaha. Ketentuan pengunduran diri ini diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan. 

Pasal 162 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan merumuskan, Pekerja yang mengundurkan diri atas 
kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Lebih jauh Pasal 162 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai syarat pengunduran 
diri yang harus dipenuhi oleh pekerja, yaitu:

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Dengan demikian, Pasal 162 UU Ketenagakerjaan ini di satu sisi memberi perlindungan 
hukum kepada pekerja untuk bebas memilih dan termasuk meninggalkan pekerjaan 
yang pernah ia tekuni. Di sisi lain, Pasal 162 UU Ketenagakerjaan tersebut juga memberi 
perlindungan kepada pengusaha agar pekerja tidak dengan mudah mengundurkan diri. 
Dengan syarat jangka waktu pengunduran diri, pengusaha dapat berupaya melakukan 
rekrutmen lagi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pekerja.

Namun dalam praktik kerap ditemukan kasus bahwa perusahaan memaksa pekerja untuk 
mengundurkan diri. Hal ini misalnya terlihat dalam putusan PHI Jakarta dalam perkara 
antara Wahyu Anton dkk melawan manajemen Hotel Grand Menteng. Dalam hal ini 
manajemen telah membuatkan surat pengunduran diri Wahyu Anton dkk, di mana pekerja 
menandatangani surat itu. Hakim lantas membatalkan surat pengunduran diri tersebut. 

Keputusan pengadilan yang membatalkan pengunduran diri pekerja karena surat 
pengunduran diri dianggap dibuat secara tidak sukarela juga terdapat dalam Putusan 
Mahkamah Agung No 530 K/PHI/2007 dalam perkara antara PT Jumbo Power International 
melawan Diding Abdillah. Dalam putusan ini Mahkamah Agung membenarkan judex facti 
yang menyatakan pengunduran diri Diding tidak sah karena dipaksa oleh perusahaan. 

Ada situasi yang umum ditemukan dalam pengunduran diri secara tidak sukarela.

•  Dalam kasus pengunduran diri massal, sering ditemukan bahwa surat pengunduran 
diri dibuat dengan cara diketik, dengan format dan isi teks yang seragam.

•  Tindakan pengunduran diri tidak sukarela biasanya ditemukan dalam posisi tenaga 
kerja tidak terampil dan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan rendah.
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Selain tekanan, paksaan ataupun intimidasi, hal lain yang dapat membuat pengunduran 
diri pekerja menjadi tidak sah adalah iming-iming janji atau bahkan tipu muslihat yang 
dilakukan oleh pihak pengusaha kepada pekerja. Hal ini misalnya terlihat dari Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 02 K/PHI/2006 dalam perkara antara PT Zebra Nusantara 
melawan Ricky J. Gunawan. 

Defi nisi indikasi adanya paksaan juga dapat kita lihat dari Pasal 1324 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. Bila suatu perjanjian dibuat dengan adanya paksaan maka terhadap 
perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan.

Pasal 1324 KUHPerdata

Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan 
seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan 
pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian 
yang terang dan nyata.

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan 
orang-orang yang bersangkutan.

Pengunduran Diri Dengan Paksaan Berdasarkan Pasal 1324 KUHPerdata dan Putusan 
Pengadilan:

Apakah ada unsur paksaan atau bujukan untuk melaksanakan tindakan tersebut?;• 

Apakah tindakan paksaan tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi orang, dengan • 
mempertimbangkan, usia, jenis kelamin, dan posisi dari orang tersebut, sehingga 
orang tersebut merasa percaya bahwa dirinya dalam ancaman?; atau

Di dalam hal bujukan, apakah aksi tersebut dapat menimbulkan bujukan, dengan • 
mempertimbangkan, usia, jenis kelamin, dan posisi, untuk melakukan sesuatu atas 
dasar janji tersebut?.

Pada praktiknya, paksaan yang dimaksud dalam Pasal 1324 ini juga digunakan untuk 
merujuk pada kategori penyalahgunaan kehendak (misbruik van deomstandingheiden). 
Yaitu ketika kedudukan salah satu pihak dalam perjanjian dalam keadaan tertekan atau 
tidak dapat berkehendak bebas. Hal ini misalnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung 
No 566 K/Pdt/2010. 

“Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan banding yang menyatakan 
bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I adalah batal karena 
dibuat dengan menyalahgunakan keadaan Penggugat yang saat itu dilaporkan oleh 
Tergugat I ke kepolisian karena dituduh melakukan penipuan atas hutang Penggugat 
yang belum dibayar.”
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UU Ketenagakerjaan telah memberikan hak bagi pekerja untuk mengajukan pemutusan 
hubungan kerja selain mengajukan pengunduran diri. Ide dalam memisahkan pengunduran 
diri dan pemutusan hubungan kerja yang diminta oleh pekerja berimplikasi pada hak-hak 
pekerja. 

Dalam kasus pengunduran diri, jika disetujui oleh perusahaan maka pekerja hanya bisa 
diberikanpembayaran penggantian hak saja. Sedangkan, pekerja yang memohon pemutusan 
hubungan kerja bisa saja mendapat pembayaran lainnya berupa uang pesangon sebesar 2 
(dua) kali upah, Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, satu kali uang penghargaan masa 
kerja menurut Pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak yang 
tepat berdasarkan Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Untuk mendapat kompensasi seperti di atas, pekerja tidak dapat sewenang-wenang 
mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja. Pekerja hanya dapat mengajukan 
permohonan pemutusan hubungan kerja berdasarkan beberapa alasan, sebagai 
berikut237:

Pengusaha menyalahgunakan, menghina atau mengancam pekerja;• 

Pengusaha membujuk para pekerja untuk melakukan tindakan melawan hukum;• 

Pengusaha melewatkan pembayaran upah tiga bulan berturut-turut;• 

Para pengusaha tidak mencukupi / kewajibannya kepada para pekerja;• 

Pengusaha meminta pekerja melakukan di luar ruang lingkup pekerjaan, yang • 
sebelumnya disepakati dan

Pengusaha memberikan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa, kesehatan, • 
keselamatan, moral pekerja, sedangkan pekerjaan tidak diatur dalam perjanjian kerja.

Namun bila pengusaha tidak terbukti melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan, 
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpa berkewajiban memberi 
pesangon.

Dalam praktik peradilan, alasan PHK yang kerap dijumpai ada karena pengusaha tidak 
membayarkan upah pekerja. Untuk memahami penerapan hukum atas alasan PHK yang 
diajukan oleh pekerja karena tidak dibayarkan upahnya, dapat dilihat secara konkret dalam 
putusan MA No 160 K/PHI/2007 dalam perkara antara Paramita/Direktris CV Marman 
melawan Imran Nasution238. Dalam kasus ini Imran Nasution telah bekerja sejak tahun 
2002 sebagai sopir dan pada saat setelah pekerja minta izin untuk menjenguk orang 
tuanya pada bulan Mei 2006, Imran sebagai pekerja diminta untuk menyerahkan kunci 
mobil dan dilarang untuk datang ke perusahaan. Selain itu pengusaha sejak Januari 2006 
tidak membayarkan upah pekerja, yang ternyata dibantah oleh pengusaha dengan alasan 
tidak pernah melakukan PHK. Sedangkan mengenai upah, sejak Januari telah diubah 
menjadi sistem borongan sehingga pekerja, karena tidak mendapat muatan, maka tidak 
mendapatkan upah.

237 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ps. 169 Ayat (1).

238 Diambil dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/083a407b58efb0963af9d63a3e2fe32
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Dalam amar putusannya, MA menolak permohonan kasasi pengusaha sehingga putusan PHI 
Bengkulu Nomor 07/PHI.G/2006/PHI/PN.BKL yang menyatakan hubungan kerja berakhir 
karena pengusaha telah melanggar hukum tidak membayar upah memiliki kekuatan 
hukum tetap. Pada kasus lain, tidak dibayarkannya upah juga bisa terjadi karena tindakan 
pengusaha yang merumahkan para pekerjanya serta kurangnya upah yang dibayar oleh 
pengusaha. Atas hal ini pekerja juga bisa mengajukan permohonan PHK239.

11.2.5 PHK Batal Demi Hukum (Unfair Dismissal/Unlawful Dismissal) 

Pemutusan hubungan kerja yang melanggar hukum diatur dalam tiga pasal UU 
Ketenagakerjaan yaitu Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 170. Konsekuensi hukum pemutusan 
hubungan kerja sewenang-wenang tersebut adalah batal demi hukum (null and void). 
Dengan demikian, pengusaha memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan pekerja 
untuk status pekerjaannya.

Pasal 153 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, “Pemutusan hubungan kerja 
yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum 
dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.” PHK yang batal 
demi hukum tersebut adalah PHK yang dilakukan terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 
153 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama 
waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 

d. Pekerja menikah;

e. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; 

f. Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja 
lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja/
buruh melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja 
atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama240; 

h. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan 
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis 
kelamin, kondisi fi sik, atau status perkawinan;

239 Republik Indonesia, Putusan Mahkamah agung No. 077/K/Pdt.Sus/2008, Sundari Versus PT. Safari Junie Texindo. Dalam putusannya 
Mahkamah Agung mempertimbangkan tindakan PT Texindo yang telah merumahkan Sundari dan hanya membayar 100% untuk 
satu tahun telah melanggar UU No. 13 tahun 2003 jo. Pasal16 ayat (4) Permenaker RI No Kep-150/Men/2000.

240 Larangan PHK terhadap pekerja yang aktif berserikat ini juga diatur dalam Pasal 28 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. 
Pelanggar ketentuan ini juga dapat diancam dengan sanksi pidana.
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j. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit 
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu 
penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Pasal lain yang menyatakan PHK tidak sah dan memiliki konsekuensi hukum yang sama 
dengan Pasal 153 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, 
yaitu mewajibkan pengusaha memiliki penetapan dari lembaga PHI terlebih dulu untuk 
melakukan PHK. Ini adalah aspek prosedural dari proses pemberhentian yang harus diambil 
dalam hal perundingan antara pengusaha dan pekerja tak berhasil.

Pasal lain dari UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan suatu PHK batal demi hukum adalah 
Pasal 170. Pasal itu merumuskan, 

“Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 
ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan 
Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja yang 
bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.”Dari 
ketiga pasal yang mengatur tentang batal demi hukumnya suatu pemutusan 
hubungan kerja, dapat kita tarik kesimpulan bahwa UU Ketenagakerjaan mengenal 
syarat materil (Pasal 153 ayat 2 dan sebagian Pasal 170) dan syarat formil (Pasal 
151 ayat 3 dan sebagian Pasal 170) terkait permasalahan PHK dinyatakan batal 
demi hukum.

Pada praktiknya, PHI Jakarta pernah menjatuhkan putusan yang dalam pertimbangan 
hukumnya secara eksplisit menyatakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan dapat 
dikategorikan sebagai PHK yang tidak wajar. Hal ini terjadi dalam putusan bernomor 103/
PHI.G/2008/PN.JKT.PST dalam perkara antara Ayu Tri Mulyo Utami, Marni Yanti dan Mira 
Kestari melawan Research Triangle Institute (RTI)241. Pada pertimbangan hukumnya, majelis 
hakim PHI Jakarta menilai PHK yang dilakukan RTI karena Ayu dkk dituduh membocorkan 
dokumen rahasia perusahaan, adalah tidak berdasar. Selain itu, Ayu dkk juga belum pernah 
menerima surat peringatan sebagai bukti bahwa Ayu dkk pernah melakukan kesalahan. Atas 
dasar hal itu, majelis hakim menilai PHK yang dilakukan RTI kepada Ayu dkk dikategorikan 
sebagai unfair dismissal atau unjustifi ed dismissal (pemutusan hubungan kerja secara tidak 
wajar atau melawan hukum).

PHI Jakarta melalui putusan bernomor 08/PHI.G/2009/PN.JKT.PST dalam perkara antara 
Prabudi Susatya Samosir melawan PT BNI Securities juga telah menjatuhkan putusan yang 
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan perusahaan telah melakukan PHK yang tidak 
wajar. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan No 809 K/
Pdt.Sus/2009.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan 
di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat 
tersebut di atas ternyata tidak melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 151, Pasal 161 dan 
bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 oleh karenanya dapat 
dikategorikan sebagai PHK sepihak dan sewenang-wenang atau lebih dikenal dengan 

241 Dikutip dari http://hukumonline.com/berita/baca/hol19925/dokumen-rahasia-perusahaan-tercecer-jangan-pecat-pekerja
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istilah Unfair Dismissal/Unjustifi ed Dismissal.” (Pertimbangan putusan bernomor 08/
PHI.G/2009/PN.JKT.PST)

11.2.6  Mempekerjakan Kembali vs Kompensasi

Berdasarkan pembahasan di atas telah diuraikan jenis pemutusan hubungan kerja dan 
yurisdiksi dari PHI dalam menyelesaikan sengketa PHK. Pertanyaan berikutnya adalah 
bagaimana seharusnya PHI menilai putusan pada pemecatan yang tidak wajar. Peraturan 
normatif menetapkan bahwa pemecatan yang tidak wajar adalah batal demi hukum. 
Doktrin hukum mengatakan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai tidak pernah ada, 
sehingga semua konsekuensi hukum yang telah terjadi harus dikembalikan. Ini berarti 
bahwa semua kewajiban pekerja dan pengusaha adalah tetap ada. Di mana pekerja memiliki 
kewajiban untuk melakukan pekerjaannya serta berhak menerima pembayaran. Di sisi 
pengusaha, tetap masih memiliki kewajiban untuk membayar hak-hak pekerja dan berhak 
untuk memberikan instruksi atau perintah. Oleh karenanya, atas suatu PHK yang batal demi 
hukum, cukup beralasan bila hakim PHI memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan 
kembali pekerja yang telah dipecat.

Demikian misalnya terdapat dalam Putusan PHI Jakarta dalam perkara antara Wahyu 
Anton dkk melawan Hotel Grand Menteng seperti disebutkan di atas. Karena pemutusan 
hubungan kerja dilakukan tidak sesuai hukum, yaitu adanya paksaan dalam pengunduran 
diri, maka majelis hakim memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali 
Wahyu Anton dkk pada posisi, jabatan dan hak-hak seperti semula. Dalam hal jabatan dan 
posisi tersebut telah terisi oleh pekerja lain, hakim dapat memerintahkan pengusaha untuk 
mempekerjakan kembali si pekerja pada level dan hak-hak yang sama. Hal ini misalnya 
terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 809 K/Pdt.Sus/2009 antara PT BNI Securities 
melawan Prabudi Susatya Samosir. Dalam putusan ini Mahkamah Agung memerintahkan 
BNI Securities untuk mempekerjakan kembali Prabudi pada posisi lain namun dengan level 
dan hak-hak yang sama.

Namun, hakim juga sering dihadapkan dengan fakta bahwa sengketa antara pekerja dan 
pengusaha sudah begitu hebat sehingga menciptakan kerusakan parah hubungan antara 
kedua pihak. Akibatnya, hakim menghadapi dilema dalam memutus perkara, karena di 
satu sisi pemutusan tidak sah, di sisi lain ketidakpercayaan yang tinggi antara pihak bisa 
mengakibatkan ketidakharmonisan terus menerus jika pekerja dikembalikan pada posisinya. 
Dalam situasi seperti ini, hakim sering menggunakan alasan ketiadaan hubungan harmonis 
untuk mengakhiri hubungan kerja pekerja dan pengusaha. Salah satu contoh kasus adalah 
Putusan PHI Jakarta bernomor 103/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara Ayu 
Tri Mulyo Utami, Marni Yanti dan Mira Kestari melawan Research Triangle Institute (RTI). 
Walaupun menurut hakim tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan RTI tidak 
sesuai dengan hukum, namun hakim kemudian memutuskan hubungan kerja karena alasan 
hubungan pekerja dan pengusaha tak harmonis lagi.
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Dalam hal terjadi • unfair dismissal (PHK yang tidak wajar), hakim wajib memerintahkan 
pengusaha mempekerjakan kembali pekerja pada posisi, jabatan dan memperoleh 
hak yang sama. Bila sudah tak mungkin mempekerjakan lagi pada posisi, jabatan 
semula, hakim dapat memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan lagi pekerja 
pada posisi dan jabatan lain namun dalam level dan hak yang sama.

Bila kedua hal tersebut di atas sudah tak mungkin lagi dilakukan, hakim dapat • 
menyatakan putus hubungan kerja karena alasan hubungan pekerja dan pengusaha 
yang sudah tak harmonis lagi.

ILO to insert information on debate on reinstatement vs compensation of employment
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11.3. Kompensasi PHK

Untuk pengusaha, pemutusan hubungan kerja melahirkan kewajiban untuk membayar 
uang pesangon dan kompensasi. Pemutusan hubungan kerja sering menjadi sumber 
perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terutama, terkait dengan berapa banyak 
pengusaha harus membayar kompensasi kepada pekerja karena pemutusan hubungan 
kerja tersebut. Ada empat jenis kewajiban kompensasi yang harus dibayarkan pengusaha, 
yaitu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang 
pisah. UU Nomor 13/2003 telah mengatur jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh 
pengusaha kepada pekerja, dalam kasus pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut:

1.  Uang Pesangon. Jumlah uang pesangon dihitung berdasarkan lama kerja pekerja kepada 
pengusaha/perusahaan di mana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan:

Lama Kerja Uang Pesangon

< 1 tahun 1 bulan upah 

1 tahun - < 2 tahun  2 bulan upah

2 tahun - < 3 tahun 3 bulan upah

3 tahun - < 4 tahun 4 bulan upah

4 tahun - < 5 tahun 5 bulan upah

5 tahun - < 6 tahun 6 bulan upah

6 tahun - < 7 tahun 7 bulan upah

7 tahun - < 8 tahun 8 bulan upah

8 tahun atau lebih  9 bulan upah

Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja 

3 tahun - < 6 tahun  2 bulan upah

6 tahun - < 9 tahun 3 bulan upah

9 tahun - < 12 tahun 4 bulan upah

12 tahun - < 15 tahun 5 bulan upah

15 tahun - <18 tahun 6 bulan upah

18 tahun - < 21 tahun 7 bulan upah

21 tahun - < 24 tahun 8 bulan upah

24 tahun atau lebih  10 bulan upah

2.  Uang Penghargaan Masa Kerja yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (3) UU 
Ketenagakerjaan:
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3.  Uang Penggantian Hak yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, 
termasuk: 

a.  Uang pengganti cuti tahunan;

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana 
pekerja diterima bekerja;

c.  penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima 
belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja 
bagi yang memenuhi syarat;

d.  Hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama.

Uang Pisah 

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak atas pemutusan hubungan kerja adalah 
menemukan alasan penghentian tersebut. Alasan pemutusan tersebut menentukan 
komposisi hak pekerja yang harus dibayar. Tabel berikut menggambarkan alasan dan 
hak-hak pemutusan hubungan kerja.

11.4. Pengakhiran Hubungan Kerja atas Inisiatif Pemberi Kerja

Pendahuluan

Tuduhan akan pengakhiran hubungan kerja yang tidak adil atau tidak benar merupakan 
salah satu dari sejumlah keluhan yang kerap diungkapkan dalam pengadilan industrial dan 
badan-badan hukum lainnya, seperti Pengadilan Tinggi. Sebagaimana halnya keluhan yang 
terkait upah, kasus-kasus pemecatan sangat mengusik hubungan kerja. Penyelesaian lewat 
keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan industrial dan panel arbitrase kadangkala 
secara langsung melegakan mereka yang mengajukan tuntutan, atau perusahaan yang 
dituntut. Tetapi ada kalanya pula penyelesaian itu mengirimkan suatu pesan yang kuat 
kepada dunia mengenai komitmen sebuah negara akan pekerjaan yang layak dan keadilan 
sosial lewat undang-undang dan yurisprudensi yang terkait dengan masalah pemutusan 
hubungan kerja. 

Oleh karenanya, penting bagi hakim dan praktisi hukum untuk diberi informasi secara 
utuh mengenai kisaran lengkap instrumen-instrumen internasional yang dapat mereka 
manfaatkan ketika membuat keputusan mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh 
pemberi kerja. Bab ini menyajikan instrumen-instrumen hukum ketenagakerjaan yang 
mencakup pengakhiran hubungan kerja, dengan secara khusus terpusat pada standar-
standar ILO dan tugas badan-badan pengawas terkait sebelum menguraikan instrumen-
instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa dalam bidang ketenagakerjaan. 

Kepentingan akan instrumen-instrumen hukum internasional mengenai pengakhiran 
hubungan kerja semakin meningkat sebagai hasil dari globalisasi. Hal itu telah membuat 
sejumlah negara mengamandemen perundang-undangan mereka supaya lebih luwes 
dan memungkinkan perusahaan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan 
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ekonomi dan keuangan. Dalam kasus-kasus semacam itu sistem peradilanlah yang kerapkali 
mengemban tanggung-jawab untuk mempertemukan kerangka hukum yang baru dengan 
ketaatan terhadap hak-hak dasar buruh.

Apapun pendekatan yang diambil, semua pihak yang terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan 
sepakat bahwa suatu kerangka peraturan yang jelas dapat melindungi baik pemberi 
kerja maupun pekerja dari prosedur banding yang memakan biaya, yang, pada akhirnya, 
dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kerangka hukum yang terkait dengan 
pengakhiran hubungan kerja. 

Sifat tripartit dari standar-standar ILO mengenai hal ini mengandung arti bahwa standar-
standar tersebut berupaya menciptakan keseimbangan antara efi siensi ekonomi dan 
fl eksibilitas dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Dalam hal ini, standar-standar 
tersebut dapat menjadi sumber acuan yang berguna bagi hakim dan praktisi hukum. 

Konvensi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja (No. 158), yang disahkan oleh ILO pada tahun 
1982, merupakan instrumen internasional utama dalam isu perburuhan. Dalam Observasi 
Umum tahun 2001, Komite Para Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi 
menegaskan bahwa Konvensi No. 158 mempertemukan kebutuhan untuk melindungi 
tenaga kerja terhadap pengakhiran hubungan kerja yang tidak adil dengan kebutuhan yang 
menjamin fl eksibilitas pasar tenaga kerja dengan memberi ruang yang cukup bagi negara-
negara Anggota untuk memutuskan, dalam konsultasi dengan organisasi pengusaha 
dan serikat buruh, syarat-syarat pelaksanaannya. Dalam observasi umum yang lain pada 
tahun 2009, Komite Para Ahli mengkonfi rmasi posisi mereka sebelumnya dan menegaskan 
pentingnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi tersebut dalam konteks krisis 
keuangan dan ekonomi internasional. Selain itu, Komite tersebut mengingatkan kembali 
bahwa pengaruh dari Konvensi No. 158 sangat jauh melampaui jumlah ratifi kasi, dan 
menunjukkan bahwa sebagian besar negara, baik mereka yang sudah meratifi kasi Konvensi 
tersebut atau tidak, memiliki ketentuan dalam perundang-undangan nasional mereka 
yang menyesuaikan diri dengan beberapa atau seluruh persyaratan penting dari Konvensi 
tersebut. Komite tersebut mencatat bahwa prinsip-prinsip Konvensi tersebut merupakan 
sumber hukum yang penting bagi pengadilan dan mahkamah industrial di negara-negara 
yang telah meratifi kasi, dan bahkan di negara-negara yang belum meratifi kasi. 

Meskipun Konvensi No. 158 tidak termasuk dalam instrumen ILO yang paling banyak 
diratifi kasi, jumlah angka ratifi kasi cukup tinggi. Sesungguhnya, sejumlah kecil instrumen 
yang disahkan oleh ILO pada tahun 1980-an dan 1990-an (Konvensi No. 154 hingga 
Konvensi No. 181) telah diratifi kasi oleh lebih dari 30 negara. Salah satu aspek penting dari 
Konvensi ini adalah bahwa Konvensi tersebut telah diratifi kasi oleh negara-negara yang 
memliki tradisi hukum yang sangat berbeda. 

Meskipun undang-undang ketenagakerjaan di banyak negara menguraikan hal pengakhiran 
hubungan kerja secara rinci, Konvensi No. 158 dan instrumen-instrumen internasional lain 
yang relevan, sebagaimana pula penafsirannya oleh badan-badan pengawasan internasional, 
dapat menjadi sumber acuan yang bermanfaat bagi pengadilan negeri, terlepas dari apakah 
negara yang bersangkutan telah meratifi kasi Konvensi tersebut. 

Sebenarnya, banyak putusan pengadilan yang terkait dengan pengakhiran hubungan kerja 
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mengacu kepada sumber-sumber internasional. Acuan kepada hukum ketenagakerjaan 
internasional menjamin perlindungan yang efektif terhadap pengakhiran hubungan kerja 
yang diskriminatif dan penghargaan terhadap kewajiban untuk memberikan alasan yang 
sahih bagi pengakhiran semacam itu, juga membantu menentukan kondisi-kondisi bagi 
prosedur yang adil sebelum pengakhiran hubungan kerja dilakukan. 

Sebelum menganalisa Konvensi No. 158, Rekomendasi No. 166 yang menyertainya dan 
instrumen-instrumen international lain yang terkait, beberapa klarifi kasi terminologis 
diperlukan. Sesuai dengan tujuan Konvensi No. 158, istilah ‘pengakhiran hubungan kerja’ 
berarti pengakhiran hubungan kerja atas inisiatif pemberi kerja. Ini membatasi lingkup 
substantif dari Bab ini terhadap bentuk pengakhiran ini. Karenanya, pengakhiran hubungan 
kerja karena mengundurkan diri, kematian baik di pihak pekerja maupun pemberi kerja, 
pelanggaran kontrak, pensiun sukarela atau berakhirnya kontrak untuk jangka waktu 
tertentu atau untuk pekerjaan khusus, tidak termasuk di dalamnya.

Selain itu, tanpa memandang perbedaan terminologi antar negara, pengakhiran hubungan 
kerja yang melanggar ketentuan atau prinsip hukum dalam negeri akan tanpa kecuali 
dikualifi kasikan sebagai melanggar hukum, apapun sifat pelanggaran yang dilakukan. 

11.5 Instrumen-instrumen (ILO instruments) tentang Pengakhiran   
  Hubungan Kerja

Konvensi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, 1982 (No. 158)

Sebelum ketentuan ketenagakerjaan dibuat dan dikonsolidasikan, pengakhiran hubungan 
kerja digolongkan oleh suatu simetri hak antara pemberi kerja dan pekerja. Keduanya dapat 
mengakhiri hubungan kerja hanya dengan pemberitahuan tanpa disertai persyaratan untuk 
memberi alasan, dan tanpa batasan atau batas-batas prosedural. Namun, kendati keadaan 
ini tampak adil pada kesan pertama, dampak dari pengakhiran hubungan kerja tersebut 
mengganggu keseimbangan; pekerja umumnya lebih terkena dampak buruknya karena 
kehilangan pekerjaan, yang berarti bahwa mereka tercerabut dari sarana mereka mencari 
nafkah ketimbang pemberi kerja yang kehilangan seorang pekerjanya. Selain itu, pemberi 
kerja selalu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, yang memungkinkan mereka melindungi 
kepentingan mereka lebih baik saat menetapkan syarat bagi pengakhiran hubungan 
kerja. Dari sudut pandang hukum, dalam kasus pengakhiran hubungan kerja atas inisiatif 
pemberi kerja, ketidakseimbangan sebagaimana disebut di atas dapat diimbangi dengan 
persyaratan untuk memperoleh alasan sahih atas pengakhiran hubungan kerja dari pemberi 
kerja. Dengan kata lain, harus ada alasan mengapa kontrak tidak dapat dilanjutkan, yang 
memberikan dasar hukum bagi pengakhiran hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi 
kerja. Ini merupakan opsi yang diambil oleh Konvensi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja 
(No. 158) yang disahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang disebut di atas. 

Konvensi No. 158 memiliki 14 ketentuan substantif dan dibagi menjadi tiga bagian: I. 
Metoda pelaksanaan, cakupan dan defi nisi; II. Standar penerapan umum; III. Ketentuan 
pelengkap yang terkait dengan pengakhiran hubungan kerja untuk alasan ekonomi, 
teknologi, struktural dan lainnya yang serupa. 
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Pasal 1 memungkinkan Negara-negara Anggota yang meratifi kasi untuk memilih bagaimana 
menerapkan Konvensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya dan 
mengingat perbedaan mengenai bagaimana negara-negara tersebut mengatur hubungan 
kerja. Oleh karena itu, keputusan pengadilan harus memainkan peran utama di negara-
negara yang tidak memilki peraturan tertulis mengenai pengakhiran hubungan kerja 
atau yang hanya memiliki ketentuan umum, sehingga pengadilan diwajibkan untuk 
menafsirkan undang-undang tersebut dan menciptakan prinsip-prinsip yurisprudensi 
untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut. 

Cakupan Konvensi 

Cakupan mengenai individu: semua orang yang dipekerjakan

Pasal 2 secara jelas mengindikasikan bahwa Konvensi tersebut berlaku bagi seluruh cabang 
kegiatan ekonomi dan bagi semua orang yang dipekerjakan. Meskipun cakupannya sangat 
luas, Konvensi tersebut juga sangat luwes karena memungkinkan Negara Anggota yang 
meratifi kasi mengecualikan jenis atau kategori khusus pekerja dari ketentuannya. Para 
pekerja tersebut utamanya adalah:

Pekerja yang terlibat dalam kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk • 
pekerjaan tertentu;

Pekerja yang berada dalam masa percobaan atau masa kerja tahap awal dengan jangka • 
waktu yang wajar;

Pekerja yang dipekerjakan secara lepas untuk jangka waktu pendek.• 

Namun, Pasal 2(3) menyatakan bahwa perlindungan yang memadai harus diberikan 
terhadap syarat pada kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu yang bertujuan menghindari 
perlindungan yang diatur oleh Konvensi tersebut. Selain itu, Pasal 2(4) dan (5) memberikan 
wewenang untuk mengecualikan kategori tambahan pekerja tertentu setelah berkonsultasi 
dengan organisasi pengusaha dan pekerja terkait:

Kategori pekerja yang syarat dan kondisi pekerjaannya diatur oleh pengaturan khusus • 
yang secara keseluruhan memberikan perlindungan yang ‘setidaknya setara’ dengan 
perlindungan yang diberikan oleh Konvensi tersebut; 

Kategori pekerja yang perlindungannya sulit dilakukan karena masalah khusus yang • 
terkait dengan ‘sifat mendasar’ muncul sebagai akibat dari kondisi khusus pekerjaan 
dari pekerja yang bersangkutan atau ukuran dan sifat dari masing-masing perusahaan 
(contohnya, perusahaan yang sangat kecil). 

Pasal 2(6) menyebutkan bahwa setiap Negara Anggota yang meratifi kasi harus menyusun 
daftar segala kategori yang dikecualikan menurut paragraf 4 dan 5 dalam laporan pertama. 
Negara Anggota harus pula menyebutkan posisi hukum dan pelaksanaannya terkait 
dengan kategori yang dikecualikan dalam laporan-laporan berikutnya, dan sejauh mana 
efek yang diberikan (atau yang diusulkan diberikan) terhadap Konvensi tersebut sesuai 
dengan kategori yang dimaksud. 
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Cakupan substantif: pengakhiran hubungan kerja atas inisiatif pemberi kerja

Seperti dinyatakan di atas, Pasal 3 menetapkan bahwa Konvensi tersebut hanya mencakup 
pengakhiran hubungan kerja atas inisiatif pemberi kerja. Dalam hal ini, dua klarifi kasi dari 
badan-badan pengawasan ILO mengenai lingkup aturan yang mencakup pengakhiran 
hubungan kerja sangat penting. 

Pertama, aturan perlindungan yang mengatur pengakhiran hubungan kerja harus 
menghindari penggunaan terminologi yang berbeda. Bila alih-alih terjadi pemecatan, 
pengakhiran hubungan kerja, meskipun sungguh-sungguh merupakan inisiatif pemberi 
kerja, secara salah ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai pengunduran diri, pelanggaran 
kontrak, pensiun, perubahan kontrak, force majeure atau pengakhiran yudisial, contohnya, 
pengadilan dapat memainkan peran penting dengan memberikan jaminan bahwa 
penggambaran yang salah semacam itu tidak meniadakan perlindungan yang ditetapkan 
oleh Konvensi tersebut. 

Kedua, perubahan tertentu terhadap kondisi kerja yang diperkenalkan oleh pemberi kerja 
yang tidak timbul dari syarat-syarat operasional murni dapat menempatkan pekerja di 
bawah tekanan untuk akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dalam kasus-kasus 
semacam itu, pihak berwenang yang kompeten secara administratif atau pengadilan harus 
memverifi kasi apakah ada ‘pengunduran diri yang dipaksakan’, yang sungguh-sungguh 
mengarah pada pemecatan terselubung, di mana pengakhiran hubungan kerja tersebut 
merupakah inisiatif pemberi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi No. 158.

Bila, alih-alih terjadi pemecatan, penghentian hubungan kerja yang meskipun 
sungguh-sungguh atas inisiatif pemberi kerja secara salah diberi label olehnya sebagai 
pengunduran diri, pelanggaran kontrak, pensiun, perubahan kontrak, force majeure atau 
pengakhiran yudisial, aturan perlindungan yang mengatur soal pengakhiran hubungan 
kerja bisa-bisa tidak diterapkan, tetapi penggunaan terminologi semacam itu seharusnya 
tidak memungkinkan pemberi kerja untuk menghindari kewajiban terkait dengan 
perlindungan yang ditentukan dalam hal terjadi pemecatan. Perubahan tertentu yang 
diperkenalkan oleh pemberi kerja, terutama yang terkait dengan kondisi kerja dan yang 
tidak timbul dari syarat-syarat operasional murni, dapat menempatkan pekerja berada 
di bawah tekanan baik untuk menerima perubahan semacam itu atau mengundurkan 
diri dari pekerjaannya atau mengambil risiko diberi sanksi karena mengabaikan perintah 
pemberi kerja. Oleh karena itu, penting untuk dapat memverifi kasi apakah situasi itu 
bukan merupakan pemecatan terselubung atau sungguh merupakan pengakhiran 
hubungan kerja yang disebabkan oleh pemberi kerja dalam artian yang dimaksud oleh 
Konvensi tersebut, karena jika yang terjadi adalah sebaliknya, pekerja terkait akan secara 
de facto atau de jure secara tidak wajar akan tercabut dari perlindungan yang diberikan 
oleh Konvensi tersebut. 

Sumber: ILO: Survei Umum Komite Para Ahli 1995, para. 22
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Perlindungan fundamental terkait dengan pembenaran akan pengakhiran hubungan kerja, 
prosedur sebelum atau yang mengiringinya, banding, pemberitahuan, tunjangan pesangon 
dan manfaat serupa lainnya tercantum dalam Pasal 4 hingga 12. Konvensi tersebut memiliki 
tujuan ganda: untuk melindungi pekerja terhadap pengakhiran hubungan kerja yang tidak 
adil dan untuk menyelamatkan hak-hak pemberi kerja untuk mengakhiri kontrak kerja 
untuk alasan-alasan yang (diakui) sahih.

Perlindungan terhadap pengakhiran hubungan kerja yang tidak adil

Syarat sebuah alasan yang sahih

Pasal 4 mengatur bahwa supaya pengakhiran hubungan kerja sah menurut hukum, harus 
ada alasan yang sahih terkait dengan kapasitas atau tindakan pekerja atau berdasarkan 
syarat-syarat usaha, pendirian atau jasa.

Negara: Botswana 

Joel Sebonego melawan News Paper Editorial and Management Services (PTY) ltd, 
Pengadilan Industrial Botswana, 23 April 1999, No. IC 64/98

‘Karena Pengadilan Industrial tidak hanya merupakan suatu pengadilan hukum tetapi 
juga pengadilan kesetaraan, pengadilan tersebut menerapkan aturan mengenai keadilan 
alami atau aturan kesetaraan sebagaimana pengadilan tersebut kadangkala disebut, saat 
memberikan putusan mengenai perselisihan perburuhan. Aturan kesetaraan ini berasal 
dari hukum adat sebagaimana pula halnya dari sejumlah Konvensi dan Rekomendasi 
Organisasi Perburuhan Internasional. Syarat-syarat dasar bagi suatu pemecatan yang 
secara substantif adil, yang akan mencakup pemecatan karena alasan ketidakmampuan 
akibat gangguan kesehatan, dinyatakan secara ringkas tapi jelas dalam Pasal 4 Konvensi 
ILO No. 158 tahun 1982’.

Dalam pengamatan terhadap Gabon pada tahun 2006, Komite Para Ahli menunjukkan 
bahwa dalam keadaan ketiadaan alasan sahih lainnya, ‘gabonisasi’ dari pekerjaan yang 
diberikan pemerintaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganegara Gabon 
tidak dapat diandalkan sebagai suatu alasan sahih untuk mengakhiri hubungan kerja para 
pekerja asing sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi tersebut. 

Intisari dari Pengamatan Komite Para Ahli Tahun 2006 mengenai penerapan Konvensi 
No. 158 oleh Gabon

3.  Selama bertahun-tahun, Komite tersebut memberikan komentar terhadap kebijakan 
‘gabonisasi’ pekerjaan dan kebutuhan agar pelaksanaannya konsisten dengan 
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut. Komite tersebut mencatat bahwa, 
menurut Pasal 2, Konvensi tersebut berlaku bagi seluruh orang dipekerjakan dan 
menurut Pasal 8 dan 9 berlaku bagi orang asing maupun warganegaranya. Komite 
tersebut menekankan bahwa, agar pelaksanaan kebijakan ‘gabonisasi’ sesuai dengan 
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Alasan-alasan yang dianggap tidak sahih

Pasal 5 dari Konvensi tersebut memberikan daftar lima alasan tidak lengkap bagi pengakhiran 
hubungan kerja yang dianggap tidak sahih: 

a)  Keanggotaan serikat buruh atau partisipasi dalam kegiatan serikat buruh di luar jam 
kerja atau, dengan setahu pemberi kerja, di saat jam kerja 

b)  Mencari kantor sebagai, atau bertindak atau telah bertindak dalam kapasitas sebagai, 
perwakilan pekerja;

c)  Pengajuan keluhan atau partisipasi dalam proses melawan seorang pemberi kerja yang 
terlibat dalam tuduhan pelanggaran undang-undang atau peraturan atau penuntutan 
perlindungan dari pejabat administratif yang berwenang yang kompeten; 

d)  Ras, warna, jenis kelamin, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, kehamilan, 
agama, pendapat politik, pencabutan asal-usul sosial atau kewarganegaraan;

e)  tidak bekerja selama cuti hamil.

Pasal 6 memberikan alasan keenam yang tidak dapat dianggap sahih bagi pengakhiran 
hubungan kerja: ketidakhadiran sementara dalam pekerjaan karena sakit atau luka-luka. 
Pasal tersebut menambahkan bahwa defi nisi dari ‘ketidakhadiran sementara’ dalam 
pekerjaan sejauh mana surat keterangan dokter dibutuhkan dan pembatasan yang mungkin 
terhadap penerapan dari Pasal tersebut akan ditentukan sesuai dengan praktik nasional 
lewat perundang-undangan putusan pengadilan, kesepakatan bersama, dll. 

Penjelasan yang dibuat oleh Komite Para Ahli mengenai penerapan Pasal 6 dari Konvensi 
No. 158 mungkin berguna bagi para hakim pengadilan negeri dan para praktisi hukum 
dalam kaitannya dengan ketiga hal berikut ini. 

ketentuan-ketentuan Pasal 4, harus ada alasan yang sahih bagi pengakhiran hubungan 
kerja terkait dengan kapasitas atau tindakan pekerja atau berdasarkan pada syarat-
syarat operasional usaha, pendirian atau jasa.

4.  Komite tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ketiadaan alasan sahih lainnya, 
‘gabonisasi’ pekerjaan tidak boleh diandalkan sebagai alasan sahid bagi pengakhiran 
hubungan kerja dalam makna yang dimaksud oleh Konvensi tersebut. Pemerintah 
dimita untuk mencantumkan informasi praktis dalam laporan berikutnya mengenai 
penerapan ketentuan dari Konvensi tersebut, khususnya jumlah banding terhadap 
pengakhiran hubungan kerja yang diajukan oleh para pekerja asing dan nasional, hasil 
dari banding-banding semacam itu, sifat kompensasi yang diberikan dan waktu rata-
rata bagi pemrosesan banding-banding tersebut, dan jumlah pengakhiran hubungan 
kerja, bila ada, yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang 
baru (Bagian V dari formulir laporan). [penekanan kami]

Sumber: ILO: Laporan Komite Para Ahli mengenai Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, Konferensi Perburuhan 
Internasional Sesi ke-94, Jenewa, 2006, Laporan Report III(1A)
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1) Ketentuan surat keterangan dokter

Surat keterangan dokter umumnya disyaratkan untuk ketidakhadiran lebih dari sejumlah 
hari tertentu (…). Pada umumnya, pekerja harus segera menginformasikan kepada 
pemberi kerja mengenai ketidakhadirannya karena sakit atau luka-luka, dan mengirimkan 
surat keterangan dokter untuk beristirahan selama periode tertentu. (…) Komite tersebut 
mencatat bahwa kadangkala seorang pekerja hanya memiliki waktu yang sangat singkat 
untuk memberitahukan kepada pemberi kerjanya (…). Akan sangat dianjurkan agar 
waktu tersebut dibuat lebih masuk akal, sesuai dengan komunikasi yang ada dengan 
pekerja dan tidak ditafsirkan secara terbatas bilamana pekerja jelas-jelas beritikad baik 
atau jika force majeure tidak memungkinkan dia memberitahu atasannya dalam periode 
yang ditentukan. 

