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Perdebatan mengenai revisi UU Ketenagakerjaan muncul kembali setelah pengusaha menghadirkan Presiden Joko Widodo dengan usulan revisi dari UU Ketenagakerjaan. Pengusaha mengeluhkan sejumlah undang-undang ketenagakerjaan yang berat, seperti pembayaran pesangon, pekerjaan, dan fleksibilitas tenaga
kerja. Ketua KASBI Ninin Elitos menyatakan sejak awal serikat pekerja telah menolak UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 karena tidak memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja. Jelas bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha telah mengabaikan hak-hak peraturan
banyak pekerja, seperti upah minimum, pembayaran pesangon, dan perjanjian kerja kontrak atau eksternal. Ketidakberpihakan UU Ketenagakerjaan untuk Bekerja, menurut Ninen, menjadi semakin jelas dalam sejumlah keputusan pengadilan. Sesuai dengan putusan, MK menurunkan sejumlah pasal UU
Ketenagakerjaan. Arahan UU Ketenagakerjaan yang direvisi saat ini tidak melindungi pekerja. Presiden Jokoi harus menyusun aturan dan kebijakan yang melindungi buruh, ujarnya dalam konferensi berita di kantor LBH Jakarta, Rabu (10/7/2019). Diane Septi, kepala departemen perempuan CBI, melihat pengusaha
menawarkan untuk membuat perjanjian kerja lebih fleksibel. Misalnya, memperpanjang masa berlaku kontrak kerja tertentu (PKWT) atau kontrak dari 3 menjadi 5 tahun. Pengusaha juga memerlukan peninjauan kembali pembayaran pesangon berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena dianggap
memberatkan pengusaha. Menurut Diana, perjanjian kerja yang fleksibel membuat pekerja rentan terhadap pemisahan. Kondisi ini menguntungkan pengusaha dan menempatkan pekerja pada kerugian. Selain itu, pengusaha sering melanggar aturan pembayaran pesangon yang ada. Praktiknya adalah bahwa beberapa
pengusaha membayar pesangon sesuai dengan persyaratan dan tidak didasarkan pada lamanya jabatan. Praktik ketenagakerjaan di Indonesia, kata Dian, memburuk karena lemahnya penegakan hukum. Masalah regulasi yang dihadapi oleh tenaga kerja cenderung mengarah pada keadilan, bahkan jika mereka
menang, pekerja merasa sulit untuk mendapatkan hak-hak mereka. Serta kasus pidana, meskipun pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah kepada pengusaha, tetapi akan ada kasus ketika pengusaha tidak ditahan. Kemenangan Buruh di lapangan hanyalah kemenangan di atas kertas, kata Dian. Baca juga: Dua
Hal UU Ketenagakerjaan yang Tak Optimal Berjalan Halaman 2 Dian menegaskan bahwa ini bukan berarti serikat pekerja melakukan peninjauan undang-undang anti buruh. Serikat buruh siap menyusun dan mengembangkan undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi pekerja. Namun Dian khawatir dalam
proses debat nanti di DPR, kepentingan buruh terserap, sehingga hasil revisi UU ketenagakerjaan tidak seperti yang diusulkan dan diharapkan di kalangan buruh. Sudah banyak kebijakan seperti ini, seperti upah PP diterbitkan tanpa memperhitungkan kepentingan karyawan, katanya. Mempertimbangkan sejumlah
usulan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakiri masih mempertimbangkan sejumlah usulan dan dan pekerja yang terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan 13/2003. Hasil kajian akan memandu pemerintah dalam proses revisi UU Ketenagakerjaan. Pemerintah dapat menggabungkan masing-masing
kepentingan ini untuk mencapai solusi. Soal berapa lama, kapan dan sebagainya, tidak bisa ditularkan, kata Hanif Dhakiri melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (4/7/2019) pekan lalu. Hanif menyebutkan banyak kepentingan berbeda dan bertentangan yang telah membuat usulan revisi UU 13 2013 belum ditemukan.
Hanif percaya bahwa ada pasal-pasal tertentu dalam UU Ketenagakerjaan saat ini yang disukai pengusaha tetapi tidak suka. Ada juga bab-bab tertentu yang disukai karyawan tetapi tidak menyukai pengusaha. Usulan revisi UU Ketenagakerjaan diperkenalkan karena fakta bahwa selain judicial review (verifikasi materi)
di Mahkamah Konstitusi (MC) 30 kali, UU Ketenagakerjaan masih banyak bolong. Apalagi, menurut Hanif, tantangan masa depan dalam proses bisnis banyak berubah, sehingga berpengaruh pada sisi tenaga kerja. Ini (penyebab) di antara alasan lain, memang, kita perlu perbaikan dalam ekosistem ketenagakerjaan.
