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“Sepatutnya Revisi Revisi UU Ketenagakerjaan Kita Tolak!” 
 

 

Kembali hak-hak buruh terancam. Bukti situasi ini dapat dilihat dari draft revisi UU No 
13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat indikasi bahwa rencana revisi ini untuk semata-
mata menopang kepentingan neo-liberalisme dan pasar bebas, dalam hal ini lembaga-
lembaga keuangan internasional, serta desakan dari para pengusaha Asing – seperti 
pengusaha Singapure, Jepang dan Eropa - dan tentu saja pengusaha didalam negeri.  

Usulan revisi UU ini, pada awalnya diajukan oleh Bappenas, yang kemudian diikuti dengan 
dikeluarkannya Inpres No 3/2006 - sebagai paket kebijakan Pemerintah dalam 
meningkatkan investasi -, dimana salah satu paket kebijakan di bidang ketenagakerjaan 
adalah dengan klaim, menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan 
lapangan kerja. Tindak lanjut atas kebijakan ini, tidak lain, adalah melakukan revisi UU No 
13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Dalam perkembangannya, draft usulan revisi yang ada pada saat ini ada tiga, yaitu: Usulan 
revisi Bappenas, Draft I-B Revisi UU No 13/2003 sebagai lampiran Inpres No 3/2006, dan 
Draft Revisi Bahan Tripartit tanggal 8 Februari 2006. Inpres No 3/2006 mengamanatkan 
untuk membuat revisi hal-hal yang berkenaan dengan: (1) PHK, Pesangon dan Hak-Hak 
Pekerja; (2) Perjanjian Kerja Bersama; (3) Pengupahan; (4) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; 
(5) Outsourcing; (6) Izin Mempekerjakan TKA; dan (7) Istirahat Panjang.  

Namun apabila mengacu pada Draft Revisi yang ada usulan revisi tidak hanya meliputi 7 hal 
di atas saja, melainkan meliputi pula hal-hal lain seperti antara lain, yaitu: kesejahteraan, 
Pemutusan Hubungan Kerja/PHK, Hak Mogok, Dana Pensiun. 

Sebagian besar dari substansi usulan revisi tidak satupun memperhatikan dan 
mengaplikasikan kepentingan pekerja/buruh, bahkan rumusan dan pengaturan norma dalam 
usulan revisi yang ada secara jelas mereduksi hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh. 
Substansi usulan revisi yang dibuat tidak lebih baik dari ketentuan hukum yang berlaku 
selama ini (lihat Lampiran).  

Pemerintah harus mengoptimalkan perannya dalam forum tripatit sebagaimana 
diamanatkan dalam Konvensi Internasional No 144 tahun 1967 tentang Konsultasi Tripartit 
untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional. Dalam menjalankan 
perannya tersebut Pemerintah seharusnya tidak hanya sebagai wasit, tetapi wajib bertindak 
sebagai sebagai decision maker dalam setiap penentuan dan perumusan norma-norma 
hubungan industrial guna memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh. Optimalisasi dan 
revitalisasi peran Pemerintah diperlukan sejalan dengan filosofi dari pembentukan hukum 
perburuhan di negara kita.  

Sebagai tambahan, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11/2005, dimana diwajibkan kepada 
Pemerintah untuk melindungi hak-hak pokok, yakni: (1) hak untuk bekerja;  (2) hak untuk 
berserikat; hak untuk menjalankan posisi tawar secara kolektif; (3) hak atas jaminan sosial; 
(4) hak atas bantuan sosial dan medis; hak atas perlindungan sosial, hukum dan 
ekonomi bagi keluarga, dan; (5) hak buruh migran dan keluarganya untuk mendapat 
perlindungan dan bantuan dalam pemenuhan hak-hak sosial dan ekonominya. 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
menyatakan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Menolak Usulan Draft Revisi UU No. 13/2003. Posisi penolakan ini juga menjadi 
mata-rantai penolakan YLBHI terhadap UU No. 13/2003; 

2. Mendesak Pemerintah untuk berperan optimal - sebagai pengambil kebijakan - 
dengan memberikan proteksi terhadap hak dan kepentingan pekerja/buruh dalam 
setiap penyusunan norma-norma hubungan industrial yang diusulkan dalam 
konsultasi tripartit; 

3. Mendukung seruan dan aksi-aksi penolakan terhadap revisi UU No 13/2003, dan; 
4. Menyerukan dan meminta kepada 15 LBH kantor untuk membantu 

mengkonsolidasikan serikat pekerja/buruh secara kolektif dan bersama-sama.  
 
 
 

Jakarta, 6 April 2006 
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Secara garis besar dapat dijabarkan beberapa materi usulan yang direvisi dan bahayanya, 
sebagai berikut: 

1. Kesejahteraan, - revisinya menghilangkannya unsur perlindungan negara untuk 
menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik buruh. 
Akibatnya negara tidak mempunyai kewajiban untuk membuat, menciptakan, 
mendorong dan melaksanakan regulasi/peraturan yang melindungi kesejahteraan 
pekerja/buruh. Pengusaha dapat bertindak sewenang-wenang karena merasa tidak 
mempunyai beban tanggungjawab memberikan, menyediakan fasilitas kesejahteraan 
kepada pekerja/buruh dan keluarganya, seperti antara lain: kesehatan, perumahan, 
uang pensiun, uang pesangon, upah yang layak, pelayanan keluarga berencana, tempat 
penitipan anak, buruh, fasilitas beribadah, fasilitas kantin, fasilitas rekreasi, istirahat 
panjang, dan lain-lain. 