Sumber: ILO: Survei Umum Komite Para Ahli Tahun 1995, op. cit., para. 140 dan 141

2) Pengakhiran hubungan kerja pada pekerja dengan penyakit serius

Komite Para Ahli terlebih dahulu menunjukkan bahwa fakta sederhana terjangkit oleh 
penyakit serius (HIV-AIDS, contohnya) bukan merupakan alasan pengakhiran hubungan 
kerja sepanjang pekerja sehat secara medis untuk bekerja. Dalam hal ini, para hakim dan 
praktisi hukum juga dapat mengacu pada kode praktik ILO tentang HIV/AIDS dan dunia 
kerja (2001). Salah satu dari sepuluh prinsip kunci kode tersebut menyatakan bahwa infeksi 
HIV bukan merupakan alasan bagi pengakhiran hubungan kerja. Sebagaimana halnya 
semua pekerja yang menderita penyakit lainnya, orang-orang dengan penyakit yang terkait 
dengan HIV seharusnya dapat terus bekerja sepanjang mereka sehat secara medis untuk 
melakukan pekerjaan yang sesuai. 

Sementara itu, Komite Para Ahli juga telah memberikan pendapatnya mengenai situasi 
pekerja yang mungkin sering meninggalkan tempat kerja mereka karena membutuhkan 
perawatan teratur untuk penyakit mereka yang serius, tetapi yang tetap sehat secara 
medis untuk bekerja atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan kesehatan 
mereka. Jika pemberi kerja memandang bahwa ketidakhadiran semacam ini mengganggu 
kelancaran perusahaan, kesulitan mungkin muncul untuk menyatukan hak pekerja yang 
sakit yang harus dilindungi dan operasi perusahaan yang efi sien. Dalam kasus-kasus di mana 
perawatan teratur diperlukan (untuk kanker, misalnya), Komite Para Ahli merekomendasikan 
evaluasi yang hati-hati terhadap penolakan itu dengan menyebutkan bahwa ketidakhadiran 
semacam ini mungkin terjadi dalam operasi perusahaan, mengingat konsekuensi yang tidak 
mudah bahwa pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan terhadap pekerja tersebut. 
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3) Tuduhan pelanggaran kontrak menyusul ketidakhadiran karena sakit sebaiknya 
digolongkan sebagai pengakhiran hubungan kerja. 

Sebaiknya disebutkan pula bahwa pelanggaran kontrak menyusul cuti panjang karena 
sakit atau luka-luka, bilamana diizinkan oleh undang-undang nasional, sebaiknya 
dipandang sebagai suatu pengakhiran hubungan kerja yang sewajarnya akan menaikkan 
tunjangan pesangon dan manfaat lain yang serupa, dan bukan sebagai pelanggaran 
kontrak oleh orang yang dipekerjakan. Sumber: ILO: Survei Umum Komite Para Ahli 
Tahun 1995, op. cit., para. 137

Prosedur sebelum pengakhiran hubungan kerja

Dalam kasus pengakhiran hubungan kerja terhadap individu, pekerja harus diberi 
hak untuk membela diri terhadap tuduhan bahwa mereka tidak mampu melakukan 
pekerjaan mereka, atau tidak mampu karena tindakan mereka sebagai pembenaran untuk 
pengakhiran hubungan kerja (Pasal 7). Penting bagi pekerja untuk memiliki kesempatan 
membela diri sebelum pengakhiran hubungan kerja sehingga efek yang merugikan mereka 
dan hubungan kerja tersebut dapat ditekan seminimal mungkin bilamana terbukti bahwa 
tuduhan-tersebut tidak berdasar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Komite Para Ahli 
dalam Permintaan Langsung kepada Venezuela pada tahun 2002, penerapan langkah-
langkah setelah pemecatan ini dipandang tidak cukup dalam arti yang terkandung dalam 
ketentuan Konvensi tersebut. 

Selain itu, dalam Survei Umumnya tentang pengakhiran hubungan kerja yang tidak adil, 
Komite Para Ahli menekankan bahwa pekerja harus memiliki kesempatan untuk membela 
diri terhadap tuduhan yang dilontarkan, yang ‘mengandaikan bahwa tuduhan tersebut 
seharusnya diungkapkan dan diminta menjadi perhatiannya sebelum pengakhiran 
hubungan kerja dilakukan.’ 

Namun, Pasal 7 mengakui bahwa mungkin ada situasi tertentu yang dapat diterima di mana 
pemberi kerja tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membela diri sebelum 
pengakhiran hubungan kerja dilakukan. Pengecualian ini harus digunakan secukupnya, dan 
pada praktiknya, kasus-kasus yang membenarkan pengingkaran hak pekerja untuk membela 
diri sangat jarang terjadi. Hal ini dapat terjadi, contohnya, dalam kasus pelanggaran serius 
terkait dengan kekerasan fi sik di tempat kerja yang mengarah pada penahanan segera 
terhadap pekerja. Dalam kasus ini, akan masuk akal bagi pemberi kerja untuk menyerahkan 
pekerja langsung kepada polisi ketimbang mendengar pembelaan dirinya. 

Hak banding terhadap pengakhiran hubungan kerja dan kompensasi atas pemecatan 
yang tidak adil

Pasal 8 dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa seorang pekerja yang berpendapat 
bahwa kontrak kerjanya telah diakhiri dengan tidak adil berhak untuk mengajukan banding 
terhadap pengakhiran hubungan kerja itu kepada suatu badan yang netral, seperti 
pengadilan, mahkamah industrial, komite arbitrase atau arbiter. Pasal 8(2) menjelaskan 
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bahwa hak banding dapat beragam tergantung praktik dan hukum nasional bilamana 
pengakhiran hubungan kerja ‘disahkan oleh otoritas yang berkompeten.’ Namun, ketentuan 
ini tidak memperbolehkan hak banding pekerja ke badan yang netral terhadap pengakhiran 
hubungan kerja dihalangi. 

Pasal 9 menjelaskan prinsip penting bahwa badan-badan pengawas yang bertanggungjawab 
untuk menetapkan banding terhadap pengakhiran hubungan kerja ‘diberi kuasa untuk 
memeriksa alasan yang diberikan terkait dengan pengakhiran hubungan kerja tersebut dan 
situasi-situasi lain yang terkait dengan kasus tersebut dan membuat keputusan mengenai 
apakah pengakhiran tersebut dibenarkan.’ Pun, dan dalam hal pengakhiran hubungan kerja 
karena alasan ekonomi, Pasal 9(3) dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa badan-badan 
yang berkompeten untuk menentukan banding terhadap pengakhiran hubungan kerja 
harus diberi kuasa untuk menentukan apakah pengakhiran tersebut memang berdasarkan 
syarat-syarat bisnis operasional. 

Dua hal yang diangkat di sini sangat penting karena keduanya memberikan kekuasaan 
kepada pengadilan negeri untuk memeriksa apakah alasan yang diberikan oleh pemberi 
kerja atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, bahkan meskipun mereka sudah 
memiliki dasar, sesungguhnya merupakan dalih bagi pengakhiran hubungan kerja yang 
diskriminatif. 

Beban bukti

Pasal 9 memperkenalkan prinsip bahwa pekerja sebaiknya tidak sendirian menanggung 
beban untuk membuktikan bahwa suatu pengakhiran hubungan kerja dibenarkan, dan 
menawarkan dua opsi kepada para Negara Anggota:

Baik beban yang membuktikan adanya alasan yang sahih untuk pengakhiran hubungan • 
kerja berada di tangan pemberi kerja; 

atau badan netral diberi kuasa untuk mencapai suatu kesimpulan dengan memperhatikan • 
bukti yang diberikan oleh para pihak dan, bilamana perlu, informasi yang dikumpulkan 
oleh badan itu sendiri dengan menggunakan kekuasaan menyelidiki yang dimiliki 
dalam praktik dan undang-undang nasional. 

Kompensasi untuk pengakhiran hubungan kerja yang tidak adil 

Pasal 10 dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa kompensasi untuk pekerja dalam hal 
pengakhiran hubungan kerja yang tidak adil terdiri dari: (i) memerintahkan atau mengusulkan 
menerima pekerja tersebut untuk bekerja kembali; (ii) atau, membayar kompensasi yang 
layak atau bantuan lain yang sejenis yang dipandang pantas. Penggunaan kata pada Pasal 10 
dengan jelas menunjukkan bawa Konvensi tersebut mendukung pembatalan pengakhiran 
hubungan kerja dan penerimaan kembali sebagai kompensasi atas pemecatan yang tidak 
adil. 

Masalah mengenai apa yang merupakan kompensasi yang pantas bagi pengakhiran 
hubungan kerja yang tidak adil kerapkali muncul di pengadilan negeri. Posisi badan-
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badan pengawas ILO dapat memberikan arahan penting mengenai masalah ini. Komite 
Para Ahli memandang bahwa kompensasi dalam kasus suatu pengakhiran hubungan kerja 
yang menghalangi hak fundamental sebaiknya diminta untuk membayar kompensasi 
secara penuh, baik dalam hubungan fi nansial dan kerja, atas prasangka yang diderita oleh 
pekerja. Solusi terbaik umumnya adalah dengan memperkerjakannya kembali dengan 
membayar upah yang belum dibayar dan mempertahankan hak-hak yang sudah diperoleh 
sebelumnya. 

Yang mencerahkan dari hal di atas, Komite mempertimbangkan bahwa kompensasi, 
dalam hal pengakhiran hubungan kerja yang menghilangkan suatu hak dasar, sebaiknya 
diarahkan pada pembayaran kompensasi secara penuh, baik dalam hubungan fi nansial 
dan kerja, atas prasangka yang diderita oleh pekerja. Solusi terbaik pada umumnya adalah 
dengan mempekerjakan pekerja kembali dengan membayar upan yang belum dibayar 
dan mempertahankan hak-hak yang sudah diperoleh sebelumnya. Untuk melakukan ini, 
badan-badan netral sebaiknya memilki semua kekuasaan yang perlu untuk membuat 
keputusan secara cepat, lengkap dan independen secara penuh, dan khususnya untuk 
memutuskan mengenai bentuk ganti rugi yang paling pantas dalam segala situasi, 
termasuk kemungkinan dipekerjakan kembali. Bila tidak dipekerjakan kembali sebagai 
bentuk ganti rugi, atau bila itu tidak mungkin atau tidak dikehendaki oleh pekerja, 
kompensasi mungkin akan lebih disukai yang diberikan bagi pengakhiran hubungan 
kerja untuk suatu alasan yang menghalangi hak asasi manusia yang mendasar supaya 
sepadan dengan prasangka yang diderita, dan lebih tinggi dari jenis-jenis pengakhiran 
hubungan kerja yang lain. Komite mencatat dalam hal ini bahwa dalam suatu negara, 
batasan tinggi mengenai kompensasi yang dapat diberikan dalam hal diskriminasi 
seks atau rasial telah dicabut dan pengadilan diberi kuasa untuk memberikan bunga 
pada kompensasi. Pencabutan batasan pada kompensasi menghasilkan sejumlah besar 
permohonan banding, khususnya oleh kaum perempuan yang hubungan kerja mereka 
diakhiri dalam layanan publik tertentu karena hamil. Kompensasi rata-rata meningkat 
dan kompensasi yang besar telah diberikan oleh beberapa pengadilan. 

Sumber: ILO: Survei Umum Komite Para Ahili Tahun, op. cit., para. 232

Negara: Spanyol   

Mahkamah Konstitusi onstitutional Court, 18 Januari 1993, Putusan 14/93

Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi Spanyol mengacu kepada Pasal 5(c) dari 
Konvensi ILO No. 158 untuk mendukung argumennya yang menurutnya, sebuah peristiwa 
pemecatan yang diputuskan menyusul klaim seorang pekerja harus menjadi pemecatan 
yang tidak dapat disahkan dan pekerja harus dipekerjakan kembali, pembayaran 
kompensasi fi nancial semata bukan merupakan obat yang mujarab dalam kasus ini. 

Berikut adalah contoh dari penggunaan peradilan Konvensi No. 158 dalam kaitannya dengan sanksi 
atas pengakhiran hubungan kerja yang melanggar hukum.
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Suatu penilaian atas apa yang merupakan kompensasi yang memadai bagi pengakhiran 
hubungan kerja yang tidak adil dapat pula ditemukan belakangan ini dalam beberapa 
putusan di Inggris Raya, di mana, meskipun Konvensi No. 158 tidak dikutip, cara yang 
sangat buruk dalam mengakhiri kontrak kerja menghasilkan setumpuk masalah baru. 

Jangka waktu pemberitahuan dan kompensasi bagi pengakhiran hubungan kerja

Jangka waktu pemberitahuan

Pasal 11 dari Konvensi tersebut menyatakan bahwa pemberi kerja harus memberikan 
pekerja jangka waktu pemberitahuan yang wajar atau kompensasi sebagai penggantinya, 
jika pekerja tidak terbukti bersalah atas pelanggaran serius, yang juga akan masuk akal 
bila pemberi kerja diwajibkan menerimanya kembali untuk bekerja selama jangka waktu 
pemberitahuan. 

Tunjangan pesangon

Pasal 12 dari Konvensi tersebut menjelaskan bahwa pekerja yang hubungan kerjanya telah 
diakhiri berhak memperoleh tunjangan pesangon, manfaat dari asuransi pengangguran 
atau bentuk-bentuk lain dari jaminan sosial. Kompensasi untuk pengakhiran hubungan 
kerja harus mempertimbangkan masa kerja. 

Akhirnya, Pasal 12 mengizinkan Negara-negara Anggota membuat ketentuan akan 
hilangnya hak akan tunjangan pesangon dalam hal pengakhiran hubungan kerja karena 
perilaku buruk yang serius. 

Pengakhiran hubungan kerja kolektif

Dalam hal terjadi pengakhiran hubungan kerja secara kolektif oleh perusahaan atau 
jasa karena alasan operasional, Pasal 13 dan 14 dari Konvensi tersebut menjelaskan 
mengenai prosedur informasi dan konsultasi sebelumnya dengan perwakilan pekerja dan 
pemberitahuan kepada pejabat administratif yang kompeten. 

Pemberi kerja harus memberikan informasi yang relevan kepada perwakilan pekerja, pada 
saat yang baik, mengenai kemungkinan pengakhiran hubungan kerja, sehingga mereka dapat 
melakukan konsultasi dengan informasi yang diperlukan bagi mereka untuk mengajukan 
gagasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Supaya konsultasi semacam itu 
berakhir positif, Konvensi tersebut menjelaskan bahwa konsultasi tersebut harus dilakukan 
sesegera mungkin sehingga memungkinkan diambilnya pertimbangan yang tidak tergesa-
gesa akan langkah-langkah yang akan diambil. Konvensi tersebut mengacu kepada tujuan 
konsultasi, yaitu pengidentifi kasian langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghindari 
atau meminimalisasi pengakhiran hubungan kerja dan langkah-langkah untuk memitigasi 
pengaruh yang merugikan dari segala pengakhiran hubungan kerja terhadap pekerja yang 
dimaksud, seperti mencari pekerjaan alternatif. Sekali lagi, Konvensi tersebut memberikan 
fl eksibilitas tertentu yang memungkinkan dipertimbangkannya pula kesulitan yang 
dihadapi pemberi kerja. Penerapan Pasal 13 sesungguhnya dapat dibatasi untuk kasus-
kasus di mana jumlah pekerja yang hubungan kerjanya diakhiri mewakili jumlah persentase 
tertentu dari tenaga kerja. 
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Pasal 14 menyatakan bahwa pemberi kerja harus memberitahukan kepada pihak 
berwenang yang berkompeten sesegera mungkin mengenai segala restrukturisasi yang 
dapat mengarah kepada pemecatan atau redundansi. Pasal tersebut juga mengatur bahwa 
sejumlah informasi tertentu yang relevan dan data harus menyertai pemberitahuan tersebut: 
pernyataan tertulis mengenai alasan, jumlah dan kategori pekerja yang mungkin terkena 
dampaknya dan jangka waktu hingga pengakhiran hubungan kerja dilaksanakan. Selain 
itu, pemberi kerja harus memberitahukan jangka waktu minimum sebelum pemberhentian 
dilaksanakan kepada pihak yang kompeten terkait pengakhiran hubungan kerja tersebut, 
sebagaimana yang disebutkan oleh hukum nasional. Pasal 14(2) dari Konvensi tersebut 
memperkenalkan sejumlah fl eksibilitas tertentu dengan mempertimbangkan kemungkinan 
beban administratif yang syarat-syarat informasinya mungkin mewakili perusahaan-
perusahaan yang sangat kecil. Dinyatakan bahwa ‘undang-undang nasional atau peraturan 
mungkin membatasi penerapan dari (…) pasal ini terhadap kasus-kasus di mana jumlah 
pekerja yang hubungan kerjanya diakhiri setidaknya ada pada jumlah persentase tertentu 
dari tenaga kerja.’ Dari sudut pandang yang lebih umum, ketentuan ini membantu para 
hakim dan pengacara dalam mengevaluasi keaslian dari langkah yang diambil oleh pemberi 
kerja, karena hal itu mengarah pada pemeriksaan data dan perkiraan ekonomi dan strategi 
mitigasi yang mungkin dilakukan. 

Kontribusi instrumen-instrumen ILO terkait dengan aspek-aspek perlindungan yang 
lain terhadap pengakhiran hubungan kerja 

Terkait dengan pekerja paruh waktu, Pasal 7(b) dari Konvensi No. 175 menetapkan bahwa 
Negara Anggota harus menjamin bahwa para pekerja paruh waktu menerima kondisi 
yang setara dengan mereka, para pekerja tetap, dalam hal terjadi pengakhiran hubungan 
kerja. 

Akhirnya, Pasal 6(d) dari Konvensi Perlindungan Klaim Pekerja (Insolvensi Pemberi Kerja), 
1992 (No. 173), menempatkan pesangon bagi pekerja terkait pengakhiran hubungan kerja 
mereka di antara klaim-klaim yang dilindungi oleh suatu hak istimewa dalam hal terjadi 
insolvensi dari pemberi kerja. 

 Pelarangan terhadap alasan-alasan tertentu bagi pengakhiran hubungan kerja

Isu-isu ketenagakerjaan juga termasuk dalam cakupan Konvensi Internasional mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 

Pasal 11(1)(b) dan (c) dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan mencakup kewajiban umum untuk menjamin kesempatan kerja yang 
sama terhadap perempuan ‘termasuk penerapan kriteria yang sama dalam penyeleksian 
yang terkait dengan pekerjaan’, yang dengan demikian mencakup tidak saja kriteria 
penugasan dan promosi, tetapi juga kriteria yang dapat diterapkan dalam hal pemecatan. 

Akhirnya, dan secara lebih nyata, Pasal 11(2)(a) dari Konvensi tersebut menghimbau 
kepada Negara-negara Anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang perlu ‘untuk 
melarang, yang tunduk pada pemberlakuan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau 
cuti hamil dan diskriminasi dalam pemecatan yang didasarkan pada status perkawinan.’ 
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Tabel Perhitungan Kompensasi Sesuai Alasan PHK 

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Alasan PHK

PHK di Masa Percobaan

Berakhirnya PKWT

Mengundurkan Diri

Mangkir 5 hari kerja 
(dikualifi kasikan mengundurkan 
diri)

Kesalahan berat oleh pekerja

Pekerja ditahan pihak berwajib

Pelanggaran disiplin

Perusahaan pailit

Perusahaan tutup karena merugi 
atau alasan memaksa

Perubahan status, 
penggabungan atau 
peleburan atau perubahan
Kepemilikan

Pekerja tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja 

Perusahaan tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja 

Pekerja meninggal
Dunia 2 kali 

Perusahaan tutup atau 
pengurangan pekerja bukan 
karena merugi atau alasan 
memaksa 2 kali 

Uang
Pesangon

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

1 kali (Pasal 
156 ayat (2))

1 kali (Pasal 
156 ayat (2))

1 kali (Pasal 
156 ayat (2))

1 kali (Pasal 
156 ayat (2))

2 kali (Pasal 
156 ayat (2))

2 kali (Pasal 
156 ayat (2))

2 kali (Pasal 
156 ayat (2))

Uang PMK

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

1 kali (Pasal 
156 ayat (3))

1 kali (Pasal 
156 ayat (3))

1 kali (Pasal 
156 ayat (3))

1 kali Pasal 
156 ayat (3)

1 kali Pasal 
156 ayat (3) 

1 kali (Pasal 
156 ayat (3)) 

1 kali (Pasal 
156 ayat (3)) 

1 kali (Pasal 
156 ayat (3)) 

Uang
Penggantian
Hak

Tidak dapat

Tidak dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Uang Pisah

Tidak dapat

Tidak dapat

Dapat, 
bila sudah 
diatur dalam 
peraturan 
perusahaan

Dapat, 
bila sudah 
diatur dalam 
peraturan 
perusahaan

Dapat, 
bila sudah 
diatur dalam 
peraturan 
perusahaan

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat
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13

14

15

Pensiun

Ada jaminan/manfaat pensiun 

Tidak ada jaminan/manfaat 
pensiun 

Pengusaha melakukan kesalahan 
terhadap pekerja 

Pekerja sakit atau cacat akibat 
kecelakaan kerja melebihi 

Tidak dapat

2 kali (Pasal 
156 ayat (2))

2 kali (Pasal 
156 ayat (2))

2 kali (Pasal 
156 ayat (2))

Tidak dapat

1 kali (Pasal 
156 ayat (3))

1 kali (Pasal 
156 ayat (3))

2 kali (Pasal 
156 ayat (3))

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Dapat

Tidak dapat

Tidak dapat

Tidak dapat
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PengupahanTopik 12.

Tujuan Umum:  memahami penerapan hukum bagi pembayaran upah dan    
   perlindungan upah 

Tujuan Khusus: 

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami prinsip-prinsip mengenai panduan pengupahan;• 

Mengidentifi kasi pembayaran upah dan pengurangan upah yang legal dan tidak legal;• 

Mampu menentukan prioritas pembayaran upah di dalam kasus pailit• 

ISI Waktu: 90” ISI

Prinsip-prinsip hukum dan 
pengaturan terkait perlindungan 
upah

Penentuan pengurangan 
upah secara adil, pembayaran 
penyertaan, dan kebebasan untuk 
membelanjakan upah

Kepailitan dan Pengutamaan 
Pembayaran Upah 

20”

40”

20”

Presentasi

Kerja Kelompok & 
Diskusi

Presentasi & Diskusi

Topik12: Upah dan Perlindungan Upah 
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12.1. PENGERTIAN UPAH

Dalam dunia ketenagakerjaan, berbagai pihak—yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah—
mempunyai kepentingan atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja bergantung pada 
upah yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Upah juga 
krusial karena selalu menjadi salah satu faktor perbedaan pendapat antara pengusaha dan 
pekerja. Para pekerja selalu mengharap upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf 
hidupnya, sementara pengusaha seringkali melihat upah sebagai komponen pengeluaran 
semata sehingga cenderung berhati-hati dalam meningkatkan upah. Sementara itu, 
pemerintah juga berkepentingan dalam membentuk kebijakan pengupahan. 

Melalui kebijakan pengupahan, pemerintah harus dapat menjamin standar kehidupan yang 
layak bagi pekerja dan keluarganya sekaligus meningkatkan produktivitas serta daya beli 
masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pengupahan harus mampu mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta menahan laju infl asi.

12.1.1. Pengertian Upah Secara Umum

Pengaturan mendasar mengenai pengupahan terdapat dalam Pasal 1601a Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan bahwa perjanjian ketenagakerjaan 
adalah perjanjian di mana pihak yang satu, yaitu pekerja, mengikatkan dirinya untuk di 
bawah perintah pihak yang lain, yaitu majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan 
pekerjaan dengan menerima upah. Dengan demikian, upah merupakan salah satu faktor 
utama (essensialia) dalam persetujuan perburuhan (saat ini perjanjian kerja). Selain itu, upah 
juga menjadi faktor penting dalam materi muatan peraturan perusahaan dan perjanjian 
kerja bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 1601q242.

Baik perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama 
merupakan sarana di mana penetapan nominal upah, diperjanjikan oleh pekerja 
atau serikat pekerja, dan pengusaha. Jika pengaturan mengenai upah tidak terdapat 
dalam ketiga hal tersebut di atas, maka pengaturannya dilakukan berdasarkan 
kebiasaan setempat di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Jika kebiasaan tersebut 
juga belum atau tidak ada, maka penetapan upah didasarkan atas keadilan. Di sisi 
lain, pengaturan upah dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha maupun 
pekerja dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 
1602y KUH Perdata. 

Selanjutnya, dalam Bab 7a Buku III KUHPerdata terdapat empat kriteria yang 
harus dipertimbangkan dalam pengaturan sampai dengan penetapan nominal 
upah buruh/pekerja, meliputi banyaknya waktu kerja, berdasarkan hasil pekerjaan, 
berdasarkan pembukuan perusahaan, atau kombinasi ketiganya. 

242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1976), ps 1601q, Jika dalam perjanjian atau dalam reglemen tidak ditetapkan suatu upah tertentu, maka si 
buruh berhak atas upah yang sedemikian sebagaimana biasa untuk pekerjaan yang dijanjikan pada waktu perjanjian dibuat dan 
di tempat di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Jika kebiasaan seperti itu tidak ada, maka upah harus ditetapkan, dengan 
mengingat keadaan, menurut keadilan.
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 12.1.2. Pengertian Upah Secara Khusus

Melengkapi pengaturan dalam Bab 7a Buku III KUH Perdata, Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menetapkan berbagai pengaturan 
lain mengenai upah. Mulai dari prinsip sampai dengan kadaluarsa pembayarannya. 

Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan misalnya mendefi nisikan upah sebagai hak pekerja 
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja 
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, secara fi losofi s diamanatkan bahwa setiap 
pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak tersebut adalah bahwa jumlah 
pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 
pekerja dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, 
perumahan, pendidikan, keseharan, rekreasi, serta jaminan hari tua. 

12.2. KOMPONEN UPAH

Dalam Pasal 94 UU Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai komponen upah. Upah 
terdiri dari 75 % upah pokok dan 25 % tunjangan tetap. Upah pokok merupakan imbalan 
dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan perjanjian. 

Sementara itu, tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan 
bersamaan dengan upah pokok. Contoh tunjangan tetap ini adalah tunjangan anak, 
tunjangan kesehatan, dan tunjangan perumahan. 

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan 
Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah, terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai 
komponen upah. Secara garis besar, penggolongan upah ini dapat dikelompokkan dalam 
dua golongan besar, yaitu upah dan pendapatan non upah. 

Termasuk di dalam komponen upah adalah upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan 
tidak tetap. Tunjangan tidak tetap merupakan suatu pembayaran secara langsung maupun 
tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan 
keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Sementara pendapatan non-upah adalah fasilitas, bonus, tunjangan hari raya, gratifi kasi, 
dan pembagian keuntungan lainnya. Secara berturut-turut, pengertian dari bentuk-bentuk 
pendapatan non-upah tersebut adalah sebagai berikut.

(i) Fasilitas merupakan kenikmatan dalam bentuk nyata/natura  karena hal-hal yang bersifat 
khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan antar-
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jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, 
koperasi, kantin, dan sejenisnya. (ii) Bonus merupakan pembayaran yang diterima dari hasil 
keuntungan perusahaan atau karena buruh/pekerja berprestasi melebihi target produksi 
yang normal atau karena peningkatan produktivitas. (iii) Tunjangan Hari Raya merupakan 
pembayaran yang diterima pekerja untuk memenuhi kebutuhannya di dalam menghadapi 
peringatan hari raya. 

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. Pasal 77 UU Ketenagakerjaan mewajibkan 
setiap pengusaha atau pemberi kerja untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagai 
berikut:

7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu; atau• 

8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.• 

Upah adalah komponen penting bagi pekerja agar mereka dapat memenuhi penghidupan 
yang layak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh dalam pembentukan 
kebijakan upah yang melindungi pekerja. 

Untuk mencapai kehidupan yang layak bagi pekerja, dalam konsep upah hidup layak 
dikenal beberapa komponen penting berikut ini. Pertama, upah, terdiri dari upah pokok 
dan upah tunjangan bulanan. Upah pokok berpatokan pada nilai prestasi dan karya 
pekerja, sedangkan upah tunjangan bulanan didasarkan pada nilai sosial-politik serta 
kondisi wilayah (daerah atau negara) yang turut mempertimbangkan jenis industri dan 
domisili perusahaan. Komponen kedua adalah tunjangan jabatan, yaitu upah tambahan 
bagi pekerja yang menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan dan nilainya ditentukan 
berdasarkan tingkat jabatan. Komponen ketiga adalah tunjangan konsumtif yang dihitung 
berdasarkan prestasi kerja dan kualitas sumber daya manusia setiap tahun, termasuk jumlah 
tanggungan pekerja. Jaminan sosial, jaminan keselamatan dan kesehatan, serta jaminan 
hari tua merupakan contoh dari komponen tunjangan konsumtif.243

12.3. BENTUK UPAH

Pasal 88 Ayat (3) huruf f UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu 
kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk melindungi buruh adalah soal 
penentuan bentuk dan cara pembayaran upah. Namun UU Ketenagakerjaan tak 
mengatur lebih jauh tentang bentuk dan cara pembayaran upah itu.

Jauh sebelum UU Ketenagakerjaan berlaku, ada regulasi berupa Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP Perlindungan Upah). Salah satu yang 
diatur dalam PP Perlindungan Upah ini adalah mengenai bentuk upah. Pasal 12 ayat (1) 
misalnya yang menyatakan bahwa upah utamanya harus diberikan dalam bentuk uang. 

Ayat selanjutnya masih dari pasal yang sama, yaitu Pasal 12 ayat (2) membolehkan upah 
diberikan dalam bentuk lain, kecuali minuman keras, narkoba atau obat-obatan, yang 
dilarang asalkan tak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya 
diterima. 

243 Abdullah Sulaiman, Upah Buruh di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2008, hal. 363.
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Larangan pembayaran upah berbentuk minuman keras atau obat-obatan terlarang ini juga diatur 
dalam Konvensi ILO No 95 tentang Perlindungan Upah (belum diratifi kasi Indonesia). Pasal 4, 
ayat 1 Konvensi melarang pemberian minuman keras atau obat-obatan terlarang sebagai bentuk 
pembayaran dengan barang dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, aturan pelaksanaan dapat 
memberlakukan persyaratan ini baik dengan cara larangan khusus atau melalui klausul otorisasi 
yang mengecualikan alkohol atau obat-obatan terlarang.

Terkait dengan bentuk upah berupa uang, PP Perlindungan Upah mengharuskan pembayaran 
upah dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari negara Republik Indonesia. Dalam 
konteks ini yaitu mata uang Rupiah. Kalaupun ada upah yang ditetapkan dalam mata uang 
asing, maka pembayarannya pun tetap harus dilakukan berdasarkan mata uang Rupiah.244

Aturan mengenai kewajiban membayarkan upah dengan bentuk uang juga terdapat dalam 
Konvensi ILO No 95 tentang Perlindungan Upah. Pasal 3 Konvensi ILO itu menyatakan 
upah dibayarkan dengan ‘alat pembayaran yang sah’, yaitu uang (Pasal 3). Ketentuan ini 
bertujuan menjamin bahwa pekerja dibayar dalam suatu bentuk yang mudah ditukarkan 
dengan barang pilihan mereka dan bebas ditukarkan dengan mata uang lain.

Ada larangan di dalam Konvensi bahwa pembayaran dilakukan dalam bentuk surat utang, 
voucher atau kupon atau dalam bentuk lain.

244 Belakangan, pemerintah dan DPR membuat UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan segala transaksi 
pembayaran di Indonesia dilakukan dengan menggunakan rupiah, Ada ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Larangan pembayaran dalam bentuk surat hutang, voucher atau kupon

Suatu pertanyaan lain yang dimunculkan oleh pengaduan tersebut berkaitan dengan 
bisa dinegosiasikannya tiket upah yang dikeluarkan kepada pemotong tebu untuk 
menunjukkan jumlah tebu yang mereka potong dan muat dan upah yang menjadi 
haknya sebagai hasilnya. Fakta-fakta mengenai hal ini adalah jelas. Upah dibayar 
sekali dua minggu. Di perkebunan milik negara dan di perkebunan Casa Vicini pekerja 
menggunakan tiket mereka untuk melakukan pembelian atau untuk mendapatkan uang 
tunai dari toko-toko di perkebunan. Penjaga toko memotong diskon, biasanya 10 persen 
dari nilai tiket, kadang-kadang lebih, dan memperoleh pembayaran dari administrasi 
perkebunan pada hari bayar setiap dua minggu dengan menghadirkan tiket terkait. 
Komisi diberitahu bahwa toko-toko tersebut dijalankan bukan oleh perkebunan sendiri 
tetapi oleh pemilik toko independen. Praktek tersebut di atas yang memperlakukan 
tiket upah sebagai instrumen yang bisa dinegosiasikan bertentangan dengan Pasal 
3 Konvensi Perlindungan Upah, yang menurutnya pembayaran upah dalam bentuk 
surat hutang, voucher atau kupon harus dilarang. (...) Diduga pekerja mengalami 
kehilangan upah tidak hanya melalui diskon dibebankan oleh toko-toko perkebunan 
ketika menerima tiket upah sebagai pembayaran tetapi juga melalui harga sangat tinggi 
yang dikenakan di toko-toko tersebut. Perwakilan Pemerintah Haiti di sesi kedua Komisi 
menyatakan bahwa praktek-praktek ini adalah lazim dan telah menimbulkan banyak 
keluhan; pelanggaran adalah karena isolasi tertentu desa-desa tempat para pemotong 
tebu dari Haiti tinggal. (...) Komisi diberitahu oleh Pemerintah Republik Dominika bahwa 
pada tanggal 12 Januari 1983 perjanjian telah disepakati antara Dewan Gula Negara 
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12.3.1. Pembayaran Upah Dalam Bentuk Barang (Natura)

Istilah “upah” tidak terbatas pada pembayaran dengan uang, karena pekerja seringkali 
menerima sebagian dari upah mereka “setara” dalam bentuk barang atau jasa. Dalam 
beberapa kasus, pembayaran dalam bentuk barang diberikan dalam jumlah yang telah 
ditetapkan atau dalam jumlah yang sesuai dengan nilai tukar yang telah ditetapkan 
(misalnya, makanan dan perumahan). 

Pada beberapa kasus lain, pembayaran tersebut dibatasi jumlah atau nilainya atau tetapi 
tidak diberikan kecuali pekerja meminta demikian (misalnya, transportasi gratis). Sedangkan 
dalam kasus lainnya lagi pembayaran tersebut tidak ditetapkan atau dibatasi jumlahnya, 
tetapi pekerja dapat memperolehnya dalam bentuk potongan harga (misalnya, produk 
pertanian yang diberikan kepada pekerja pertanian). Oleh karena itu, upah tidak hanya 
mencakup jumlah aktual uang yang diserahkan kepada pekerja, tetapi juga nilai uang dari 
suatu tunjangan lain yang mereka terima sebagai hasil dari kerja mereka.

Pasal 4 Konvensi ILO No 95 tentang Perlindungan Upah mengakui bahwa berbagai 
tunjangan dalam bentuk barang mungkin merupakan kebiasaan atau diinginkan di dalam 
industri-industri dan bidang-bidang pekerjaan tertentu dan menetapkan bahwa metode 
pembayaran upah semacam itu diperbolehkan jika undang-undang atau peraturan nasional 
memperbolehkannya, atau kesepakatan bersama atau putusan arbitrase mengizinkannya.

Namun, ada beberapa syarat menurut Konvensi ILO no. 95:

-  Tunjangan yang ditawarkan sebagai pengganti uang tersebut dihargai secara adil;

-  Tunjangan tersebut memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga pekerja, dan

-  Tunjangan tersebut tidak dalam bentuk minuman keras atau obat-obatan terlarang. 

Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan potensi 
keterbatasan pendapatan keuangan bagi para pekerja

12.3.2. Tunjangan Tambahan, Keuntungan, Insentif Dan Opsi Saham

Seringkali, pembayaran dalam bentuk barang merupakan bagian dari apa yang disebut 
‘tunjangan tambahan’, yaitu bentuk pengupahan tambahan yang harus dibayarkan lagi 
kepada pekerja dan di atas tingkat upah dasar, yang pada dasarnya untuk menyesuaikan 
dengan biaya hidup, tetapi juga untuk memberikan penghargaan dan insentif. 

dan Lembaga Stabilisasi Harga untuk mendirikan toko-toko di 12 perkebunan negara 
untuk menjual bahan makanan pokok dengan harga yang dikendalikan secara resmi. (...) 
Langkah-langkah tersebut di atas akan meningkatkan posisi pekerja, dan sesuai dengan 
tindakan yang dituntut oleh Pasal 7 ayat 2, Konvensi Perlindungan Upah.

Sumber: Laporan Komisi Penyelidik yang ditunjuk berdasarkan pasal 26 Konstitusi ILO untuk menguji kepatuhan 
terhadap Konvensi-konvensi ketenagakerjaan internasional tertentu oleh Republik Dominika dan Haiti berkenaan dengan 
dipekerjakannya para pekerja Haiti di perkebunan tebu Republik Dominika, Offi cial Bulletin, Vol. 66, 1983, Special 
Supplement, paragraf 487-492, hlm. 144-145. Atau lihat ILO, Perlindungan Upah, Laporan III(B) kepada Konferensi 
Perburuhan Internasional, Jenewa, (2003)
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Tunjangan tambahan dapat berupa tunjangan uang, misalnya komisi, bonus, tips, biaya 
perjalanan atau relokasi, tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan atau pelatihan dan bagi 
hasil, atau keuntungan non uang, misalnya makanan, perumahan, pakaian kerja, liburan dan 
rumah peristirahatan, fasilitas olahraga dan rekreasi, pembelian dengan potongan harga, 
pusat penitipan anak dan taman kanak-kanak. Namun, perbedaan antara pembayaran tunai 
dan pembayaran dalam bentuk barang tidak selalu jelas, karena barang-barang tertentu 
seperti pakaian kerja, makanan dan perumahan dapat diberikan dalam bentuk barang, 
tetapi juga dapat dinyatakan dalam bentuk tunjangan uang.

Opsi saham adalah suatu bentuk lain dari tunjangan barang yang dapat diberikan kepada 
pekerja. Namun, mengingat faktor risiko yang ada di dalam opsi saham, tidak jelas apakah 
bentuk tunjangan ini memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 Konvensi ILO No 95 tentang 
Perlindungan Upah ataukah tidak. Biasanya jenis-jenis tunjangan ini hanya diberikan 
kepada penerima upah tinggi.

12.3.3. Syarat Penerapan Dan Perlindungan Berkenaan Dengan Pembayaran  
 Dalam Bentuk Barang

Membayar upah dalam bentuk tunjangan barang, yaitu menyediakan barang dan jasa, 
cenderung membatasi pendapatan keuangan pekerja dan oleh karena itu merupakan 
praktek yang tidak bisa disetujui.

Bahkan di industri-industri atau bidang-bidang pekerjaan di mana metode pembayaran 
semacam itu sudah lama mapan dan diterima dengan baik oleh pekerja terkait, masih 
diperlukan adanya penjagaan dan perlindungan undang-undang terhadap risiko 
penyalahgunaan. Tidak ada UU khusus yang mengatur hal ini di Indonesia.

Untuk alasan ini, Pasal 4 Konvensi ILO No 95 tentang Perlindungan Upah mencegah 
pembayaran dalam bentuk barang dari sepenuhnya menggantikan pengupahan tunai 
dengan menetapkan beberapa persyaratan berikuti ini:

1. Pembayaran sebagian upah dalam bentuk tunjangan barang dapat dilakukan dengan 
persetujuan pekerja, diperbolehkan oleh undang-undang nasional, kesepakatan 
bersama atau putusan arbitrase. Namun, Konvensi ILO tentang Perlindungan Upah tidak 
mengizinkan para pihak dibiarkan bebas, melalui persetujuan individual, menetapkan 
bentuk apapun pembayaran dengan barang.

2. Pembayaran dalam bentuk barang haruslah hanya merupakan tambahan untuk 
pembayaran tunai atau bersifat sebagian. Ini harus dianggap sebagai pelengkap untuk 
pembayaran tunai dan tidak sebagai alternatif untuk upah dalam bentuk uang.

Pada beberapa jenis pekerjaan, pembayaran sebagian upah dalam bentuk barang 
merupakan pengaturan alamiah karena keadaan bidang pekerjaan bersangkutan. Di bidang 
pertanian, misalnya, pengusaha sering menyediakan lahan untuk dibudidayakan oleh para 
pekerja untuk mereka gunakan sendiri, atau pasokan produk seperti gandum, kentang, 
dan sebagainya, kepada pekerja untuk konsumsi mereka sendiri. Namun, perlu dipastikan 
bahwa sebuah sistem ketergantungan terhadap pengusaha untuk penyediaan barang dan 
jasa tidak tercipta. Penyalahgunaan yang muncul dari pengaturan tersebut dapat mencakup 
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pemotongan, atau eksploitasi dengan penyediaan jasa atau produk dengan harga di atas 
biaya perolehan atau nilai pasar.

 12.4. PRINSIP-PRINSIP PENGUPAHAN

UU Ketenagakerjaan juga mengatur beberapa prinsip penting pengupahan. Pertama, upah 
sebagai imbal jasa. Artinya, upah merupakan konsekuensi dari suatu hubungan keja di 
mana hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat 
hubungan kerja putus. Hal ini misalnya diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan 
bahwa upah adalah salah satu unsur yang terdapat dalam hubungan kerja.

Kedua, prinsip non-diskriminasi di mana pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi 
upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Selain itu juga 
pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis 
kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik seperti diatur dalam Pasal 6 UU 
ketenagakerjaan.

