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KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA REWANG RENCANG

Buruh/Pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu
perusahaan,

secara

makro

juga

memberi

sumbangsih

terhadap

gerak

perekonomian nasional dan global. Karena itu posisi tawar (Bargaining Position)
pekerja/buruh juga tidak dapat dikecilkan terlebih dinegasikan. Karena tanpa kerja
keras mereka, perusahaan tidak dapat berjalan dan dalam skala besar akan
menyebabkan roda perekonomian akan terhambat.
Jangan ragu untuk memperjuangkan Hak, posisi tawar anda sangat
diperhitungkan. Dalam Jurnal Hukum Lex Generalis ini akan disajikan secara
komprehensif mengenai Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Semoga dapat
menjadi referensi baik bagi para pekerja/buruh, perusahaan, maupun khalayak
umum sekalian. Terimakasih bagi para penulis yang telah mensumbangsihkan
karya dan analisannya, jasa anda cepat atau lambat akan memberikan dampak.
Selamat membaca juga bagi para pembaca, semoga apa yang disajikan dapat
melengkapi khasanah ilmu saudara sekalian.

Malang, 29 April 2021

Ivan Drago, S.H.
CEO Rewang Rencang
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KATA PENGANTAR EDITORIAL

Selamat bahagia para pembaca, rekan sivitas akademika, praktisi dan
masyarakat umum pemerhati hukum. Selamat datang di Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Jurnal ini kami buat sebagai bentuk dedikasi kami
terhadap dunia keilmuan hukum untuk menampung karya-karya tentang Hukum.
Adapun lima tujuan utama Jurnal Hukum Lex Generalis sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Sebagai wadah penampung karya yang berhubungan dengan ilmu hukum;
Sebagai sarana memperluas wawasan pemerhati hukum;
Sebagai glosarium, ensiklopedia atau kamus umum ilmu hukum;
Sebagai garda rujukan umum untuk keperluan sitasi ilmiah;
Sebagai referensi ringan terkhusus bagi sivitas akademika yang berbahagia.
Kami sangat senang jika anda sekalian dapat memanfaatkan wawasan dan

ilmu yang termuat dalam Jurnal ini. Sebagai penutup, Editorial berterimakasih
banyak kepada para pihak yang telah mensukseskan Jurnal Hukum Lex Generalis
yang terbit pada bulan Mei 2021 bertema “Hukum Perburuhan dan
Ketenagakerjaan” dan akan terbit setiap bulan dengan tema atau topik berbeda,
semoga dapat berlanjut hingga kesempatan berikutnya.
Berbicara-berbicara (ngomong-ngomong), edisi ini adalah edisi dimana
saya menjadi editorial dalam Jurnal Hukum Lex Generalis. Terima kasih banyak
kepada CV Rewang Rencang yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk berkontribusi dalam pengabidan keilmiahan ini. Semoga Jurnal Hukum
Lex Generalis selalu dapat memberi pengaruh positif bagi ilmu hukum.