Kami masih mencari masukan dari semua pihak, seperti dunia usaha, serikat buruh, akademisi dan masyarakat, katanya. Waktu baca: 5 menit24 Juni 2019 Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengumumkan perlunya perubahan undang-undang ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Hanif Dakiri
menganalogikan gudang tenaga kerja dengan canebo kering dalam arti yang sama kakunya dalam menanggapi pembangunan ekonomi. Ungkapan Hanif Dakari ini merupakan respon atas keluhan dari pengusaha. Pada 13 Juni 2019, perwakilan Himpunan Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia
(Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apindo berharap pemerintahan baru mampu menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan merevisi UUK. Upaya revisi UUK tahun ini merupakan upaya kelima. Percobaan pertama dilakukan pada tahun
2006. Saat itu, lima universitas terkemuka di Indonesia terlibat dalam tinjauan Uuk. Upaya kedua dilakukan pada 2010, kemudian pada 2017 dan 2018. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Sumber Daya Manusia tahun 2017, ditegaskan kepala Kantor Hukum Kemerovo, dibentuk kelompok untuk membahas
perubahan penyusunan draf pendidikan UUC 13 dan ruang lingkup pengawasan. Ruang lingkup naskah akademik dan RUU yang diusulkan Pemerintah belum diketahui. Sesuai dengan gagasan peninjauan UUK 13, Badan Nasional Hukum dan Pembangunan HAM telah menerbitkan laporan dan analisis undang-undang
ketenagakerjaan tahun 2018. Dia menegaskan bahwa UUK 13 harus diganti dengan usulan penghapusan upah minimum sektoral, penghapusan hak cuti haid, pembatasan hak teguran, masuknya kembali pasal menghilangkan uang imbalan hidup dalam penghentian dan menetapkan jumlah uang pesangoan dalam



hukum sebagai jumlah maksimum. Tentunya UUK 13 amandamen masuk dalam Prolegnas 2015-2019 dengan UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan, RUU Pengupahan dan RUU Pengawasan Ketenagakerjaan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU RI untuk Melindungi
Pekerja di Luar Negeri. Keempatnya tidak termasuk dalam Prolegna Prioritas atau Kumulatif. Argumen tentang amandemen UUK tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu. Tinjauan UUK diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Alasan yang relatif baru-baru ini
bahwa beberapa pasal dalam UUK telah dipertimbangkan di pengadilan dan tidak menanggapi perkembangan ekonomi digital. Secara khusus, Apindo mengusulkan untuk merevisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pembayaran pesangon dan perhitungan upah berdasarkan produktivitas. Mengurangi kesempatan kerja
Pasar Tenaga Kerja Fleksibel didefinisikan sebagai kebijakan yang memfasilitasi pengusaha merekrut dan memecat pekerja sesuai dengan kebutuhan produksi. Jadi memungkinkan modal untuk dilipatgandakan selama krisis sekalipun. Artinya, biarkan pemodal bekerja sesukanya. Semua intervensi pemerintah di pasar
tenaga kerja harus dikurangi bahkan dipersoalkan. Konsep pasar tenaga kerja yang fleksibel dipromosikan oleh lembaga keuangan internasional ke negara-negara berkembang sebagai resep untuk pengembangan sosial-ekonomi. Konsep pasar kerja yang fleksibel diusulkan oleh IMF (International Monetization Fund)
dan Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia melalui berbagai perjanjian sebagai syarat pelunasan utang. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengintegrasikan konsep pasar kerja yang fleksibel menjadi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2004-2009. Secara umum, pasar kerja yang
fleksibel mencakup fleksibilitas eksternal dan internal (Eiler, 2000). Fleksibilitas eksternal terkait dengan pengaturan perekrutan dan pemecatan. Konsep operasionalnya adalah ketersediaan dan kemudahan mempekerjakan tenaga kerja, menyesuaikan penggunaan tenaga kerja dan mengakhiri pekerjaan.
Mempekerjakan dan menembak dengan lembaga pemerintah dipandang sebagai pengalih perhatian. Praktik tersebut dapat mencontoh volume pekerjaan bagi pihak ketiga, PRT, distribusi tenaga kerja oleh lembaga swasta dan perekrutan tenaga kerja sementara alias kontraktor. Fleksibilitas internal dikaitkan dengan
jam kerja yang fleksibel, upah yang fleksibel dan pekerja fleksibel alias yang dapat menangani berbagai jenis keterampilan dan pekerjaan. Metode fleksibilitas internal dapat ditemukan dalam model kerja yang berbeda, seperti pekerja yang menangani pekerjaan yang berbeda (multitasking), disesuaikan untuk inflasi upah
atau hasil unit, menambahkan target untuk pekerjaan yang akan dicapai selama periode waktu (intensifikasi kerja). Anda juga dapat menambahkan kebijakan magang. Tentu saja, tidak mungkin usia minimum pekerjaan pada usia 18 dapat diubah menjadi yang lebih rendah, seperti yang dicoba pada tahun 2006 dalam
revisi UUC, karena ini akan menyebabkan respons negatif internasional. Oleh karena itu, kebijakan magang dapat dilihat sebagai bagian dari penciptaan pasar tenaga kerja dengan menargetkan pekerja muda potensial dengan usia yang lebih rendah daripada ketentuan hukum. Ini juga menciptakan tenaga kerja terampil