Ketiga, prinsip tiada pembayaran tanpa pelaksanaan pekerjaan (no work no pay). Dalam 
pelaksanaannya, prinsip itu memiliki beberapa pengecualian, yaitu ketika pekerja tidak 
dapat melakukan pekerjaan dengan alasan meliputi: pekerja sakit; pekerja perempuan 
yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya; pekerja tidak masuk bekerja 
karena pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri 
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau 
orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; pekerja 
sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; buruh/pekerja menjalankan ibadah yang 
diperintahkan agamanya; pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan 
yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; pekerja melaksanakan hak istirahat, pekerja 
melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha, dan pekerja melaksanakan 
tugas pendidikan dari perusahaan.245

  Pemotongan  Upah

Orang yang bekerja jarang menerima seluruh jumlah upah yang secara nominal mereka 
berhak atasnya. Upah mereka biasanya dikenakan berbagai potongan, yang merupakan 
selisih antara jumlah kotor pendapatan mereka dan nilai bersih yang benar-benar mereka 
terima. Potongan-potongan ini harus diatur guna melindungi pekerja dari pemotongan 
yang sewenang-wenang dan tidak adil, yang mengakibatkan turunnya upah mereka secara 
tidak adil.

Pada prinsipnya, upah hanya dibayar apabila pekerja melakukan pekerjaan. Sebaliknya, 
upah tidak dibayar bila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 
4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Namun, Pasal 5 
PP No. 8 Tahun 1981 membuka peluang penyimpangan prinsip itu. Ketentuan Pasal 5 

245 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, ps. 93 ayat (2).
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mewajibkan pengusaha tetap membayar upah pekerja yang tidak melakukan pekerjaan 
karena alasan-alasan tertentu dengan kebijakan pemotongan dalam jumlah tertentu, yang 
secara lengkap diuraikan di bawah ini.

Pemotongan  upah dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Ini terbatas pada hal-hal 
berikut:

1. Sebagai denda atas rupa-rupa pelanggaran yang selama ini secara tegas diatur dalam 
perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan (Pasal 20 PP Nomor 8 Tahun 1981)

2. Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada pekerja, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang 
memberi kewenangan pengenaan sanksi atau denda (Pasal 21 PP Nomor 8 Tahun 
1981). Setiap surat kuasa untuk pemotongan upah dapat dicabut setiap saat oleh 
pekerja.

Pemotongan  upah oleh pengusaha atau pihak ketiga jika ada surat kuasa dari pekerja untuk 
melakukannya. Namun, pengusaha tidak bisa memotong pajak atau kontribusi jaminan 
sosial yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 22 PP Nomor 8 Tahun 1981)

Untuk memastikan adanya perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemotongan upah, 
PP tersebut mengatur beberapa batasan sebagai berikut.

a. Denda atas pelanggaran sesuatu hal hanya dapat dilakukan bila hal itu diatur secara 
tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan.

b. Besarnya denda untuk setiap pelanggaran harus ditentukan dan dinyatakan dalam 
mata uang Republik Indonesia.

c. Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, pengusaha dilarang untuk 
menuntut ganti rugi terhadap pekerja yang bersangkutan.

d. Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada pekerja, baik langsung maupun tidak 
langsung tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang 
diberi wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut.

Pemotongan  upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan jika ada surat 
kuasa dari pekerja.

Selain pemotongan upah, pengusaha juga dapat meminta ganti rugi kepada pekerja apabila 
terjadi kerusakan atau kerugian lainnya, baik karena kesengajaan atau kelalaian pekerja, 
terhadap barang milik pengusaha maupun milik pihak ketiga. Ganti rugi tersebut harus 
diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan dengan nilai 
ganti rugi setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% dari upah (Pasal 23 PP Nomor 8 Tahun 
1981).



381

Jenis pemotongan yang sah menurut standar perburuhan internasional

ILO Konvensi No.95 tidak memuat daftar potongan yang diperbolehkan, karena hal ini 
sebagian besar diserahkan kepada ketentuan otoritas nasional dan proses perundingan 
bersama. Oleh karena itu, Negara memiliki kebebasan penuh berdasarkan ketentuan 
Pasal Konvensi ini ketika mengatur jenis petongan yang diperbolehkan melalui undang-
undang.

Rekomendasi menentukan cara pemotongan upah untuk penggantian kerusakan yang 
disebabkan oleh pekerjaan yang buruk atau lalai, atau untuk kerusakan bahan atau 
harta pengusaha, dan pemotongan upah untuk penggunaan bahan, peralatan dan 
perlengkapan yang disediakan oleh pengusaha dapat dibuat. Pemotongan dalam bentuk 
denda disiplin tidak diperbolehkan di dalam Rekomendasi tersebut

Pemotongan untuk kehilangan atau kerusakan pada produk, barang atau instalasi

Berdasarkan Rekomendasi tersebut (ayat 2), pemotongan upah untuk penggantian 
kehilangan atau kerusakan pada produk, barang atau instalasi pengusaha diperbolehkan 
hanya dengan syarat bahwa –

Pekerja yang bersangkutan dapat dengan jelas ditunjukkan bertanggungjawab atas • 
kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan;

Jumlah pemotongan tersebut adalah wajar dan tidak melebihi jumlah sebenarnya • 
kehilangan atau kerusakan tersebut, dan

Pekerja yang bersangkutan diberikan kesempatan yang wajar, sebelum keputusan • 
diambil, untuk menunjukkan alasan mengapa pemotongan tersebut tidak boleh 
dilakukan.

Pemotongan untuk penyediaan alat, bahan atau peralatan

Di ayat 3 Rekomendasi, pemotongan upah untuk alat, bahan atau peralatan yang 
disediakan oleh pengusaha haruslah hanya dilakukan jika:

Merupakan kebiasaan yang diakui dari perdagangan atau bidang pekerjaan • 
bersangkutan;

Diatur oleh kesepakatan bersama, atau• 

Telah disahkan di tempat lain oleh sebuah prosedur yang diakui oleh undang-undang • 
atau peraturan nasional

Pemotongan dalam bentuk denda bagi pelanggaran disiplin

Pemotongan dalam bentuk denda bagi pelanggaran disiplin tidak diakui di dalam 
Rekomendasi dan oleh karena itu seharus tidak diperbolehkan.

Batasan yang berlaku pada pemotongan upah

Paragraf 1 Rekomendasi mengatur bahwa batas atas harus dibuat pada pemotongan 
untuk menjamin pemotongan tersebut tidak begitu berat sehingga untuk membuat 
pekerja kehilangan penghasilan dasar minimum yang diperlukan untuk pemenuhan 
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kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Ini dirancang untuk mencegah 
pemotongan menjadi sewenang-wenang atau tidak masuk akal.

Larangan pemotongan untuk memperoleh atau mempertahankan pekerjaan

Pasal 9 Konvensi melarang suap (pemotongan upah pekerja dengan tujuan untuk 
menjamin pembayaran langsung atau tidak langsung untuk tujuan mendapatkan atau 
mempertahankan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja kepada seorang 
pengusaha atau perwakilannya atau kepada seorang perantara). Ini mencakup orang-
orang yang mencari pekerjaan serta orang-orang yang ingin mempertahankannya.

Pemotongan dan Penyerahan Upah

Bila pekerja berhutang, bagian dari upah mereka dapat ditahan oleh pengusaha sebagai 
pelaksanaan perintah pengadilan dalam hal ini, yang juga dikenal sebagai perintah 
pemotongan. Atau, pekerja dapat memilih untuk setuju dengan otoritas hukum atau 
administratif yang berwenang atas pengaturan sukarela, atau penyerahan, di mana 
sebagian dari upah dibayar langsung ke kreditur sebagai penyelesaian utang. Pasal 10 
Konvensi menyatakan bahwa:

Pemotongan atau penyerahan upah bisa dilakukan hanya dengan cara dan dalam 1. 
batas yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional, dan

Pemotongan atau penyerahan itu harus tetap dalam batas-batas misalnya untuk 2. 
menjamin standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya, meskipun kondisi dan 
batas yang tepat dalam hal ini diserahkan kepada otoritas nasional.

Pemotongan  upah yang diperbolehkan berdasarkan Piagam Sosial Eropa

Berdasarkan Pasal 4, ayat 5 (Piagam Sosial Eropa), Negara-negara berjanji untuk 
“mengizinkan pemotongan upah hanya dengan persyaratan dan hingga tingkat 
yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional atau ditetapkan oleh 
kesepakatan bersama atau putusan arbitrase”. (...) Prinsip yang mendasari ketentuan ini 
adalah bahwa upah pekerja harus bisa dikenakan potongan hanya dengan persyaratan, 
yang didefi nisikan dengan baik dalam sebuah perangkat hukum (yang meliputi dasar 
dan prosedur) dan tunduk pada batasan yang ditentukan di dalamnya. (...) Undang-
undang nasional yang tampak memberi para pihak dalam kontrak kerja ruang lingkup 
menyepakati pemotongan selalu menarik pengawasan yang lebih ketat. Dalam 
pengawasan terbarunya terhadap ketentuan ini, Komite (Ahli Independen) memunculkan 
pertanyaan mengenai kemungkinan pemotongan diperbolehkan dengan persetujuan 
tertulis dari pekerja, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan nasional yang relevan. 

Disampaikan bahwa kadar kebebasan ini tidak sesuai dengan Piagam. (...) Ketika 
mempertimbangkan persyaratan diperbolehkannya pemotongan dilakukan terhadap 
upah, Komite tidak hanya melihat situasi di mana ini muncul, tetapi juga untuk prosedur 
yang ada. Komite mencatat kewajiban untuk berkonsultasi dengan perwakilan pekerja, 
hak pekerja untuk mengajukan kasusnya, dan mencari informasi tentang banding 
ke pengadilan. Ini cukup sesuai dengan prinsip di balik ketentuan ini, yaitu bahwa 
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pemotongan upah seharusnya hanya diperbolehkan sesuai dengan norma hukum lebih 
tinggi dari pada kontrak kerja. (...) Pada saat yang sama, Komite mempertimbangkan 
batas-batas yang ditetapkan di dalam undang-undang nasional untuk pemotongan 
upah. Aturan nasional dalam hal ini bervariasi, memilih melindungi sebagian kecil 
upah dari pemotongan atau menetapkan jumlah minimal yang harus disisihkan untuk 
pekerja. Dalam menilai batas-batas ini, perhatian Komite adalah bahwa pekerja dijamin 
penghasilannya yang menjamin kebutuhan hidup bagi mereka dan keluarganya.

Sumber: Conditions of employment in the European Social Charter, Council of Europe, 1999, hlm. 80-83 dan ILO, General Survey 
on Wage Protection, 2003

Standar ketenagakerjaan internasional tentang perlindungan upah

Konvensi No. 95 tentang Perlindungan Upah dan Rekomendasi No 85 adalah dua 
instrumen ketenagakerjaan internasional pertama yang menguraikan secara komprehensif 
beberapa aspek seperti bentuk dan cara pembayaran upah dan berusaha menyesuaikan 
perlindungan sepenuh mungkin untuk pengupahan pekerja.

Instrumen ILO yang berisi standar-standar terkait dengan perlindungan upah juga 
meliputi:

Konvensi Pengupahan yang Sama, 1951 (No. 100),• 
Konvensi Perangkat Penetapan Upah Minimum, 1928 (No 26), dan Rekomendasi (No. • 
30);
Konvensi Perangkat Penetapan Upah Minimum (Pertanian), 1951 (No. 99), dan • 
Rekomendasi (No. 89);
Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970 (No. 131), dan Rekomendasi (No. 135); • 
Survey Umum, ILC 79, 1992, Laporan III (Bagian 4B):
Konvensi Klausul Ketenagakerjaan (Kontrak Publik) Konvensi, 1949 (No. 94), dan • 
Rekomendasi (No. 84):
Konvensi Perlindungan Klaim Pekerja (Kepailitan Pengusaha), 1992 (No. 173), dan • 
Rekomendasi (No. 180):

• 
Instrumen-instrumen lain

Konvensi Kontrak Kerja (Pekerja Pribumi), 1939 (No. 64),• 

Konvensi Kebijakan Sosial (Wilayah Non-Metropolitan), 1947 (No. 82),• 

Konvensi Migrasi untuk Bekerja (Revisi), 1949 (No. 97), dan Rekomendasi (Revisi) (No. • 
86),

Konvensi Perkebunan, 1958 (No. 110),• 

Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar), 1962 (No. 117),• 
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12.5. UPAH MINIMUM 

UU Ketenagakerjaan sendiri menentukan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum 
berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. 

Penetapan upah minimum dapat dilakukan dengan memperhatikan dua aspek: pertama, 
berdasarkan wilayah dan kedua, berdasarkan sektor usaha pada suatu wilayah. Penetapan 
upah minimum berdasarkan kedua aspek itu dilakukan oleh kepala daerah di tingkat 
provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 
kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

UU Ketenagakerjaan, pada dasarnya, melarang pengusaha membayar upah kepada pekerja 
dengan nilai lebih rendah dari upah minimum. Namun, UU juga membuka kesempatan 
bagi pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum untuk melakukan 
penangguhan pembayaran upah yang ketentuannya diatur melalui Keputusan Menteri.

Dalam praktik, banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem pengupahan. 
Di sisi lain, banyak pula perusahaan yang beranggapan bahwa dengan melaksanakan 
upah minimum maka mereka telah memenuhi ketentuan pengupahan yang berlaku, 
sehingga mereka berharap tidak akan terjadi masalah yang berkaitan dengan upah pekerja. 
Pemahaman seperti itu perlu diluruskan dengan mendalami makna dan pengertian upah 
minimum dan sistem pengupahan secara keseluruhan.

Makna sebenarnya dari upah minimum adalah upah terendah untuk pekerja golongan 
terendah dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Dengan demikian, bagi pekerja dengan 
klasifi kasi di atas ketentuan tersebut seharusnya mendapatkan upah lebih tinggi dari upah 
minimum yang berlaku. Permasalahan yang senantiasa timbul adalah berapa besar upah di 
atas upah minimum tersebut.

Penyelesaian permasalahan yang terkait dengan upah minimum sebenarnya sangat 
sederhana. Acuan untuk ini sudah jelas, sifatnya juga normatif dan mudah diukur, sehingga 
pelaksanaannya juga mudah dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Lain halnya dengan 
permasalahan upah di luar Upah Minimum. Di samping sangat bervariasi juga mengandung 
berbagai aspek yang bersifat relatif, sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang 
sama antara pekerja dan pengusaha.

Berbagai hal yang cukup rentan dalam bidang pengupahan antara lain mengenai jenis 
dan bentuk tunjangan, kenaikan upah di atas upah minimum terutama pada saat kenaikan 
upah minimum, struktur upah dan jenjang pengupahan atau skala upah. Oleh karena itu, 
pengusaha perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap hal-hal tersebut dan bukan 
semata-mata perhatian terhadap pelaksanaan upah minimum.

12.5.1. Sejarah Upah Minimum di Indonesia

Kebijakan pengupahan dan penggajian disusun sedemikian rupa supaya secara seimbang 
mampu mendorong peningkatan produktivitas pekerja dan pertumbuhan produksi serta 
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meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja pada khususnya dan peningkatan 
daya beli masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, kebijakan penetapan upah 
minimum untuk mencapai tingkat upah dengan kriteria tertentu merupakan cara yang 
tepat.

Terdapat beberapa pengertian mengenai upah minimum. Dalam Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja No: PER-05/MEN/1989 yang mengatur tentang Upah Minimum, dipaparkan bahwa 
upah minimum adalah upah pokok terendah, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang 
diberikan kepada pekerja. Namun dalam pelaksanaannya terdapat dua istilah berikut 
pemahaman mengenai upah minimum yaitu, “Upah Minimum” dan “Upah Pokok Minimum” 
sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1990 Tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1989, Pemerintah 
melakukan perubahan pengertian upah minimum menjadi upah pokok ditambah dengan 
tunjangan tetap, dengan ketentuan upah pokok serendah-rendahnya 75% dari Upah 
Minimum. 

Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1996 tentang Upah Minimum 
Regional, pemerintah kembali melakukan peninjauan mengenai upah minimum, di mana 
upah minimum (Regional) adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan tetap yang 
diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu provinsi, dan tunjangan tetap adalah 
suatu imbalan yang diterima oleh buruh/pekerja secara tetap jumlahnya dan teratur 
pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi kerja 
tertentu. 

Berikutnya upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 
03/MEN/1997 tentang Upah Minimum menetapkan bahwa upah minimum adalah upah 
pokok yang sudah termasuk di dalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. 

Sementara itu, Pengertian upah minimum juga diatur dalam Permenaker Nomor Per-01/
MEN/1999 tentang Upah Minimum tersebut pada pasal 1 ayat (1) sebagaimana telah 
ditetapkan pada tanggal 12 Januari 1999, pengertian upah minimum adalah: “Upah 
Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan 
tetap.” 

Selanjutnya, pengertian upah minimum dirincikan menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSProp), dan 
Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSKab). Dalam perkembangan terakhir melalui 
Kepmen No. KEP-226/MEN/2000, dilakukan pengembangan perincian pengertian sebagai 
berikut: 

“Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum 
Provinsi, istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah 
Minimum Kabupaten/Kota, istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR 
Tk. I) diubah menjadi upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), dan istilah Upah 
Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi upah minimum sektoral 
kabupaten/kota (UMS Kabupaten/kota).”
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Sejak akhir 1980an, upah minimum telah menjadi landasan penting kebijakan pasar kerja 
pemerintah Indonesia. Walaupun kebijakan upah minimum telah diberlakukan sejak tahun 
1970-an, tetapi dampaknya terhadap perekonomian makro baru dirasakan sejak akhir tahun 
1980-an dan muncul kembali sebagai isu penting dalam kebijakan ekonomi dan sosial pada 
tahun 2000.246 Maka dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak tahun 2000 hingga 
2001, pemerintah dengan gencar mengupayakan kebijakan upah minimum. Lembaga 
Penelitian SMERU pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa upah minimum telah mengikat 
sebagian besar pekerja dan mempengaruhi distribusi upah secara menyeluruh.247Kebijakan 
upah minimum di Indonesia merupakan suatu fondasi penting bagi pemerintah dalam 
usaha untuk meningkatkan standar hidup para pekerja. Kebijakan ini merujuk kembali pada 
awal pemerintahan Orde Baru, sekalipun baru mulai mengikat pada pertengahan tahun 
1990-an. Landasan kebijakan tersebut mulai dibentuk pada awal tahun 1970-an ketika 
aktivitas ekonomi di pasar modern masih relatif kecil dan terlindungi oleh dengan pasar 
kerja yang bersifat dualistik.248

Perkembangan kebijakan upah minimum mengalami peningkatan cukup pesat. Kondisi 
tersebut terjadi sebagai akibat dari diperhitungkannya kebutuhan hidup minimum sebagai 
salah satu dasar pertimbangan penetapan upah sejak tahun 1996. Hal ini disebabkan nilai 
kebutuhan hidup minimum yang terus meningkat sejak tahun 1996, di mana pada beberapa 
daerah peningkatannya mencapai dua sampai tiga kali lipat pada tahun 2001. Pemerintah 
menetapkan upah minimum bulanan bagi pekerja penuh waktu sedangkan untuk pekerja 
paruh waktu, pertimbangannya didasarkan pada kisaran yang didapat dari upah harian.

12.5.2. Tolok Ukur Upah Minimum

 Kebutuhan Fisik Minimum

Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada tolok ukur berupa 
Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), adapun pengertian KFM adalah “kebutuhan minimum 
yang diperlukan seorang pekerja akan pangan, sandang, papan (pemondokan), pelayanan 
pendidikan dan kesehatan, supaya dapat hidup dan bekerja secara layak.”249

KFM merupakan hasil rumusan kabinet Perdana Menteri Ir. Juanda tahun 1957. Sebagai 
salah satu tolok ukur penetapan upah minimum, KFM mengandung komponen sandang, 
pangan, dan papan yang terbagi menjadi 36 sub komponen. KFM dihitung berdasar IHK 
(Indeks Harga Konsumen) dari sembilan barang kebutuhan pokok dan beberapa jenis 
barang lainnya. Sedangkan untuk batas maksimalnya, berlaku ukuran kebutuhan fi sik bagi 
pekerja dengan beban tanggungan keluarga tiga anak.250 Skala yang menjadi tolok ukur 
KFM ditentukan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) pada tingkat pusat, 
dan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) secara bervariasi dari satu daerah ke 
daerah lainnya. 

246 Diskriminasi Ekonomi Masih Terjadi” <http://www.kompas.com>, 5 Januari 2004.

247  Diah Widarti, Peranan Upah Minimum Dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia (Jakarta: ILO, 2006), hlm 7.

248  Ibid., hlm 13.

249 “Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi” <http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/informasi/istilah_umum.htm> Diakses 
Desember 2011.

250  Suryadi A. Radjab, “UMR dan Deregulasi Bidang Tenaga Kerja” <http://www.republika.co.id/html>, 10 Januari 1996.
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Sedangkan dalam Kepmenaker No. 131 tahun 1971, diatur mengenai institusi penentu 
upah minimum pada tingkat daerah, yaitu DPPD. Susunan keanggotaan dewan tersebut 
terdiri dari 10 orang Pegawai pemerintah, 3 orang anggota serikat pekerja, dan 3 orang 
perwakilan organisasi pengusaha. Pada waktu itu hanya terdapat satu serikat pekerja 
yaitu Serikat Pekerja (SP) hanya ada satu, yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) 
yang merupakan cikal bakal dari SPSI yang menjadi organisasi pekerja satu-satunya yang 
dibolehkan rezim Orde Baru.

Adapun perwakilan pemerintah terdiri dari pegawai dari berbagai instansi terkait. Proses 
penetapan upah minimum dilakukan secara tertutup tanpa adanya kesempatan bagi publik 
untuk memberikan masukan. Lebih lanjut Kepmenaker No. 20 tahun 1971 menetapkan 
bahwa hasil penetapan DPPD hanya bisa diberikan kepada anggotanya. 

Tugas DPPN dan DPPD ialah meneliti sejumlah harga barang kebutuhan yang diperlukan 
bagi pekerja supaya dapat bertahan hidup secara minimum. Hasil penelitian mereka 
menjadi dasar bagi rekomendasi Gubernur (hasil DPPD) dan rekomendasi DPPN bagi 
keputusan Menaker dalam memberlakukan UMR. Data harga-harga barang kebutuhan yang 
digunakan DPPD dan DPPN adalah data resmi yang dikeluarkan lembaga-lembaga yang 
dibentuk pemerintah, seperti BPS (Biro Pusat Statistik) dan Bappenas (Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional), serta beberapa lembaga lainnya. Mereka meneliti data harga 
dan jenis barang yang dibakukan dalam IHK.251 Dari sinilah mereka menyusun KFM dan 
merekomendasikan UMR.252 Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah berupaya untuk 
meningkatkan taraf hidup pekerja melalui perubahan SK Menaker No. Kep-81/MEN/1995 
Kebutuhan Fisik Minimum menjadi Kebutuhan Hidup Minimum.

 Kebutuhan Hidup Minimum

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 81/MEN/1995 tertanggal 29 Mei 1995 
disusun ketentuan mengenai Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). 
Keputusan Menteri tersebut, yang merupakan dasar bagi penetapan KHM sangat penting 
bagi upaya meningkatkan kesejahteraan. Pengertian KHM adalah “...standar kebutuhan 
pangan, sandang, papan dan aneka ragam jasa mencakup jenis dan besarnya yang 
sekurang-kurangnya harus dipenuhi seseorang untuk satuan waktu tertentu”.

Sedangkan komponen KHM adalah kelompok kebutuhan dalam KHM yang 
meliputi pangan, sandang, papan, dan aneka ragam jasa yang terbagi dalam 43 sub 
komponen,253 Adapun yang dimaksud dengan nominal kebutuhan dalam KHM adalah “...
jumlah masing-masing jenis kebutuhan yang diperlukan seseorang dalam satuan waktu 
tertentu (seperti kebutuhan untuk jenis beras diperlukan besaran 12 Kg dalam sebulan)”.

Dengan menggunakan KHM sebagai tolok ukur diharapkan terjadi kontribusi yang 
positif terhadap upah pekerja, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dapat 
dicapai. Diharapkan tingkat pemenuhan kebutuhan pekerja berkembang sejalan dengan 

251 Indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah 
tangga. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat infl asi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, 
upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK di masa depan, ekonom menggunakan indeks harga 
produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang dibutuhkan produsen untuk membuat produknya.

252 Radjab, loc. cit.

253 “Bukan Kenaikan, Tetapi Penyesuaian politik perburuhan orde baru” <http://www.solidaritasburuh.org/blog/html>, diakses 
Desember 2011.
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perkembangan tingkatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun 43 poin yang 
telah disebutkan sebelumnya disusun sesuai dengan kebutuhan hidup seorang pekerja 
lajang, termasuk diantaranya adalah pangan, bahan bakar, perumahan, sandang, dan 
kebutuhan lainnya, yang rinciannya antara lain: Pangan sejumlah 11 jenis, Sandang sejumlah 
8 jenis, Perumahan sejumlah 19 jenis, aneka kebutuhan sejumlah 5 jenis, termasuk juga 
menjadi salah satu pertimbangan adalah alokasi kenaikan harga beras dan kualitas barang 
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan butir yang ditetapkan bagi standar KFM.254 

Selain KHM terdapat juga komponen lain yang dijadikan tambahan sebagai dasar 
pertimbangan yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), kemampuan perusahaan, pertumbuhan, 
dan kelangsungannya, standar upah minimum di daerah sekitar, kondisi pasar kerja, 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur soal desentralisasi dan otonomi 
daerah, kewenangan untuk menetapkan upah minimum dialihkan dari pemerintah pusat 
ke daerah. Dahulu, Kewenangan penentuan upah minimum terdapat pada pemerintah 
pusat melalui Menteri Tenaga Kerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari DPPN 
dan Gubernur. Sedangkan gubernur juga telah mendapatkan rekomendasi melalui DPPD 
di masing-masing wilayahnya. 

Namun sejak tahun 1999 dan dengan diubahnya Keppres No. 58 tahun 1969 tentang 
Pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional menjadi Keppres No. 107 tahun 2004 
tentang Dewan Pengupahan Nasional, maka penentuan upah minimum menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya dari Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota akan merekomendasikan upah minimum kepada Gubernur yang selanjutnya akan 
melakukan penetapan. Upah minimum di Indonesia ditetapkan di tingkat provinsi, sehingga 
terdapat tingkat Upah Minimum yang berbeda yang diterapkan di 30 provinsi di seluruh 
indonesia.

Setelah berlakunya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP No. 38 tahun 2007tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, di mana diatur bahwa salah satu yang menjadi urusan wajib 
pemerintah daerah adalah Ketenagakerjaan, sehingga institusi yang berwenang menetapkan 
upah minimum adalah Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Dewan Pengupahan, dan Kepala Daerah. 

Adapun institusi yang terlibat dalam penetapan upah minimum dimulai dari Direktorat 
Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, Depnakertrans. Beberapa tugas dari direktorat 
ini adalah memfasilitasi proses penetapan upah minimum, mengevaluasi komponen 
untuk merumuskan upah minimum, dan mensosialisasikan penerapan upah minimum di 
perusahaan-perusahaan. Setelah ketentuan mengenai upah minimum yang baru ditetapkan, 
direktorat tersebut akan melakukan sosialisasi dengan maksud agar serikat pekerja, pekerja, 
dan pemilik perusahaan mengerti secara bertahap. 

254 Widarti, op. cit., hlm 16.
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Di samping itu, direktorat tersebut juga harus mensosialisasikan setiap perundang-
undangan dan peraturan yang terkait dengan kebijakan dan peraturan pengupahan serta 
perlindungan sosial. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa upah 
minimum harus didasarkan pada kebutuhan hidup layak bagi para buruh/pekerja maka 
direktorat tersebut harus juga memberitahukan mengenai ketentuan-ketentuan terkait 
kepada para pihak yang berkepentingan.255 Tidak ada sosialisasi khusus kepada publik untuk 
menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan upah minimum. Akan tetapi, sosialisasi 
dilakukan untuk menyebarluaskan informasi kepada semua mitra sosial. 

Masyarakat umum, khususnya mereka yang bukan bagian dari angkatan kerja umumnya 
mengetahui kebijakan ini melalui siaran radio, televisi atau sumber-sumber berita lainnya. 
Dapat dipahami bila ada pihak-pihak yang tidak tertarik dengan ketentuan upah minimum 
karena tidak memiliki dampak langsung terhadap mereka. Para pekerja di sektor formal 
akan mendapatkan informasi tentang ketentuan upah minimum baik dari serikat pekerja jika 
mereka menjadi anggotanya ataupun dari pihak manajemen dari tempat mereka bekerja. 
Jika mereka tidak menjadi anggota serikat pekerja dan tidak mendapatkan informasi pihak 
manajemen perusahaan, maka mereka akan mendapatkan informasi tersebut dari siaran 
radio atau dari pemberitaan surat kabar, atau dari rekan kerja mereka. 

Setelah ketentuan mengenai upah minimum yang baru ditetapkan, penyebarluasan 
kebijakan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, maupun partner sosialnya. Di level provinsi dan kabupaten, sosialisasi 
mengenai kebijakan upah minimum tersebut dilakukan oleh kantor tenaga kerja yang 
ada di wilayah tersebut dan oleh mitra sosialnya. Pada umumnya, media massa akan 
memberikan peliputan yang luas terhadap konferensi pers dan pernyataan-pernyataan yang 
berhubungan dengan ketentuan mengenai tingkat upah minimum yang baru. Reaksi yang 
menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan upah yang baru, apakah itu disebabkan 
karena penetapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, akan dilakukan oleh pengusaha 
maupun serikat buruh/pekerja.256

Sesuai dengan Pasal 98 UU Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan bertugas untuk 
memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan 
ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional. 
Sedangkan pengertian Dewan Pengupahan menurut Keppres No. 107 tahun 2004 adalah 
suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan dibagi menjadi 
Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 

Dewan Pengupahan Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, dan bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan 
nasional. Dewan Pengupahan Provinsi adalah Organisasi Perangkat (PSOP) Daerah Provinsi 
yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan bertugas untuk memberikan 
saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP, UMK, dan UMS, 
serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan 
Pengupahan Kebupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas 

255 Widarti, op. cit., hlm 14.
256 Ibid, hlm 15.
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usul PSOP Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan 
dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam 
rangka pengusulan UMK dan atau UMSK serta penetapan sistem pengupahan di tingkat 
kabupaten/kota dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan 
nasional. Penentuan wakil pekerja dilakukan dengan sistem verifi kasi. 

Untuk tingkat kabupaten/kota Dewan Pengupahan mempunyai tugas utama untuk 
melakukan survei setiap bulannya. Hasil survei akan dijadikan acuan untuk menentukan 
besaran UMK/UMP dari masing-masing wilayah. Masa jabatan dewan pengupahan untuk 
1 (satu) kali masa jabatan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Daerah menetapkan upah minimum dengan 
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berdasarkan usulan komisi 
penelitian pengupahan dan jaminan sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah.257

 Kebutuhan Hidup Layak

Terkait dengan penghitungan upah minimum, tolok ukur yang kali ini digunakan adalah 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pengaturan mengenai KHL termuat dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2005 (Permenakertrans No. 17/2005). Dalam 
Pasal 1 ayat (1) Permenakertrans tersebut dinyatakan bahwa KHL adalah standar kebutuhan 
yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fi sik, 
non fi sik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.258 

KHL sendiri secara keseluruhan memiliki sebanyak 46 komponen yang menjadi dasar 
penghitungannya dan secara lebih rinci dapat disebutkan beberapa komponen KHL 
tersebut antara lain: Makanan & minuman sejumlah 11 (sebelas) Jenis, Sandang sejumlah 
9 (sembilan) jenis, Perumahan sejumlah 19 (sembilan belas) jenis, Pendidikan sejumlah 
1 (satu) jenis, Kesehatan sejumlah 3 (tiga) jenis, Transportasi sejumlah 1 (satu) jenis, dan 
Rekreasi dan Tabungan sejumlah 2 (dua) jenis.259 Selain itu dalam pasal 4 Permenakertrans 
No. 17/2005, selain digunakan KHL dipertimbangkan pula Produktivitas ( jumlah Produk 
Domestik Regional Bruto/PDRB: jumlah tenaga kerja pada periode yang sama), Pertumbuhan 
ekonomi (Pertumbuhan nilai PDRB), dan Usaha yang paling tidak mampu (marginal).

 Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak

Nilai KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan oleh tim tripartit (untuk pemerintah 
– diwakili oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan pengusaha & perwakilan Serikat 
Pekerja). Survei KHL dilakukan sesuai dengan perhitungan komponen KHL dalam Lampiran 
II Permenakertrans No. 17 tahun 2005.

Prosedur untuk menetapkan upah minimum adalah sebagai berikut: Berdasarkan survei 
terhadap biaya hidup di pasar, dewan pengupahan di tingkat kabupaten/kotamadya 

257 Muhammad Ilham, “Upah Minimum: Analisa atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 16/Men/X/2008, Nomor 
49/2008, Nomor 922.1/M-Ind/10/2008 dan Nomor 39/M-Dag/Per/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan 
Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global,” Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2009, hal. 40.

258 Permenakertrans No.-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak , Pasal 
1,.

259 Lampiran Permenakertrans No.-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup 
Layak.
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memperhitungkan kebutuhan hidup minimal (KHM). Hasil survei tersebut diserahkan 
kepada Dinas Tenaga Kerja di tingkat Kabupaten/Kotamadya, untuk selanjutnya diserahkan 
kepada bupati/walikota. 

Dewan pengupahan di tingkat kabupaten/kotamadya membuat rekomendasi kepada bupati. 
Setelah para pihak ini menetapkan upah minimum di tingkat kabupaten/kotamadya, maka 
bupati/walikota menyerahkan laporan mengenai penetapan tersebut kepada gubernur. 
Selanjutnya, gubernur memutuskan kenaikan upah minimum untuk beberapa wilayah 
tertentu sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Gubernur selanjutnya memberikan 
rekomendasi tersebut kepada Dewan Pengupahan untuk memperoleh evaluasi. Hasil akhir 
yang dibuat oleh dewan pengupahan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dinas Tenaga 
Kerja yang ada di tingkat Provinsi. Gubernur mendapat laporan dari Dinas Tenaga Kerja 
ini. Setelah berkonsultasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka gubernur 
mengumumkan upah minimum untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya.260 

Di era otonomi daerah, rekomendasi yang diberikan oleh bupati membawa pengaruh 
yang siginifi kan bagi gubernur dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, gubernur dapat 
memiliki pertimbangan lain dalam menetapkan kenaikan suatu upah fi nal dan melaksanakan 
pertimbangan ini jika komisi pengupahan gagal menetapkan kenaikan upah minimum 
dalam kerangka waktu tertentu. Sebagai contoh, Gubernur DKI Jakarta melaksanakan 
pertimbangannya sendiri ketika menetapkan kenaikan upah minimum pada tahun 2002. 
Singkat kata, kewenangan untuk menetapkan upah minimum di tingkat kabupaten/
kotamadya tetap berada di tangan gubernur, yang bertindak sesuai dengan rekomendasi 
dari bupati/walikota. 

Upah minimum di sektor ekonomi tertentu harus dibicarakan dan disetujui oleh asosiasi 
pengusaha dan serikat buruh/pekerja. Dalam hal di mana sektor ekonomi tersebut tidak 
memiliki asosiasi pengusaha, tawar menawar harus dilakukan pada tingkat perusahaan 
dalam sektor ekonomi terkait. Praktek penentuan upah minimum sektoral di Indonesia 
bermacam-macam tergantung dari setiap provinsi.261

12.5.3. Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum dapat mengajukan 
penangguha nyang didasarkan atas kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dan didukung 
oleh mayoritas pekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan pengusaha. Atau 
kesepakatan pengusaha dengan pekerja yang mewakili lebih dari 50% pekerja penerima 
upah minimum bagi perusahaan yang belum ada serikat pekerja disertai dengan, salinan 
kesepakatan bersama, salinan akte pendirian perusahaan, laporan keuangan perusahaan 
yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) 
tahun terakhir, perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, 

260 Widarti, op.cit., hlm 16
261 Di dalam rekomendasinya, ILO menetapkan beberapa hal yang disarankan sebagai indicator dari penentuan sebuah kebijakan 

upah minimum, yakni criteria for minimum wage determination, Rekomendasi ILO No. 13574 menyebutkan 6 kriteria, yaitu: (1) 
the needs of workers and their families; (2) the general level of wages in the country; (3) the cost of living and changes therein; (4) 
social security benefi ts; (5) the relative living standards of other social groups; dan (6) economic factors, including the requirements of 
economic development, levels of productivity and the level of employment.
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data upah menurut jabatan pekerja, jumlah pekerja seluruhnya dana jumlah pekerja yang 
dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum, dan surat pernyataan kesediaan 
perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu 
penangguhan. Adapun Persetujuan penangguhan berlaku untuk jangka waktu paling lama 
1 (satu) tahun.

 Defi nisi upah minimum ILO

CEACR menyatakan dalam laporan mereka bahwa upah minimum “merupakan tingkat 
pengupahan terendah yang diizinkan, dalam undang-undang ataupun kenyataan, 
apapun metode pengupahan ataupun kualifi kasi pekerja; (...) adalah upah yang di setiap 
negara memiliki kekuatan hukum dan yang berlaku di bawah ancaman sanksi pidana 
atau sanksi lain yang sesuai. Upah minimum ditetapkan oleh kesepakatan bersama yang 
dibuat mengikat oleh pihak berwenang termasuk dalam defi nisi ini. “

Unsur-unsur ini memberikan indikasi awal dari apa yang dimaksud dengan “upah 
minimum”: upah minimum, baik dihitung berdasarkan waktu atau output, merupakan 
suatu besaran yang tidak dapat dikurangi, dan yang penerapannya dijamin oleh undang-
undang. Dalam hal ini, konsep upah minimum, berkaitan dengan pekerjaan, adalah 
berbeda dengan konsep “pendapatan minimum”, yang dimaksudkan untuk menjamin 
kondisi hidup minimum terlepas dari apakah seseorang memiliki pekerjaan dari mana dia 
mendapatkan upah. Konsep baru pendapatan minimum terjamin ini, yang asal-usulnya 
terutama dalam situasi sosial dan ekonomi yang timbul dari pengangguran, setengah 
pengangguran dan kemiskinan, berkaitan dengan peran yang diharapkan dimainkan 
oleh negara di bidang perlindungan sosial.

Konsep tingkat upah minimum yang tidak dapat dikurangi menyiratkan konsep “upah 
hidup minimum”. Dalam kaitan ini, harus diingat bahwa pembentukan sistem upah 
minimum sering digambarkan sebagai sarana untuk menjamin bahwa pekerja (dan dalam 
beberapa kasus, keluarga mereka) akan menerima suatu minimum dasar yang akan 
memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka (dan kebutuhan keluarga 
mereka); karena itu sering digunakan istilah “upah hidup minimum”. Upaya untuk 
menerapkan konsep seperti itu menyiratkan sikap atau kebijakan yang bertujuan untuk 
meningkatkan situasi material pekerja dan menjamin mereka standar hidup minimum 
dasar yang sesuai dengan martabat manusia atau cukup untuk menutup kebutuhan 
dasar pekerja. Kebijakan seperti ini sejalan dengan Perjanjian Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam hal hak setiap orang untuk menerima upah setara 
sekurang-kurangnya upah yang memungkinkan para pekerja dan keluarga mereka 
menjalani hidup yang layak. Harus diingat bahwa dalam persiapan menjelang adopsi 
Konvensi No. 131, analisis terhadap tanggapan pemerintah terhadap kuesioner yang 
dikirim oleh Kantor Perburuhan Internasional, mengenai kriteria yang akan digunakan 
dalam menetapkan tingkat upah minimum, mengungkapkan bahwa meskipun perlu 
untuk mempertimbangkan “kebutuhan pekerja dan keluarga mereka sebagai dasar, 
atau tujuan dasar penetapan upah minimum ... Namun, tampak tepat pada saat yang 
sama mengingat bahwa penetapan upah minimum saja tidak bisa mencukupi untuk 
mengatasi kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan minimum semua pekerja, ... dan 
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bahwa penetapan upah minimum harus menjadi bagian dari sebuah kebijakan yang 
komprehensif yang bertujuan mempromosikan kehidupan yang lebih baik untuk orang 
banyak. “...

Rekomendasi No. 30 (Bagian III) menyatakan bahwa dalam menentukan besaran 
minimum upah, “badan penetapan upah harus dalam hal apapun mempertimbangkan 
perlunya memungkinkan pekerja bersangkutan mampu mempertahankan standar hidup 
yang layak.” ...

Pertemuan para ahli pada tahun 1967 menyatakan dalam laporannya bahwa: “(a) upah 
minimum adalah upah yang dianggap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok 
pekerja yang meliputi makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan rekreasi, dengan 
mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan budaya masing-masing negara. 
Dalam beberapa kasus, kebutuhan keluarga juga diperhitungkan dengan cara yang 
sama dengan kebutuhan pekerja, dan dalam kasus lain kebutuhan tersebut ditutup oleh 
tunjangan keluarga dan langkah-langkah jaminan sosial lain”.

Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 (a) Konvensi No. 131 yang menyatakan 
bahwa “kebutuhan pekerja dan keluarga mereka”, di antara unsur-unsur lainnya, harus 
dipertimbangkan dalam menentukan besaran upah minimum. Prinsip ini juga dinyatakan 
kembali di Bagian II, Ayat 3(a), Rekomendasi No. 135. Sebagaimana dapat dilihat, unsur-
unsur yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan upah minimum juga menjadi 
unsur dalam defi nisi konsep ini.

Sumber: ILO, Survey Umum - Minimun Upah, Laporan III (B) untuk Konferensi Perburuhan Internasional, Jenewa (1992)

12.6. UPAH LEMBUR 

Upah lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha atas pekerjaan yang dilakukan 
pada waktu kerja lembur. Waktu kerja lembur merupakan waktu kerja yang melebihi 7 
(tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja 
dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau waktu kerja pada hari istirahat 
mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada waktu kerja lembur, maka pengusaha 
tersebut wajib membayar upah lembur. Dengan ketentuan sebagai berikut262:

1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :

a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) 
kali upah se-jam;

b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali 
upah se-jam.