Malang, 24 April 2021

Juan Maulana Alfedo, S.H.
Dewan Editorial RR : JHLG
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KATA PENGANTAR MITRA BESTARI
“Doel van het recht is een vreedzame ordening van samenleving. Het recht wil de
vrede... den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke
belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen
benaling te beschermen.”
-Lambertus Johannes van ApeldoornPada awal kata pengantar ini, Penulis mengutip pendapat dari Lambertus
Johannes van Apeldoorn atau yang biasa dikenal dengan L.J. van Apeldoorn yang
pada intinya menyatakan, bahwa tujuan hukum adalah mengatur masyrakat secara
damai. Hukum menghendaki perdamaian…Perdamaian di antara manusia
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia
tertentu (Apeldoorn, 1966). Di Indonesia, salah satu konkritisasi dari kepentingan
manusia yang coba dilindungi melalui hukum, yaitu kepentingan untuk memenuhi
kehidupannya melalui pekerjaan yang layak. Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal
28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI
1945) yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal
ini, sejatinya juga koheren dengan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak
Asasi Manusia yang menegaskan, bahwa: “Setiap orang berhak atas pekerjaan,
berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan
yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.
Adanya hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (2)
UUD NRI 1945, sejatinya tergolong sebagai salah satu hak ekonomi, sosial, dan
kebudayaan (ekosob) berdasarkan International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR) 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Hak-hak ekosob ini sejatinya
tergolong sebagai hak positif (positive rights) (Cross, 2001). Adanya hak ekosob
sebagai hak positif sejatinya memiliki makna, bahwa negara dituntut aktif
(obligation to do something) untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut
kepada warga negaranya secara maksimal (Kasim, 2007).
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Adanya pandangan negara berperan aktif untuk memenuhi hak ekosob,
khususnya hak untuk memperoleh pekerjaan ini, juga dapat dilihat di dalam
pertimbangan hukum poin [3.13.1] Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017, berikut:
Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2)
UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke
dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya
dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam
hak-hal sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan
sesedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas
tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hakhak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan
kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai
kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.
Berbicara mengenai peran aktif negara, salah satu upaya konkrit yang
dilakukan adalah dengan terus mendorong pembangunan ilmu hukum terkait
ketenagakerjaan. Dengan terus dikembangkannya hukum ketenagakerjaan ini,
akan tercipta diskursus-diskursus baru yang bermanfaat untuk merumuskan
kebijakan hukum yang tepat terkait ketenagakerjaan dan menyelesaikan
permasalahan hukum secara faktual, yang bisa dilihat dari berbagai artikel hukum
di jurnal ini. Misal artikel berjudul Pembaharuan Sistem Pengupahan Berdasarkan
Prestasi Pekerja dan Triasthlet: Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas
Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia yang
memberi inovasi dalam membentuk kebijakan hukum ketenagakerjaan dan artikel
berjudul Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap
Pekerja/Buruh yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum
faktual. Semoga melalui artikel-artikel hukum ini dapat memberikan sumbangsih
dalam ilmu hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Surabaya, 25 April 2021

Xavier Nugraha, S.H.
Mitra Bestari
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Undangan untuk Berkontribusi
Dewan Editorial Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis mengundang
para akademisi hukum, praktisi hukum, pemerhati hukum dan masyarakat umum
untuk menyumbang karya-karyanya baik berupa makalah, opini hukum, esai, dan
segala bentuk karya tulis ilmiah untuk dimuat dalam edisi-edisi JHLG dengan
tema berbeda setiap bulannya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan akses:
Https://jhlg.rewangrencang.com/
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PEMBAHARUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM
PENGUPAHAN BERDASARKAN PRESTASI PEKERJA: SEBUAH
KONKRETISASI DARI RADBRUCH FORMULA
REFORMULATION OF LABOR LAW IN THE WAGE SYSTEM BASED ON
EMPLOYEE PERFORMANCE: A CONCRETIZATION OF THE
RADBRUCH FORMULA
Fitria Puspita Rachmandita
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Korespondensi Penulis : pipitfitriaapr@yahoo.co.id
Citation Structure Recommendation :
Rachmandita, Fitria Puspita. Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan
Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