2. Tenaga Kerja Asing (TKA), - revisinya menghapus jabatan apapun di perusahan yang 
dapat di duduki oleh TKA. TKA dapat menduduki jabatan personalia dalam suatu 
perusahaan. Akibatnya :  para tenaga kerja Indonesia akan bersaing secara terbuka 
dengan TKA. Sedangkan angka pengangguran di Indonesia sendiri menurut pemerintah 
sudah tinggi namun pemerintah memberikan kebebasan dan kemudahan bagi TKA 
untuk bekerja di Indonesia. 

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Pekerja Kontrak, – revisinya menghapus 
jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT. Tidak ada batasan mengenai 
jenis pekerjaan yang dapat dikontrak. Jangka waktu kontrak di perpanjang menjadi 
Maksimal 5 tahun. Akibatnya : Mengeliminir loyalitas dan pengembagangan sumber 
daya manusia dari setiap pekerja/buruh. Menghapus kepastian dan kelangsungan dalam 
memperoleh pekerjaan. Konsep PKWT pada dasarnya merupakan bentuk dari 
”perbudakan modern”. 

4. Outsourcing, – revisinya menghapus batasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat di-
outsourcing-kan. Metode hubungan kerja ini dapat dilakukan untuk dan pada setiap 
pekerjaan yang ada. Akibatnya : Mengaburkan hubungan kerja, serta melemahkan 
posisi dan tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Pekerja/buruh dihadapkan pada 
keadaan ”keterpaksaan’ untuk tidak bisa memilih dan menentukan hak-hak dasarnya. 
Metode outsourcing pada dasarnya salah satu bentuk dari ”perdagangan manusia". 
Sistem outsourcing ini, menyerupai praktik ”perdagangan manusia”. 

5. Istirahat Panjang, - revisinya menghapus hak istirahat panjang. Akibatnya : 
Pekerja/buruh tidak berhak untuk mendapatkan istirahat selama 60 hari setelah bekerja 
selama 6 tahun secara terus menerus. Pekerja/buruh harus bekerja terus seperti mesin. 

6. Pengupahan, - revisinya Pemerintah menetapkan upah minimum hanya sebagai jaring 
pengaman sosial. Besaran upah tidak lagi memperhatikan biaya kebutuhan hidup yang 
manusiawi, namun didasarkan pada kemampuan sektor usaha yang paling lemah. Upah 
minimum juga tidak di tetapkan atas kebutuhan hidup layak dan ditetapkan 2 tahun 
sekali. Upah minimum hanya ditetapkan pada tingkat Propinsi, dan menghapus upah 
minimum Kabupaten. Demikian pula dengan struktur dan skala upah yang hanya 
didasarkan pada golongan dan jabatan saja. Akibatnya : Pekerja/buruh tidak akan 
pernah hidup sejahtera. Ketentuan revisi ini memposisikan pekerja/buruh untuk bekerja 
agar bisa bertahan hidup. 

7. Mogok Kerja, - revisinya memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk 
melakukan PHK tanpa pesangon atas mogok yang dilakukan secara tidak sah, dan 
menuntut ganti rugi kepada pekerja/buruh. Akibatnya : ”Pengebirian” hak mogok 
sebagai hak konstitusional yang dimilki oleh setiap pekerja/buruh. Hak mogok 
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merupakan senjata terakhir bagi pekerja/buruh dalam menghadapi kesewenang-
wenangan pengusaha. Pengusaha dan buruh akan terjebak pada formalitas sah atau 
tidak sahnya (legal atau ilegal) mogok bukan pada permasalahan yang menyebabkan 
kenapa buruh sampai mogok.  

8. PHK, - revisinya memberlakukan kembali ketentuan PHK atas kesalahan berat yang 
sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya skorsing selama 
proses PHK dengan dibayar 50 % dengan jangka waktu skorsing paling lama 6 bulan. 

9. Uang Pesangon, - revisinya mereduksi ketentuan pembayaran pesangon sebelumnya, 
diamana uang pesangon hanya diberikan pada buruh yang mendapatkan upah dibawah 
Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) atau sebesar Rp. 1.100.000,. Pesangon hanya 
diberikan maksimal untuk 7 bulan upah, uang penghargaan masa kerja diberikan untuk 
kelipatan 5 tahun, penggantian perumahan sebesar 10 % bagi buruh yang mendapatkan 
fasilitas atau tunjangan perumahan serta penggantian pengobatan sebesar 5 % dari 
uang pesangon atau penghargaan masa kerja. Akibatnya : Pengusaha akan mudah 
untuk melakukan PHK terhadap pekerja/buruh. Dimungkinkan dengan berlakunya 
ketentuan revisi ini, pengusaha dapat melakukan PHK masal pekerja/buruh tetap di 
seluruh perusahaan di Indonesia untuk kemudian digantikan statusnya menjadi 
pekerja/buruh kontrak.  

 