262 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 
Upah Kerja Lembur
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2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi 
untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:

a. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali 
upah se-jam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah se-jam dan jam lembur 
kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah se-jam.

b. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 
5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah se-jam, jam keenam 3 (tiga) kali 
upah se-jam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah se-jam.

3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur 
resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka 
perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali 
upah se-jam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan 
kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Dasar perhitungan upah sejam adalah 100% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jika 
upah terdiri dari dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila 
upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) 
keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% (tujuh puluh lima perseratus) 
dari keseluruhan upah. Cara perhitungan upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan

Bagi pengusaha yang tidak membayar upah lembur, maka perbuatan tersebut diancam 
dengan sanksi pidana penjara. Yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan 
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh 
juta Rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) 263.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi pengusaha untuk tidak membayar upah lembur 
bagi pekerja. Untuk itu pekerja jangan segan-segan melaporkan pengusaha yang nakal, 
mengingat upah lembur merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh negara dan hukum.

12.7. THR KEAGAMAAN

Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja 
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja paling lambat tujuh hari menjelang 
hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain264. Hari raya keagamaan di sini 
adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja 
yang beragama Kristen Katholik dan Protestan, Hari Raya Nyepi bagi pekerja bergama 
Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha.

Sesuai dengan yang tertera di Pasal 2 Peraturan Menaker No. PER.04/MEN/1994, pengusaha 
diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa 
kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status 
pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh 
waktu.

263 Pasal 187 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan
264 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
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Menurut Pasal 3 PER.04/MEN/1994, besarnya THR adalah sebagai berikut: 

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 
1 (satu) bulan upah.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 
12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan: 
jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah

Upah yang digunakan untuk penghitungan THR ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan-
tunjangan tetap sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) PER.04/MEN/1994. Akan tetapi bila 
perusahaan memiliki peraturan perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), 
atau kesepakatan kerja yang memuat ketentuan jumlah THR lebih dari ketentuan PER.04/
MEN/1994 tersebut, maka jumlah yang lebih tinggi yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada 
ketentuan yang mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur oleh peraturan 
tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan PER.04/MEN/1994.

Menurut PER.04/MEN/1994 pasal 5, THR bisa diberikan dalam bentuk selain uang dengan 
syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu;

b. Nilai yang diberikan dalam bentuk non-tunai maksimal 25% dari seluruh nilai THR 
yang berhak diterima karyawan;

c. Barang tersebut selain minuman keras, obat-obatan, dan bahan obat; dan

d. Diberikan bersamaan pembayaran THR.

Karena pemberian THR ini sifatnya wajib dilakukan maka pengusaha yang melanggar 
ketentuan pembayaran THR akan diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 
tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)265.

 12.8. KEPAILITAN DAN KEUTAMAAN PENGUPAHAN

Kepailitan merupakan suatu keadaan setelah ada putusan Pengadilan Niaga yang 
meletakkan seluruh harta dari debitor pailit dalam status sita umum (public attachment).266 
Rezim pengaturan mengenai kepailitan muncul, pada dasarnya diakibatkan karena akan 
terjadi perebutan harta pailit, yang biasanya harta dari debitor tidak mencukupi untuk 
dibagikan kepada para kreditor. Oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai kepailitan 
juga diatur mengenai urutan kreditor atau prioritas kreditor mana yang didahulukan 
pembayarannya.267 

Indonesia baru memiliki undang-undang tentang kepailitan yang asli karya bangsa Indonesia 
setelah diundangkannya UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

265 Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Pasal 17

266  Ricardo Simanjuntak, UU Kepailitan Versus Hak-Hak Buruh, <http://www.hukumonline.com>, 2008, diakses pada tanggal 5 Januari 
2012.

267  Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang_undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: Pustaka 
Utama Grafi ti, 2009), hal. 6.
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, setelah sebelumnya sejak zaman 
pra kemerdekaan memakai undang-undang buatan pemerintah kolonial, Faillissements 
Verordening (Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).

Saat ini, undang-undang yang berlaku adalah UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan). Berdasarkan 
undang-undang itu, proses kepailitan hingga proses pemberesan harta pailit di Indonesia 
secara singkat adalah sebagai berikut.

Pada keadaan awal, debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas 
sedikitnya satu utang, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, diajukan permohonan 
pailit oleh kreditornya (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan).

Dalam waktu 60 hari sejak tanggal permohonan pendaftaran pailit, majelis hakim yang 
memeriksa harus sudah menjatuhkan putusan dengan pembuktian yang sederhana (Pasal 
8 ayat (5) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan).

Apabila permohonan dinyatakan tidak dikabulkan maka tidak terjadi perubahan bagi 
debitor tersebut. Lain halnya apabila permohonan dikabulkan, maka akan ditunjuk kurator 
atau balai harta peninggalan untuk mengurus pemberesan harta pailit dan ditunjuk hakim 
pengawas untuk mengawasi jalannya pemberesan tersebut.

Kurator bersama dengan para kreditor dan debitor pailit dengan dipimpin oleh hakim 
pengawas kemudian melakukan rapat verifi kasi utang dan menghasilkan keputusan berapa 
jumlah utang yang diakui.

Dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit (boedel pailit), kurator akan melakukan 
“pemeringkatan” atau menentukan prioritas kreditor mana yang akan mendapat pembagian 
terlebih dahulu (didahulukan). Pada tahap inilah biasa terjadi permasalahan dengan buruh, 
mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor istimewa atau tidak. Hal ini penting mengingat 
dalam kepailitan umumnya, harta pailit yang dibereskan tidak mencukupi atau tidak sesuai 
dengan jumlah piutang kreditor yang ada.

Setelah beberapa rapat verifi kasi selesai dilaksanakan, maka selanjutnya akan ada pembagian 
harta secara proporsional kepada para kreditor tetap setelah sebelumnya dilakukan likuidasi 
seluruh harta debitor pailit dengan cara pelelangan.

Proses kepailitan sebuah perusahaan umumnya memakan waktu yang cukup lama, sehingga 
dana yang dikeluarkan tidak sedikit untuk memakai jasa advokat, dan lain sebagainya. 
Terlebih lagi bagi buruh, sudah tidak ada dana yang memadai, ditambah dengan belum 
pastinya mereka akan mendapatkan bagian pada pemberesan harta pailit, karena statusnya 
belum jelas dan terjadi kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang satu 
dengan yang lain terkait status buruh sebagai kreditor.

Dalam manual ini, peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan yang akan diulas 
adalah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU). Faillisements Verordening (FV) tidak akan diulas dalam bagian ini karena; a) 
FV adalah produk kolonial, yang mana pada masa itu jangankan hak atas upah terpenuhi, 
penghargaan terhadap harkat dan martabat buruh saja sangat sulit untuk terpenuhi, 
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sehingga penerapannya tidak relevan lagi pada saat ini, b) Prinsip-prinsip kepailitan FV 
telah banyak mengalami perubahan, baik pada UU No. 4 Tahun 1998 maupun pada UU No. 
37 Tahun 2004.

Pembahasan dalam manual ini didasarkan pada UU No. 37 tahun 2004, karena UU No. 4 
tahun 1998 sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 37 tahun 2004, 
UU No. 4 tahun 1998 tersebut tidak berlaku lagi (dicabut).268

Berbicara mengenai status buruh maka akan membahas mengenai macam-macam atau 
jenis-jenis kreditor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU 
Kepailitan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, dan UU KUP. 

Penentuan golongan kreditur  di dalam kepailitan adalah berdasarkan pasal 1131 sampai 
dengan Pasal 1138 KUH Perdata jo. UU No. 20 tahun 2007 tentang perubahan UU No. 6 
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan UU No. 37 
tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongan kreditur  meliputi:

a. Kreditur yang kedudukannya di atas kreditur  pemegang jaminan kebendaan, misalnya 
utang pajak. Dasar hukum: Pasal 21 UU KUP jo. pasal 1137 KUH Perdata.

b. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur  separatis. 
Dasar hukum: 1134 ayat (2) KUH Perdata). Beberapa jaminan kebendaan yang diatur 
di Indonesia antara lain; gadai, fi dusia, hak tanggungan, hipotik kapal.

c. Kreditor yang memegang piutang dan dianggap sebagai utang harta pailit (Istimewa), 
antara lain:

1. Upah pekerja, baik untuk waktu sebelum debitor pailit maupun sesudah 
debitor pailit (Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan);

2. Biaya kepailitan dan upah Kurator;

3. Sewa gedung sesudah debitor pailit dan seterusnya (pasal 38 ayat (4) UU 
Kepailitan).

d.  Kreditor preferen khusus, sebagaimana disebutkan pada pasal 1139 KUH Perdata dan 
Kreditor preferen umum sebagaimana terdapat pada pasal 1149 KUH Perdata.

e.  Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk pada kreditor separatis 
dan kreditor preferen, baik umum maupun khusus. (Pasal 1131 jo pasal 1132 KUH 
Perdata)

Berdasarkan penggolongan tersebut, maka pembayaran upah pekerja bukanlah suatu 
prioritas utama, karena sebelum melakukan pembayaran terhadap pekerja, kurator harus 
membayar terlebih dahulu utang pajak dan kreditor yang memegang jaminan kebendaan 
(kreditor separatis).

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka buruh tidak memiliki hak istimewa 
yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kreditor separatis dalam proses pembagian 

268 Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 tahun 2004, LN. 131/ TLN. 4443, 
pasal 307.
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harta pailit dan hal itu berarti hak istimewa dari buruh adalah mendapatkan pembayaran 
dari harta-harta debitor pailit yang belum dijaminkan.269 Hal ini sangat merugikan pekerja 
sebab dalam kepailitan ketika debitor tidak lagi mampu membayar (insolven), maka harta 
yang dibagikan kepada para kreditornya sangat terbatas. Dengan posisi buruh yang tidak 
didahulukan maka dapat terjadi kemungkinan pekerja tidak mendapat bagian sama sekali, 
atau setidak-tidaknya bagian yang diperoleh bagi pekerja sangat kecil.270

Sebelum adanya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penentuan status pekerja 
adalah berdasarkan KUH Perdata dan UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam 
kedua peraturan itu, buruh hanya dianggap sebagai kreditor, yang pembayaran utangnya 
dilakukan setelah utang kepada negara (pajak) dan utang kepada kreditor separatis selesai 
dibayarkan. Dengan kata lain, pekerja memiliki hak istimewa yang tidak lebih tinggi dari 
kreditor separatis dan utang pajak. UU Ketenagakerjaan mengubah situasi tersebut dengan 
memberikan status kreditor preferen bagi kedudukan upah buruh dalam kepailitan.

Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja 
merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” 

Sementara Penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan berbunyi:

“Yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja harus 
dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.”

Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 55 (1) UU Kepailitan yang memperkenankan kreditor 
separatis yang memegang jaminan hak kebendaan, seperti gadai, fi dusia, hak tanggungan 
dan sebagainya untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Antara UU 
Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan terjadi pertentangan karena dengan dilaksanakannya 
salah satu, maka akan menutup kemungkinan yang lainnya. Dengan dieksekusinya jaminan 
kebendaan oleh kreditor separatis, maka hampir seluruh harta debitor pailit yang dijadikan 
boedel pailit akan digunakan untuk pembayaran upah buruh.272

Dengan adanya pengaturan pada pasal 95 ayat (4) tersebut, maka pekerja diakui sebagai 
kreditor istimewa yang didahulukan pembayarannya dibanding kreditor-kreditor lainnya. 
Pendahuluan membayarkan upah buruh adalah sangat dimungkinkan dalam proses 
kepailitan, bahkan dengan mendahului utang debitor pailit kepada negara (pajak).

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan tentunya pekerja sangat terjamin kedudukannya dalam 
proses kepailitan. Namun di sisi lain, banyak kemungkinan untuk saling bertabrakan dengan 
UU Kepailitan dan KUH Perdata.

Proses kepailitan memang proses panjang yang melelahkan. Di satu sisi akan banyak pihak 
kreditor yang terlibat dalam proses tersebut karena pihak debitor yang dipailitkan pasti 

269 Simanjuntak, loc. cit.

270 Farid Hanggawan, “Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Berupa Pembayaran Upah Buruh pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit,” 
< http://lexcommercii.wordpress.com/2009/12/04/pemenuhan-hak-atas-kesejahteraan-berupa-pembayaran-upah-buruh-pada-
perusahaan-yang-dinyatakan-pailit/#_ftn12>, 4 Desember 2009.

271 Ibid.
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memiliki utang lebih dari satu. Di sisi lain, harta pailit belum tentu cukup untuk memenuhi 
semua tagihan yang ditujukan pada debitor. Masing-masing kreditor akan berusaha untuk 
secepat mungkin mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka 
masing-masing.272

Kepailitan memberikan dampak besar bagi pekerja. Hukum Indonesia mengatur 
perlindungan, khususnya terkait upah, bagi buruh yang kehilangan pekerjaan akibat 
tempat bekerja mereka dinyatakan pailit. Pasal 39 UU Kepailitan menyatakan bahwa sejak 
Pengadilan Niaga menyatakan sebuah perusahaan pailit, maka upah yang belum dibayar 
(baik yang muncul sebelum maupun sesudah putusan pailit) menjadi utang dalam harta 
pailit.

Adanya berbagai macam aturan mengenai proses kepailitan belum jelas mengatur posisi 
pekerja yang perusahaannya dinyatakan pailit. Pekerja pada prinsipnya berhak atas imbalan 
dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam itu bahkan telah secara tegas 
dinyatakan sebagai utang yang lebih didahulukan pembayarannya daripada utang-utang 
lainnya. UU Ketenagakerjaan mengakui prinsip ini. Dalam Pasal 95 ayat (1) dikatakan bahwa 
dalam hal perusahaan dinyatakan bangkrut atau pailit, maka gaji dan segala hak pekerja 
menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan, namun, paling 
tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah pekerja. Artinya, 
sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh 
pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Sekilas, posisi tawar pekerja dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup 
kuat, karena (1) tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan, (2) 
telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit 
dan (3) apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan 
oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut. 
Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh pekerja tidak dapat begitu saja 
didahului. Meski begitu, ada beberapa kondisi di mana pekerja tidak mendapatkan hak atas 
pembayaran upahnya.273

Kondisi pertama; ketika terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat 
dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya 
perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan 
mendapatkan apa-apa.

Kondisi kedua; ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminkan kepada 
kreditor separatis. Apabila nilai tagihan kreditor separatis melampaui nilai benda-benda 
yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila 
nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat 
dibagi. Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara (termasuk upah kurator) 
dan tagihan pajak.

272 Imam Nasima dan Eryanto Nugroho, “Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan,” <http://hukumonline.com/berita/baca/
hol19037/pembayaran-upah-buruh-dalam-proses-kepailitan->, 17 April 2008.

273 Ibid
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Selain kedua kondisi tidak menguntungkan di atas, masih ada beberapa masalah teknis 
yang bukan tidak mungkin dapat merugikan posisi pekerja, seperti kurang transparannya 
proses penentuan daftar urutan dalam pembagian harta pailit, serta kurang berfungsinya 
kurator dan hakim pengawas. Belum lagi, pihak-pihak yang berkepentingan belum tentu 
tahu tentang proses penyelesaian perselisihan terkait penentuan daftar pembagian harta 
pailit melalui pengadilan.

Bagaimana pun, belum ada alat hukum yang dapat menyelamatkan nasib pekerja, 
saat tagihan pembayaran upah tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian 
kecilnya saja. Mengingat kondisi pekerja di Indonesia yang secara ekonomis sangat 
rentan dan nafkah hidupnya sangat bergantung pada pekerjaan yang dimilikinya, 
maka harus ada instrumen pendukung yang dapat menyelamatkan nasib 
mereka.274

12.9 Standar ketenagakerjaan internasional mengenai prioritisasi 
 upah dalam kasus kepailitan

Konvensi ILO No.173 mengenai Perlindungan Klaim Pekerja (Pengajuan 
kepailitan)

Konvensi ILO No.173 menyediakan dua pilihan untuk negara-negara peratifi kasi 
mengenai cara melindungi upah pekerja jika terjadi kebangkrutan. Berdasarkan Pasal 3, 
suatu Negara Anggota wajib menerima kewajiban di bawah bagian II Konvensi, atau di 
bawah bagian III Konvensi, atau kewajiban kedua bagian tersebut.

Bagian II menetapkan perlindungan klaim pekerja melalui sistem hak istimewa. Bagian III 
menetapkan perlindungan klaim pekerja oleh lembaga penjaminan.

Bagian II (klaim hak istimewa)

Bila terjadi kebangkrutan atau likuidasi oleh pengadilan, Bagian II menetapkan bahwa 
pekerja harus diperlakukan sebagai kreditur  istimewa dalam kaitannya dengan upah 
yang harus dibayarkan kepada mereka untuk pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang 
diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan sebelum kepailitan atau dalam kaitannya 
dengan upah hingga jumlah yang ditentukan. Bagian ini juga menetapkan bahwa upah 
menjadi hutang istimewa yang harus dibayar secara penuh sebelum klaim dari kreditur  
biasa diselesaikan. Ini berarti bahwa pekerja harus dibayar dari aset pengusaha yang 
bangkrut sebelum kreditur  non-istimewa. Hak istimewa ini juga meliputi klaim-klaim lain 
pekerja sebagaimana diatur oleh Pasal 6 sebagai berikut:

Upah untuk suatu jangka waktu yang ditentukan, tetapi tidak kurang dari 3 • 
bulan

Klaim untuk upah libur hari besar untuk jangka waktu tertentu, namun tidak • 
kurang dari tiga bulan

274 Ibid
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Klaim pekerja untuk jumlah yang harus dibayarkan berkenaan dengan jenis-• 
jenis tidak masuk kerja berbayar lainnya untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 
bulan

Pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja atas pemutusan hubungan • 
kerja

Klaim pekerja bisa dibatasi hingga jumlah yang ditentukan oleh hukum nasional, namun 
tidak boleh ditetapkan di bawah tingkat yang secara sosial bisa diterima. Variabel seperti 
upah minimum, upah yang kontribusi jaminan sosial didasarkan atasnya atau upah rata-
rata di dalam industri harus dipertimbangkan. Klaim pekerja harus memiliki peringkat hak 
istimewa lebih tinggi dari pada klaim hak istimewa lainnya, terutama, klaim dari negara 
dan sistem jaminan sosial. Namun, dalam kasus di mana klaim pekerja dilindungi oleh 
lembaga penjaminan (Bagian III Konvensi), klaim tersebut mungkin akan diberi peringkat 
hak istimewa lebih rendah dibandingkan dengan klaim negara dan sistem jaminan 
sosial. Prioritas relatif terhadap upah dan utang istimewa lainnya harus ditentukan oleh 
undang-undang atau peraturan nasional.

Jika klaim pekerja dipandang sebagai klaim istimewa dan prosedur kepailitan tidak dapat 
menjamin pembayaran yang cepat, harus ada prosedur untuk pembayaran dipercepat 
sehingga klaim dibayarkan dari dana yang tersedia atau segera setelah dana tersedia, 
kecuali jika lembaga penjaminan (Bagian III Konvensi) menjamin pembayaran yang 
cepat.

Bagian III (Lembaga penjaminan upah)

Pembayaran klaim pekerja harus dijamin melalui sebuah lembaga penjaminan bila 
pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pengusaha karena kepailitan. Yang sifatnya 
harus ditentukan oleh undang-undang nasional, yakni Konvensi tidak menentukan 
bagaimana organisasi, manajemen, operasi dan pembiayaan lembaga penjaminan upah 
harus ditentukan. Sistem penjaminan upah harus mencakup sekurang-kurangnya:

Klaim pekerja atas upah terkait dengan jangka waktu yang ditentukan, namun tidak • 
kurang dari 2 bulan

Klaim pekerja atas upah untuk libur hari besar yang harus dibayarkan sebagai hasil • 
pekerjaan yang dilakukan selama periode yang ditentukan, tetapi tidak kurang dari 
6 bulan

Klaim pekerja atas jumlah yang harus dibayarkan berkenaan dengan jenis-jenis tidak • 
masuk kerja berbayar lain berkaitan dengan jangka waktu yang ditentukan, namun 
tidak kurang dengan 2 bulan

Pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja atas pemutusan hubungan kerja.• 

Untuk sistem penjaminan upah, klaim pekerja juga mungkin juga dibatasi hingga jumlah 
yang ditentukan oleh undang-undang nasional, namun tidak boleh ditetapkan di bawah 
tingkat yang secara sosial bisa diterima. Variabel seperti upah minimum, upah yang 
kontribusi jaminan sosial didasarkan atasnya atau upah rata-rata di dalam industri harus 
dipertimbangkan.
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275 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam Perkara Pekerja PT Starwin Indonesia melawan Tafrizal Hasan 
Gewang & Duma Hutapea (Kurator PT Starwin Indonesia), No. 05/PK/N/2005.

1.  Praktik Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Berupa Pembayaran Upah Pekerja Pada 
Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terkait dengan pengakuan buruh sebagai kreditor istimewa yang lebih 
tinggi atau bukan bermacam-macam baik dalam putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu 
Pengadilan Niaga, maupun pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam manual 
ini, akan dibahas putusan yang menunjukkan pertentangan terkait status buruh sebagai 
kreditor.

1.  Pekerja PT Starwin Indonesia melawan Tafrizal Hasan Gewang & Duma Hutapea 
(Kurator PT Starwin Indonesia)275 

Perkara ini berjalan cukup panjang, yakni sampai pada tahap Peninjauan Kembali. 
Permasalahan ini berawal dari rapat kreditor untuk pencocokan utang (salah satu dari 
rangkaian rapat pemberesan harta pailit) pada tanggal 7 Desember 2004. Kurator 
menyatakan bahwa piutang yang menjadi hak pekerja adalah sesuai dengan putusan 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atas 3652 orang buruh PT. Starwin 
Indonesia sebesar Rp 11.433.896.684,00, sedangkan menurut buruh besarnya mencapai Rp 
51.253.937.548,00.

Atas perintah dari hakim pengawas, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka 
keduanya mohon kepada majelis hakim pemeriksa kepailitan untuk menyelesaikan 
permasalahan ini. Para pekerja mendalilkan bahwa penghitungan yang melampaui Rp 50 
miliar tersebut didapat karena statusnya sebagai kreditor istimewa, bukan kreditor konkuren. 
Oleh karena harus didahulukan, maka jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan hasil 
penghitungan kurator.

Majelis hakim pemeriksa kemudian menjatuhkan putusan yang menolak permohonan 
dari pekerja PT. Starwin Indonesia untuk seluruhnya. Terhadap kedudukan buruh sebagai 
kreditor istimewa majelis hakim berpendapat, pekerja bukan kreditor istimewa karena 
menurut undang-undang hak buruh kedudukannya sebagai kreditor preferen. Kedudukan 
kreditor preferen adalah di bawah kreditor separatis, yaitu dalam perkara ini kreditor yang 
memegang jaminan hak tanggungan.

Dalam perkara ini, Pengadilan Niaga berpendapat bahwa pekerja bukan kreditor istimewa 
karena menurut UU Ketenagakerjaan hak buruh kedudukannya sebagai kreditor preferen. 
Kedudukan Kreditor preferen adalah di bawah kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang 
hak jaminan kebendaan. Oleh karena itu, tuntutan pekerja agar dinyatakan sebagai kreditor 
istimewa ditolak oleh Pengadilan Niaga.
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2.  Tafrizal Hasan Gewang (Kurator PT Indopanca Garmindo), dkk. melawan Mantan 
Pekerja PT Indopanca Garmindo276

Permohonan untuk dinyatakan sebagai kreditor istimewa, dari mantan pekerja PT. Indopanca 
Garmindo ini berawal dari upaya kurator untuk melakukan pembagian harta pailit yang 
oleh beberapa kreditor diajukan keberatan. Keberatan tersebut antara lain para pekerja 
tidak menerima gaji selama dua bulan, ditambah lagi dengan nilai yang didapatkan tidak 
sebanding.

Para pekerja tidak berkeberatan terhadap kedudukan PT. Trust Securities sebagai kreditor 
separatis. Pembagian terakhir terhadap pekerja berjumlah Rp 75.000.000,00 yang apabila 
dibagikan kepada 1288 buruh, maka per pekerja akan mendapatkan lebih kurang Rp. 
50.000,00. Hal itu sangat menyakitkan bagi pekerja, karena setelah bekerja puluhan tahun, 
dan utangnya dua bulan terakhir tidak dibayar, namun hanya mendapatkan Rp 50.000,00.

Perkara ini sampai pada tahap kasasi. MA dalam putusannya mengakui pekerja sebagai 
kreditor istimewa. Mantan pekerja dari PT. Indopanca Garmindo lalu mendapat, yang 
semula Rp. 75.000.000,00 ditambah Rp. 650.000.000,00 menjadi Rp. 725.000.000,00.

Adanya putusan MA tersebut, menunjukkan bahwa ada keberpihakan terhadap pekerja 
karena pengakuannya sebagai kreditor istimewa.

Dengan demikian, terdapat inkonsistensi pada putusan pengadilan dalam praktik 
mengenai status pekerja sebagai kreditor dalam proses pemberesan harta pailit. Di satu 
sisi, pengadilan mengakui bahwa buruh merupakan kreditor istimewa yang didahulukan 
pembayaran utangnya dari kreditor-kreditor lainnya. Namun di sisi yang lain, pengadilan 
berpendapat bahwa pekerja bukanlah kreditor istimewa, melainkan hanya sebagai kreditor 
preferen, yang ada di bawah keditor separatis dan utang pajak.

276 Putusan Pengadilan Niaga dalam Tafrizal Hasan Gewang (Kurator PT. Indopanca Garmindo), dkk. melawan Mantan Pekerja PT. 
Indopanca Garmindo, Nomor 43/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst. jo Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam Tafrizal 
Hasan Gewang (Kurator PT. Indopanca Garmindo), dkk. melawan Mantan Pekerja PT. Indopanca GarmindoNo. 34/K/N/2005
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13.1. Waktu Kerja

Pengertian kondisi kerja merujuk pada kondisi yang membentuk pengalaman pekerja 
dalam melakukan pekerjaan.277 Pengertian itu meliputi aspek hubungan kerja, seperti 
upah minimum, waktu kerja, cuti (termasuk cuti hamil), keselamatan, dan setiap aspek lain 
yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dalam melakukan pekerjaan mereka. Dalam 
UU Ketenagakerjaan, kondisi kerja ditentukan sebagai bagian dari perjanjian kerja.278 Defi nisi 
kondisi kerja itu mencakup hak-hak pekerja dan hak-hak pemberi kerja.279 Dalam hukum 
perburuhan, pengaturan mengenai kondisi kerja merupakan bagian dari norma otonom 
(mikro individual), yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian kerja. Kondisi kerja adalah 
salah satu ketentuan minimal yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian kerja.280 Namun, 
kondisi kerja juga dapat dimuat pengaturannya dalam peraturan perusahaan.281

Walaupun kondisi kerja diakui sebagai bagian dari norma otonom (mikro indivual), yang 
mengatur dan disepakati antarpribadi—pekerja dan pemberi kerja, namun aspek substansial 
kondisi kerja diatur pula dalam norma heteronom. Artinya, perjanjian yang dibuat terikat 
dan harus mematuhi ketentuan dalam undang-undang. Aspek-aspek substansial itu 
mencakup: waktu kerja, upah lembur, istirahat dan cuti, upah minimum, serta kesehatan 
dan keselamatan. Bagian ini akan memfokuskan pada aspek waktu kerja dan jaminan sosial 
tenaga kerja.

13.1.1. Peraturan di Bidang Waktu Kerja 

Perihal waktu kerja diatur dalam Pasal 77-85 UU Ketenagakerjaan. Waktu kerja yang 
ditentukan oleh Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Penyimpangan atas ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan dengan 
syarat sebagai berikut.

1. Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.

2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 
jam dalam 1 minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja 
lembur sesuai peraturan.

277 International Labor Offi ce Geneva, Working Conditions Laws Report 2010 : A Global Review, p.1 <http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_145473.pdf> reterived at 14 
February 2012

278  Surat Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pasal 54ayat (1) 
279  Ibid 
280  Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Pasal 54
281  Ibid., Pasal 1 ayat(20), 
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13.1.2 Waktu Kerja  Efektif

Waktu kerja, dan juga waktu istirahat, pada hakikatnya merupakan jaminan perlindungan 
pekerja di tempat kerja guna menghindari adanya perlakuan tidak manusiawi atas pekerja 
pada jam kerja yang berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan. 
Secara umum, Pasal 77 UU Ketenagakerjaan menentukan waktu kerja yang sah terdiri dari 
2, yaitu waktu kerja selama 7 jam dan 8 jam per hari.282 

Waktu kerja selama 7 jam terdiri dari 7 jam waktu kerja per hari dan 40 jam per minggu 
untuk 6 hari kerja per minggu. Sementara itu, waktu kerja 8 jam terdiri dari 8 jam waktu 
kerja per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja per minggu.283

13.1.3. Waktu Kerja  Khusus

Untuk jenis pekerjaan di sektor-sektor tertentu, dimungkinkan adanya perbedaan 
pengaturan mengenai jam kerja. Kekhususan pengaturan jam kerja di sektor tertentu diatur 
lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.284 Bagian ini akan menguraikan pengaturan 
waktu kerja khusus  untuk tenaga kerja pada sektor keamanan, kelautan, dan usaha 
energi sumber daya mineral.

 Waktu Kerja  Tenaga Satuan Pengamanan

Pengaturan khusus mengenai Satpam tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI No. KEP-274/MEN/1989 dan No. Pol. 
KEP/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift, dan Jam Istirahat serta Pembinaan 
Tenaga Kerja SATPAM tanggal 22 Mei 1989.285 Beberapa hal yang ditentukan dalam SKB 
tersebut ialah sebagai berikut:

a. Waktu kerja Satpam (termasuk waktu istirahat) di lingkungan perusahaan ditentukan 
3 (tiga) shift, dengan jam kerja maksimal 8 (delapan) jam per hari untuk setiap shift, 
termasuk istirahat antar jam kerja.

b. Manajemen perusahaan dapat mengatur jam kerja Satpam (termasuk waktu 
istirahatnya) secara bergilir, dengan ketentuan berikut ini:

Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing • shift tidak boleh lebih dari 40 
jam per minggu.

Setiap tenaga kerja Satpam yang bertugas melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/• 
hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per minggu, harus 
atas sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan perusahaan 
dan diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur.

282 Ibid.,Pasal 77 ayat (2), 
283  Ibid.,
284  Ibid.,Pasal 77 Ayat (4). 
285 Umar Kasim, “Upah Lembur Satpam,” artikel pada Rubrik Klinik hukumonline.com, <http://www.hukumonline.com/

klinik/detail/cl5458/upah-lembur-satpam>, diakses pada 9 April 2012.
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Harus dibuat jadwal tugas sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) regu untuk • 
memberi kesempatan istirahat mingguan kepada anggota.

Apabila waktu kerja (bertugas) bersamaan dengan hari libur resmi, anggota yang • 
bersangkutan berhak atas upah kerja lembur. 

 b. Waktu Kerja  Tenaga Kerja pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu 
Kerja  dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah 
Tertentu mengatur bahwa perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral, 
termasuk perusahaan jasa penunjang, yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu 
dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau beberapa waktu kerja sesuai dengan 
kebutuhan operasional perusahaan. Pilihan waktu kerja itu, yakni:286 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 
6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu;

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu 
kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;

c. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 45 (empat puluh lima) jam dalam 5 (lima) 
hari kerja untuk satu periode kerja;

d. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 50 (lima puluh) jam dalam 5 (lima) hari 
kerja untuk satu periode kerja;

e. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 55 (lima puluh lima) jam dalam 5 (lima) 
hari kerja untuk satu periode kerja;

f. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 63 (enam puluh tiga) jam dalam 7 (tujuh) 
hari kerja untuk satu periode kerja;

g. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 70 (tujuh puluh) jam dalam 7 (tujuh) hari 
kerja untuk satu periode kerja;

h. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam 7 (tujuh) 
hari kerja untuk satu periode kerja;

i. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 90 (sembilan puluh) jam dalam 10 
(sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;

j. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 100 (seratus) jam dalam 10 (sepuluh) hari 
kerja untuk satu periode kerja;

k. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 110 (seratus sepuluh) jam dalam 10 
(sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;

l. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 126 (seratus dua puluh enam) jam dalam 
14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;

286 Republik Indonesia, Kepmenakertrans No. 234 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja  dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber 
Daya Mineral pada Daerah Tertentu. Pasal 2 ayat (1),
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m. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 140 (seratus empat puluh) jam dalam 14 
(empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;

m. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima puluh empat) 
jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;

Waktu kerja tersebut tidak termasuk waktu istirahat minimal 1 (satu) jam namun sudah 
termasuk waktu kerja lembur tetap sebagai kelebihan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari.287

 Waktu Kerja  Tenaga Kerja pada Sektor Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan juga memiliki pengaturan tersendiri terkait waktu kerja seperti diatur 
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, PER.11/MEN/VII/2010 Tahun 
2010 tentang Waktu Kerja  dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu. 
Peraturan itu membolehkan perusahaan di sektor perikanan yang melakukan kegiatan di 
daerah operasi tertentu untuk memilih dan menetapkan salah satu dan/atau beberapa 
waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional sebagai berikut.288

a. Periode kerja 3 (tiga) minggu berturut-turut, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja 
selama 2 (dua) minggu berturut-turut diberikan 1 (satu) hari istirahat serta 4 (empat) 
hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja;

b. Periode kerja 4 (empat) minggu berturut-turut bekerja, dengan ketentuan setelah 
pekerja bekerja selama 2 (dua) minggu berturut-turut diberikan 1 (satu) hari istirahat 
serta 5 (lima) hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja.

Dalam hal perusahaan menerapkan periode kerja sebagaimana tersebut di atas, maka 
waktu kerja yang ditetapkan paling lama 12 (dua belas) jam sehari tidak termasuk waktu 
istirahat selama 1 (satu) jam.289

Kekhususan waktu kerja juga diatur dalam kaitannya dengan usia pekerja. Untuk 
usia tertentu, seperti pekerja anak, UU mengatur waktu kerja yang berbeda. Untuk anak-
anak, usia lebih dari 14 tahun, UU hanya mengizinkan bagi anak untuk bekerja maksimal 3 
jam sehari. Adapun pekerja perempuan, UU Ketenagakerjaan melarang pekerja perempuan 
di bawah usia 18 tahun untuk bekerja di shift tengah malam, 23.00-07.00. Larangan juga 
berlaku bagi pekerja perempuan yang sedang hamil, apabila menurut keterangan dokter, 
pekerjaannya memiliki risiko merusak kesehatan atau merugikan keselamatan pekerja 
atau bayi dalam kandungan. Selain itu, ada beberapa kewajiban bagi pemberi kerja, 
jika mereka ingin mempekerjakan perempuan pada waktu tengah malam. Kewajiban 
tersebut adalah:

1. menyediakan layanan antar-jemput bagi pekerja;

2. menyediakan makanan bergizi bagi pekerja; dan

3. menyediakan tempat kerja yang menjamin kesusilaan dan keselamatan. 

287 Pasal 2 ayat (2) dan (3), Ibid.
288  Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, PER.11/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang 

Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu. Pasal 3 ayat (1)
289  Republik Indonesia, Permenakertrans No, PER.11/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di 

Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu, Pasal 3 ayat (2).
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13.1.4. Waktu Kerja  Lembur

Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memungkinkan pemberi kerja mempekerjakan 
pekerjanya bekerja melebihi waktu kerja, dengan syarat-syarat berikut ini:

a. Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan; dan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) 
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pemberi kerja wajib membayar lembur yang telah dilakukan oleh pekerja. Perhitungan upah 
lembur diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 
2004 tentang Waktu Kerja  Lembur dan Upah Kerja Lembur. Keputusan itu mendefi nisikan 
lembur sebagai setiap waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 
6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari 
kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja di hari libur mingguan dan/atau pada hari libur 
resmi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan itu memperluas defi nisi lembur 
dengan memasukkan bekerja di hari libur mingguan dan hari libur resmi yang ditetapkan 
oleh pemerintah.

Keputusan itu menguraikan beberapa kewajiban pemberi kerja kepada pekerja yang bekerja 
lembur, yaitu:290

a. Membayar upah kerja lembur;

b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;

c. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja 
lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. 

Pembayaran lembur didasarkan pada pembayaran bulanan, yang dihitung per jam. Secara 
umum, untuk menghitung nilai upah lembur adalah dengan menggunakan rumus 1/173 dari 
upah bulanan. Misalnya, jika pekerja menerima Rp 1.700.000, - per bulan dari pembayaran 
lembur pembayaran lembur akan menjadi 1/173 x 1.700.000 sama dengan Rp 9.826 per 
jam.

Terdapat beberapa rumus berbeda untuk menghitung nilai upah lembur, bergantung pada 
cara pembayaran sebagai berikut:

1.  Pekerja dibayar harian bukan bulanan.291

Rumus untuk kondisi ini adalah: pembayaran bulanan dihitung dengan mengalikan 25 
hari kerja (6 hari kerja dalam seminggu) atau 21 hari kerja (5 hari kerja dalam 
seminggu). Hasil perkalian ini dimasukkan ke dalam rumus 1/173 di atas.   

Sebagai contoh, apabila pekerja dibayar Rp 50.000 per hari dalam 6 hari kerja per minggu, 
untuk menentukan upah lembur, perlu menentukan rata-rata upah pekerja tersebut per 
bulan dengan mengalikannya dengan 25 hari, berdasarkan ketentuan di atas. Dengan 

290 Republik Indonesia, Keputusan Menteri Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 
Upah Kerja Lembur

291  Ibid., Pasal 9 ayat (1) 
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demikian, 25 x 50.000 menjadi Rp 1.250.000. dan untuk mendapatkan nilai upah lembur 
per jam, 1/173 x 1.250.000 yaitu Rp 7.225 per jam

2.  Pekerja dibayar berdasarkan jumlah produksi292

Rumus untuk kondisi ini adalah sebagai berikut, untuk menentukan nilai upah lembur, 
perlu menemukan rata-rata upah bulanan selama 12 bulan terakhir. Setelah ditemukan rata-
rata upah bulanan  selama 12 bulan terakhir, masukkan angka tersebut ke dalam rumus 1/173.
Misalnya, jika pekerja telah menerima Rp 1.700.000 dalam 6 bulan pertama dan  Rp 1.900.000 
di 6 bulan berikutnya, ini akan dihitung sebagai (1.700.000 x 6) + (1.900.000 x 6) / 12 sama 
dengan Rp.1.800.000/bulan. Kemudian, gunakan rumus 1/173 x 1.800.000 yaitu Rp. 10.404/
jam (upah lembur).

Selain itu, jika pekerja bekerja kurang dari 12 bulan, dari rata-rata upah bulanan tidak dapat 
ditetapkan lebih rendah dari upah minimum yang diterapkan di daerah tersebut.

3.  Pekerja dibayar mencakup upah pokok dan tunjangan tetap*

Rumus untuk kondisi ini sebagai berikut, jika pembayaran pekerja terdiri dari upah pokok 
dan tunjangan tetap,  100% dari pembayaran yang diterima per bulan digunakan untuk 
menghitung pembayaran upah lembur. Misalnya, jika pekerja menerima upah terdiri 
dari Rp.1.400.000 upah pokok dan Rp.400.000 tunjangan tetap, total penghasilan bulanan 
sebesar Rp. 1.800.000 digunakan sebagai dasar untuk menghitung lembur. Jika dimasukkan 
ke dalam rumus 1/173 , maka 1/173 X 1.800.000 sama dengan Rp 10.404/jam (upah 
lembur).

4. Pekerja dibayar mencakup upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.293

Rumus untuk kondisi ini adalah upah pokok + tunjangan tetap. Namun, jika hasil dari 
upah pokok dan tunjangan tetap lebih rendah dari 75% dari semua upah yang diterima 
(upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap) dari perhitungan lembur dihitung 
ke 75% dari semua upah yang diterima oleh majikan.

Misalnya, jika seorang pekerja menerima upah bulanan sebesar Rp.2.400.000, yang terdiri 
dari upah pokok Rp 1.400.000, tunjangan tetap Rp 200.000, dan tunjangan tidak tetap 
Rp 800.000, perlu terlebih dahulu menemukan apakah gaji pokok + tunjangan tetap 
(upah utama) mencapai 75% dari total pembayaran yang diterima oleh pekerja. Dalam hal ini, 
upah utama adalah Rp.1.600.000, yang merupakan 66,6% dari upah yang diterima. Jumlah 
tersebut diambil dari 1.600.000/2.400.000 x 100% sama dengan 66,6%. Oleh karena itu, 
berdasarkan peraturan di atas, perlu ditetapkan sebesar 75% untuk menghitung angka sebagai 
dasar hukum. Dengan demikian, jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
adalah 75/100 x Rp Rp 2.400.000 sama dengan 1.800.000. Adapun nilai upah lembur adalah 
1/173 x 1.800.000 sama dengan Rp 10.404/jam. (upah lembur)

Dalam menghitung upah lembur, terdapat beberapa kondisi yang menentukan perbedaan 
cara penghitungan, sebagai berikut.

292 Ibid., Pasal 9 ayat (2),
* Tunjangan Tetap adalah segala upah yang diberikan kepada pekerja secara berkala dan tidak berhubungan dengan 

pekerjaannya, Penjelasan Pasal 94 dari UU Ketenagakerjaan 
293 Ibid, Pasal 10 ayat (2)
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1. Jika lembur dilakukan dalam hari kerja

a. 1 jam pertama dibayar 1,5 kali nilai upah lembur per jam; dan 

b. 1 jam berikutnya dibayar 2 kali nilai upah lembur per jam.