ABSTRAK
Di jaman yang sedang berkembang ini uang merupakan salah satu hal yang sangat
penting. Oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan antar pekerja dengan
pengusaha. Maka adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan salah satu
cara pemerintah untuk mengurangi permasalahan Ketenagakerjaan contohnya
permasalahan dalam pengupahan. Upah Minimum dan Upah Kerja Lembur yaitu
upah pokok dan tunjangan tetap masih menjadi perselisihan dalam pengupahan
karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa perhitungan Upah Minimum
baik itu Regional maupun Provinsi kurang sesuai. Maka perlu adanya reformulasi
seperti dengan penambahan upah sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh tiap
masing-masing pekerjanya agar tercipta suatu keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci: Keadilan, Pengupahan, Prestasi Pekerja, Sistem Pengupahan
ABSTRACT
In this developing era, money is one of the most important things. Therefore, there
are many disputes between employees and employers. So the existence of an
Employment Act is one way for the government to reduce Employment Problems,
for example, problems in wages. Minimum Wages and Overtime Wages as a basic
wage and allowances are still a dispute in wages because the Indonesian people
consider that the calculation of the Minimum Wage, both Regional and Provincial
is not appropriate. So there is a need for new reformulations such as increasing
wages according to the achievements made by each employee so that created
justice in society.
Keywords: Justice, Wage, Employee-Performance, Wage System
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A. PENDAHULUAN
Upah merupakan suatu penerimaan yang diterima sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilakukan atas suatu pekerjaan yang mana imbalan tersebut
berbentuk uang. Singkatnya, upah ini sendiri merupakan hak yang wajib untuk
dapatkan atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan imbalan tersebut berasal dari
adanya suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau suatu peraturan.1 Perkembangan
perekonomian yang ada di Indonesia juga akan terus berkembang sesuai dengan
peningkatan produksinya agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan
lainnya. Meningkatnya sumber daya manusia juga menghasilkan beberapa
karyawan yang berprestasi dan profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas
dari suatu perusahaan tersebut.2 Apabila diperhatikan jika upah yang didapatkan
oleh para karyawan ini adalah upah pokok ditambah dengan upah bonus prestasi
yang tinggi, maka para karyawan tersebut juga akan semakin giat dalam
pekerjaannya serta mereka akan senantiasa meningkatkan prestasi kerjanya dan
akan berdampak untuk kemajuan perusahaannya.
Dalam dunia perindustrian ternyata memiliki banyak permasalahan yang
timbul antara para pekerja dan pengusaha/pemberi kerja. Hubungan yang terjadi
antar kedua belah pihak tersebut juga tidak sesederhana ketika pekerjaan para
pekerja tersebut telah selesai. Hubungan antar pekerja dan pengusaha tersebut
dapat dikatakan selesai ketika pihak pengusaha atau pemberi kerja ini telah
memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dalam
kontrak, maka akan terselesaikan pula permasalahan atau hubungan antar pihak
pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang ada dalam dunia ketenagakerjaan.
Namun, situasi dan kondisi dalam ketenagakerjaan memiliki dinamika yang
sangat kompleks. Contohnya adalah banyaknya sumber daya manusia namun
sulitnya penawaran pekerjaan yang ada. Kemudian terdapat permasalahan lain
berupa ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja tiap tahunnya serta
rendahnya kualitas kerja di mana semakin bertambahnya tahun terdapat pula
penurunan kualitas yang ada tiap angkatan kerjanya.
1