siap saji. Batas usia (18 tahun), yang merupakan salah satu pencapaian gerakan buruh, saat ini dirampas kebijakan magang. Baca lebih lanjut: Bagaimana IMF dan Grup Bank Dunia merampas hak-hak mereka? Aspek fleksibilitas tenaga kerja, seperti disebutkan di atas, telah menjadi bagian dari UUK 13. Namun,
menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2004), undang-undang ketenagakerjaan masih kurang fleksibel. Bappenas merekomendasikan untuk memperpanjang pekerja kontrak ke semua jenis pekerjaan, menetapkan upah minimum untuk upah bipartisan dan individu, meringankan penghentian
dengan tingkat pesangon yang lebih rendah, dan menghapus perlindungan tempat kerja. Sejak saat itu, laporan pembangunan ekonomi pemerintah selalu mengulangi kalimat yang sama: UUK tidak ramah investasi. Akhirnya, sejak 2018, Bank Dunia dan IMF telah mengusulkan agar negara-negara berkembang
meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja untuk menarik investor. Namun, sejak bekerjanya UUK 13, situasi kerja semakin memburuk. Misalnya, pengaturan perekrutan yang ditransfer ke pasar telah menyebabkan perusahaan melamar pekerjaan. Contoh lain adalah jenis pekerjaan kontrak, yang terbatas pada lima jenis
pekerjaan dengan dua kontrak, praktik yang berlaku untuk semua jenis pekerjaan dengan lebih dari satu waktu kontrak. Secara umum, praktik pasar tenaga kerja yang fleksibel meningkatkan tenaga kerja informal di sektor formal, menciptakan kondisi kerja yang memburuk, ketidakpastian pendapatan dan kesejahteraan
serta melemahnya pekerja dan serikat pekerja. Jalur edaran fleksibilitas, karena telah menimbulkan kontroversi, ada kemungkinan rencana peninjauan UUK telah dihapus. Kemudian akan muncul di Prolegnas dalam waktu dekat. Namun, perlu dicatat bahwa penarikan dari kebijakan pesangon dari arah lain dengan
menggantinya dengan kebijakan yang dianggap memperhitungkan persyaratan beberapa serikat pekerja. Seperti yang Anda ketahui, Apindo menganggap pesangon membayar terlalu mahal dan bersinggungan dengan jaminan usia tua dan jaminan pensiun. Apindo mengusulkan untuk mengganti pembayaran pesangon
dengan program jaminan swasta dan jaminan sosial, serta sumber daya keuangan negara, pengusaha dan tenaga kerja di tempat kerja (Apindo, 2015). Hal ini tercermin dari gagasan asuransi pengangguran. Beberapa serikat buruh nasional telah membuat komentar positif tentang rencana untuk memperluas skema
jaminan pensiun dan skema tunjangan pengangguran untuk korban Tunjangan Pengangguran (UB) dan Dana Pengembangan Keterampilan (SDF). Baca juga: Privatisasi, fleksibilitas dan imunisasi serikat pekerja juga mencatat bahwa pasal penarikan dari Yesim merupakan bagian dari kebijakan pengupahan dalam
Resolusi Pemerintah 78 Tahun 2015. Meskipun Pemerintah telah menyatakan akan segera merevisi PP 78, sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan pembayaran pesangon tidak akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hanif Dakiri mengatakan peninjauan KEMBALI PP 78 sedang dalam proses konsultasi
dan memastikan tidak akan berubah sehubungan dengan formula upah minimum. Berkaca pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Kerja (PPHI) tahun 2004. Tanpa skenario akademis dan tanpa menunggu persetujuan semua serikat
buruh, kedua undang-undang tersebut disahkan. Pada saat itu, Kementerian Transportasi Jacob Nuva Weah berhasil mengkonsolidasikan para pemimpin serikat pekerja dan membentuk tim kecil. Sekelompok kecil terlibat dalam pengembangan UUC dan UU PFI. Pengalaman serupa ditunjukkan dalam pengesahan PP
78, yang diadopsi meskipun faktanya ditolak oleh hampir semua serikat buruh. Lagi pula, selama lima tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan dalam aktivitas selfie menjelang Hari, Hanif Dakiri selalu berhasil mengkonsolidasikan para pemimpin serikat buruh nasional. Serikat buruh nasional kini telah mengadopsi
gagasan menolak rencana paket pesangon yang direvisi dalam UUK 13. Regulasi Keluar merupakan salah satu seruan gelombang aksi massa terhadap revisi UUK 13 tahun sebelumnya. Tentu saja, ini berlaku untuk serikat pekerja, yang sebagian besar adalah anggota tetap. Sayangnya, pangsa pekerja tetap di sektor
industri terus menurun selama 10 tahun terakhir. Di berbagai sektor industri, jumlah kontraktor bisa mencapai 90 persen dari total jumlah karyawan. Artinya, dalam menentang rencana revisi UUK 2013, khususnya memperluas fleksibilitas tenaga kerja, pengurus serikat pekerja perlu memikirkan dengan baik keputusan
tersebut dan mengajak para pekerja dan calon pekerja untuk memiliki kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Fleksibilitas bekerja adalah kunci untuk memahami keadaan pekerjaan, tetapi harus dibahas dalam kehidupan sehari-hari pekerja. Tenaga kerja.
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