2. Jika lembur dilakukan selama hari libur mingguan dalam 6 hari kerja dan 40 jam kerja 
per minggu:

a. 7 jam pertama dibayar 2 kali nilai upah lembur per jam, jam ke-8 berikutnya 
dibayar 3 kali nilai upah lembur per jam, kemudian jam ke-9 dan ke-10 berikutnya 
dibayar 4 kali nilai upah lembur per jam;

b. apabila lembur pada hari libur resmi, 5 jam pertama dibayar 2 kali nilai upah lebur 
per jam, jam ke-6 berikutnya dibayar 3 kali upah lembur per jam, dan jam ke-7 
dan ke-8 dibayar 4 kali upah lembur per jam.

c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari libur mingguan atau hari libur resmi 
dalam 5 hari kerja dan 40 jam per minggu, perhitungannya adalah 8 jam pertama 
dibayar 2 kali upah lembur per jam, kemudian jam ke-9 dibayar 3 kali lipat, dan 
jam ke-10 dan ke-11 dibayar 4 kali lipat upah lembur per jam.

13.1.5. Waktu Istirahat

UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan 
cuti kepada pekerja.294 UU itu membagi waktu istirahat dan cuti menjadi beberapa 
kategori sebagai berikut.295

a. Istirahat antara jam kerja, dilaksanakan selama minimal setengah jam setelah pekerja 
bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat itu tidak termasuk jam kerja. 
Waktu istirahat ini diberikan karena tubuh manusia tidak dapat dipaksakan bekerja 
secara terus menerus selama 4 jam. Tidak adanya waktu istirahat akan membahayakan 
pekerja itu sendiri karena ada faktor kelelahan dan kejenuhan yang dapat mengakibatkan 
kecelakaan kerja.296 Dengan demikian, pemberian waktu istirahat antara jam kerja 
sangat penting, baik bagi pekerja maupun bagi pemberi kerja.

b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari 
kerja dalam 1 minggu. Istirahat mingguan tidak harus diberikan pada hari Sabtu dan 
Minggu, tetapi dapat diberikan pada hari-hari lain sesuai kebutuhan perusahaan yang 
diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.297

c. Cuti tahunan, dilaksanakan selama minimal 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 
12 bulan secara terus menerus.298 Pelaksanaan cuti tahunan ini perlu diatur pula dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

294 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79 ayat (1)
295  Ibid, Pasal 79 ayat (2) dan (3),.
296 Ibid,Pasal 79 ayat (2) huruf a, 
297  Ibid,Pasal 79 ayat (2) huruf b,.
298 Ibid,Pasal 79 ayat (2) huruf c,.
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d. Istirahat panjang, dilaksanakan selama minimal 2 bulan pada tahun ketujuh dan 
kedelapan, masing-masing selama 1 bulan, bagi pekerja yang telah bekerja selama 
6 tahun secara terus menerus pada tempat kerja yang sama dengan ketentuan 
pekerja tersebut tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam 2 tahun berjalan.299 
Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan seluruh 
perusahaan maupun sektor usaha melaksanakan ketentuan istirahat panjang ini, UU 
Ketenagakerjaan mengamanatkan hanya perusahan tertentu saja yang dikenakan 
kewajiban pemberian istirahat panjang.300

Selain waktu istirahat yang berlaku umum, UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan pemberi 
kerja untuk memberikan waktu-waktu istirahat tambahan khusus bagi pekerja perempuan 
karena terkait dengan kebutuhan biologis mereka. Ketentuan mengenai waktu-waktu 
istirahat khusus yang diberikan bagi pekerja perempuan adalah sebagai berikut.301

a. Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit pada hari pertama dan 
kedua pada waktu haid dapat memberitahukan kepada pemberi kerja dan berhak 
untuk tidak bekerja. Pelaksanaan ketentuan ini perlu diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

b. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya 
melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 
kandungan atau bidan.

c. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh 
istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan saran dokter kandungan atau bidan.

d. Pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan untuk 
menyusui anaknya apabila hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa pekerja yang menggunakan waktu-waktu istirahat 
tersebut di atas tetap berhak mendapatkan upah walaupun tidak bekerja. Sementara itu, di 
luar waktu istirahat yang sudah ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja juga tidak 
diwajibkan bekerja pada hari-hari libur resmi. Pemberi kerja hanya dapat mempekerjakan 
pekerja untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila terdapat kesepakatan antara 
pemberi kerja dan pekerja. Sebagai kompensasinya, pemberi kerja wajib membayar upah 
kerja lembur kepada pekerja yang bekerja di hari libur resmi.302

299 Ibid,Pasal 79 ayat (2) huruf d,.
300 Ibid,Pasal 79 ayat (4), 
301  Ibid,Pasal 81, 82, dan 83, 
302 Ibid,Pasal 85,
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13.1.6. Standar ketenagakerjaan internasional mengenai kerja, libur    
 mingguan dan cuti berbayar

Jam kerja, libur mingguan dan cuti dibayar

Konvensi Libur Mingguan (Industri), 1921 (No. 14)• 

Konvensi Libur Mingguan (Perdagangan dan Kantor), 1957 (No. 106)• 

Rekomendasi Libur Mingguan (Perdagangan dan Kantor), 1957 (No. 103)• 

Konvensi Kerja Paruh Waktu, 1994 (No. 175)• 

Rekomendasi Kerja Paruh Waktu, 1994 (No. 182)• 

Rekomendasi Pengurangan Jam Kerja, 1962 (No. 116)• 

Konvensi Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1)• 

Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor), 1930 (No. 30)• 

Konvensi Minggu Empat Puluh Jam, 1935 (No. 47)• 

Konvensi Liburan Berbayar (Revisi), 1970 (No. 132)• 

Rekomendasi Liburan Berbayar, 1954 (No. 98)• 

Konvensi Jam Kerja dan Waktu Istirahat (Transportasi Jalan), 1979 (No. 153)• 

Rekomendasi Jam Kerja dan Waktu Istirahat (Transportasi Jalan), 1979 (No. • 
161)

Kerja malam 

Konvensi•  Kerja Malam, 1990 (No. 171)

Rekomendasi Kerja Malam, 1990 (• No. 178)

Protokol•  1990 untuk Konvensi Kerja Malam (Perempuan) (Revisi), 1948 (No 
89)

Konvensi Kerja Malam•  (Perempuan) (Revisi), 1948 (No 89)

Sebanyak 16 Konvensi dan 11 Rekomendasi mengenai jam kerja telah diadopsi 
oleh ILO. Selain itu, sejumlah Konvensi dan Rekomendasi yang mengatur hal-hal 
terkait, misalnya libur mingguan, liburan berbayar, pengaturan waktu kerja dan kerja 
malam telah dibuat. Tidak semua dianggap up-to-date. Bagian ini akan fokus pada 
ketentuan-ketentuan yang relevan hanya dari Konvensi dan Rekomendasi berstatus 
sementara yang up-to-date.
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Konvensi ILO No. 1 mengenai Jam Kerja (Industri) dan Konvensi ILO No.30 mengenai 
Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor)

Defi nisi ‘jam kerja’

Defi nisi “jam kerja” di Konvensi No.1 ( jam kerja - industri) dan No.30 (Jam kerja 
–Perdagangan dan Kantor) didasarkan pada kriteria ‘siap melayani pengusaha’.

Yang diperlukan adalah bahwa:

Pekerja memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh • 
pengusaha, atau

Pekerja siap melayani pengusaha sampai pekerjaan ditugaskan.• 

Waktu istirahat, selama mana pekerja harus tetap berada di tempat kerja dianggap 
sebagai tidak menentu (di satu sisi pekerja biasanya tidak diharapkan untuk melaksanakan 
pekerjaan selama waktu ini, tetapi mereka juga tidak bisa meninggalkan tempat kerja). 
Perlu juga dibedakan antara “jam kerja” dan “jam istirahat” yang pada gilirannya harus 
didasarkan pada ketentuan apakah, selama waktu istirahat ini, pekerja memiliki tugas 
untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh pengusaha, ataukah siap melayani 
pengusaha sampai pekerjaan tersebut diminta atau ditugaskan. Jika jawaban untuk salah 
satu tersebut adalah ya, waktu semacam itu harus dianggap sebagai “jam kerja” sesuai 
dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Konvensi.

 Dalam situasi di mana seorang pekerja ‘menunggu panggilan’ maka penting untuk 
menentukan sejauh mana pekerja ‘siap melayani pengusaha’. Siap melayani pengusaha 
tidak berarti bahwa para pekerja niscaya tidak bisa melakukan kegiatan pribadi. Masalah 
ini adalah sejauh mana pekerja dibatasi melakukan kegiatan pribadi selama jam-jam 
menunggu panggilan, sehingga secara efektif siap melayani pengusaha. Ini haruslah 
menjadi masalah karakterisasi dalam keadaan setiap kasus. Dengan demikian waktu 
yang dihabiskan untuk “menunggu panggilan” bisa atau tidak bisa dianggap sebagai 
“jam kerja” dalam pengertian Konvensi-konvensi tersebut, tergantung pada sejauh mana 
pekerja dibatasi menjalankan kegiatan pribadi selama waktu itu. Namun, bila waktu 
semacam itu dihitung sebagai “jam kerja”, maka pekerja harus berhak atas upah untuk 
waktu semacam itu sebagaimana “jam kerja” (termasuk lembur). Bila waktu semacam 
itu tidak dianggap sebagai “jam kerja”, pekerja masih berhak mendapatkan upah 
sebagai pengakuan atas waktu yang dihabiskan untuk “menunggu panggilan” dengan 
pemahaman yang jelas tentang syarat dan kondisi “menunggu panggilan”.

Normal jam kerja

Berdasarkan kedua Konvensi tersebut, jam kerja normal tidak boleh lebih dari delapan 
jam dalam sehari dan 48 jam dalam seminggu. Jam tersebut berlaku untuk hubungan 
kerja standar, tidak ada pembatasan pada orang yang bekerja mandiri atau mereka yang 
bekerja di lebih dari satu bentuk pekerjaan.

Pembagian jam kerja

Kedua Konvensi memperbolehkan untuk distribusi jam kerja dalam seminggu dan 
dalam periode yang lebih lama, termasuk kerja bergilir, dan untuk penggantian jam 
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yang hilang selama suatu periode tertentu dengan melebihkan batas selama periode 
lain. Di sisi lain, keduanya memberikan batasan untuk pengaturan distribusi semacam 
itu dengan menetapkan keadaan di mana distribusi jam mingguan tidak reguler 
diperbolehkan, menetapkan batasan untuk jam tambahan yang dapat digunakan bekerja 
dan menetapkan prosedur untuk mendapatkan otorisasi bagi distribusi semacam itu. 
Hal ini untuk memungkinkan fl eksibilitas dalam metode pengaturan waktu kerja, yang 
memungkinkan penyesuaian sesuai dengan ragam volume aktifi tas perusahaan selama 
jangka waktu tertentu.

Berubah-ubah dalam satu minggu

Konvensi No.1 memungkinkan undang-undang, kebiasaan kesepakatan bersama, untuk 
menentukan bahwa bila jam kerja dalam satu hari atau lebih dalam seminggu kurang 
dari delapan, maka batas maksimum delapan jam dapat dilampaui pada hari-hari yang 
tersisa dalam minggu tersebut dengan persetujuan otoritas publik yang berwenang, 
atau dengan perjanjian antar organisasi atau perwakilan; sepanjang hari dengan jam 
tambahan tersebut tidak lebih dari 9 jam.

Berdasarkan Konvensi No.30 pekerja dapat bekerja sampai 48 jam dalam satu minggu 
kerja dengan cara apapun yang mereka anggap tepat, sepanjang tidak ada hari yang 
melebihi 10 jam kerja.

Variabel dalam durasi waktu yang lebih panjang

Berkenaan dengan pembagian jam kerja yang berubah-ubah selama satu jangka waktu 
lebih dari seminggu, Kedua Konvensi menetapkan syarat-syarat untuk merata-ratakan 
jam kerja secara umum, serta syarat-syarat khusus untuk merata-ratakan dalam dua 
kasus tertentu: (i) kerja bergilir; dan (ii) penggantian jam kerja yang hilang selama satu 
jangka waktu tertentu dengan melebihkan batas selama satu jangka waktu lain.

Sementara memungkinkan untuk merata-ratakan jam kerja secara umum, baik Konvensi 
No. 1 ataupun Konvensi No. 30 sama-sama tidak mengatur satu jangka waktu tertentu 
di mana jam kerja dapat dirata-ratakan.

Pengecualian

Ketentuan Konvensi No 1 dan 30 berkaitan dengan pengecualian mencerminkan perlunya 
mencapai keseimbangan antara kebutuhan pengusaha dan kepentingan pekerja di mana 
pengusaha dapat membuat penyesuaian jadwal dan pekerja diberi perlindungan tertentu. 
Sementara memperbolehkan pengecualian dari jam kerja normal, kedua Konvensi pada 
saat yang sama secara khusus menentukan keadaan di mana pengecualian ini dapat 
dilakukan, prosedur untuk penentuan jumlah maksimum jam tambahan yang bisa 
digunakan bekerja dan jumlah uang lembur. Keduanya juga menetapkan persyaratan 
berkenaan dengan pembolehan perpanjangan jam kerja semacam itu.

Kedua Konvensi mengacu pada dua jenis pengecualian:

I) Pengecualian permanen; dan

(Ii) Pengecualian sementara atau berkala.
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Pengecualian permanen adalah pengecualian dalam kasus-kasus di mana pekerjaan 
telah selalu dan secara rutin harus dilaksanakan di luar jam normal untuk mengatasi 
kebutuhan permanen sebuah perusahaan dan waktu tepatnya pekerjaan semacam itu 
harus dilaksanakan dapat diperkirakan. Berdasarkan kedua Konvensi, pengecualian 
ini bisa diperbolehkan dalam kasus pekerjaan yang bersifat sebentar-sebentar, dan 
pekerjaan persiapan atau pelengkap. Selain itu, Konvensi No. 30 memperbolehkan 
membuat pengecualian ini untuk toko dan perusahaan lain bila sifat pekerjaan, jumlah 
populasi atau jumlah orang yang dipekerjakan membuat tidak bisa diterapkannya jam 
kerja yang ditetapkan di Pasal 3 dan Pasal 4 Konvensi tersebut.

Pengecualian sementara atau berkala adalah pengecualian dalam kasus-kasus ketika 
pekerjaan harus kadang-kadang dilaksanakan di luar jam normal untuk mengatasi 
kebutuhan sementara suatu perusahaan dan bila waktu tepat di mana pekerjaan 
semacam itu harus dilaksanakan tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan Konvensi No. 
1, pengecualian semacam ini bisa diperbolehkan dalam kasus tekanan pekerjaan yang 
luar biasa, dan berdasarkan Konvensi No. 30, dalam kasus tekanan pekerjaan yang tidak 
normal karena keadaan khusus sejauh pengusaha biasanya tidak dapat diperkirakan 
menempuh langkah-langkah lain. Baik Konvensi No. 1 ataupun Konvensi No. 30 tidak 
mengatur batas khusus untuk jumlah total jam tambahan yang bisa digunakan bekerja 
selama jangka waktu tertentu dalam kasus pengecualian permanen atau sementara. 
Catatan, pekerja harus dapat dengan bebas memilih apakah mereka akan turut dalam 
kerja lembur ataukah tidak (lihat Konvensi No.29).

Konvensi No. 30 memperbolehkan pengecualian sementara dalam kasus kecelakaan, 
aktual atau terancam, keadaan darurat, atau pekerjaan mendesak untuk mesin atau 
instalasi; guna untuk mencegah hilangnya barang yang mudah rusak atau menghindari 
membahayakannya hasil teknis pekerjaan tersebut; dan guna untuk memungkinkan 
pekerjaan khusus seperti inventarisasi dan penyusunan neraca, hari penyelesaian, 
likuidasi dan penyeimbangan dan penutupan buku.

Selain pengecualian permanen dan sementara, kedua Konvensi juga memperbolehkan 
penundaan berdasarkan perintah pemerintah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur 
jam kerja bila terjadi perang atau keadaan darurat lain yang membahayakan keamanan 
nasional.

Upah lembur

Berdasarkan Konvensi No. 1, tingkat upah untuk lembur tidak boleh kurang dari satu 
seperempat kali tingkat biasa.

Berdasarkan Konvensi No. 30, tingkat upah untuk jam kerja tambahan yang diperbolehkan 
tidak boleh kurang dari satu seperempat kali tingkat biasa.

Pemberitahuan jam kerja dan istirahat

Konvensi No. 1 dan No. 30 mensyaratkan, negara-negara harus memastikan setiap 
pengusaha memberitahu dengan cara memasang pemberitahuan di tempat-tempat 
mencolok di tempat kerja atau di tempat lain yang sesuai, atau dengan cara lain yang 
disetujui oleh pemerintah, jam pekerjaan dimulai dan berakhir, dan bila pekerjaan 
dilaksanakan secara bergilir, jam setiap giliran dimulai dan berakhir; jam tersebut harus 
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tetap. Durasi kerja tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh Konvensi ini. Mereka 
juga harus memberitahu tentang interval istirahat selama jangka waktu kerja – terutama 
jika istirahat tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari jam kerja.

13.2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Sebagai perwujudan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang diharapkan 
menjadi program perlindungan khusus bagi tenaga kerja, dibuatlah Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja  (Jamsostek), yaitu suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagian pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga 
kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.303

13.2.1. Peraturan di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Jauh sebelum tahun 1992, ketika program Jamsostek dicanangkan, pemerintah telah 
mengeluarkan sebuah regulasi mengenai jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Program-program 
yang menjadi ruang lingkup aturan ini adalah:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

b. Tabungan Hari Tua; dan

c. Jaminan Kematian (JK).

Setiap program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme asuransi yang dikelola oleh 
sebuah badan penyelenggara, yaitu PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 1947, yang juga merupakan salah satu dasar hukum pembentukan 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, 
menyebutkan dalam Pasal 36 bahwa perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan 
diwajibkan pula membayar iuran  guna mendirikan suatu dana.304 Artinya, undang-undang 
tersebut menentukan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian bagi buruh yang tertimpa 
kecelakaan kerja harus dilaksanakan sendiri oleh pihak majikan yang bersangkutan. 

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga 
Kerja mengalihkan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dari pihak pengusaha atau 
pemberi majikan kepada badan penyelenggara, yaitu PT Astek. Iuran untuk pembayaran 
jaminan kecelakaan kerja ini seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang mengikutsertakan 
diri dalam program tersebut.305 Sejak 1992, bersamaan dengan dikeluarkannya aturan 
mengenai Jamsostek melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja , kedua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas 
pun dicabut dan menjadi tidak berlaku lagi. 

303 Ibid.
304  Widodo Suryandono, Jaminan Sosial, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 93-

94.
305 Ibid., hal 94.
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Sementara itu, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pertama kali diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja . Berdasarkan undang-
undang ini, pemeliharaan kesehatan diartikan sebagai upaya penanggulangan dan 
pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan 
perawatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.306 Yang berhak 
memperoleh pemeliharaan jaminan kesehatan adalah tenaga kerja, suami atau istri, 
dan anak.307 Ruang lingkup jaminan pemeliharaan kesehatan dalam undang-undang ini 
meliputi:

a. Rawat jalan tingkat pertama;

b. Rawat jalan tingkat lanjutan;

c. Rawat inap;

d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

e. Penunjang diagnostik;

f. Pelayanan khusus; dan

g. Pelayanan gawat darurat.308

Semua pengelolaan program tersebut di atas dilaksanakan dengan mekanisme asuransi 
oleh sebuah badan penyelenggara, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (Jamsostek) yang 
berdiri dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995.309

Sejalan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Jamsostek 
(Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan Asabri (Persero) ditetapkan sebagai 
badan penyelenggara jaminan sosial, dan wajib menyesuaikan dengan prinsip-prinsip 
penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional paling lama lima tahun sejak UU itu 
diundangkan.310

13.2.2. Pengertian

Program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) memberikan perlindungan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini dilaksanakan 
dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga 
sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.311

Pengertian Jamsostek menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 adalah suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

306 Suryandono, op. cit., hal. 95.
307 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pasal 16 ayat (1).
308 Ibid., pasal 16 ayat (2)
309 Suryandono, op. cit., hal. 95.
310 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 125.
311 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 

hal, 128.
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Program Jamsostek merupakan bentuk perlindungan ekonomis sekaligus perlindungan 
sosial karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang 
atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan atau 
pengobatan pada saat pekerja tertimpa risiko-risiko tertentu.312

13.2.3. Sistem Penyelenggaraan

 Pelaksanaan Jamsostek di Indonesia

Dalam praktik di lapangan, pelaksanaan program Jamsostek menghadapi banyak 
tantangan. Jumlah peserta program Jamsostek masih terbilang minim. Sebuah penelitian 
menunjukkan, jumlah perusahaan wajib lapor di Sumatera Utara berjumlah sekitar 11.000 
perusahaan dengan jumlah pekerja sekitar 1.500.000 orang termasuk pekerja kontrak, 
pekerja harian lepas, borongan, dan perusahaan kecil. Perusahaan yang terdaftar menjadi 
peserta Jamsostek sampai dengan Agustus 2006 baru mencapai 6.537 perusahaan atau 
59,42% (aktif 4.092 perusahaan/37,2%, nonaktif 2.445 perusahaan/62,8%). Sementara itu, 
jumlah peserta (pekerja) terdaftar adalah 1.039.958 orang (peserta aktif 37.320/24,82% 
nonaktif 667,638 orang/75,18%). Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase peserta aktif 
program Jamsostek masih tergolong rendah dan tentunya amat merugikan para pekerja 
sehingga perlu penanganan secara khusus.313

Demikian juga halnya dengan pelayanan kesehatan dalam JPK, tidak sedikit pekerja dan 
keluarganya yang menyampaikan berbagai keluhan atas pelayanan rumah sakit atau 
klinik yang menjadi penyedia layanan Jamsostek. Tidak jarang peserta Jamsostek harus 
menanggung sendiri obat yang dibutuhkan. 

Karena itu, banyak perusahaan yang keluar dari program Jamsostek untuk melaksanakan 
sendiri pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang lebih baik agar kesehatan pekerja 
mereka lebih terjamin dan dapat lebih produktif dalam bekerja.314

Dalam konteks ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja didefi nisikan sebagai suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang 
dialami oleh tenaga kerja, baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, 
maupun meninggal dunia. Pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia 
didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja .

UU tersebut mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada 
tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja dengan mekanisme asuransi. 
Kewajiban tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan, tetapi juga para pemberi 
kerja yang menyelenggarakan usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk 
perusahaan, yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain layaknya 
perusahaan mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu, Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

312 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 
123.

313 Sitorus, loc. cit.
314  Ibid.
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Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial 
tenaga kerja. 

Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi 
pekerja dan keluarganya; dan

b. Merupakan penghargaan bagi pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan 
pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

 Kewajiban, Peran, dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja dalam Jaminan Sosial

Jaminan sosial tenaga kerja, pada prinsipnya, dilaksanakan dengan pembiayaan yang 
ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan 
kedua belah pihak. Namun, dengan pertimbangan logis yang mendasari pemikiran 
para pembuat peraturan, negara memberikan kewajiban lebih bagi pemberi kerja untuk 
menanggung berbagai risiko yang dapat menimpa para pekerja karena faktor tertentu 
yang terjadi dalam hubungan kerja antar kedua belah pihak tersebut. 

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja  dan peraturan pelaksananya, 
PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
menentukan bahwa pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya 
oleh pemberi kerja karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja 
merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian 
dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang 
harus pula menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sementara itu, pembiayaan 
Jaminan Hari Tua menjadi tanggung jawab bersama bagi pemberi kerja dan pekerja karena 
jenis jaminan itu merupakan penghargaan dari pemberi kerja kepada pekerjanya yang telah 
bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tanggung jawab pekerja 
untuk hari tuanya sendiri.315

PP No. 14 Tahun 1993 juga mengatur besar iuran  jaminan sosial tenaga kerja yang menjadi 
tanggung jawab pengusaha. Besar iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dibagi 
sesuai kelompok jenis usaha316 sebagai berikut.

a. Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;

b. Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;

c. Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;

d. Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;

e. Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan.

Selanjutnya, besar iuran  jenis jaminan lain berturut-turut adalah: jaminan kematian sebesar 
0,30% dari upah sebulan; jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6% bagi pekerja yang 
sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi pekerja yang belum berkeluarga; 
kesemuanya menjadi tanggung jawab pemberi kerja sepenuhnya. Sementara itu, untuk 

315 Penjelasan Umum PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
316  Pembagian kelompok jenis usaha berdasarkan Lampiran 1 PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
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jaminan hari tua sebesar 5,70% dari upah sebulan, pembagian tanggung jawabnya 
ditentukan sebesar 3,70% ditanggung oleh pemberi kerja dan sebesar 2% ditanggung oleh 
pekerja.317

Terkait kewajiban pemberi kerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa 
pekerja, PP No. 14 Tahun 1993 menentukan hal-hal sebagai berikut.318

1. Pemberi kerja wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi pekerja 
yang mengalami kecelakaan.

2. Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya 
kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga 
kerja setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam waktu tidak lebih dari 
2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

3. Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada Kantor Dinas Tenaga 
Kerja dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja setempat sebagai laporan 
kecelakaan kerja tahap II, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja yang 
tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter.

4. Pemberi kerja wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam 
waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah ada hasil diagnosis dari dokter.

5. Pemberi kerja wajib membayar upah pekerja yang tertimpa kecelakaan selama pekerja 
yang bersangkutan masih belum mampu bekerja, sampai penetapan akibat kecelakaan 
kerja yang dialami diterima semua pihak.

 Jaminan Sosial Tenaga Kerja  bagi Pekerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja  mengamanatkan pembentukan 
PP sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur dua hal: (1) program jaminan sosial tenaga 
kerja bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan (2) program 
jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. 
Berbeda dengan hal pertama yang pengaturannya telah termuat dalam PP No. 14 Tahun 
1993, hal kedua justru diatur dalam peraturan yang tingkatannya lebih rendah dari PP, 
yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Permenakertrans) No. 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja 
yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

Permenakertrans tersebut menjelaskan bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di 
luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu 
orang lain (berusaha sendiri tanpa pekerja). Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 
hubungan kerja umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal. Pada umumnya, 
tenaga kerja pada bidang usaha itu belum terjangkau oleh upaya-upaya perlindunga tenaga 
kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan 
bagi tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal, yang memiliki ciri-ciri, antara lain:

317 Republik Indonesia, PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 9 
ayat (1), (2), dan (3)

318  Republik Indonesia, PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 18, 
19, dan 20
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a. Berskala mikro dengan modal kecil;

b. Menggunakan teknologi sederhana/rendah;

c. Menghasilkan barang dan/jasa dengan kualitas relatif rendah;

d. Tempat usaha tidak tetap;

e. Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;

f. Kelangsungan usaha tidak terjamin;

g. Jam kerja tidak teratur; dan

h. Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.

Selain tenaga kerja dengan ciri-ciri tersebut, tenaga kerja profesional yang bekerja di luar 
hubungan kerja, seperti advokat, dokter, seniman, dan sebagainya juga perlu mendapatkan 
perlindungan jaminan sosial. 

Hasil kajian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama PT. Jamsostek 
menunjukkan bahwa pada dasarnya, para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 
hubungan kerja mempunyai minat yang besar untuk menjadi peserta program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja , dalam rangka mengatasi risiko kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, 
hari tua dan meninggal dunia. Namun, adanya kondisi khusus seperti penghasilan yang 
tidak teratur, mengakibatkan tenaga kerja dalam sektor ini memiliki kemampuan terbatas 
untuk membayar iuran . 

Oleh karena itu, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja tidak 
dapat diwajibkan untuk mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  sesuai 
dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1992. Permenakertrans No. 24 Tahun 2006 menjadikan 
keterbatasan kemampuan tersebut sebagai pertimbangan, sehingga program Jaminan 
Sosial Tenaga kerja bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan 
kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar 
iuran  dari tenaga kerja yang bersangkutan. 

Dalam pelaksanaannya, program jaminan sosial tenaga bagi tenaga kerja yang melakukan 
pekerjaan di luar hubungan kerja tidak berbeda dengan jaminan sosial tenaga kerja 
yang diatur dalam PP No. 14 Tahun 1993. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 
hubungan kerja diberikan kebebasan untuk mengikuti seluruh atau sebagian program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja  yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan peserta.

Komponen yang membedakan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah besar iuran  yang harus ditanggung 
peserta. Berbeda dengan jaminan sosial bagi tenaga kerja di dalam hubungan kerja yang 
iurannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau tanggung jawab kedua belah pihak, 
tenaga kerja di luar hubungan kerja harus menanggung sepenuhnya kewajiban pembayaran 
iuran sesuai jenis program jaminan yang dipilih. Besar iuran ditetapkan minimal berdasarkan 
nilai Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dengan persentase sebagai 
berikut.
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a. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% dari penghasilan sebulan.

b. Jaminan hari tua minimal sebesar 2% dari penghasilan sebulan.

c. Jaminan kematian sebesar 0,3% dari penghasilan sebulan.

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6% dari penghasilan sebulan bagi tenaga 
kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja 
lajang.

13.2.4. Badan Penyelenggara 

Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1992 menentukan bahwa penyelenggaraan program jaminan 
sosial dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara yang merupakan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, 
penjelasan pasal 25 menyebutkan bahwa BUMN yang menyelenggarakan program itu 
berbentuk perusahaan perseroan.

Sebelum UU No. 3 Tahun 1992, badan penyelenggara program Jamsostek dilaksanakan 
oleh Perusahaan Umum Asuransi Tenaga Kerja (Perum Astek) yang didirikan berdasarkan 
PP No. 34 Tahun 1977. Bentuk badan hukum Perum Astek diubah menjadi PT Astek 
(Persero) berdasarkan PP No. 19 Tahun 1990 dan kemudian diubah lagi menjadi PT 
Jamsostek (Persero) dengan PP No. 36 Tahun 1995. Maksud dan tujuan PT Jamsostek 
adalah untuk menyelenggarakan program yang menjadi ruang lingkup jaminan sosial, yaitu 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan 
kesehatan.319

 

 Dampak UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Pengaturan Jaminan Sosial

Tahun 2011, DPR dan Pemerintah menerbitkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Pembentukan UU ini diamanatkan oleh UU SJSN 
untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang terpadu di bawah koordinasi sebuah badan 
bentukan negara.

319 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: PT Rajagrafi ndo Persada, 2008), hal. 89-
90.
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1

2

3

4

5

6

7

Defi nisi RUU BPJS

Bentuk badan hukum

Jumlah BPJS

Organ BPJS

Kepesertaan dan Iuran

Sanksi

Masa Peralihan (Transisi dan 
Transformasi)

Defi nisi BPJS mengacu pada UU No 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Defi nisi dalam Pasal 1 
Ayat (6) UU SJSN ini dikutip ke dalam UU 
BPJS, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial”

Berbentuk badan hukum publik sesuai 9 
prinsip SJSN.

Dua bentuk BPJS: BPJS 1 meliputi jaminan 
kesehatan, serta BPJS 2 meliputi jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan 
hari tua, dan jaminan kematian.

Organ terdiri dari pelaksana dan pengawas. 
Pengawas internal yaitu perwakilan tripartit, 
yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. 
Pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan 
Sosial Nasional (DJSN) yang mengawasi dua 
BPJS dan langsung bertanggungjawab kepada 
presiden.

Mengacu langsung pada pengaturan di UU 
SJSN. Dicantumkan dalam UU BPJS tetapi 
tidak dalam bab tersendiri dan bersifat 
tambahan.

Dicantumkan langsung dalam UU ini. Hanya, 
belum sampai pada detail bentuk sanksi.

BPJS 1 beroperasi mulai 1 Januari 2014, 
PT Jamsostek berubah menjadi BPJS 
ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, BPJS 2 
beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.

No. Topik Deskripsi

Setidaknya terdapat tujuk topik utama dalam UU BPJS sebagai berikut.320

320 Langkah Linglung RUU BPJS, http://nasional.kompas.com/read/2011/07/29/10212420/Langkah.Linglung.RUU.BPJS, 
diakses 18 November 2011.

Masa peralihan (transisi dan transformasi ini) yang menjadi isu paling krusial selama 
pembahasan RUU BPJS. Hal ini menyangkut status dari PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, 
dan PT Taspen pasca BPJS nantinya dibentuk.
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Dengan memperhatikan Putusan MK No. 007/PUU-III/2005, DPR bersikeras empat BUMN 
pengelola jaminan sosial yang ada dilebur ke dalam BPJS. Namun, pemerintah juga bersikukuh 
bahwa walaupun BPJS dibentuk, 4 BUMN yang ada harus tetap dipertahankan.321

Akhirnya, perdebatan itu pun berkesudahan dengan terbitnya UU BPJS. Hasil perdebatan 
itu berbuah kepada kompromi antara pemerintah dan DPR soal bentuk dan transfomasi 
BPJS. Baik pemerintah dan DPR menyepakati bahwa akan ada 2 (dua) BPJS yang dibentukan 
yaitu BPJS I (bidang kesehatan) dan BPJS II (bidang ketenagakerjaan).322 PT Askes akan 
bertransformasi menjadi BPJS I pada 1 Januari 2014. Sementara itu, PT Taspen, PT Jamsostek, 
dan PT Asabri akan dilebur dan ditransformasikan menjadi BPJS II yang pelaksanaannya 
dimulai pada waktu yang sama dengan BPJS I.323

13.2.5. Ruang Lingkup

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992 menentukan ruang lingkup program Jamsostek meliputi 
jaminan-jaminan sebagai berikut.

 1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga 
kerja yang melakukan pekerjaan. Pada umumnya, kecelakaan kerja dapat mengakibatkan:

a. Kematian tenaga kerja; dan

b. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja. Cacat dapat 
terdiri dari:

i. Cacat tetap, yaitu gangguan fi sik atau atau mental yang bersifat tetap; dan

ii. Cacat sementara, yaitu ketidakmampuan bekerja untuk sementara waktu.

Dalam menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan 
oleh kecelakaan kerja berupa kematian atau cacat, baik fi sik maupun mental, diperlukan 
adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan 
tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk menanggung 
sepenuhnya iuran  jaminan kecelakaan kerja.

PP No. 14 Tahun 1993 mengatur besar iuran  jaminan sosial tenaga kerja yang menjadi 
tanggung jawab pengusaha. Besar iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dibagi 
sesuai kelompok jenis usaha324 sebagai berikut.
a. Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;

b. Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;

c. Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;

321 Ibid.
322 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Laporan Pansus RUU BPJS terhadap Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan 

Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Rapat Paripurna RI, Disampaikan pada tanggal 
28 Oktober 2011, hal. 5. 

323  Ibid.
324 Pembagian kelompok jenis usaha berdasarkan Lampiran 1 PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
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d. Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;

e. Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan.

Berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja, Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 menguraikan 
yang termasuk jaminan kecelakaan kerja, meliputi:

a. Biaya pengangkutan;

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;

c. Biaya rehabilitasi;

d. Santunan berupa uang yang meliputi:
1. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fi sik maupun mental;
4.  Santunan kematian.325

Jaminan kecelakaan kerja merupakan program tertua dalam jaminan sosial dan hampir 
selalu terdapat dalam setiap program jaminan sosial di setiap negara. Hal itu dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, yaitu:326

a. Secara yuridis, jaminan kecelakaan kerja merupakan hak tenaga kerja yang tidak 
diperdebatkan lagi menjadi tanggung jawab pengusaha;

b. Program kecelakaan kerja dianggap tidak mahal karena kecelakaan yang mengakibatkan 
cacat atau kematian jarang terjadi; dan

c. Manfaat jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan sangat 
besar karena pada saat itulah si tenaga kerja membutuhkan pertolongan yang 
pembiayaannya sulit dijangkau.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, program jaminan kecelakaan kerja sangat dibutuhkan 
untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi akibat dari risiko ekonomis yang yang 
ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja.

 2. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua adalah program tabungan wajib berjangka panjang yang iurannya 
ditanggung oleh tenaga kerja dan pengusaha, namun pembayarannya kembali hanya 
dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Program ini bersifat wajib 
karena sering kali tenaga kerja sulit menabung demi masa depannya sendiri, sebaliknya 
pengusaha enggan memikirkan kesejahteraan para pekerjanya. Selain itu, sifat program 
yang berjangka panjang memang dimaksudkan untuk kebutuhan di hari tua, sehingga 
dana yang tersimpan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. 

Program jaminan hari tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang 
memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja 
mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran program jaminan 

325 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pasal 9.
326  Asyhadie, op. cit., hal. 126.
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hari tua ditanggung secara bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja dengan pembagian 
persentase dari nilai upah sebulan: 3,7% oleh pengusaha dan 2% oleh tenaga kerja. Sementara 
itu, nilai manfaat adalah sebesar akumulasi iuran  ditambah hasil pengembangannya.327 

Jaminan hari tua akan dibayarkan langsung oleh badan penyelenggara kepada pekerja 
yang bersangkutan atau ahli warisnya dalam hal:328

a. Pekerja yang bersangkutan telah mencapai usia 55 tahun, yaitu usia sebagai batas 
masa kerja atau pensiun;

b. Pekerja yang bersangkutan mengalami cacat tetap total menurut keterangan dokter 
yang ditunjuk oleh perusahaan atau badan penyelenggara;

c. Pekerja yang bersangkutan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun 
kematian dini (prematur); dan

d. Pekerja yang yang bersangkutan diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha dan 
pekerja itu tidak mendapatkan pekerjaan lagi setelah melewati masa tunggu enam 
bulan terhitung sejak pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

 3. Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini (prematur) pada umumnya menimbulkan kerugian 
fi nansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian itu dapat berupa kehilangan mata 
pencaharian atau penghasilan dari pekerja yang meninggal, kerugian yang diakibatkan 
oleh biaya perawatan selama pekerja sakit, maupun biaya pemakaman.329

Pasal 12 UU No. 3 Tahun 1992 menentukan bahwa tenaga kerja yang meninggal dunia bukan 
akibat kecelakaan kerja berhak atas jaminan kematian. Jaminan kematian itu diperuntukkan 
bagi ahli waris tenaga kerja peserta Jamsostek yang meninggal. Jaminan kematian meliputi 
biaya pemakaman dan santunan berupa uang sebagai upaya meringankan beban keluarga. 
Pengusaha wajib menanggung iuran  program jaminan kematian sebesar minimal 0,3% dari 
nilai upah sebulan.

PP No. 14 Tahun 1993 menetapkan besar nilai santunan kematian yang termasuk dalam 
jaminan kematian untuk dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak tenaga kerja 
yang meninggal. Nilai santunan itu telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan 
terakhir melalui PP No. 76 Tahun 2007 menetapkan nilai santunan sebagai berikut.330

a. Santunan kematian sebesar Rp 10.000.000.

b. Biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000.

c. Santunan berkala sebesar Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan.

327 Agusmidah, op. cit., hal. 146.
328  Asyhadie, op. cit., hal. 160.
329  Ibid., hal. 179.
330  Agusmidah, op. cit., hal. 142.
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 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah salah satu program Jamsostek yang membantu 
tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan, mulai dari pencegahan, 
pelayanan di klinik kesehatan atau rumah sakit, kebutuhan alat bantu kesehatan, dan 
pengobatan, secara efektif dan efi sien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program 
jaminan pemeliharaan kesehatan akan diberikan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sebagai 
bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.331

Pembayaran iuran  jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan tanggung jawab perusahan 
dengan perhitungan 3% dari nilai upah untuk pekerja lajang dan 6% dari nilai upah untuk 
pekerja yang sudah berkeluarga. Besar iuran itu hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan 
dalam paket dasar program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek. Beberapa jenis 
penyakit tidak ditanggung dalam paket dasar itu, sehingga selisih biaya akibat dari 
penggunaan hak pelayanan di luar standar Jamsostek menjadi tanggung jawab pekerja. 
Penyakit-penyakit dan jenis pemeliharaan kesehatan yang tidak termasuk dalam lingkup 
paket dasar, antara lain:332

a. Penyakit AIDS;

b. Penyakit kelamin;

c. Penyakit kanker;

d. Penyakit akibat ketergantungan alkohol/narkotika;

e. Penyakit akibat kelainan genetik;

f. Cuci darah (hemodialisis); dan

g. Pemeriksaan super spesialistik.

13.2.6 Jaminan Sosial Tenaga Kerja  terhadap Pekerja Konstruksi

Jamsostek sektor konstruksi adalah program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, 
borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor jasa konstruksi yang diatur 
melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 Tanggal 29 September 
1999.

Setiap  Kontraktor  Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek Jasa  Konstruksi 
dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan/
harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut ke dalam Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Jenis-jenis proyek jasa konstruksi itu 
mencakup:

a. Proyek-proyek APBD

b. Proyek-proyek atas Dana Internasional

c. Proyek-proyek APBN

d. Proyek-proyek swasta, dll

331 Ibid., hal. 143.
332  Ibid., hal. 144.
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Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh 
kontraktor dan besarannya ditetapkan sebagai berikut.

1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebesar 
0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi.

2. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sampai dengan 
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan angka 1 ditambah 0,19% 
dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,- 
(seratus juta Rupiah).

3. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan 
Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15% 
dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- 
(lima ratus juta Rupiah).

4. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 
5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12% dari 
selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu 
miliar Rupiah).

5. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebesar penetapan 
huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi 
dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja  bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan iuran , 
sebagai berikut.