Thamrin S., Peran Dewan Pengupahan terhadap Penetapan Upah Minum, UIR Law
Review, Vol.1, No.1 (April 2017), p.2.
2
Hendra Mokodompis, Pengaruh Kualitas Sumber Data Manusia Aparatur terhadap
Peningkatan Kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Utara,
Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, p.8-9.
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Hal-hal tersebut berhubungan erat dengan isu pengupahan dan menjadi
permasalahan yang utama dalam bidang ketenagakerjaan.3 Karena para pengusaha
akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari hasil yang
telah dikerjakan oleh pekerjanya, namun sebaliknya setiap pekerja memiliki hak
berharap untuk mendapatkan upah yang sangat besar sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dikerjakannya4. Menurut Manullang beliau menjelaskan
bahwa penentuan upah harus memiliki daya untuk memacu para pekerja ini untuk
terus menggunakan tenaga serta pikirannya semaksimal mungkin,5 sehingga upah
bonus yang diberikan oleh perusahaan ini akan selalu berhubungan dengan
prestasi yang telah mereka dapatkan.
Secara normatif, pemerintahan perlu untuk memastikan bahwa peraturan
perundang-undangan yang telah mereka tetapkan terkait pengupahan ini sudah
terlaksana dengan benar, baik itu mengenai standar minimum pengupahan,sanksi
pidana bagi pengusaha yang abai terhadap regulasi mengenai permasalahan
pengupahan dan perlindungan upah tersebut, dan sebagainya. Hal ini disebabkan,
karena pada prinsipnya pemerintah membuat adanya suatu peraturan perundangundangan tersebut bertujuan untuk melindungi para pekerjanya dari tindakan
kesewenang-wenangan para pemberi upah ini.
Oleh sebab itu maka perlu adanya reformulasi dalam sistem pengupahan
sebagaimana tertera dalam suatu peraturan khusus dan reformulasi tersebut berupa
sistem pengupahan bagi para pekerja yang mana menambahkan upah dengan
berdasarkan pada prestasi yang dimiliki oleh masing-masing pekerjanya sehingga
sistem pengupahan tersebut juga dapat menjamin kepastian hukum bagi para
pekerjanya. Sistem pengupahan dengan berdasarkan pada tingkat prestasi yang
dimiliki oleh para pekerjanya juga memiliki berbagai keuntungan yaitu untuk
meningkatkan produktivitas para pekerja tersebut serta membantu meningkatkan
bahkan mempertahankan prestasi para karyawan yang akan berdampak pada
kualitas perusahaan.
3

Maimin Sholeh, Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta
Beberapa Potretnya di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol.4, No.1, (April 2017),
p.72-74.
4
Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung, Penerbit Forum
Sahabat, Jakarta, 2008, p.57.
5
Manullang M., Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,
2013, p.123.
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Menurut Buchari Alma yang menjelaskan bahwa gaji dan upah yang
didapatkan oleh para karyawan tersebut memiliki fungsi untuk memenuhi
kebutuhannya baik itu membeli barang yang diinginkannya atau membeli jasa
untuk memenuhi kebutuhannya.6 Tidak hanya itu, namun gaji dan upah ini juga
dapat menjadi alat atau tolak ukur pendorong para pekerja untuk lebih giat dan
efektif dalam menjalankan pekerjaannya. Maka bila terdapat sistem pengupahan
dengan berdasarkan pada prestasi yang dimiliki para pekerja ini juga akan
semakin meningkatkan semangat serta membuat para karyawan ini akan loyal
terhadap perusahaannya sehingga tidak akan berpindah ke perusahaan lainnya.
Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang terdapat dalam tulisan ini
meliputi: “Apa saja permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang
ketenagakerjaan khususnya pada pengupahan?” dan “Apakah sistem pengupahan
berdasarkan pada prestasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?”

B. PEMBAHASAN
1. Permasalahan-Permasalahan dalam Ketenagakerjaan Khususnya pada
Bagian Pengupahan
Kesejahteraan serta kelayakan upah para buruh atau pekerja masih menjadi
sorotan di Indonesia, di mana hal tersebut juga merupakan tuntutan terpenting
para buruh/pekerja ini. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk dapat
hidup dan bekerja secara layak serta sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya.
Penghidupan yang layak tersebut akan didapatkan oleh masyarakat apabila
mereka mampu untuk bekerja dan motivasi seseorang mencari kerja dan bekerja
adalah untuk mendapatkan penghasilan (uang).7 Oleh sebab itu hubungan antara
pekerja dengan pengusaha sangatlah dekat dan berhubungan antar satu sama lain
khususnya pada bidang pengupahan, karena kedua belah pihak yaitu
pekerja/buruh maupun pengusaha/pemberi upah juga sama-sama memiliki sudut
pandang tersendiri terkait pengupahan maka sering terjadi permasalahan yang
terus timbul dan menjadi perdebatan.

6
Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Penerbit Alfabeta, Bandung,
2009, p.204.
7
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1980, p.5.
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Contohnya adalah permasalahan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
yang masih dirasa kurang layak bagi para pekerjanya. Kemudian masalah yang
sering terjadi yaitu adanya majikan yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan
pengupahan baik dengan tidak membayar pekerja sesuai UMP seperti kasus Tjioe
Christine Chandra yang membayar pekerjanya dibawah UMP.8 Tidak hanya itu
saja namun juga terjadi masalah pengupahan lainnya seperti majikan tidak
membayarkan Tunjangan Hari Raya, tidak membayar upah lembur sesuai
ketentuan, tidak memberikan bonus/apresiasi kepada pekerjanya, dan lain
sebagainya.9 Selain itu juga akan menimbulkan konflik antar para pekerja dengan
para pengusaha, dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan semakin banyaknya
unjuk rasa/demonstrasi di berbagai daerah yang ada di Indonesia.10 Karena masih
banyak yang merasa bahwa kelayakan upah yang didapatkan tidak sesuai dengan
yang telah mereka kerjakan, pengupahan sendiri juga merupakan masalah yang
sangat krusial sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih mendetail lagi. Oleh
sebab itu dalam menangani penanganan sistem pengupahan ini memang
memerlukan pemahaman dalam kinerja aspek secara komprehensif.11
Motivasi utama seorang pekerja dalam suatu perusahaan adalah untuk
mendapatkan upah seperti yang telah diperjanjikan. Namun, pengupahan juga
menimbulkan permasalahan salah satunya adalah seorang pekerja yang mengeluh
karena merasa telah menghasilkan pekerjaan yang melebihi standar yang telah
diperjanjikan, namun seseorang tersebut mendapatkan upah yang sama dengan
pekerja yang menghasilkan pekerjaan yang hanya memenuhi standar yang telah
ditetapkan. Tentunya, seorang pekerja tersebut akan menuntut penghasilan yang
lebih dari hasil kerjanya yaitu dengan bonus yang diberikan sehingga penghasilan
pekerja tersebut akan bertambah. Kemudian timbullah suatu pertanyaan, lalu
mengapa seseorang masih bekerja di tempat tersebut apabila mendapatkan upah
yang tidak sesuai dengan perjanjian serta standar yang telah ditentukan?
8

Evy Savitri Gani, Sistem Perlindungan Upah di Indonesia, Tahkim, Vol.XI, No.1 (Juni
2015), p.128.
9
Hukum Online, Tujuh Masalah Ketenagakerjaan di 2014 ini Layak Diwaspadai, diakses
dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ace155d45b9/tujuh-masalah-ketenagakerjaandi-2014-ini-layak-diwaspadai/, diakses pada 1 April 2021, jam 09.18 WIB.
10
Ratri Virianita, Partisipasi Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa, Sodality: Jurnal Transdisiplin
Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol.02, No.03 (Desember 2008), p.321-336.
11
Abdul Khakim, Aspek Pengupahan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.9.
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Alasan serta pertimbangan pekerja tersebut dapat dilihat dan ditelusuri dari
kultur masyarakat yaitu mereka harus bekerja apapun jenis pekerjaannya untuk
mendapatkan upah sebagai penghasilan keluarganya. Kemudian, mereka yang
mendapatkan