1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang 
bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan 
kecelakaan kerja dan jaminan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan 
untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja

2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari 
dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara 
bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) 
minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima), sedangkan yang bekerja  5 
(lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)

3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah 
sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. 
Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 
3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari 
upah rata - rata 12 (dua) belas bulan terakhir

4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan 
upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja
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13.2.7  Jaminan Sosial Tenaga Kerja  terhadap Pekerja Pelaut

Pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan peraturan pelaksanaannya, PP 
No. 14 Tahun 1993, secara umum mencakup tenaga kerja dalam hubungan kerja di 
perusahaan (lihat Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 1 angka 3 dan 4 UU No. 3 Tahun 1992), tetapi 
tidak menyinggung secara khusus mengenai tenaga kerja pelaut di kapal-kapal berbendera 
Indonesia. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU No. 3 Tahun 1992, program 
Jamsostek mencakup semua perusahaan/pengusaha dalam yurisdiksi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.333 Dengan demikian, pengaturan mengenai Jamsostek pada tenaga 
kerja pelaut tidak berbeda dengan tenaga kerja pada sektor lain.

Sementara itu, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mencantumkan ketentuan yang 
harus dipenuhi oleh pemilik atau operator kapal terkait kesejahteraan kerja awak kapal. 
Dalam Pasal 151 ayat (1), disebutkan bahwa setiap awak kapal berhak mendapatkan 
kesejahteraan yang meliputi:

a, Gaji;

b. Jam kerja dan jam istirahat;

c. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;

d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;

e. Kesempatan mengembangkan karier;

f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan/minuman; dan

g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

333 Umar Kasim, “Apa Dasar Hukum Perjanjian Kerja Laut?,” artikel pada Rubrik Klinik hukumonline.com, <http://www.
hukumonline.com/klinik/detail/cl6186/apa-dasar-hukum-perjanjian-kerja-laut?>, diakses pada 9 April 2012.
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16.1. Teori dan Aturan Hukum Acara Pengadilan Hubungan    
  Industrial

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin 
ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.334 Saat ini aturan umum hukum 
acara perdata masih terpisah-pisah, yaitu dalam Het Herziene Indonesische Reglement 
(HIR), Recht Reglement voor de Buitengewesten (RBg), dan Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata). Disamping pengaturan umum tersebut, ada juga aturan khusus, 
yang terdapat di dalam pengaturan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Pengaturan 
tersebut terdapat di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

334 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi V, Cetakan II, 1999, hlm 2.

1

2

3

4

5

6

7

Pelaksanaan

Para Pihak

Alat Bukti

Penarikan kembali 
suatu perkara

Dasar putusan 
hakim

Perdamaian

Hukuman

Inisiatif dari jaksa 
(penuntut umum)

Terdakwa, Jaksa (Penuntut 
Umum)

Keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, 
petunjuk, keterangan 
terdakwa

tidak dapat ditarik kembali

putusan hakim, harus 
mencari kebenaran materiil

Tidak boleh dilakukan 
perdamaian

Hukuman badan, denda, 
dan hak.

No. Perbedaan Hukum Acara Pidana

Inisiatif dari pihak 
berkepentingan

Penggugat, Tergugat

Surat, saksi, persangkaan, 
pengakuan, sumpah

sebelum ada putusan 
hakim, pihak yang 
bersangkutan dapat 
menarik kembali perkaranya

Putusan hakim cukup 
dengan mendasarkan diri 
pada kebenaran formil saja

Selama belum diputus 
oleh hakim selalu dapat 
ditawarakan perdamaian

Kewajiban untuk memenuhi 
suatu prestasi

Hukum Acara Perdata

Sumber: Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 24.
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Alur Perkara Perdata.

Seperti sudah kita ketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses beracara antara 
lain adalah penggugat, tergugat, hakim serta panitera pengganti. Penggugat sebagai 
pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak yang membawa perkara ini ke pengadilan. 
Sudah tentu perkara yang dibawa harus melewati tahap administrasi sebelumnya. Sedang 
tergugat juga harus siap dengan dalil atau bantahannya terhadap gugatan yang diajukan 
kepadanya. Sedangkan peran panitera pengganti lebih bersifat administrasi.

Majelis hakim mempunyai peran yang strategis dalam proses pemeriksaan di persidangan. 
Ada kekhususan dalam PHI yaitu majelis hakim pada PHI terdiri dari satu orang Hakim 
sebagai Ketua Majelis dan dua orang Hakim Ad-Hoc sebagai anggota majelis. Satu orang 
Hakim Ad-Hoc berasal dari perwakilan serikat pekerja/serikat buruh dan satu orang lainnya 
berasal dari perwakilan organisasi pengusaha335. Hakim diperlukan untuk menentukan hasil 

335 Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU PPHI
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dari sebuah perkara. Dengan demikian, hakim harus objektif terhadap semua bukti-bukti 
yang disajikan oleh kedua belah pihak, untuk menjamin keadilan dan ketidakberpihakan 
proses pengadilan. Meskipun para hakim mempunyai latar belakang yang berbeda.

Pada proses pembuktian ini terdapat perbedaan yang prinsipil kekuatan pembuktian yang 
melekat pada alat bukti acara perdata dan pidana. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, batas 
minimal pembuktian dalam acara pidana adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 
yang sah memenuhi syarat formil dan materiil, batas minimal itu berlaku secara umum 
untuk semua jenis alat bukti. Pada sistem pembuktian acara pidana tidak dikenal alat bukti 
yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, tetapi seluruh jenis 
alat bukti, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.336 Ini berarti bahwa, untuk 
menghukum tersangka, hakim harus mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) bukti, hal 
itu berbeda dengan hukum acara perdata dalam hukum acara perdata mengakui kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, dalam hukum acara perdata, masing-
masing bukti memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, yang pada puncak 
hirarki pembuktian, adalah Akta otentik.

Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas-asas yang penting untuk diterapkan, 
Mendengar kedua belah pihak. Asas ini terkenal dengan istilah ‘audi et alteram partem’. 
Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai 
benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan 
pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka 
sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Kemudian asas sifat terbukanya persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk 
memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk 
lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung-jawabkan pemeriksaan 
yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Secara formal asas ini 
membukan kesempatan untuk adanya kontrol sosial. Dan asas lainnya yaitu putusan harus 
disertai alasan-alasan. Alasan-alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim 
kepada masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif.337

16.2. Ciri Utama dari Proses di Pengadilan Hubungan Industrial 
  dan Peran Hakim 

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada 
lingkungan peradilan umum. Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial lahir dari Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 
PPHI). Sebelumnya perkara terkait ketenagakerjaan diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Pusat (P4P).

336 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar 
Grafi ka, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm 544

337 Sudikno Mertoskusumo, Op Cit
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UU PPHI mulai berlaku efektif pada tahun 2006 adalah tahap terakhir dari transformasi 
fundamental dalam kerangka hukum hubungan industrial setelah ratifi kasi Konvensi ILO No. 
87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi pada Juni 1998.338

338 Kosuke Mizuno, Strengths And Weakness In Law No.2 Of 2004 About Industrial Disputes Resolution, Labour and management in 
development, Journal, Volume 9, hlm. 1.

Box: Kewenangan PHI

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;w.hukumonline.com

b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh dalam satu perusahaan.

Sumber: Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mengenai perselisihan hak PHI sebagai peradilan tingkat pertama, upaya hukum para 
pihak yang tidak menerima putusan adalah kasasi pada Mahkamah Agung. Kemudian, 
terhadap perselisihan kepentingan, PHI merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat 
terakhir. Terhadap perselisihan PHK, PHI merupakan peradilan tingkat pertama sedangkan 
upaya hukum para pihak yang tidak menerima putusan adalah kasasi Mahkamah Agung. 
Terakhir terhadap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, 
PHI merupakan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Ketentuan UU PPHI memberi tiga alternatif solusi bagaimana penyelesaian perkara 
perselisihan hubungan industrial. Penggunaan dari tiga alternatif penyelesaian dan 
hubungannya dengan dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat diketahui 
melalui bagan di bawah ini. Dalam contoh pertama, para pihak perlu bernegosiasi terlebih 
dahulu sebelum memasuki mekanisme lain. Jika para pihak gagal dalam proses negosiasi, 
para pihak perlu memberitahukan lembaga pemerintah yang mengawasi masalah 
ketenagakerjaan. Pemerintah daripada menawarkan para pihak untuk menggunakan tiga 
dari penyelesaian pengadilan, yaitu, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, sebagai cara untuk 
menyelesaikan perselisihan. Tiga proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan ini 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mediasi wajib bagi para pihak dalam proses 
ini, jika para pihak tidak ingin menggunakan mediasi, mereka dapat menggunakan opsi 
mekanisme lainnya, yaitu, konsiliasi dan arbitrase. Dalam tahap akhir proses ini, ada 
perbedaan antara mediasi dan konsiliasi dibanding arbitrase. Mediasi dan konsiliasi bukan 
proses akhir, itu berarti bahwa, jika mediasi atau konsiliasi gagal mencapai kesepakatan, dari 
perselisihan akan diselesaikan di PHI. Pada proses arbitrase, putusannya adalah fi nal dan 
mengikat, jadi putusan arbitrase tidak dapat dibanding oleh upaya hukum lainnya. kecuali 
yang termasuk lingkup dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase. Dalam proses ini, fungsi PHI sebagai proses 
administrasi untuk mengeksekusi putusan arbitrase.
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PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

   Sepakat     Perjanjian   Didaftarkan
    Bersama

  PERSELISIHAN
  HUB. INDUSTRIAL
 1.Pers. Hak   I. BIPARTIT
 2.Pers. Kepentingan         ( wajib )
 3.Pers. PHK
 4.Pers. Antar SP/SB

 Tdk. Sepakat III. MEDIASI      Sepakat

   E ksekusi
      dicatatkan

        II. KONSILIASI  Tdk. Sepakat

     ditawarkan
     Disnaker

IV.
II.ARBITRASE F iat E ksekusi

HI
PENGADILAN 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI BIPARTIT

 Perjanjian Bersama  Didaftarkan

   1. Pers. Hak
   2. Pers. Kepentingan 
   3. Pers. PHK
   4. Pers. Antar SP/SB

Disnaker setempat
 Arbitrase

Ket.  :
  1. Para pihak mencatatkan perselisihan
  2. Menyampaikan bukti-bukti
  3. Tawaran untuk penyelesaian melalui
      Konsiliasi /Arbitrase
  4. Dalam 7 hari harus ada pilihan

   Perselisihan Industrial

  Tdk. Sepakat

 Sepakat E ksekusi

  Mediasi/Konsoliasi/

  BIPARTIT
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DAN KONSOLIASI

  MEDIASI
 ( Mediator )
 - Pers. Hak
 - Per
 - Pers. PHK
 - Pers. Antar SP/SB     Sepakat  Perjanjian    Didaftarkan

 Bersama
   o 30 hari penyeles aian

   o dlm.  7 hari harus  s dh.  E ksekusi
      ada s idang I

  KONSILIASI   Tdak Sepakat Anjuran    Setuju
  ( Konsiliator )
 - Pers. Kepentingan
 - Pers. PHK
 - Pers. Antar SP/SB  Tdk setuju

 1. Tertulis
 2. 10 hari sejak mediasi pertama
     s/d diterima para pihak
 3. 10 hari sejak diterima para pihak menjawab
 4. Tidak menjawab = menolak

Gugatan
di PHI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI ARBITRSE

  Akta Perdamaian           E ksekusi
  ARBITRASE
 - Pers. Kepentingan
 - Pers. Antar SP/SB
   hanya dlm. satu Per.  Pembatalan MA

 Putusan Arbitrase  30 hari sejak diputus, krn :
  ( sidang Arbitrase )  ( Final & Mengikat )  1.Surat/Dokumen dalam

    pemeriksaan palsu
 1. Kesepakatan tertulis para pihak  2. Ditemukan dokumen yang
 2. Arbiter sebanyak 3 orang      bersifat menentukan
 3. Proses penyelesaian 30 hari  3. Keputusan melampaui ke-

     wewenangan Arbiter HI
Ket. :  A rbiter HI tdk. Sama dengan A rbiter UU No. 30 T hn. 1999  4. Putusan bertentangan dgn.

     Undang-Undang

  Gagal damai

  Upaya damai
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Secara umumnya, terdapat 7 (tujuh) agenda dalam sidang PHI. Agenda pertama adalah 
proses untuk mendengar gugatan dari penggugat, yang kemudian diikuti dengan respon 
dari tergugat. Dalam proses ini, tergugat dapat menolak (eksepsi) yurisdiksi pengadilan 
dalam sidang kasus tersebut. Hakim harus memutuskan eksepsi tergugat, dan membuat 
putusan sela untuk masalah tersebut. Jika hakim menolak eksepsi tergugat, kemudian 
dapat dilanjutkan kepada respon penggugat terhadapa respon tergugat dari gugatan 
penggugat.

Setelah tahap gugatan dan proses jawab-menjawab, persidangan dilanjutkan pada tahap 
pembuktian, masing pihak dapat mendukung argumen mereka dengan menghadirkan 
bukti-bukti. Selanjutnya, kedua belah pihak membuat kesimpulan, yang kemudian diikuti 
dengan putusan hakim. Proses agenda tersebut dapat diilustrasikan menggunakan skema 
sebagai berikut:

PROSES BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)

       

 Putusan Sela  Menerima Putusan 
     Bila ada  Putusan Sela  Absolut Kompetensi

        Pggt  Pelanggaran    Mj. Hakim  ke Badan Peradilain

 Menolak Putusan Sela  Menerima Putusan
       Banding ke  PT  Relatif Kompetensi

 Sita Jaminan  ke wilayah hukum lain

 Pembuktian
 Pggt + Tggt

Penetapan Sita Jaminan tdk.dapat diajukan Perlawanan
dan  atau tdk. dapat digunakan upaya hukum

 Kesimpulan
 Pggt + Tggt

 Putusan
 Mj. Hakim

 Eksepsi Tggt
           Tanggapan

 Eksepsi Kompetensi
  Absolut/Relatif + Tggt

 Replik

 Duplik 
Tggt

 Tergugat

 Gugatan
        Pggt

 Jawaban
        Tggt



450 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Pada dasarnya hukum acara yang berlaku pada PHI adalah Hukum Acara Perdata yang 
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus 
dalam UU.339 Jika kita cermati maka terdapat ketentuan hukum acara yang diatur secara 
khusus dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Pertama tentu saja kewenangan PHI yang terbatas, kemudian adanya 
hakim ad-hoc, beracara tidak dikenakan biaya bagi yang nilai gugatannya di bawah 
Rp.150.000.000,00 dan beberapa kekhususan lainnya.

Ketentuan mengenai kekhususan hukum acara dalam PHI lainnya adalah diperkenankannya 
serikat buruh/serikat kerja selaku kuasa, gugatan PHI ditujukan kepada Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pekerja/buruh bekerja, tenggang 
waktu pengajuan gugatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam waktu 1 (satu) 
tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak penguasa, gugatan 
PHI harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, adanya semacam 
dismissal process, diperkenankan gugatan kolektif, diperkenankannya pemeriksaan dengan 
acara cepat, dikenalnya putusan sela mengenai provisi, putusan PHI yang didasarkan pada 
hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan, upaya hukum yang dikenal hanya 
verzet dan kasasi, dan putusan PHI dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima 
puluh) hari terhitung sejak sidang pertama. Untuk lebih mendalami kekhususan dari PHI 
akan kita bahas beberapa kekhususan. 

16.2.1. Kuasa Hukum

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur 
bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berpendidikan tinggi 
hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan 
oleh organisasi Advokat. Bahkan dalam ketentuan UU tentang Advokat, bagi siapa saja 
yang menjalankan pekerjaan sebagai advokat namun ia bukan advokat dapat diancam 
pidana. Namun, pada Pasal 87 UU PPHI, diberi ruang bagi pengurus serikat pekerja/serikat 
buruh dan organisasi pengusaha untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili 
anggotannya di persidangan.. 

Dalam praktiknya, ini menimbulkan kesenjangan antara perwakilan dari serikat pekerja/
serikat buruh dengan perwakilan dari pengusaha. Banyak dari perwakilan serikat pekerja/
serikat buruh yang memilik pengetahuan hukum yang minim dan dalam beberapa kasus 
tidak memiliki pelatihan yang tepat untuk mengusai materi hukum, sedangkan pada 
pihak pengusaha pihak yang mewakili adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan mengenai hukum. Dalam aspek lain, pelaksanaan satu pengadilan lain yang 
bervariasi. Di satu pengadilan, majelis hakim memungkinkan orang yang tidak memiliki 
izin beracara di pengadilan untuk mewakili dalam sidang pengadilan, selama, mereka telah 
menerima izin dari Kepala Pengadilan Negeri, di pengadilan lain, majelis hakim seringkali 
tidak memungkinkan praktek seperti itu.340 Alasannya adalah terkadang, hal tersebut 
menciptakan pekerjaan tambahan bagi hakim karena mereka harus membimbing 

339 Pasal 57 Undang-Undang PPHI
340 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto , Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Toeri dan Praktik, Penerbit Alumni, 

Bandung, 2011, p. 94
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para pihak mengenai menangani masalah hukum dan aspek hukum acaranya. Hal ini 
membutuhkan daya tahan ekstra serta kerajinan untuk membimbing para pihak.

16.2.2. Kekhususan Tata Cara Pemeriksaan

Pada PHI ada 3 (tiga) macam pemeriksaan terkait hal ini yaitu, pemeriksaan isi gugatan, yang 
dalam hukum acara PTUN dikenal dengan dismissal process, pemeriksaan dengan acara 
biasa dan pemeriksaan acara cepat. Terkait dengan pemeriksaan, ada kekhususan lain yang 
dapat dibahas yaitu mengenai jangka waktu pemeriksaan pada PHI. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 103 UU PHI mengatur bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari 
kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Undang-undang tidak mengatur tentang apa 
akibat hukumnya, bila ternyata Majelis Hakim melampaui batasan waktu 50 (lima puluh) hari 
kerja dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Ketentuan 
mengenai batasan waktu pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial selama 
50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama, sama sekali tidak disertai 
jalan keluar, bagaimana sekiranya karena alasan yang eksepsional sifatnya Majelis Hakim 
tidak dapat menepati batas waktu 50 (lima puluh) hari kerja, apakah dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan kepada MA, sebagaimana halnya dalam perkara Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). Bila dalam praktik di lapangan masih ada Majelis Hakim yang melampaui 
batas waktu masa pemeriksaan 50 (lima puluh) hari kerja, pada umumnya dapat dipahami, 
karena persoalannya menyangkut pemanggilan para pihak yang tidak jarang memerlukan 
bantuan pengadilan lain atau malah berada di luar negeri, sehingga batasan waktu 50 
(lima puluh) hari kerja tidak mencukupi. Harus pula disadari bahwa yurisdiksi PHI saat ini 
meliputi satu provinsi, yang kondisinya berbeda-beda antara satu dengan lainnya.341 Hal 
ini kembali perlu perhatian dan tindakan khusus dari para hakim PHI bagaimana 
menghadapi permasalahan ini.

16.3. Peran Hakim

Hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hubungan industrial, diharapkan 
perkara tersebut menjadi selesai dan para pihak dapat menerima putusan tersebut. Agar 
putusan dapat diterima para pihak, sudah seharusnya putusan hakim itu bersifat adil. 
Putusan yang baik harus memuat alasan hukum yang logis, mempunyai dasar yuridis, dan 
ada adanya nuansa keadilan sebagai dasar untuk mengadili. Kemudian, khusus terhadap 
perkara perselisihan hubungan industrial bahwa dalam mengambil putusan, Majelis 
Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Dengan 
demikian, konkretnya para pihak juga terikat pada putusan hakim yang bersangkutan yaitu 
terikat secara meteriil (teori hukum materiil), terikat secara prosesuil (teori hukum acara) dan 
terikat kepada pembuktian (terori hukum pembuktian).342 Dan hal tersebut merupakan 
implementasi dari Pasal 100 UU PPHI. 

341 Ibid, 96
342 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto , Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Toeri dan Praktik, 

Penerbit Alumni, Bandung, 2011, hlm 116.
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Peran hakim adalah memandu bagaimana jalannya persidangan dengan baik dari awal 
sampai dengan putusan dibacakan. Seperti kita ketahui bahwa para pihak yang berperkara 
umumnya adalah pengusaha dan buruh/pekerja yang kerap kali dalam praktik kurang 
memiliki pengetahuan dalam beracara di PHI. Khusus mengenai buruh/pekerja, sering kali 
jika diamati pada kasus di lapangan timbul rasa solidaritas yang tinggi dari para sesama 
buruh/pekerja untuk ikut hadir atau mendukung temannya yang sidang beracara PHI. Hal 
ini tentu bisa menjadi tekanan tersendiri bagi para Majelis hakim karena umumnya jumlah 
buruh dari suatu perusahaan/pabrik tidaklah sedikit.

16.4. Injunctions, Putusan Sela, dan Pemeriksaan Acara Cepat

16.4.1. Injunction dan Putusan Sela.

Injunction tidak dikenal di Indonesia. Indonesia mengenal Putusan Sela. Apabila dalam 
persidangan pertama, nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus menjatuhkan Putusan Sela 
berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang 
biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. Hal seperti disebut di atas biasa disebut 
upah proses.

Ketentuan diatas merujuk pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada dasarnya Pasal 96 tersebut memberi 
wewenang kepada Hakim Ketua sidang untuk menjatuhkan putusan sela berupa perintah 
kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima 
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Box: Upah Proses

Pasal 155

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum 
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan 
segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang 
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar 
upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Sumber: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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16.4.2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Box: Ketentuan Pemeriksaan Acara Cepat

Pasal 98

Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup (a) 
mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang 
berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada 
Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan (b) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan 
penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan upaya (c) 
hukum.

Pasal 99

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) (a) 
dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), 
menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 
pemeriksaan.
Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing (b) 
ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.

Sumber: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pembentuk UU tidak memberi penjelasan dalam hal apa, dalam aspek bagaimana dan 
klasifi kasi tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Ketua Pengadilan 
Hubungan Industrial, untuk menentukan kepentingan para pihak dan/atau salah pihak yang 
cukup mendesak. Apabila hal ini dijabarkan pembentuk UU menyerahkan penilaian aspek 
tersebut kebijakan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial berada.343 Jadi dimungkinkan 
perbedaan dalam penggunaan pemeriksaan acara cepat pada setiap PHI yang ada di 
Indonesia dengan ketentuan seperti ini.

Prosedur penanganan acara cepat ini diajukan oleh para pihak kepada Ketua Pengadilan 
Negeri tempat PHI tersebut, kemudian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
diterimanya permohonan Ketua PHI mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau 
tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Apabila tidak dikabulkan, perkara perselisihan 
hubungan industrial tersebut harus memenuhi acara pemeriksaan biasa. Apabila dikabulkan, 
Ketua Pengadilan Negeri tempat PHI tersebut berada mengeluarkan penetapan yang 
pada pokoknya berisikan amar/dictum yang memperkenankan pemeriksaan dengan 
acara pemeriksaan secara cepat serta menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu 
sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. Kemudian tenggang waktu untuk jawaban 

343 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto , Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Toeri dan Praktik, Penerbit 
Alumni, Bandung, 2011, hlm 108.
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dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat 
belas) hari kerja.344

16.5. Pemeriksaan Berkas Perkara

Seperti sudah kita ketahui bahwa apabila suatu surat gugatan telah selesai dibuat oleh 
Penggugat/Para Penggugat atau kuasannya sesuai dengan teori dan praktik, surat 
gugatan tersebut dapat didaftarkan kepada PHI yang berwenang. Mahkamah Agung RI 
melalui Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial 
menggariskan prosedural administrasi dalam mengajukan surat gugatan adalah sebagai 
berikut:345 Surat gugatan diajukan kepada kompetensi PHI yang berwenang yaitu pada 
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, kemudian 
Penggugat/Para Penggugat atau Kuasanya mengajukan suarat gugatan kepada Panitera 
Muda PHI Meja Pertama yang bertugas menerima dan menelaah Surat Gugatan berdasarkan 
check list, yaitu menerima pendaftaran perjanjian bersama, (bipartite, mediasi, konsiliasi), 
menerima pendaftaran akta perdamaian dan putusan arbitrase. Pada meja pertama ini juga 
dilakukan pemeriksaan persyaratan/kelengkapan berkas dengan memberikan tanda pada 
formulir (check list), dengan maksud apabila ada kekurangan, dapat terindentifi kasi dan 
juga Penggugat/kuasanya diberikan penjelasan untuk melengkapi gugatan yang belum 
lengkap sebagaimana tercantum dalam formulir kelengkapan berkas perkara gugatan.

Setelah itu proses mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) untuk perkara 
dengan nilai Rp.150.000.000,00 atau lebih. Kemudian pencatatan dalam Register Induk 
Gugatan. Setelah itu, berkas perkara gugatan PHI tersebut diserahkan kepada Ketua 
PHI untuk dipelajari dan ditunjuk Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut. 
Dan kemudian berkas beserta penetapan Majelis Hakim dalam waktu 7 (tujuh) hari telah 
diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

Terkait dengan kekhususan dalam PHI. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Hakim 
berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta 
penggugat untuk menyempurnakannya. Penjelasan pasal atas ketentuan tersebut 
menyatakan dalam penyempurnaan gugatan Panitera atau Panitera Pengganti dapat 
membantu penyusunan gugatan. Untuk itu, Panitera atau Panitera Pengganti mencatat 
dalam daftar khusus yang memuat nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para 
pihak; pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan; dokumen-
dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat.

Dapat kita amati bahwa pembentuk UU bermaksud melakukan hal yang sama seperti beracara 
di PTUN yaitu dismissal process, akan lebih baik jika hal tersebut dilakukan sebelum perkara 
diregister. Sebab, perbaikan gugatan seringkali memakan waktu, sementara itu Majelis Hakim 
diberi batasan waktu tertentu untuk memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial 
selama 50 (lima puluh) hari kerja. Jangan sampai terjadi waktu 50 (lima puluh) hari kerja 

344 Ibid
345 Ibid, hlm 141.
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terlewati untuk memperbaiki gugatan. Lebih dari hal itu, untuk menjaga netralitas Majelis 
Hakim, utamanya di mata tergugat, kiranya lebih baik bila “dismissal process” dilaksanakan 
sebelum perkara diregister seperti hal yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dokumen Untuk Pendaftaran Gugatan

Surat gugatan;1. 
Risalah Bipartit;2. 
Anjuran mediasi dari Depnaker;3. 
Risalah mediasi;4. 
Surat Rekomendasi Mediasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi5. 
Surat Kuasa ( bila memakai kuasa hukum )6. 

Sumber:http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=23%3Apendaftaran-
perkara&catid=8%3Aphi-pengadilan-hubungan-industrial&Itemid=74&lang=id
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Hukum Acara 
Pengadilan 
Hubungan 
Industrial 

Topik 16.

Tujuan Umum:  Untuk mengetahui prinsip dan aturan dari Hukum Acara Pengadilan  
   Hubungan Industrial;

Tujuan Khusus: 

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan mampu:

Mampu memahami aturan kunci dan proses dalam melakukan persidangan;• 

Mampu untuk mengevaluasi peran hakim selama persidangan (terutama berkaitan • 
dengan keadilan dalam beracara dan membantu pihak dirugikan); 

Mampu mengidentifi kasi dan mengevaluasi kebutuhan terhadap injunctions, Putusan • 
Sela, dan Prosedur Pemeriksaan Acara Cepat;

Mampu berpikir kritis dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek dari • 
Hukum Acara Hubungan Industrial;

Mampu mengidentifi kasi dokumen yang harus disertakan dalam berkas kasus dan • 
menjelaskan relevansi hukum dan akibat setiap dokumen.

ISI Waktu: 90” ISI

Teori dan Aturan Hukum Acara 
Pengadilan Hubungan Industrial

Ciri Utama dari Proses di 
Pengadilan Hubungan Industrial 
dan Peran Hakim

Injunctions, putusan sela, dan 
pemeriksaan acara cepat

Latihan tentang Putusan Sela: 
Pembayaran

Pemeriksaan Berkas Kasus

20”

20”

30”

10”

10”

Presentasi & Diskusi

Presentasi & Diskusi 

Presentasi & Diskusi

Studi Kasus

Penugasan

Topik 16: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial 
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18.1. ALUR BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

18.1.1. Hukum Acara PHI

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada 
lingkungan peradilan umum. Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial lahir dari Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 
PPHI). Sebelumnya perkara terkait ketenagakerjaan diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
Pusat (P4P).

UU PPHI mulai berlaku efektif pada tahun 2006 adalah tahap terakhir dari transformasi 
fundamental dalam kerangka hukum hubungan industrial setelah ratifi kasi Konvensi ILO 
No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi pada Juni 
1998.346 Ketentuan UU PPHI memberi tiga alternatif solusi bagaimana penyelesaian perkara 
perselisihan hubungan industrial yaitu dapat melalui perundingan secara bipartit, tripatit, 
dan melalui PHI. Penggunaan dari tiga alternatif penyelesaian dan hubungannya dengan 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) akan dibahas pada bagian selanjutnya di bawah ini.

346 Kosuke Mizuno, Strengths And Weakness In Law No.2 Of 2004 About Industrial Disputes Resolution, Labour and management in 
development, Journal, Vol. 9, hlm. 1.

Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

   Sepakat     Perjanjian   Didaftarkan
    Bersama

  PERSELISIHAN
  HUB. INDUSTRIAL
 1.Pers. Hak   I. BIPARTIT
 2.Pers. Kepentingan         ( wajib )
 3.Pers. PHK
 4.Pers. Antar SP/SB

 Tdk. Sepakat III. MEDIASI      Sepakat

   E ksekusi
      dicatatkan

        II. KONSILIASI  Tdk. Sepakat

     ditawarkan
     Disnaker

IV.
II.ARBITRASE F iat E ksekusi

HI
PENGADILAN 
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18.1.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan 
Hubungan Industrial

 Perundingan Bipartit

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit

 Perjanjian Bersama  Didaftarkan

   1. Pers. Hak
   2. Pers. Kepentingan 
   3. Pers. PHK
   4. Pers. Antar SP/SB

Disnaker setempat
 Arbitrase

Ket.  :
  1. Para pihak mencatatkan perselisihan
  2. Menyampaikan bukti-bukti
  3. Tawaran untuk penyelesaian melalui
      Konsiliasi /Arbitrase
  4. Dalam 7 hari harus ada pilihan

   Perselisihan Industrial

  Tdk. Sepakat

 Sepakat E ksekusi

  Mediasi/Konsoliasi/

  BIPARTIT

Perundingan Bipartit

Pasal 1 angka 10 

Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan 
pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Pasal 3 ayat (1) 

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui 
perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat
Sumber: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Para pihak perlu bernegosiasi terlebih dahulu sebelum memasuki mekanisme lain. Proses 
negosiasi atau perundingan ini dilakukan secara bipartit.

Setiap perselisihan hubungan industrial, apapun jenis perselisihannya, wajib terlebih 
dahulu diupayakan penyelesaian secara bipartit. Apabila perundingan bipartit ini mencapai 
kesepakatan, kemudian dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak 
dan mengikat dan menjadi serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian bersama 
ini wajib didaftarkan oleh para pihak di PHI pada pengadilan negeri di wilayah para pihak 
mengadakan perjanjian bersama. Kemudian mendapat akta bukti pendaftaran perjanjian 
bersama dan merupakan bagian tidak terpisahakan dari perjanjian bersama.

Jika para pihak gagal dalam proses negosiasi, para pihak perlu memberitahukan lembaga 
pemerintah yang mengawasi masalah ketenagakerjaan. Pemerintah menawarkan para 
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pihak untuk menggunakan tiga dari penyelesaian pengadilan, yaitu, mediasi, konsiliasi, 
dan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Proses ini dikenal sebagai 
perundingan tripartit. Tiga proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan ini memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda. 

 Mediasi

Box: Mediasi

Pasal 1 angka 11

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian 
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui 
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Sumber: UU PPHI

Mediasi wajib bagi para pihak dalam proses ini, jika para pihak tidak ingin menggunakan 
mediasi, mereka dapat menggunakan opsi mekanisme lainnya, yaitu konsiliasi dan arbitrase. 
Dalam hal ini mediator membantu menyelesaikan perselisihan ini. Jika berhasil maka proses 
yang ditempuh sama dengan pada proses bipartit. Mediasi bukan proses akhir, itu berarti 
bahwa jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan di PHI. 

 Konsiliasi

Box; Konsiliasi

Pasal 1 angka 13

Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan 
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah 
yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Sumber: UU PPHI 

Penyelesaian perselisihan ini dibantu oleh konsiliator. Dengan proses yang sudah diatur 
dalam UU PPHI. Jika berhasil prosees yang ditempuh sama seperti pada mediasi. Konsiliasi 
bukan proses akhir, jika konsiliasi gagal mencapai kesepakatan, dari perselisihan akan 
diselesaikan di PHI. 
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  MEDIASI
 ( Mediator )
 - Pers. Hak
 - Per
 - Pers. PHK
 - Pers. Antar SP/SB     Sepakat  Perjanjian    Didaftarkan

 Bersama
   o 30 hari penyeles aian

   o dlm.  7 hari harus  s dh.  E ksekusi
      ada s idang I

  KONSILIASI   Tdak Sepakat Anjuran    Setuju
  ( Konsiliator )
 - Pers. Kepentingan
 - Pers. PHK
 - Pers. Antar SP/SB  Tdk setuju

 1. Tertulis
 2. 10 hari sejak mediasi pertama
     s/d diterima para pihak
 3. 10 hari sejak diterima para pihak menjawab
 4. Tidak menjawab = menolak

Gugatan
di PHI

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dan Konsoliasi

 Arbitrase

Arbiter terlibat dalam proses arbitrase ini. Pada proses arbitrase, putusannya adalah fi nal dan 
mengikat, jadi putusan arbitrase tidak dapat dibanding oleh upaya hukum lainnya. Kecuali 
yang termasuk lingkup dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase. Dalam proses ini, fungsi PHI sebagai proses 
administrasi untuk mengeksekusi putusan arbitrase.

Box: Arbitrase

Pasal 1 angka 15

Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian 
suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya 
dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan 
tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan 
kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat fi nal.

Sumber : UU PPHI
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18.1.3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan   
 Hubungan Industrial

Pada umumnya, terdapat 7 (tujuh) agenda dalam sidang PHI. Agenda pertama adalah 
proses untuk mendengar gugatan dari penggugat, yang kemudian diikuti dengan respon 
dari tergugat. Dalam proses ini, tergugat dapat menolak (eksepsi) yurisdiksi pengadilan 
dalam sidang kasus tersebut. Hakim harus memutuskan eksepsi tergugat, dan membuat 
putusan sela untuk masalah tersebut. Jika hakim menolak eksepsi tergugat, kemudian dapat 
dilanjutkan kepada respon penggugat terhadap respon tergugat dari gugatan penggugat.

Setelah tahap gugatan dan proses jawab-menjawab, persidangan dilanjutkan pada tahap 
pembuktian, masing pihak dapat mendukung argumen mereka dengan menghadirkan 
bukti-bukti. Selanjutnya, kedua belah pihak membuat kesimpulan, yang kemudian diikuti 
dengan putusan hakim. Proses agenda tersebut dapat diilustrasikan menggunakan skema 
sebagai berikut:

Penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrse

  Akta Perdamaian           E ksekusi
  ARBITRASE
 - Pers. Kepentingan
 - Pers. Antar SP/SB
   hanya dlm. satu Per.  Pembatalan MA

 Putusan Arbitrase  30 hari sejak diputus, krn :
  ( sidang Arbitrase )  ( Final & Mengikat )  1.Surat/Dokumen dalam

    pemeriksaan palsu
 1. Kesepakatan tertulis para pihak  2. Ditemukan dokumen yang
 2. Arbiter sebanyak 3 orang      bersifat menentukan
 3. Proses penyelesaian 30 hari  3. Keputusan melampaui ke-

     wewenangan Arbiter HI
Ket. :  A rbiter HI tdk. Sama dengan A rbiter UU No. 30 T hn. 1999  4. Putusan bertentangan dgn.

     Undang-Undang

  Gagal damai

  Upaya damai



466 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

Pada dasarnya hukum acara yang berlaku pada PHI adalah Hukum Acara Perdata yang 
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus 
dalam UU.347 Jika kita cermati maka terdapat ketentuan hukum acara yang diatur secara 
khusus dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Pertama tentu saja kewenangan PHI yang terbatas, kemudian adanya 
hakim ad-hoc, beracara tidak dikenakan biaya bagi yang nilai gugatannya di bawah 
Rp.150.000.000,00 dan beberapa kekhususan lainnya.

Ketentuan mengenai kekhususan hukum acara dalam PHI lainnya adalah diperkenankannya 
serikat buruh/serikat kerja selaku kuasa, gugatan PHI ditujukan kepada Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pekerja/buruh bekerja, tenggang 
waktu pengajuan gugatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam waktu 1 (satu) 
tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak penguasa, gugatan 
PHI harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi dan konsiliasi, adanya semacam 
dismissal process, diperkenankan gugatan kolektif, diperkenankannya pemeriksaan dengan 
acara cepat, dikenalnya putusan sela mengenai provisi, putusan PHI yang didasarkan pada 
hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan, upaya hukum yang dikenal hanya 
verzet dan kasasi, dan putusan PHI dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima 
puluh) hari terhitung sejak sidang pertama. Untuk lebih mendalami kekhususan dari PHI 
akan kita bahas beberapa kekhususan. 

Proses Beracara Di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

       

 Putusan Sela  Menerima Putusan 
     Bila ada  Putusan Sela  Absolut Kompetensi

        Pggt  Pelanggaran    Mj. Hakim  ke Badan Peradilain

 Menolak Putusan Sela  Menerima Putusan
       Banding ke  PT  Relatif Kompetensi

 Sita Jaminan  ke wilayah hukum lain

 Pembuktian
 Pggt + Tggt

Penetapan Sita Jaminan tdk.dapat diajukan Perlawanan
dan  atau tdk. dapat digunakan upaya hukum

 Kesimpulan
 Pggt + Tggt

 Putusan
 Mj. Hakim

 Eksepsi Tggt
           Tanggapan

 Eksepsi Kompetensi
  Absolut/Relatif + Tggt

 Replik

 Duplik 
Tggt

 Tergugat

 Gugatan
        Pggt

 Jawaban
        Tggt

347 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 
57
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 Kuasa Hukum

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa 
yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berpendidikan tinggi hukum dan 
setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi 
advokat. Bahkan dalam ketentuan UU tentang Advokat, bagi siapa saja yang menjalankan 
pekerjaan sebagai advokat namun ia bukan advokat dapat diancam pidana. Namun, pada 
Pasal 87 UU PPHI, diberi ruang bagi pengurus serikat pekerja dan organisasi pengusaha 
untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya di persidangan. 

Dalam praktiknya, ini menimbulkan kesenjangan antara perwakilan dari serikat pekerja 
dengan perwakilan dari pengusaha. Banyak dari perwakilan serikat pekerja yang memiliki 
pengetahuan hukum yang minim dan dalam beberapa kasus tidak memiliki pelatihan yang 
tepat untuk mengusai materi hukum, sedangkan pada pihak pengusaha pihak yang mewakili 
adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengenai hukum. Dalam 
aspek lain, pelaksanaan satu pengadilan lain yang bervariasi. Di satu pengadilan, majelis 
hakim memungkinkan orang yang tidak memiliki izin beracara di pengadilan untuk mewakili 
dalam sidang pengadilan, selama mereka telah menerima izin dari Kepala Pengadilan 
Negeri Sementara itu di pengadilan lain, majelis hakim seringkali tidak memungkinkan 
praktek seperti itu.348 Alasannya adalah terkadang hal tersebut menciptakan pekerjaan 
tambahan bagi hakim karena mereka harus membimbing para pihak menangani masalah 
hukum dan aspek hukum acaranya. Hal ini membutuhkan daya tahan ekstra serta kerajinan 
untuk membimbing para pihak.

 Kekhususan Tata Cara Pemeriksaan

Pada PHI ada 3 (tiga) macam pemeriksaan terkait hal ini yaitu, pemeriksaan isi gugatan, yang 
dalam hukum acara PTUN dikenal dengan dismissal process, pemeriksaan dengan acara 
biasa dan pemeriksaan acara cepat. Terkait dengan pemeriksaan, ada kekhususan lain yang 
dapat dibahas yaitu mengenai jangka waktu pemeriksaan pada PHI. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 103 UU PHI mengatur bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari 
kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Undang-undang tidak mengatur tentang apa 
akibat hukumnya, bila ternyata Majelis Hakim melampaui batasan waktu 50 (lima puluh) hari 
kerja dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Ketentuan 
mengenai batasan waktu pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial selama 
50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama, sama sekali tidak disertai 
jalan keluar, bagaimana sekiranya karena alasan yang eksepsional sifatnya Majelis Hakim 
tidak dapat menepati batas waktu 50 (lima puluh) hari kerja. Apakah dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan kepada MA, sebagaimana halnya dalam perkara Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). Bila dalam praktik di lapangan masih ada Majelis Hakim yang melampaui 
batas waktu masa pemeriksaan 50 (lima puluh) hari kerja, pada umumnya dapat dipahami, 
karena persoalannya menyangkut pemanggilan para pihak yang tidak jarang memerlukan 
bantuan pengadilan lain atau malah berada di luar negeri, sehingga batasan waktu 50 

348 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto , Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Toeri dan Praktik, (Penerbit Alumni: 
Bandung), 2011, hlm. 94
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(lima puluh) hari kerja tidak mencukupi. Harus pula disadari bahwa yurisdiksi PHI saat ini 
meliputi satu provinsi, yang kondisinya berbeda-beda antara satu dengan lainnya.350 Hal ini 
kembali perlu perhatian dan tindakan khusus dari para hakim PHI bagaimana menghadapi 
permasalahan ini.

18.2. SUBJEK PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Box: Subjek Perselisihan Hubungan Industrial

Pengusaha/gabungan pengusaha, yang dimanifestasikan sebagai:a. 

Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu - 
perusahaan milik senditi;

Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri - 
menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;

Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia - 
mewakili perusahaan seperti disebut diatas yang berkedudukan di Indonesia.

Pekerja perorang ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau b. 
imbalan dalam bentuk lain.

Serikat pekerja ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik c. 
di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta 
melindungi kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 
keluargannya.

Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan d. 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain.

Sumber: Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktek, 
hlm. 32

349  Ibid, 96

Pada dasarnya, ketentuan mengenai subyek perselisihan hubungan industrial juga tunduk 
pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum acara perdata pada umumnya. 
Salah satu hal yang khusus dari ketentuan mengenai subyek di perselisihan hubungan 
industrial adalah diperbolehkannya organisasi sebagai salah satu pihak yang berperkara 
di pengadilan. Sehingga, dimungkinkan bagi para pihak pekerja atau pengusaha untuk 
diwakili oleh organisasi pekerja/pengusaha di mana dia bernaung. Hal ini tercantum di 
dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 

Kekhususan bagi serikat buruh/organisasi pengusaha untuk mendamping anggotanya di 
dalam sengketa PHI juga ditegaskan di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor KMA/034/SK/IV/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Di dalam 
Lampiran keputusan tersebut Huruf A dinyatakan bahwa:

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai 
Kuasa Hukum di PHI untuk mewakili anggotanya (pasal 87 UU Nomor 2 Tahun 
2004) merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dan memberi legal standing 
kepada Pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha untuk 
bertindak selaku Kuasa Hukum”

Pemberian kekhususan bagi organisasi untuk berperkara mewakili kepentingan Individu 
atau obyek kepentingan yang lain bukan merupakan hal yang baru. Hal ini sudah terlebih 
dahulu diberikan kepada organisasi lingkungan untuk melakukan gugatan bagi kepentingan 
lingkungan. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa: 

“dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai 
pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan demi 
pelestarian lingkungan hidup.” 

Lebih lanjut, di dalam Pasal 38 ayat (3) UU Lingkungan Hidup, memberikan ketentuan 
teknis mengenai organisasi yang dapat mewakili kepentingan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:

i. Berbentuk badan hukum atau yayasan 

ii. Dalam anggaran organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan 
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

iii. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar 

Ketentuan teknis ini mencerminkan aspek prosedural yang harus ditempuh oleh hakim 
untuk melihat kelayakan dari organisasi lingkungan hidup di dalam mengajukan gugatan. 
Dengan memeriksa dokumen-dokumen seperti AD/ART ataupun portofolio dari aktivitas 
kegiatannya. 

Hal yang sama tentu harus dilakukan oleh hakim di PHI. Hakim harus meneliti legitimasi 
dari organisasi secara hukum. Semisal, dalam hal organisasi buruh, hakim harus melihat 
apakah organisasi buruh/pekerja yang mewakili telah didirikan sesuai dengan tata cara 
dan prosedur yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan tentang serikat buruh 
atau tidak, seperti telah mendapatkan nomor pendaftaran dari dinas tenaga kerja terkait. 
Pengamatan yang sama juga perlu untuk dilakukan untuk menilai organisasi pengusaha. 
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18.3. JENIS PUTUSAN 

18.3.1. Putusan Sela

Dalam praktik Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia dikenal adanya Putusan 
Sela. Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok 
perkaranya. Tujuannya agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan Sela 
dapat berupa:

a. Putusan Preparator (Preparatoir vonnis)

 Putusan dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan 
perkara. Misalnya, putusan mengenai gugatan dalam rekonvensi tidak diputus 
bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi.

b. Putusan Interlokutor (Interlocutoir vonnis)

 Putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian 
dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya, putusan berisi perintah tentang 
beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan sesuatu.

c. Putusan Provisionil (Provisionil vonnis)

 Putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan 
sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Pada PHI, apabila dalam 
persidangan pertama, nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus menjatuhkan 
Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-
hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. Hal seperti di atas 
biasa disebut upah proses.

Ketentuan di atas merujuk pada Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada dasarnya Pasal 96 tersebut memberi 
wewenang kepada Hakim Ketua sidang untuk menjatuhkan putusan sela berupa perintah 
kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima 
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Upah Proses

Pasal 155

(4) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
151 ayat (3) batal demi hukum.

(5) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum 
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala 
kewajibannya.

(6) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang 
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar 
upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Sumber: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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d. Putusan Insidentil (Incidentele vonnis)

 Penjatuhan putusan hakim berhubungan dengan adanya insiden. Misalnya mengenai 
diperkenankannya seseorang/pihak ketiga masuk dalam perkara.

18.3.2. Putusan Akhir

Putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara 
pada tingkat peradilan tertentu.350

Box: Format Putusan Pengadilan

Pasal 102 ayat (1)

Putusan Pengadilan harus memuat :

a.  Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA”;

b.  Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para 
pihak yang berselisih;

c.  Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/ tergugat yang jelas;

d.  Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam 
persidangan selama sengketa itu diperiksa;

e.  Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

f.  Amar putusan tentang sengketa;

g.  Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, 
serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak

Sumber: UU PPHI

350 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Op.Cit. hlm 239.

351 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1992), hlm. 177.

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan pada Pasal 102 ayat (1) dapat menyebabkan 
batalnya putusan PHI.

18.3.3. Putusan Serta Merta

Putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusi serta merta, meskipun 
putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.351 

Putusan Serta Merta

Pasal 108

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan 
yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau 
kasasi.
Sumber: UU PPHI



472 Materi Pelatihan Hakim-hakim PHI

18.4. EKSEKUSI DAN PERMASALAHANNYA

Setelah perkara diputus oleh pengadilan, pihak yang menang tentu saja berharap untuk 
dapat dilaksanakan (eksekusi) putusan yang sudah dihasilkan oleh Majelis Hakim. Akan 
tetapi pada praktiknya, seringkali pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan 
ini tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, meskipun disadarinya bahwa 
putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Peristiwa seperti ini yang kemudian 
menjadi permasalahan, UU PPHI sama sekali tidak mengatur tentang eksekusi. Oleh karena 
itu, perihal eksekusi merujuk ketentuan Hukum Acara Perdata.

18.4.1 Putusan Yang Dapat Di Eksekusi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap 
pihak yang kalah dalam perkara.352 

Asas Umum:

Putusan yang dapat dieksekusi telah berkekuatan hukum tetap (- inkracht van 
gewijsde);

Hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti;- 

Pelaksanaan putusan secara sukarela, jika tidak dilakukan secara sukarela dapat - 
dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Sumber: Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, hlm. 7.

352 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Penerbit Sinar Grafi ka, Jakarta, 2009, hlm 6.

353 Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, Op.Cit.hlm. 289

Berkaitan dengan berlakunya UU PPHI, asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
lebih mengutamakan penyelesaian secara musyarawah mufakat.353 Hal ini dapat dilihat 
melalui penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, baik secara bipartit, mediasi, konsiliasi, 
dan arbitrase. Jika para pihak berhasil menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan 
dengan cara bipartit, konsiliasi, ataupun mediasi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk 
Perjanjian Bersama, kemudian didaftarkan di kepaniteraan PHI. Jadi bila salah satu pihak 
mengingkari tidak bersedia melaksanakan Perjanjian Bersama ini, pihak yang dirugikan 
dapat mengajukan permohonan eksekusi. Hal serupa dengan putusan arbitrase atas 
perkara perselisihan hubungan industrial bila ternyata tidak dilaksanakan oleh salah satu 
pihak, pihak lain dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase kepada 
Ketua PHI.
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18.4.2. Proses dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PHI

a. Pemberian Teguran (Aanmaning)

 Pihak yang menang akan mengajukan permohonan kepada ketua PHI setempat 
agar pihak yang kalah diberi terguran (Aanmaning). Dalam permohonan tersebut 
dilampirkan tentang bukti upaya penyelesaian secara bipartit, mediasi , konsiliasi , 
ataupun arbitrase, salinan lengkap putusan PHI, baik tingkat pertama maupun kasasi, 
serta peninjauan kembali, dan bukti release pemberitahuan isi putusan serta bukti 
pembayaran. Baru kemudian dilaksanakan proses teguran sesuai waktu yang sudah 
ditentukan. Panitera mencatat dalam berita acara yang akan menjadi landasan bagi 
Ketua PHI untuk melaksanakan putusan selanjutnya.

b. Sita Eksekusi

 Jika pemberian teguran tidak berhasil maka bisa pihak yang menang bisa mengajukan 
permohonan sita eksekusi. Sita eksekusi tidak perlu jika sebelumnya sudah ada sita 
jaminan. Dalam pelaksanaannya panitera atau jurusita membuat berita acara sita 
eksekusi. Ketentuan mengenai sita eksekusi terdapat pada Pasal 197 ayat (2) HIR/Pasal 
208 RBg.

c. Pelaksana Lelang

 Lelang atas barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi tidak berlangsung 
secara otomatis tetapi harus didahului permohonan pelaksanaan lelang dari pihak yang 
menang ditujukan kepada Ketua PHI. Kemudian Ketua PHI mengajukan permohonan 
bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang dalam wilayah pengadilan ini. Baru 
kemudian proses lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan yang 
terkait lelang adalah Pasal 200 ayat (3) HIR/Pasal 215 ayat (3) RBg. Jika hasil penjualan 
lelang masih bersisa, sisanya dikembalikan kepada termohon eksekusi.

E.2 Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan (Non-Eksekutabel)

Harta kekayaan tereksekusi tidak ada(a) 

Putusan bersifat deklarator(b) 

Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga(c) 

Eksekusi terhadap penyewa, Non-eksekutabel(d) 

Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga(e) 

Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya(f) 

Perubahan status menjadi milik negara(g) 

Barang objek eksekusi berada di luar negeri(h) 

Dua putusan yang saling berbeda(i) 

Eksekusi terhadap kekayaan bersama.(j) 

Sumber: Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, hlm 335
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 Perlawanan Terhadap Eksekusi

Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi eksekusi/
tersita atau oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi 
juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, 
hak sewa, dan lain-lain. Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan 
eksekusi. Perlawanan ini pada dasarnya tidak menunda eksekusi, kecuali apabila segera 
nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditunda setidak-
tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.354 Ketentuan terkait hal ini 
merujuk pada Pasal 195 ayat (6) dan (7), Pasal 207 ayat (3) HIR, dan Pasal 227 RBg. 

18.5. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA (MINUTASI)

Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus baik yang telah atau belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera/Panitera 
Pengganti. Pada praktiknya minutasi sering memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu 
kinerja dari Panitera/Panitera Pengganti sangat penting dalam pelaksanaan minutasi.

Walaupun merupakan administartif, minutasi memiliki peran penting karena merupakan 
proses akhir dari keseluruhan persidangan. Minutasi tidak dapat dilepaskan dari tahapan 
persidangan subtantif lainnya. Hal ini dikarenakan terkaitnya minutasi dengan hak para 
pihak. Sebagai contoh, kecepatan minutasi menentukan waktu pelaksanaan eksekusi 
terhadap suatu putusan. Hal ini dikarenakan, seringkali pihak yang dikalahkan menolak 
untuk dieksekusi dikarenakan belum menerima salinan putusan secara lengkap. Selain 
hal tersebut, minutasi juga dikaitkan bagi para pihak untuk melaksanakan upaya hukum. 
Walaupun, salinan lengkap putusan bukan merupakan syarat formal dari putusan untuk 
melakukan upaya hukum, namun salinan putusan yang lengkap memiliki arti strategis bagi 
pihak untuk memberikan bantahan akurat terhadap putusan hakim tersebut. 

Oleh karenanya, MA di dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 
tentang Jangka Waktu Pembatasan Perkara Pada Mahkamah Agung Indonesia butir 
Keputusan Kedua, memasukan pemberkasan (minutasi) ke dalam jangka waktu penyelesaian 
perkara.

Adalah menjadi tugas Ketua Pengadilan atau dalam hal sebuah perkara Ketua Majelis 
untuk selalu mengontrol pekerjaan bawahannya di dalam melakukan minutasi sebuah 
perkara. Hal ini merupakan suatu bentuk pengawasan melekat yang harus dilakukan, demi 
terciptanya pengadilan yang cepat dan murah. 

354 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,Jakarta, 
2008, hlm 101.
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19.1 Pembuatan Putusan

Bagi hakim, pembuatan putusan merupakan langkah terakhir dan sekaligus terpenting di 
dalam proses peradilan. Di dalam membuat putusan, hakim harus mengikuti beberapa 
persyaratan baik formal maupun substantif.

Persyaratan formal mengacu pada segala bentuk persyaratan yang sifatnya prosedural 
atau format yang digariskan untuk membuat putusan. Persyaratan tersebut adalah sebagai 
berikut:

1. Adanya anasir frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di kepala 
putusan;

2. Identitas formal para pihak, untuk mencegah kesalahan orang (error in persona);

3. Tanggal di mana putusan diambil;

4. Adanya tanda-tangan hakim dan panitera pada putusan; dan

5. Dibacakan secara terbuka, kecuali diatur undang-undang secara berbeda.

Syarat formal merupakan suatu kewajiban, di dalam pengertian bahwa setiap syarat haruslah 
dipenuhi, atau jika tidak dapat membawa konsekuensi hukum, seperti batal demi hukum. 
Sebagai contoh, tidak terpenuhinya syarat pembacaan putusan secara terbuka, putusan 
tersebut akan dinyatakan sebagai batal demi hukum.355 

Terpisah dari syarat formal, putusan perlu juga untuk menaati syarat subtantif. Syarat 
subtantif mengacu pada beberapa prinsip yang mendefi nisikan kualitas dari isi putusan 
hakim. Di dalam kasus perdata, aspek substantif didasarkan pada Pasal 178 HIR, sebagai 
berikut:

“Hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan yang cukup, mengadili setiap 
bagian dari gugatan, dan tidak memberikan lebih dari yang diminta.”

Dari penguraian tersebut di atas, dapat disimpulkan terdapat 3 aspek subtansi putusan, 
sebagai berikut:

1. Putusan harus memuat pertimbangan yang cukup;

2. Putusan harus memuat fakta-fakta dan paraturan hukum dari kasus; dan

3. Berisikan keputusan fi nal (amar putusan).

Persyaratan subtantif mendefi nisikan kualitas dari putusan hakim, kegagalan untuk 
mengikuti persyaratan substantif tersebut dapat berpotensi dibatalkannya putusan tersebut 
pada tingkat banding.

Persyaratan pertimbangan yang cukup merupakan prasyarat yang digariskan di dalam SEMA 
Nomor 03 Tahun 1974 tentang Memberikan Pertimbangan Yang Cukup, di mana dinyatakan 
bahwa jika hakim gagal memberikan pertimbangan yang cukup atau pertimbangannya 

355 Pasal 13 ayat (2) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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tidak berkesesuaian, maka dikategorikan sebagai pengabaian terhadap hukum acara. Di 
dalam SEMA tersebut tidak diketemukan apa yang dimaksud dengan pertimbangan yang 
cukup. Namun, hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 
2009, yang menyatakan:

“Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal 
tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.”

Dapat disimpulkan dari uraian tersebut, kata pertimbangan yang cukup harus memuat 
alasan, dasar putusan (baik fakta maupun hukum) dan peraturan hukum yang digunakan. 
Hal ini merupakan dasar dari pengajuan syarat kedua. Syarat ketiga adalah putusan harus 
memuat amar putusan. Hal terpenting terkait dengan hal ini adalah bahwa putusan akhir 
tidak boleh ambigu yang dapat menyebabkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan 
(non-executable decision). Sebagai tambahan, amar putusan terutama dalam putusan 
perdata harus mematuhi Pasal 178 HIR, terkait dengan tidak diperkanankannya hakim 
untuk membuat putusan yang melebihi putusan yang diminta (ultra petita). Di dalam 
putusan Nomor 77 k/Sip/1973, 19 September 1973, MA memutuskan bahwa “dikarenakan 
petitum tidak memintakan ganti kerugian, maka putusan pengadilan yang memberikan 
ganti kerugian adalah tidak berkekuatan hukum”.

Aspek lain dari proses pembuatan putusan adalah proses permusyawaratan di dalam 
mengambil keputusan. Di dalam Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009, hal tersebut menyatakan 
bahwa proses pengambilan keputusan diambil melalui permusyawaratan yang dilaksanakan 
secara rahasia. Lebih lanjut, bahwa setiap hakim memiliki kewajiban untuk memberikan 
pertimbangannya atau menuliskan opininya terhadap kasus, yang merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari putusan. Jika kata mufakat tidak tercapai, maka hakim dizinkan 
untuk menuliskan perbedaannya melalui dissenting opinion.356 

Formulasi keputusan merujuk pada sistematika putusan, yang didasarkan pada ketentuan 
Pasal 184 ayat (1) HIR atau 195 Rbg. Di dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa 
formulasi yang perlu dimuat dalam sistematika putusan, sebagai berikut:357 

1. Keputusan harus memuat ulasan yang jelas mengenai kasus posisi, jawaban dan 
pertimbangan dan amar putusan;

2. Mencantumkan biaya persidangan.

 
Di dalam sistematika putusan, putusan tersebut harus memuat sebagai berikut:358 

a. Dasar hukum gugatan (fundamentum petendi), putusan tersebut memerlukan ringkasan 
putusan terkait dengan hukum dan fakta yang menjadi dasar gugatan, termasuk, 
identitas para pihak;

b. Ringkasan dari nota pembelaan, putusan tidak perlu memasukan semua nota 
pembelaan. Hanya bagian-bagian yang relevan saja, namun harus dipastikan bahwa 
ringkasan tersebut tidak kehilangan makna hakiki dari pembelaan yang diberikan;

356 Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 48 Tahun 2009

357  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Sinar Grafi ka: Jakarta), 2010, hlm.807

358  Ibid, 807-809
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c. Ringkasan singkat dari proses pembuktian, di mana dimasukan fakta dan bukti, yang 
dimulai dengan menimbang fakta dari penggugat kemudian menimbang fakta dan 
bukti tergugat;

d. Pertimbangan hukum, yang berisikan pertimbangan hakim, argumentasi hukum, dan 
kesimpulan di dalam memutus perkara. Hal tersebut berisikan analisis hakim terhadap 
fakta dan hukum, seperti:

a. Apakah fakta dan bukti yang ada telah memenuhi syarat formal dan material;

b. Apakah bukti telah memenuhi syarat minimum pembuktian berdasarkan hukum;

c. Bukti-bukti mana yang tidak dapat digunakan dan mana yang dapat dibuktikan 
dan

d. Menimbang kekuatan pembuktian dari masing-masing pihak.

Untuk membuat putusan hakim yang berkualitas, hakim setidaknya harus memiliki 2 aspek 
penguasaan teknis, yakni penelitian hukum dan analisis hukum. Sebagai tambahan, hakim 
juga membutuhkan bantuan prespektif fi lsafat sebagai panduan untuk memberikan putusan 
yang adil dan dapat diterima oleh para pihak. Di mana, hal tersebut akan dielaborasi pada 
bagian-bagian di bawah berikut. 

19.2. Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi

Penelitian hukum adalah keahlian yang harus dimiliki oleh sesorang yang bekerja dengan 
persoalan-persoalan hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mendudukan 
persoalan secara terang, mengidentifi kasi dan mensistimatisasi fakta-fakta dan aturan 
hukum, serta memberikan solusi ataupun kesimpulan terhadap persoalan hukum yang 
dihadapi. Bagi hakim penelitian hukum memiliki fungsi spesifi k, yakni untuk menemukan 
hukum yang tepat untuk memutus perkara. 

Secara garis besar, penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni penelitian hukum 
normatif dan penelitian hukum sosiologis. Perbedaan antara keduanya terletak pada data yang 
digunakan dalam penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 
paling umum dilakukan, dalam penelitian hukum ini data-data yang digunakan merupakan 
data-data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder memiliki pengertian sebagai 
data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat. Data sekunder merupakan data-
data yang telah diolah, yang meliputi, peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, 
jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan akademik. Pada penelitian hukum sosiologis, data yang 
digunakan merupakan data primer yang diambil secara langsung dari masyarakat, dengan 
menggunakan kuesioner, wawancara ataupun survey dan/atau bentuk-bentuk lainnya.359

Dalam rangka pelatihan ini, diskusi hanya dibatasi pada penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif terbagi menjadi 3 ( jenis) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan 

359 Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajagrafi ndo), 2005, hlm. 34-35
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hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum, 
yang diproduksi secara formal oleh pejabat yang berwenang, seperti, undang-undang, 
peraturan pemerintah, konvensi internasional, putusan hakim, notulensi pertemuan DPR, 
dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder, merupakan karya-karya ilmuwan hukum, yang 
menjelaskan, mengkritisi sumber hukum primer. Termasuk di dalam kategori ini adalah, 
buku-buku hukum, jurnal-jurnal akademik,dan lain-lain. Bahan hukum tertier merupakan 
bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.360

Untuk menemukan bahan-bahan hukum tersebut adalah tugas yang tidak mudah. Terkadang, 
aktivitas pencarian memakan waktu lama dan memerlukan ketekunan yang sangat untuk 
mencari bahan-bahan hukum tersebut. Di waktu yang lalu, penelitian dilakukan dengan 
mengunakan sistem indexing yang terhimpun di dalam satu buku, seperti Englebrech, sistem 
indexing peraturan perundang-undangan atau melalui buku himpunan yurisprudensi. 
Kedua instrumen ini merupakan sumber informasi yang berharga, pada zamannya dalam 
melakukan penelitian hukum. Namun demikian, sumber-sumber tersebut masih dirasakan 
kurang memadai, dikarenakan sulitnya merangkum semua peraturan perundang-undangan 
yang ada. Khusus terhadap informasi putusan, hal ini diperparah dengan tidak tersedianya 
sistem secara informasi yang baik di dalam mengorganisasikan putusan-putusan tersebut. 
Namun demikian, perkembangan sistem informasi hukum akhir-akhir ini telah menunjukan 
kemajuan yang substansial, dengan diakomodasikannya sistem informasi teknologi untuk 
mengelola informasi hukum. Contoh-contoh dari perkembangan sistem informasi ini ialah 
hadirnya hukum online, sebagai penyedia database peraturan dan putusan hakim dan 
direktori putusan, sistem informasi putusan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung 
yang memuat ribuan koleksi putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, untuk sumber-
sumber informasi luar negeri, terdapat beberapa provider database, seperti Westlaw 
dan Lexis-Nexis. Sedangkan untuk, isu-isu spesifi k, seperti hukum perburuhan, ILO  telah 
mengembangkan EPLex (Employment Protection Legislation Database) atau NATLEX, yang 
memuat peraturan-peraturan mengenai perlindungan perburuhan di negara-negara lain. 
Bahan-bahan yang ada sangat bermanfaat untuk melakukan studi perbandingan, dalam 
melihat penerapan prinsip-prinsip hukum perburuhan. 

Namun, jumlah informasi yang demikian besar yang tersimpan di dalam masing-masing 
database telah menciptakan kesulitan tersendiri. Oleh karenanya, hal yang sangat penting 
adalah mencari informasi yang paling tepat dan relevan dari ribuan informasi yang tersedia. 
Setiap sistem database memiliki cara masing-masing di dalam mengorganisasikan database 
informasinya. Namun dari kesemua sistem tersebut masing-masing sistem database bisa 
dilakukan pencarian menggunakan metode pencarian bebas (free text searching/full text 
searching). Metode ini merupakan metode pencarian yang memeriksa seluruh informasi di 
dalam database berdasarkan kata-kata yang dituliskan dalam sistem pencarian.

Terdapat 2 (dua) bentuk pencarian bebas, yakni, pencarian dengan metode bahasa umum 
(natural language) dan pencarian dengan menggunakan bahasa pencarian atau lebih 
dikenal dengan metode pencarian Boolean .361 Penggunaan metode pencarian dengan 
bahasa umum dilakukan dengan memasukan sebuah frase atau kata yang menyerupai 

360 Ibid

361 Catriona Cook, et.el, Laying Down The Law, (Sydney: Lexis Nexis), 2009, 331-334
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kalimat Tanya. Persoalan dari penggunan metode ini adalah keakuratan hasil dari pencarian. 
Di dalam banyak contoh, pengunaan dengan sistem pencarian ini dapat mengumpulkan 
informasi yang tidak relevan dalam jumlah besar. 

Pada sistem pencarian dengan menggunakan metode Boolean  lebih memberikan hasil 
yang lebih terkontrol, namun untuk mendapatkan hasil ini peneliti memerlukan keahlian 
dan pengatahuan yang memadai. Tidak seperti penggunaan dengan metode pencaharian 
bahasa umum, metode pencarian dengan sistem Boolean  menyeimbangkan antara 
ketepatan akan lokasi pencarian informasi secara spesifi k, tanpa mengabaikan pencarian 
konsep-konsep lainnya yang mungkin dapat menjadi relevan. Pencarian dengan sistem 
Boolean  mengabungkan dua komponen: kata yang dicari dan operator pencarian. Tema 
pencarian merupakan kata yang ingin dicari, sebagai contoh, kata international labour 
standard, PHK, dan lain-lain.     

Box: Operator Pencarian Dalam Bahasa Boolean 

AND: penggunaan operator ini akan menghasilkan dokumen-dokumen yang 
mengandung dua kata yang dicari. Hal ini sangat baik untuk menyempitkan pencarian. 
Sebagai contoh, pencarian ‘pembunuhan AND penyebab kematian’, di dalam sistem 
pencarian database putusan akan menghasilkan informasi terkait dengan kasus-kasus 
pembunuhan;

OR: Pengunaan operator akan menghasilkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan 
satu atau beberapa terma pencarian. Operator ini digunakan untuk mencari kemiripan 
dan sangat efektif untuk memperluas pencarian. Sebagai contoh, pencarian untuk ‘kondisi 
mental OR mens rea OR dengan maksud OR kelalaian” di dalam database Journal akan 
menghasilkan artikel-artikel terkait dengan kondisi mental yang disesuaikan dengan 
unsur-unsur dari sebuah perbuatan pidana;

NOT: penggunaan operator pencarian ini akan mengeluarkan terma/kata yang tidak 
dikehendaki. Sebagai contoh, ‘kondisi mental OR mens rea NOT kelalaian”, akan 
menghasilkan artikel terkait dengan pertanggungjawaban kriminal dihubungkan dengan 
niat jahat, tapi tidak terkait dengan kelalaian. Peneliti mungkin akan menemukan sejumlah 
besar bahan-bahan yang telah diterbitkan tentang isu kelalaian, namun peneliti dapat 
mengetahui tentang isu terkini tentang kelalaian, 

NEAR: Penggunaan operator ini akan menghasilkan sejumlah besar dokumen-dokumen 
terhadap satu terma spesifi k. Biasanya, peneliti dapat memperinci seberapa dekat kata 
yang digunakan, seperti 20 kata untuk. Sebagai contoh, ‘sebab-akibat’ adalah kata yang 
umum, sehingga penyempurnaan yag baik dari contoh di atas adalah ‘pembunuhan dan 
sebab-akibat NEAR death’ 

WILDCARDS A ‘wildcard’ membantu melakukan generalisasi dengan menempatkan 
beberapa contoh kata dan/atau angka. Operator yang paling umum digunakan adalah, 
sebagai berikut:

“*” menggantikan huruf atau angka apapun dan digunakan diakhir kata. Sebagai • 
contoh aborig* akan mencari kata-kata ‘aborigine’, ‘aborigines, ‘aboriginal, 
menambahkan kata-kata lain yang memiliki akar kata ‘aborig’, hal ini sering disebut 
simbol pemotongan;
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‘?’ menggantikan satu huruf apapun. Sebagai contoh, • wom?n, akan mencari kata-
kata terkait dengan woman dan women;

‘#’ akan menggantikan kata apapun. Sebagai Contoh, 144 CLR# akan terkait dengan • 
144 CLR 1, 144 CLR 35, 144 CLR 276, Etc. 

Sumber: Catrina Cook, et al, Laying Down The Law (2009)

19.2.1. Sistem Informasi Hukum Ketenagakerjaan ILO 

Situs web ILO  adalah sumber yang paling penting untuk mencari materi ILO dan juga 
menawarkan banyak informasi lain seperti undang-undang ketenagakerjaan nasional, 
berita-berita, statistik ketenagakerjaan, dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan. Karena situs web ILO mengandung banyak sekali informasi, navigasi 
dan penggunaan situs web secara efektif membutuhkan keahlian riset yang penting. 
Pendekatan umum pada situs web ILO adalah untuk membawakan informasi pada database 
yang difokuskan secara lebih tajam. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan 
penggunaan dari sumber-sumber yang lebih penting dari situs ILO. Seperti seluruh bagian 
situs web ILO, database ini secara umum dapat diakses dalam bahasa Inggris, Perancis, dan 
Spanyol.

 1. Perpustakaan ILO 

Halaman Perpustakaan ILO menawarkan informasi mengenai Perpustakaan ILO di Geneva 
dan juga akses terpusat pada sumber-sumber online ILO. Sumber-sumber yang tersedia 
termasuk lebih dari 30 database, Tesaurus ILO, riset dan panduan-panduan bertopik, serta 
layanan-layanan berita.

 2. NATLEX

Database NATLEX mengandung informasi mengenai tenaga kerja nasional, keamanan 
nasional, jaminan sosial, dan legislasi hak asasi manusia dari 196 negara. NATLEX 
memberikan sumber-sumber yang diatur oleh negara atau area hukum dan menawarkan 
fi tur pencarian lanjutan. Meski NATLEX sendiri dapat diakses dengan tiga bahasa resmi ILO  
(Inggris, Perancis, dan Spanyol), masing-masing sumber dibawakan hanya dalam satu dari 
tiga bahasa resmi. NATLEX dikelola oleh Departemen Statistik Tenaga Kerja Internasional 
ILO, yang berusaha untuk menyediakan sumber-sumber terbaru dengan teks yang lengkap. 
Meski demikian, ILO memperingati bahwa NATLEX tidak dimaksudkan untuk menggantikan 
konsultasi atas teks yang asli.

 3. ILOLex

ILOLex adalah database yang mengandung publikasi dari ILO  sendiri. Sebagai tambahan dari 
teks-teks mengenai konvensi dan rekomendasi ILO, ILOLEX menawarkan ratifi kasi informasi, 
Konstitusi ILO, Ringkasan (digest) dari Keputusan-keputusan Komite mengenai Kebebasan 
Berserikat, laporan-laporan komite, deklarasi-deklarasi, survei-survei, buku pegangan ILO 
mengenai prosedur, daftar komprehensif mengenai istilah-istilah yang didefi nisikan dalam 
standar ILO, dan informasi rinci mengenai setiap publikasi. Meskipun ILOLex memiliki 
informasi yang lebih banyak dari database-database ILO lainnya, situs ini diorganisasi 
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untuk membantu penggunanya dan fi tur pencarian tingkat lanjutan memungkinkan para 
pengguna untuk bernavigasi dengan mudah.

 4. Labordoc

Labordoc adalah database ILO  yang berkaitan dengan artikel-artikel jurnal yang 
berhubungan dengan pekerjaan. Labordoc menyediakan semua publikasi ILO, juga 
mencakup materi-materi yang berkaitan dengan kerja bersumber lebih dari 500 jurnal. 
Meskipun cakupan Labordoc komprehensif, tetapi tidak mencakup semuanya, karena 
artikel-artikel yang dimasukkan diseleksi terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, Labordoc berfokus 
pada koleksinya untuk materi-materi yang berkaitan dengan negara-negara berkembang 
dengan penekanan pada literatur empiris. Antarmuka dari situs-situs ini juga tersedia dalam 
bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol, meskipun koleksi-koleksi yang terdapat di dalamnya 
terdiri dari beragam bahasa dan para pengguna bisa membatasi pencarian berdasarkan 
bahasanya. Situs ini termasuk fi tur pencarian lanjutan yang memungkinkan para pengguna 
untuk membangun istilah-istilah pencarian Boolean , menetapkan batas, dan mencari 
berdasarkan bidang-bidangnya. 

 5. LABORSTA

LABORSTA menawarkan data statistik untuk 200 negara dan wilayah-wilayah yang diatur 
berdasarkan topik, negara, atau publikasi. Situs ini juga menyediakan defi nisi menyeluruh 
dan penjelasan atas terminologi yang relevan dan metodologinya. Pengguna juga bisa 
mengambl data dari beberapa negara secara bersamaan atau dapat memilih dari periode 
waktu yang diinginkan. Meskipun LABORSTA menawarkan data berjumlah besar, situs ini 
antarmuka yang mudah digunakan tetapi ramping dengan fi tur-fi tur yang relatif sedikit.

 6. TRAVAIL

Database TRAVAIL mengompilasi informasi mengenai hukum-hukum ketenagakerjaan dan 
persyaratan kerja. Situs ini juga menyediakan lembar informasi dan peta ilustratif yang 
bermanfaat. Ruang lingkup dari TRAVAIL terbatas pada hukum-hukum yang berkaitan 
dengan waktu kerja, upah minimum, dan perlindungan maternitas. Tidak seperti NATLEX, 
TRAVAIL merangkum informasi, tidak mengambil teks dari legislasi. Para pengguna bisa 
mencari dari subyeknya atau dari negaranya dan bisa memilih banyak negara untuk 
perbandingan secara cepat. TRAVAIL juga memberikan fungsi pencarian dasar.

 7. Triblex 

Triblex adalah database hukum kasus dari Mahkamah Administratif ILO  (ILO Administrative 
Tribunal). Triblex memungkinkan para penggunanya untuk mencari hukum kasus Mahkamah 
menurut sesi, organisasi atau kata kunci. Situs ini juga mengandung fi tur fungsi pencarian 
lanjutan yang memungkinkan para pengguna untuk mencari berdasarkan istilah, tanggal, 
organisasi, sesi, kata kunci, atau nomor pengadilan. Triblex juga menawarkan statuta-
statuta yang berlaku dan mengatur dalam Mahkamah Administratif. Karena meriset hukum 
kasus Mahkamah Administratif bisa cukup menantang bagi periset yang tidak mengenal 
situs ini dengan baik, satu dari fi tur Triblex yang paling berguna adalah bagian “Mengenai 
kami” yang mendalam. Bagian ini memberikan informasi penjelasan yang kaya mengenai 
Mahkamah, komposisinya, dan sejarahnya. Bagian ini juga memiliki fi tur halaman Pertanyaan 
yang Paling Sering Ditanyakan yang menawarkan ilustrasi secara cepat mengenai prosedur 
Mahkamah.
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 8. EPlex

EPLex meringkas hukum perlindungan ketenagakerjaan nasional yang mencakup lebih dari 
tujuh puluh negara, berfokus pada tujuh topik utama: sumber dana ruang lingkup regulasi, 
kontrak-kontrak kerja, persyaratan-persyaratan penting untuk pemutusan hubungan 
kerja, persyaratan prosedural untuk pemutusan hubungan kerja perorangan, pemutusan 
hubungan kerja kolektif karena alasan ekonomi, pesangon, dan jalan-jalan penyelesaian. 
Dari kategori-kategori utama tersebut, EPlex mengawasi lebih dari lima puluh variabel. 
Informasi ini dipresentasikan dalam format kuesioner yang seragam dengan referensi-
referensi yang relevan dengan legislasi tersebut. Para pengguna bisa mencari di EPlex 
berdasarkan negara atau topik. Format database yang praktis membuat navigasi mudah 
dan suportif, tetapi fi tur pencarian lanjutan juga memungkinkan para pengguna untuk 
menciptakan perbandingan-perbandingan yang sangat terspesialisasi. Para pengguna 
juga dapat mengunduh database EPlex dalam bentuk spreadsheet. EPlex diperbarui setiap 
tahun. 

 9. SafeWork Bookshelf 

Situs SafeWork Bookshelf ILO  mengandung empat sumber penting. Pertama, Ensiklopedia 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja ILO (ILO Encyclopedia of Occupational Health and Safety) 
menawarkan artikel-artikel mendalam mengenai bahaya dan kondisi kerja. Ensiklopedia ini 
diatur berdasarkan topik dalam 18 bagian dan dalam empat volume. Volume keempat berisi 
panduan-panduan berguna yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan ensiklopedia 
tersebut. Kedua, koleksi dari dari Kartu Keselamatan Bahan Kimia Internasional (International 
Chemical Safety Cards) yang menyajikan informasi kesehatan dan keselamatan mengenai 
sejumlah besar bahan-bahan kimia, yang diatur secara alfabetis. Ketiga, Safe Work Bookshelf 
mengompilasi Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi ILO yang berkaitan 
dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Terakhir, Kode Praktik ILO (ILO Codes of Practice) 
adalah panduan-panduan yang menawarkan rekomendasi-rekomendasi mengenai praktik-
praktik di beberapa topik pekerjaan. Kode-kode dipersiapkan oleh para ahli dan disetujui 
oleh Lembaga Pembuat Kebijakan. SafeWork Bookshelf sangat jelas terorganisasi dan 
mudah untuk dinavigasi. Fitur pencarian yang sederhana memungkinkan para pengguna 
untuk mencari istilah-istilah di dalam empat sumber secara bersamaan. Para pengguna 
juga bisa memasukkan artikel-artikel individu ke dalam format Microsoft Word.

 10. CISDoc

CISDoc adalah database dari informasi bibliografi  mengenai materi-materi kesehatan 
dan keselamatan kerja, termasuk regulasi, konvensi-konvensi ILO , buku-buku, dan artikel-
artikel jurnal. Karena CISDoc menawarkan hanya materi bibliografi , hasilnya adalah 
kutipan dan bukan dokumen dengan teks menyeluruh. CISDoc menggunakan antarmuka 
yang sederhana, tetapi situs tidak memiliki banyak fi tur dan bisa membingungkan. Menu 
bantuan (help) menjadi penting karena menjelaskan bidang-bidang dan fungsi pencarian 
Boolean . Hasil-hasil pencarian ditayangkan dalam jendela peramban (browser) yang baru 
dan para pengguna bisa menyesuaikan bagaimana hasilnya akan ditayangkan. Lebih jauh 
lagi, para pengguna bisa mendaftar dan menyimpan pertanyaan-pertanyaan mereka dan 
menayangkan kustomisasi (hasil penyesuaian). 
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19.2.2. Pengenalan Sistem Informasi Hukum di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa sistem informasi hukum terkemuka dan sering menjadi 
rujukan bagi para praktisi hukum, yakni, Hukumonline .com dan Direktori Putusan  Mahkamah 
Agung. Selain kedua sistem informasi tersebut, berbagai macam informasi hukum juga 
terdapat di website-website kementerian terkait. 

 1. Hukumonline .com (www.hukumonline.com)

Hukumonline .com adalah penyedia jasa informasi hukum komersial terlengkap yang ada 
pada saat ini di Indonesia. Database hukumonline.com mencakup di dalamnya database 
mengenai berita-berita hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 

Walaupun memiliki sifat komersial, hukumonline juga menyediakan jasa layanan informasi 
hukum gratis secara terbatas, terutama sekali, untuk berita-berita hukum dan peraturan 
perundang-undangan pada level undang-undang sampai dengan level peraturan 
pemerintah. Untuk peraturan yang lebih teknis dan detail hukumonline.com menarik biaya, 
melalui sistem langganan (subscription fee).

Dalam melakukan pencarian di dalam database hukumonline.com, pengguna dapat 
menggunakan beberapa pilihan metode, yakni, pencarian umum, pencarian peraturan 
berdasarkan hirarki perundang-undangan, pencarian peraturan berdasarkan kategori, 
pencarian putusan dan pencarian lanjutan.

Pencarian sederhana

Merupakan pencarian umum yang dilakukan dengan mengetikan kata kunci di dalam kotak 
pencarian. Hasil dari pencarian akan menyertakan peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan. Pada pencarian yang sangat umum, pencarian akan menghasilkan 
banyak hasil, dengan menampilkan 8 hasil pencarian pertama, yang untuk melihat hasil 
pencarian berikutnya dapat melakukan klik terhadap tombol bawah dengan indikasi tombol 
angka atau tombol sebelumnya dan sesudahnya. 

Hal ini dapat dilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar I : Kolom Pencarian Sederhana
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Gambar II : Hasil Pencarian, Tombol Sebelumnya, Angka dan Berikutnya merupakan 
tombol untuk melihat hasil pencarian di halaman selanjutnya.

Pencarian Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Kategori

Dalam mencari peraturan perundang-undangan, pengguna dapat menggunakan 
pendekatan kategori untuk menyempitkan hasil pencarian. Pada pendekatan ini, pencarian 
dibedakan antara pencarian peraturan dengan pencarian putusan. Pembedaan ini 
diindikasikan dengan tab yang ditampilkan di layar. Sebagai berikut:

Gambar III : Tampilan Pencarian Berdasarkan Kategori Tema.
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Dalam gambar di atas, dapat dilihat pada pojok kiri atas terdapat Tab peraturan dan 
putusan. Untuk mendapatkan informasi putusan atau peraturan, pengguna mengklik tab 
yang diinginkan.

Ketegori diorganisasikan ke dalam 35 tema hukum, yang pada masing-masing kategori jika 
di-klik salah satu folder tema akan muncul sub-kategori yang lebih spesifi k. Seperti dalam 
gambar berikut:

Gambar IV : Tampilan Kategori Peraturan Ketenagakerjaan dan Kategorinya

Pencarian Peraturan Berdasarkan Hirarki 

Salah satu metode pencarian peraturan perundang-undangan lainnya ialah pencarian 
berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai dengan 
peraturan teknis dan peraturan lama di era kolonial, yang terdiri dari 13 jenis peraturan 
perundang-undangan: 

Gambar V : Kotak Dialog Kategori Peraturan Berdasarkan Hirarki

Dalam masing-masing kategori terdapat beberapa sub ketegori yang mengandung 
informasi peraturan yang dimaksud. Sebagai contoh, peraturan menteri ketenagakerjaan 
merupakan bagian dari ketagori peraturan-peraturan tingkat pusat di bawah sub kategori 
kementerian.
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Gambar IV : Kotak Dialog Sub-Kategori Peraturan-Peraturan Tingkat Pusat di Sub-
Sub kategori kementerian

Pencarian Putusan 

Sistem pencarian putusan memiliki kesamaan dengan sistem pencarian peraturan 
perundang-undangan. Untuk mencari putusan, pada kotak dialog pencarian awal, klik tab 
putusan pada pojok kiri atas.

Gambar V : Kotak Dialog Awal Pencarian Putusan
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Di dalam tab putusan terdapat 3 (tiga) kategori utama, yakni, kompilasi perkara pilihan, 
lembaga dan topik. Dalam setiap kategori utama terdapat sub-sub kategori. Sebagai 
contoh, jika memilih pendekatan menggunakan topik, maka akan terdapat 9 sub kategori. 

Gambar VI : Kotak dialog putusan berdasarkan pendekatan topik.

Khusus untuk kategori perselisihan hubungan industrial maka termasuk ke dalam kategori 
topik perdata, bersama dengan 11 kategori topik perdata lainnya, sampai dengan tanggal 
11 April 2012, hukumoline baru memiliki 197 koleksi putusan PHI dengan berbagai macam 
ragam tema.

 

Gambar VII : Kotak Dialog Sub Kategori Perdata Untuk Perselisihan Hubungan 
Industrial
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Pencarian Lanjutan (Advance Search)

Pencarian lanjutan merupakan bentuk pencarian yang mencoba menggabungkan beberapa 
pendekatan atau kata kunci untuk memunculkan hasil pencarian yang lebih akurat 
dibandingkan dengan pencarian biasa. 

Pencarian lanjutan berada pada sudut kiri atas dari website, setelah pengguna melakukan 
pencarian biasa. Jika pengguna tidak puas dengan hasil pencarian biasa, maka dapat 
mengklik tombol pencarian lanjutan tersebut. 

Gambar VIII : Kotak Dialog Menunjukan Letak Tombol Pencarian Lanjutan

Sistem yang digunakan dalam pencarian lanjutan, menggabungkan beberapa teknik 
pilihan pencarian, yakni melalui kata kunci yang mengandung seluruh kata sama, kata 
kunci yang mengandung frasa persis dengan, mengandung paling tidak salah satu kata, 
tak mengandung kata/frasa, Nomor dan tahun. Pengguna dapat memilih menggunakan 
pendekatan pencarian tersebut di atas. 

Selain itu pengguna juga dapat menggunakan pendekatan peraturan dan putusan di 
dalam melakukan pencarian dengan memilih kategori putusan pada kotak dialog putusan 
ataupun peraturan. 
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Gambar IX : Kotak Dialog Pencarian Lanjutan

 2. Direktori Putusan  Mahkamah Agung (http://putusan.mahkamahagung.go.id/)

Direktori putusan mahkamah agung merupakan inisiatif dari Mahkamah Agung (MA) untuk 
menyediakan informasi peradilan, terutama, putusan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan 
akses terhadap informasi bagi para pencari keadilan ataupun masyarakat luas. Sampai 
tanggal 11 April 2012 berisikan lebih dari 30.845 putusan tingkat kasasi. Dengan perincian, 
Pengadilan Perdata sebanyak 11.456 putusan, Perdata Agama 1.333, Perdata Khusus 3.627, 
Pidana 7.003, Pidana Khusus 4.199, Pidana Militer 503, dan TUN 2724 putusan. Khusus 
untuk Peradilan Hubungan Industrial (PHI), yang merupakan sub-kategori perdata khusus. 
Putusan yang tersedia secara online mencapai 2311 putusan.

Direktori Putusan  menampilkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan 
pengadilan yang ada di bawahnya. Tampilan awal dari direktori putusan menampilkan 
putusan Mahkamah Agung sedangkan untuk putusan pengadilan lainnya dapat diakses 
dari menu navigasi ‘Semua Putusan > Pengadilan’ yang ada di menu bagian kanan.

Penelusuran putusan Mahkamah Agung yang tersimpan dalam bentuk database pada 
aplikasi Direktori Putusan  ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode navigasi 
hypertext dan metode pencarian (searching). 

Metode navigasi hypertext sifatnya terstruktur sehingga biasanya lebih membantu jika 
belum mengetahui secara rinci putusan apa yang anda butuhkan. Layaknya sebuah buku, 
metode ini adalah daftar isinya. Sedangkan metode pencarian (searching) sifatnya tidak 
terstruktur namun lebih rinci untuk menghasilkan pencarian informasi yang akurat. 
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 Navigasi Hypertext 

Penelusuran informasi putusan dengan metode navigasi hypertext yang lazim disebut 
browsing adalah penelusuran data terstruktur. Melalui metode ini pencarian putusan MA 
dalam situs ini dilakukan berdasarkan: 

1. Klasifi kasi Perkara

2. Tahun Putus

3. Tahun Register / Perkara didaftarkan

4. Tahun Putusan diupload

5. Pengadilan

Halaman depan Website Direktori Putusan  (lihat Gambar X) menampilkan seluruh jenis 
atau klasifi kasi perkara yang beberapa diantara memiliki sub-klasifi kas pula. Misalnya 
Anda ingin mencari putusan Desain Industri, maka Anda dapat memilih dengan mengklik 
klasifi kasi Perdata Khusus (lihat Gambar 2). Kemudian pilih sub-klasifi kasi Desain Industri, 
maka Anda akan diantar ke daftar putusan tentang Desain Industri (lihat Gambar 3). 

 Gambar X Halaman Depan Direktori Putusan 

Gambar XI: Klasifi kasi Pengadilan Khusus
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 Pencarian (Searching)

Penelusuran informasi putusan dengan metode pencarian (searching) komputer akan 
mencari kata yang dipilih di katalog maupun dokumen putusan. Mesin pencari sudah 
mendukung pencarian.

Setelah Anda memasukkan kata kunci dan menekan tombol cari, maka mesin pencari 
Direktori Putusan  akan mencari kata-kata tersebut di katalog maupun dokumen putusan 
yang ada. Jika Anda memasukkan lebih dari satu kata, maka mesin pencari akan mencari 
dan menampilkan katalog/dokumen yang memiliki semua kata-kata tersebut.

Pencarian canggih juga disediakan untuk pencarian putusan secara lebih spesifi k berdasarkan 
Anda akan mendapatkan hasil pencarian berupa daftar putusan.

Nomor Registrasi Perkara• 

Judul Putusan• 

Tahun Putus, Tahun Register Perkara dan Tahun Upload Perkara• 

Klasifi kasi dan Sub Klasifi kasi• 

Pengadilan• 

 Daftar Putusan

Daftar putusan ditampilkan 20 per halaman. Anda dapat mengetahui jumlah halaman dari 
kotak di sisi kiri bawah dan Anda dapat memilih halaman mana yang Anda inginkan. 

 Gambar XII: Hasil Penelusuran

 Katalog

Jika Anda memilih salah satu putusan, akan muncul katalog untuk putusan tersebut. Katalog 
menampilkan beberapa informasi penting secara singkat agar Anda dapat menilai apakah 
dokumen putusan yang terlampir pada katalog tersebut sesuai dengan keperluan Anda. 
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Gambar XIII: Informasi Katalog

Dokumen putusan dapat langsung Anda unduh (download) dengan mengklik judulnya di 
bagian bawah katalog. Sebaiknya Anda perhatikan ukuran fi le dokumen putusan yang tertera 
sebelum mengunduh (download) untuk memastikan koneksi internet Anda mencukupi. 

 Dokumen Putusan

Dokumen putusan yang ditampilkan di sini terdiri dari tiga jenis. 

Pertama•  dokumen putusan cetak yang dipindai (scan). Ukuran fi le jenis dokumen 
ini cukup besar, tergantung tebal putusan, mulai 200 kilobyte, hingga lebih dari 10 
megabyte karena dokumen jenis ini disimpan berupa image. 

Kedua• , dokumen putusan yang dari awalnya sudah berbentuk fi le elektronik, biasanya 
putusannya relatif masih baru. File jenis dokumen ini relatif lebih kecil sehingga cepat 
mengunduhnya. Karena berupa teks, maka dapat melakukan full text search atas 
putusan jenis ini.
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Ketiga• , setiap dokumen putusan juga disediakan dalam format zip yang sudah 
dikompresi, hal ini bertujuan untuk mempermudah proses unduh (download) dokumen 
putusan terutama bagi yang menggunakan akses internet dengan kecepatan rendah. 

19.3. Analisis dan Penalaran Hukum

Penalaran hukum merupakan cabang dari penalaran praktis yang memiliki fungsi membantu 
pengacara atau ahli hukum menggunakan penalaran mereka di dalam memutuskan 
bagaimana sebaiknya untuk menerapkan sebuah hukum di dalam sebuah situasi ataupun 
pilihan. Penalaran hukum menekankan proses menimbang fakta-fakta dan hukum yang 
akan digunakan di dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum atau situasi hukum. Bagi 
hakim, penalaran atau analisis hukum adalah langkah penting di dalam membuat sebuah 
keputusan yang tepat. Secara hukum, hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan 
yang cukup di dalam menilai sebuah kasus dihadapannya. Dalam konteks memberikan 
pertimbangan hukum inilah, penalaran hukum berperan penting dalam membantu hakim 
untuk memberikan putusan dengan pertimbangan yang cukup.362

Terdapat 3 (tiga) defi nisi yang dapat diberikan bagi penalaran hukum: (a). Penalaran ialah 
untuk mengkontekstualisasi isi dari sebuah peraturan perundang-undangan terkait dengan 
isu-isu tertentu, (b) penalaran terhadap isi dari sebuah peraturan perundang-undnagan 
untuk diterapkan dalam putusan pengadilan di dalam menyelesaikan persoalan hukum 
di dalam sebuah kasus. Dan (c) penalaran mengenai keputusan yang harus diambil oleh 
pengadilan, berikut pertimbangan-pertimbangannya.363

Di dalam melakukan penalaran hukum, 2 (dua) aspek yang terpenting untuk dinilai adalah, 
melakukan penilaian terhadap fakta dan penilaian terhadap hukum. Kesalahan paling 
umum dilakukan oleh hakim-hakim di Indonesia ialah membalik proses yang ada, yakni, 
melakukan pemilihan hukum terlebih dahulu yang kemudian baru diterapkan ke dalam fakta. 
Sehingga, terkadang antara pertimbangan fakta dan hukum yang digunakan seringkali 
menjadi tidak tepat. Oleh karenanya, sangatlah penting bagi hakim untuk meluruskan 
faktanya terlebih dahulu, baru kemudian mendiskusikan hukum yang akan digunakan. Di 
dalam melakukan penilaian terhadap fakta, hakim dapat menggunkan pendekatan SHARP. 
SHARP merupakan kependekan dari Subject/Situation, Harm, Actors Involve, Remedy/Relief 
dan Policy Consideration. 

Subject/Situation Matters (analisis masalah)

Langkah pertama di dalam membuat putusan hukum yang baik, ialah hakim harus 
melakukan penilaian terhadap situasi dan persoalan subtantif terhadap fakta-fakta terkait 
dengan kasus. Di dalam tahapan ini hakim diharuskan untuk mengamati situasi yang 
terjadi terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi. Hal ini akan menjadi dasar bagi 
analisis yang lebih detail terhadap fakta, yang akan dilakukan bagi tahapan selanjutnya dari 

362 Supreme Court Circular Letter No: 03 Year 1974 Tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan

363 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Intepretation and Coherence in Legal Reasonnig, http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-
interpret/ diunduh pada 25 October 2011
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analisis SHARP. Di dalam sengketa hubungan industrial, pada tahapan ini sangat penting 
untuk menilai apakah sengketa ini masuk ke dalam sengketa kepentingan, sengketa hak, 
Pemutusan Hubungan Kerja, atau sengketa antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Harm (kerugian)

Analisis kerugian merupakan isu utama dari banyak sengketa hubungan industrial. Di 
dalam memutuskan sengketa hukum, sangatlah penting untuk mengidentifi kasi secara 
tepat kerugian yang diderita oleh para pihak. Sebagai contoh, di dalam sengketa hubungan 
industrial, hal yang penting adalah menilai akibat dari tindakan pengusaha terhadap 
pelanggaran hak pekerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja, dan sebaliknya 
pelanggaran oleh pekerja dan dampaknya kepada aktivitas produksi perusahaan, hal ini 
penting untuk memberikan kompensasi yang wajar dan layak bagi pekerja/perusahaan.

Actors Involved (pihak yang terlibat)

Hal yang juga penting bagi hakim ialah untuk melihat aktor-aktor yang terlibat di dalam 
situasi/persoalan tersebut, dan peran yang dimainkan oleh mereka, serta apakah terdapat 
kekhususan-kekhususan hukum dari entitas aktor tersebut. Sebagai contoh, sengketa 
hubungan industrial yang terkait dengan kepailitan dapat melibatkan banyak pihak, di mana 
pihak-pihak tertentu memiliki kekhususan terkait dengan undang-undang kepailitan.

Remedy/Relief (Kompensasi)   

Pada tahapan ini fakta-fakta yang ada terkait dengan kerugian didiskusikan. Hakim harus 
selalu mempertimbangkan berbagai cara untuk menganti atau mengkompensasi kerugian 
dari para pihak sekaligus tuntutan dari pihak. Di dalam sengketa PHK, terdapat beberapa 
bentuk-bentuk kompensasi, yang dapat diminta, yakni, pembayaran uang pesangon, 
kompensasi atau mempekerjakan kembali. 

Policy Consideration (Dampak terhadap Kebijakan Publik)

Isi dan penerapan peraturan perundang-undangan terkadang dapat memberikan pengaruh 
pada kebijakan publik secara umum. Oleh karenanya, memperhitungkan dampak dari 
sebuah keputusan hakim terhadap kebijakan publik harus juga menjadi pertimbangan 
hakim dalam memutus. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta di luar 
fakta yang disajikan. Hakim Hubungan Industrial harus juga memperhitungkan dampaknya 
terhadap situasi ekonomi dari negara atau dampaknya terhadap pekerja secara umum. 

Pengunaan pendekatan SHARP harus digunakan dalam konteksnya, tidak semua point-
point tersebut di atas dapat diterapkan di dalam menganalisis sebuah kasus. Namun, 
setidaknya pendekatan SHARP dapat digunakan sebagai perangkat logika di dalam 
melakukan penalaran hukum. 

Setelah melakukan fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan SHARP, langkah 
selanjutnya bagi hakim adalah untuk menentukan hukum mana yang digunakan untuk 
diterapkan pada situasi persoalan hukum. Proses penalaran ini merupakan proses penalaran 
deduktif, di mana hakim diharuskan untuk memilih penyelesaian hukum yang tepat untuk 
diterapkan di dalam proses tersebut, di mana faktanya telah terlebih dahulu dinilai dengan 
menggunakan pendekatan SHARP. 
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Di dalam penerapan hukum, diskursus yang terjadi sangatlah terkait dengan fungsi hakim 
di dalam melakukan penemuan hukum, jika terjadi ketidakjelasan atau pemaknaan yang 
membingungkan dari hukum. Terlebih lagi, hakim harus melakukan penemuan hukum, 
jika hukum tidak memberikan penjelasan atau pengaturan terhadap persoalan yang ada. 
Prof.Dr. H. Abdul Manan membedakan 2 (dua) level aktivitas penalaran: pertama adalah 
penalaran pada level penafsiran dan kedua penalaran dalam melakukan konstruksi logika 
hukum (konstruksi hukum).364 Perbedaan keduanya terletak pada aktivitas penalaran yang 
dilakukan, intepretasi hanya merupakan bentuk penalaran yang mendefi nisikan kata di dalam 
peraturan perundang-undangan, di mana konstruksi hukum adalah aktivitas penalaran 
untuk menyelesaikan persoalan atau mengklarifi kasi formulasi dari suatu pengaturan 
dalam peraturan perundang-undangan, serta memecahkan persoalan ketidakpastian yang 
terkandung di dalamnya dalam memecahkan suatu kasus.365 

Terdapat beberapa metode di dalam melakukan intepretasi, sebagai berikut:366  

1.  Metode penafsiran subtantif

 Dalam metode ini hakim menerapkan suatu teks ke dalam kasus konkret dengan 
menggunakan silogisme sebagai alat, sebelum memasuki penalaran yang lebih 
kompleks.

2.  Penafsiran berdasarkan Struktur dan Tata Bahasa 

 Peraturan perundang-undangan ini distrukturkan ke dalam struktur bahasa pada 
umumnya, demikian pula putusan hakim. Oleh karenanya, untuk menentukan arti kata 
dari makna yang tidak jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maka 
penafsiran dengan menggunakan aturan tata bahasa dibutuhkan, untuk menjelaskan 
posisi subjek dan objek dalam formulasi suatu kalimat perundang-undangan. Dengan 
kata lain, penafsiran gramatikal digunakan untuk melakukan standarisasi terhadap 
struktur bahasa perundang-undangan yang terkadang ambigu, seperti, ketidakjelasan 
subjek, objek dan predikat dalam sebuah rumusan kalimat.

3.  Intepretasi sistematis.

 Intepretasi sistematis dilakukan dengan cara menggabungkan antara dua pengaturan 
atau lebih di dalam satu sistem hukum. Di dalam metode ini, peraturan perundang-
undangan dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana penafsiran satu kata 
dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan kata dalam 
pengaturan di perundang-undangan lainnya.

4.  Penafsiran Sejarah

 Penafi ran sejarah menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan kondisi 
kesejarahaan terkait dengan suatu peristiwa, yang menjadi dasar lahirnya suatu 
peraturan perundang-undangan. Di dalam praktek peradilan, penafsiran sejarah dapat 
di bedakan antara penafsiran sejarah terhadap suatu persitiwa tertentu terhadap 
sebuah undang-undang atau sejarah hukum dalam konteks keseluruhan.

364 Achmad Ali in Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di 
Peradilan Agama, 5-17 <rakernas.mahkamahagung.go.id/index.php/rakernas-2010/peradilan-agama%3Fdownload%3D9%253Ape
nemuan-hukum-oleh-hakim-h-abdul-manan>, diunduh pada 25 October 2011

365  Ibid, 7-8

366  Ibid, 5
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 Penafsiran sejarah mencari tujuan dari pembuat undang-undang, dalam merumuskan 
sebuah hukum, di mana penafsiran sejarah dalam sistem hukum mencari fungsi spesifi k 
sebuah konsep hukum dalam garis pemikiran hukum yang berkembang.

5.  Penafsiran Sosiologis atau Telelologis

 Penafsiran ini menerapkan makna dari undang-undang dan menghubungkannya 
dengan tujuan dari masyarakat kontemporer, di dalam metode penafsiran ini hakim 
melakukan penafsiran hukum berdasarkan maksud dari undang-undang, yang 
menekankan pada tujuan dari pembuatan undang-undang, dan tidak menafsirkannya 
dalam kata per kata. Hal ini untuk memberikan pengertian baru agar hukum selalu 
relevan dengan keadaan dan tujuan berdasarkan kondisi kekinian masyarakat. 

6.  Metode Perbandingan

 Metode penafsiran perbandingan merupakan metode yang membandingkan antara 
pengaturan di wilayah hukum (negara lain) tertentu dengan pengaturan dengan 
wilayah hukum di tempat lain (negara lain), namun dalam isu pengaturan yang sama. 

7.  Penafsiran Terbatas/Restriktif

 Penafsiran terbatas/restriktif ialah penafsiran yang menjelaskan, di dalam menentukan 
ruang lingkup berlakunya sebuah perundang-undangan. Penafsiran terbatas 
dimaksudkan untuk membatasi keberlakuan perundang-undangan sesuai dengan 
pengertian dalam struktur ketatabahasaan. Bentuk penafsiran ini biasanya dilakukan di 
dalam bidang hukum pidana, namun demikian, beberapa yurisprudensi menunjukan 
kecenderungan untuk memperluas pengertian undang-undang sebagai lawan dari 
penafsiran terbatas.

8.  Penafsiran Extensif.

 Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang cenderung untuk memperluas 
keberlakuan sebuah perundang-undangan dari makna awalnya yang didasarkan pada 
penafsiran ketatabahasaan.

9.  Penfasiran Furutistik

 Penafsiran futuristik adalah penafsiran yang mengantipasi pemberlakuan sebuah 
perundang-undangan, yang belum diundangkan namun memiliki tingkat kemungkinan 
yang tinggi bahwa undang-undang tersebut akan diundangkan. Biasanya, hakim akan 
merujuk pada sebuah rancangan undang-undang.

Adapun aktivitas penalaran kedua ialah konstruksi hukum, pada proses penalaran ini 
ditujukan untuk memecahkan persoalan di mana hukum tidak bisa memberikan jawaban 
atau terlihat jelas dan gamang dalam menyelesaikan persoalannya.367 Terdapat 3 (tiga) 
persyaratan bagi hakim dalam melakukan persoalan-persoalan hukum tersebut. pertama, 
konstruksi hukum harus di dalam batas-batas hukum yang berlaku. Kedua, konstruksi hukum 
tidak boleh memiliki kontradiksi logika. Ketiga, konstruksi hukum haruslah elegan, putusan 
tidak boleh terlihat seperti putusan hukum yang sewenang-wenang atau didasarkan pada 
penalaran yang tidak kuat, konstruksi hukum harus dilakukan untuk memberikan kejelasan 
bagi penerapan sebuah peraturan. Sehingga, dia tidak terlihat seperti membentuk hukum 
baru. Kegunaan dari konstruksi hukum agar hakim dalam membuat putusan dapat adil dan 

367 Ibid, 7
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berguna.368 Adapun metode dari konstruksi hukum adalah sebagai berikut:369

1.  Metode Analogi

 Metode ini digunakan, jika hakim harus menerapkan hukum kepada fakta, yang 
pengaturannya tidak dilakukan secara jelas, namun memiliki fakta tersebut memiliki 
kesamaan secara subtansial dengan fakta yang diatur di dalam peraturan perundang-
undangan.

2.  Metode Argumentum a’contario

 Metode ini digunakan jika hukum telah mengatur pada fakta tertentu, berarti bahwa 
hukum hanyalah mengatur pada fakta-fakta tersebut. Sehingga fakta-fakta di luar 
hukum tersebut, walaupun terdapat persamaan namun terdapat terdapat perbedaan, 
tidak dapat diterapkan dengan hukum tersebut. Pada penerapan metode ini berlaku 
logika negatif terhadap premis yang berlawanan. Sebagai contoh, di dalam hukum 
perkawinan, Pria tidak memiliki masa iddah, sedangkan wanita memiliki masa iddah. 
Berbeda dengan analogi yang menitikberatkan pada persamaan karakteristik dari fakta, 
pada argumentum a’contario argumentasi ini dibangun pada perbedaan karakteristik 
dari fakta. 

3.  Pengkonkretan Hukum (rechtsvervijnings)

 Pada dasarnya, konstruksi hukum ini ialah untuk mengkonretkan bahasa umum dari 
suatu peraturan perundang-undangan kepada peristiwa-peristiwa konkret. Dalam 
konteks ini, pengecualian atau deviasi dari norma umum dimungkinkan untuk 
mencapai keadilan. Sebagai contoh, di dalam formulasi bahasa 1365 KUHPerdata yang 
luas dalam menyebutkan tanggungjawab pelanggar. Di dalam penerapan terhadap 
kasus konkret, hakim harus juga mempertimbangkan apakah terdapat kontribusi dari 
korban terhadap kerugian yang ditimbulkan, jika kontribusi tersebut muncul maka 
kerugian tersebut juga harus dibayar berdasarkan pada prinsip proposionalitas. 

4.  Fiksi Hukum

 Fiksi hukum ialah metode yang didasarkan pada ungkapan latin “in dubio pro reo”. 
Prinsip ini mendasarkan diri bahwa masyarakat mengetahui hukum. Di dalam fi ksi 
hukum, para pembuat undang-undang mengetahui bahwa beberapa realitas hukum 
terkadang tidak sesuai dengan perkembangan atau realitas yang ada. Metode ini 
menurut Satjipto Rahardjo, hal tersebut memiliki fungsi untuk menciptakan stabilitas 
dan mengisi kevakuman hukum. Fiksi hukum adalah metode untuk mendefi nisikan fakta 
baru, yang kemudian dikonstruksikan di dalam personalitas hukum atau menjadi realitas 
hukum. Bagi hakim, fi ksi hukum sangat berguna untuk menyelesaikan perkembangan 
terbaru di masyarakat, yang belum diatur oleh hukum. Namun demikian, Apeldoorn 
memperingatkan aspek negatif dari penggunaan metode ini, yang berpotensi dapat 
menyebabkan kesewenang-wenangan hakim di dalam membuat keputusan. Oleh 
karenanya, Apeldoorn menyatakan bahwa cara terbaik dalam menghadapi persoalan 
masyarakat terbaru ialah dengan menciptakan hukum yang dibentuk oleh pembuat 
undang-undang.370 

368 Ibid 

369  Ibid, 9 - 12

370  LJ. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Pradnja Paramita: Jakarta), 1968, 330
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Kotak : Fungsi hakim dalam menemukan hukum

Terdapat 2 (dua) aliran pemikiran yang bertentangan, terkait dengan peran hakim 
dalam penemuan hukum. Aliran pertama berpendapat bahwa hakim memiliki fungsi 
terbatas, yakni hanya menerapkan peraturan hukum. Prespektif ini didasari pada 
gagasan pemisahan kekuasaan oleh Montesquie. Hakim hanya memiliki peran untuk 
menerapkan hukum, di mana fungsi membuat hukum merupakan peran dan kewenangan 
dari legislatif. Di dalam adagiumnya, Montesquie menyatakan “les judge de la nation 
ne sont que la bouche qui prononce les paroles de loi”. Sebagai tambahan, gagasan ini 
juga berakar pada kepercayaan bahwa kodifi kasi dapat menyelesaikan semua persoalan 
hukum di masyarakat. Gerakan kodifi kasi menganggap bahwa seiring dengan telah 
dikodifi kasikannya hukum pidana dan perdata ke dalam sebuah buku, maka semua 
solusi terhadap persoalan hukum dapat diketemukan di dalam buku kodifi kasi tersebut. 
Oleh karenanya, tugas hakim hanyalah untuk menerapkan hukum-hukum tersebut. 
Undang-undang merupakan sumber yang paling legitimate. Sehingga, hakim hanya 
dituntut untuk menerapkan hukum tersebut secara logis terhadap fakta, tanpa harus 
mempertimbangkan hal-hal lain. Di dalam ungkapan Apeldoorn, ‘tugas hakim hanya 
untuk melakukan subsumsptie (penyimpulan) dari peraturan perundang-undangan ke 
dalam keputusannya’. 

Paham yang berlawanan di dalam penemuan hukum adalah aliran hukum bebas (vrij 
rechtsvinding). Prespektif ini menolak pandangan bahwa kodifi kasi telah menyelesaikan 
semua persoalan hukum yang ada di masyarakat. Pandangan ini menilai bahwa 
mereduksi peran hakim hanya sebagai mesin logika pada akhirnya dapat menciptakan 
ketidakadilan di masyarakat. Hukum perlu dikontekstualisasikan dan digali dari nilai-
nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Namundemikian, aliran ini terbagi menjadi 
2 (dua), yang saling bertentangan, di mana prespektif yang satu cenderung untuk 
memberikan kebebasan penuh bagi hakim untuk memutuskan suatu kasus, tanpa adanya 
batasan, dan hakim memutuskan kasus berdasarkan temuannya sendiri terhadap hukum 
yang ada di masyarakat, di mana pada pandangan yang berbeda hakim hanya memiliki 
kebebasan namun hakim masih harus mengikuti yang diciptakan oleh pemerintah.

Sumber: Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, 308-314 
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19.4. Peran Yurisprudensi & Filsafat Hukum

Di dalam membuat keputusan, para hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan 
secara seksama dan mendalam. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang esensial 
di dalam sebuah putusan hakim. Di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal tersebut menyebutkan kewajiban bagi 
hakim untuk memberikan pertimbangan dan pendapat secara tertulis terhadap kasus yang 
diperiksa, pertimbangan tersebut menjadi bagian yang integral dari keputusan.

Kotak : SEMA Nomor 03 Tahun 1974 Hakim Harus Memberikan Keputusan Yang Cukup

“Putusan Hakim, yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup, membingungkan, 
sulit untuk dipahami atau tidak konsisten, dapat dikatakan melanggar hukum acara. 
Oleh karenanya, putusan hakim tersebut dapat dibatalkan pada tingkatan Peninjauan 
Kembali oleh Mahkamah Agung.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 PK/Pdt/2010 

Tujuan dari adanya pertimbangan dalam putusan merupakan bagian penting dari 
pertanggungjawaban hakim di dalam putusannya. Dari putusan hakim, para pihak dan 
pengamat luar dapat menilai kualitas dari argumentasi hakim dalam mengambil keputusan. 
Pertimbangan tersebut setidaknya harus memuat 2 (dua) aspek penting, yakni, fakta dari 
kasus dan penerapa hukum. Di dalam rangka membuat keputusan hakim harus memiliki 
sudut pandang di dalam menimbang fakta dan hukum. Terdapat 2 (dua) sudut pandang 
yang dapat digunakan di dalam membuat putusan. Pertama yurisprudensi, dengan 
membaca putusan-putusan terdahulu. Kedua, melalui fi safat hukum. 

Di dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan yurisprudensi (precedent) berbeda 
dengan negara-negara yang mengadopsi sistem common law. kekuatan mengikat dari 
yurisprudensi adalah tidak semengikat dari putusan hakim di sistem hukum common law. 
Kedudukan yurisprudensi di dalam hukum Indonesia hanya memiliki kekuatan mengikat 
persuasif, di mana yurisprudensi tidaklah mutlak mengikat hakim, namun hakim diharapkan 
untuk dapat menghormati dan memperhatikan pertimbangan hakim terdahulu. Jika salah 
satu pihak mendasarkan argumentasinya terhadap yurisprudensi, melahirkan kewajiban 
moral bagi hakim untuk mempertimbangkan yurisprudensi secara seksama dan membuat 
pembedaan-pembedaan antar fakta dan hukum dari yurisprudensi yang disajikan, bilamana 
hakim ingin mengenyampingkan yurisprudensi. 

Secara teoritis, terdapat 2 (dua) konsep terkait dengan yurisprudensi di Indonesia, yakni 
yurisprudensi tetap dan putusan penting. Yurisprudensi tetap ialah setiap putusan yang 
memiliki status hukum secara fi nal dan mengikat (berkekuata hukum tetap, yang memiliki 
nilai sebagai yurisprudensi. Jenis putusan ini telah secara luas diterima dan telah secara 
konsisten diikuti oleh para hakim di Indonesia.371 Sebagai contoh, banyak hakim di Indonesia 
telah memberikan penafsiran secara luas kepada kata “barang” di dalam Pasal 293 KUHP 
yang dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.372  

371 Aria Suyudi, et.al, Op Cit

372  Antonius Sudirman, Hakim dan Putusan Hakim: Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar, Magirster Ilmu Hukum, 
Universitas Diponegoro (1999), 173
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Putusan penting ialah putusan pengadilan yang menaruh landasan bagi penerapan hukum 
kepada persoalan baru dan kondisi yang timbul. Putusan penting ini sangat potensial untuk 
menjadi yurisprudensi tetap, jika diikuti oleh hakim lainnya. 

Sudut pandang kedua adalah teori hukum. Fungsi dari teori hukum ialah untuk membantu 
hakim di dalam melihat persoalan dalam level perspektif yang tinggi/abstrak, terutama, di 
dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang bisa dijadikan untuk membuat putusan 
hakim yang secara moral tepat dan adil. Pada umumnya, terdapat 4 (empat) aliran hukum 
yang seringkali diajarkan atau digunakan di Indonesia.

Teori Hukum pada Masa Yunani dan Romawi373

Pada masa ini, teori yang dikembangkan didasarkan pada buah pikir dari 2 fi lusuf terkenal 
pada masa itu, yakni Plato dan Aristotle. Mereka mendiskusikan secara mendalam terkait 
ide antara hukum dan keadilan. Bagi Plato, ide tentang keadilan terkait dengan peran 
seseorang di dalam dunia ini. Hal yang dianggap adil adalah bila seseorang melaksanakan 
peran dari masing-masing di dalam dunia ini. Menurut Plato, kondisi ideal masyarakat ialah 
ketika semua orang fokus di dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing, tanpa 
melanggar hak atau kepentingan orang lain. Di dalam The Republic, Plato tidak mempercayai 
bahwa hukum tertulis harus mengikat bagi hakim di dalam membuat putusan. Plato lebih 
mempercayai kualitas kepribadian dari hakim, yang baik, jujur dan terpelajar sebagai faktor 
dalam mencapai putusan yang baik. Pada tahap akhir kehidupannya, Plato menyadari 
bahwa hal tersebut adalah sangat sulit, dikarenakan sangat jarang orang yang memiliki 
kualitas karakter ideal tersebut. Kemudian, dia merevisi pandangannya dalam bukunya The 
Laws yang menyatakan bahwa hukum tertulis haruslah menjadi acuan bagi masyarakat. 

Sementara itu Aritsotle melihat hukum sebagai alat bagi akal (instrumen of reason). Bahwa 
akal-lah yang seharusnya menjadi acuan bagi hukum, di dalam menciptakan equity (adil 
dan tidak memihak). Menurut Aristotle, ketidakadilan ditimbulkan oleh bahasa umum yang 
diformulasikan ke dalam bahasa Undang-undang, tugas hakim adalah untuk menerapkan 
bahasa umum tersebut ke dalam kasus konkret, dengan memperlakukan bahwa setiap 
kasus adalah unik dan harus memutus berdasarkan keunikan tersebut, tindakan hakim 
adalah tindakan equity (adil dan tidak memihak). Kontribusi lainnya dari pemikiran Aristotle 
adalah penggolongan jenis-jenis keadilan. Aristotle membagi keadilan ke dalam 2 (dua) 
kategori, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif terkait dengan 
distribusi kekayaan dan penghormatan terkait dengan peran dari masing-masing individu. 
Aristotle berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama haruslah 
terperlakukan secara setara. Hal ini direfl eksikan ke dalam ungkapan latin “Honeste vivere, 
alterum non laedre, suum cuique tribuere” (Hiduplah dengan terhormat, jangan menganggu 
hak dan kepentingan orang lain, berikanlah apa yang orang lain berhak atasnya). Keadilan 
kuratif memberikan standar umum mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu. 
Setiap pelanggaran terhadap standar tersebut, haruslah meminta konsekuensi terhadap 
kerusakan yang dilakukan. Hukum pidana mengkoreksi orang yang melakukan pelanggaran 
pidana, hukum perdata mengembalikan kerugian dari seseorang akibat perilaku orang lain. 
Standar yang diterapkan haruslah setara dan adil.

373 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Jakarta), 1982, 255-260
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Teori Hukum Alam374  

Teori selanjutnya adalah teori hukum alam. Teori hukum terbagi ke dalam 2 (dua) klasifi kasi. 
Pertama, hukum alam mencoba memberikan resep bagi hukum yang dapat diterima secara 
universal. Jenis teori hukum ala mini merupakan hukum alam sebagai subtansi. Kedua, 
hukum alam ialah untuk menemukan metode dalam menciptakan hukum yang dapat 
diterima sebagai universal. Sehingga, teori ini hanya mencoba untuk memberikan petunjuk 
bagamana untuk menciptakan hukum alam yang dapat diterima secara universal, namun 
tidak mencoba merumuskan norma hukum alam yang universal. Jenis teori hukum alam 
ini sering disebut sebagai hukum alam sebagai metode. Thomas Aquinas merupakan salah 
satu pemikir utama di dalam teori hukum alam. Dia membagi hukum menjadi 4 (empat) 
kategori), yakni, lex aeterna (hukum tuhan), lex naturalis (hukum alam), lex divina (hukum 
agama) dan lex humane (hukum manusia).

Thomas Aquinas juga berkontribusi terhadap ide akan keadilan. Dia membagi keadilah ke 
dalam 2 (dua) kategori, yakni, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif 
mengalokasikan kekayaan secara proposional. Keadilan komutatif terkait dengan hubungan 
antara satu individu dengan indivdu lainnya serta konsekuensi hukum jika individu lainnya 
melanggar hak dari individu lainnya. 

Positivism and Utilitarianism375 

Positivism dan utilitarianism ialah teori yang muncul pada abad ke -15. HLA. Hart, seorang 
ahli hukum ternama dan pendukung positivism, memandang hukum sebagai berikut:

a. Hukum adalah ketertiban;

b. Menganalisis konsep-konsep hukum merupakan aktivitas yang berharga. Terdapat 
perbedaan subtansial antara melakukan analisis hukum dan analisis dalam ilmu sosial 
lainnya, seperti, sosiologi atau sejarah;

c. Setiap putusan hukum dapat dideduksikan secara logika dari peraturan perundang-
undangan yang ada sebelumnya, tanpa harus menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan 
ataupun moralitas;

d. Penilaian moral tidak dapat ditegakan dan dipertahankan melalui penalaran rasional, 
karena moral tidak bisa dibuktikan atau di uji; dan

e. Hukum merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh penguasa, yang harus 
dipisahkan dengan hukum yang dikehendaki (ius constituendum).

Positivism mengenyampingkan sumber-sumber lain, kecuali hukum yang dibuat oleh 
penguasa. Tokoh lainnya di dalam aliran hukum ini adalah Jeremy Bentham, namun Bentham 
sangatlah terkait erat dengan utilitairnism daripada postivism. Salah satu kontribusi terbesar 
dari Bentham bagi pemikiran hukum adalah idenya tentang hukum pidana, terutama, teori 
pemidanaan. Bentham berpendapat, didasarkan pada ide utilitarianism, yang menyatakan 
bahwa tindakan manusia didasarkan pada penghindaraan dari kesusahaan/kesakitan dan 
berusaha memperoleh kebahagian terbesar. Untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan 
manusia, hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat menciptakan 

374 Ibid, 260-267

375  Ibid, 272-276
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kebahagian atau tidak. Penghukuman haruslah secara spesifi k untuk setiap kejahatan dan 
hukuman tidak boleh diberikan di luar batas untuk mencegah kejahatan tersebut terulang 
kembali di kemudian hari. Tujuan akhir dari hukum adalah untuk menciptakan kebahagian 
bagi sekelompok besar masyarakat.

Teori Hukum Murni376 

Teori hukum murni merupakan pengembangan lebih lanjut dari positivism abad ke-15. Salah 
satu pendukung utamanya adalah Hans Kelsen. Teori hukum murni dapat dianggap sebagai 
bentuk pemberontakan terhadap pengaruh ideologi kepada hukum. Kelsen berpendapat 
bahwa hukum seharusnya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa itu 
hukum, bukan mengenai apa hukum seharusnya. Oleh karenanya, Kelsen menolak untuk 
mencantumkan diskursus tentang keadilan ke dalam hukum, karena keadilan, menurut 
Kelsen, merupakan konsep abstrak yang bergantung pada ideologi, yang dapat berbeda dari 
orang ke orang. Sebagai contoh, ide tentang keadilan bagi kaum pekerja dapat berpotensi 
untuk dipengaruhi ideologi Marxist, sedangkan para pengusaha dapat dipengaruhi oleh 
ide keadilan menurut kapitalisme. Lebih lanjut, Kelsen berpendapat bahwa ide keadilan dari 
masyarakat terkadang rancu, dikarenakan tidak dapat memberikan pengertian mengenai 
batasan terhadap konsep keadilan, alhasil hal tersebut sering menimbulkan situasi yang 
kontradiktif. Keadilan tidak bisa dilepaskan dari keinginan dan tindakan sesorang. Keadilan 
sebagai konsep adalah irasional karena penuh dengan kontradiksi. 

Prinsip-prinsip dari teori hukum murni dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tujuan umum dari hukum, seperti displin ilmu lainnya, adalah untuk mereduksi 
kebingungan dan menciptakan kesatuan;

b. Teori hukum murni adalah ilmu pasti; hukum tidak terkait dengan kehendak dan 
keinginan. Hukum adalah ilmu tentang kepastian dari hukum yang berlaku, bukan 
hukum yang seharusnya;

c. Hukum adalah ilmu tentang keharusan, bukan ilmu alam;

d. Sebagai sebuah teori norma, teori hukum tidak berurusan dengan efektivitas dari 
norma hukum;

e. Teori hukum adalah formal, yang memiliki metodologi secara spesifi k; dan

f. Hubungan antara teori hukum dengan hukum yang berlaku adalah hubungan antara 
hukum yang mungkin berlaku dengan hukum yang ada. 

Pendekatan Sosiologis377

Teori-teori tersebut di atas dapat diklasifi kasikan sebagai teori formal tentang hukum, yang 
berfokus pada struktur formal dari hukum. Pendekatan sosiologis mendeskripsikan isi dari 
hukum dan aplikasi serta implikasi dari hukum tersebut. Pendekatan sosiologis merubah 
studi tentang hukum dari yang berfokus pada konsepsi abstrak dan ideologis, menjadi lebih 
empirik yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu tokoh 
terkemuka adalah Max Weber, seorang sosiolog asal Jerman, yang mempelajari studi peran 

376 Ibid, 272-276

377  Ibid, 258-300
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hukum di dalam interaksi sosial. Salah satu kontribusi terbesar Max Weber adalah idenya 
terkait dengan rasionalitas dan hukum di masyarakat. Dia mengembangkan pembagian 
sosiologis masyarakat menjadi 2 (dua) kategori, yakni, irrasional dan rasional. Irrasionailtas 
terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni irrasionalitas formal dan subtantif. Seperti halnya 
dengan pembagian irasionalitas, rationalitas juga terbagi menjadi 2 (dua) kategori formal 
dan subtantif. Weber melacak 2 (dua) konsep tersebut ke dalam perkembangan hukum. 
Dia menciptakan model perkembangan hukum, yang dimulai dengan bentuk terendah 
perkembangan hukum, yakni pendekatan karismatik, sampai dengan tipe professional, 
yang menciptakan keadialan rasional.
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