pekerjaan

merasa

bahwa

lebih

baik

memiliki

pekerjaan

dibandingkan menjadi pengangguran. Tidak hanya itu saja, namun terdapat pula
faktor lain penyebab masih banyak masyarakat yang menerima pengupahan yang
tidak adil tersebut yaitu12:
a. Banyaknya tenaga kerja yang ada di Indonesia, sehingga persaingan
untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat;
b. Jumlah lapangan kerja yang sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah
tenaga kerja yang ada;
c. Masih banyak para pekerja khususnya serikat pekerja yang takut dengan
pihak perusahaan, sehingga diam sewaktu rapat atau saat melakukan
perundingan untuk membahas penentuan upah kerja dan tidak
memperjuangkan aspirasi para pekerja yang menuntut kenaikan upah
tersebut.
Paradigma pemberian upah di Indonesia disadari atau tidak lebih berkiblat
pada kebiasaan Bangsa Barat yaitu dengan pengupahan dibayarkan selama
sebulan sekali untuk karyawan, kemudian dibayarkan seminggu sekali atau
bahkan perhari untuk buruh, dimana perbedaan gaji atau upah yang didapatkan
terletak pada jenis karyawannya yaitu termasuk karyawan tetap atau tidak.13
Paradigma kritis atau Critical Theory merupakan suatu paradigma yang
menggunakan alasan atau bukti ketidakadilan untuk selanjutnya dijadikan dasar
dalam melakukan atau membuat konstruksi baru.14. Berdasarkan pada Paradigma
Kritis atau Critical Theory dimana dapat dilihat dari masih banyaknya para
pekerja yang merasa tidak adil saat menerima upahnya, yaitu dengan adanya para
pekerja yang telah bekerja melebihi standar di antara karyawan lainnya
mendapatkan gaji atau upah yang sama dengan pekerja lainnya.
12

Lamijan dan Mohamas Tohari, Rekonstruksi Pengaturan Pengupahan Bagi Pekerja
Perusahaan Berbasis Nikai Keadilan, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.18, No.2 (Juni 2018), p.126127.
13
Rustam Effendi, Peran Dewan Pengupahan Dalam Prespektif Problematika
Ketenagakerjaan, Tesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2019, p.15.
14
Bambang Sugiharto I., Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 1996, p.33.
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Artinya, hal-hal seperti itu yang masih sering terjadi dan memunculkan rasa
ketidakadilan dalam pengupahan karena kurang tegasnya kebijakan terkait
pemberian upah bonus yang akan diterima akibat prestasi yang telah dicapai oleh
pekerjanya sehingga perlu adanya konstruksi baru yaitu dengan melakukan
pembayaran upah pokok serta upah bonus dengan sistem pembayaran berdasarkan
pada prestasi pekerjanya. Jadi, para pekerja yang selalu giat bekerja tersebut akan
mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Dalam prakteknya ternyata
masih banyak pengusaha yang melupakan kewajibannya tersebut. Ditambah para
buruh yang masih takut dan mau tidak mau menerima hal tersebut karena keadaan
yang mendesak serta para pekerja ini juga hanya sedikit yang mengetahui apa saja
hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Akibatnya, walau upah yang diberikan
tidak sesuai, banyak di antara para pekerja yang tidak berani meninggalkan
pekerjaanya dan semudah itu memutuskan untuk pindah ke pekerjaan lain.
Dalam pandangan paradigma kritis, realitas yang juga tidak berada dalam
keharmonisan15 atau bahkan sedang berada dalam situasi konflik dan menjadi
pergulatan sosial16, dimana seperti yang kita ketahui bahwa upah ini sendiri masih
menjadi permasalahan yang serius dalam masyarakat serta menimbulkan
banyaknya konflik yang ada dalam bidang ketenagakerjaan ini. Standar dalam
kelayakan pengupahan juga tidak berdasarkan pada seberapa besar jumlah upah
yang diberikan, namun dilihat juga dari sistem pengupahan yang berlaku.
Contohnya adalah adanya peraturan mengenai pembayaran tepat waktu, bentuk
atau komponen upah.17 Kewajiban untuk membayarkan upah pekerjanya tidak
serta merta hanya berdasarkan pada UMR saja, namun ada pula pendapatan non
upah seperti fasilitas, bonus serta THR.18 Dimana pengertian upah yang layak ini
dapat ditinjau lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam keadaan seperti ini menurut penulis
berpendapat perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terkait sistem pengupahan
berdasarkan pada prestasi yang dimiliki oleh masing-masing pekerjanya.

15

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, p.22.
Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung,
1991, p.51.
17
Djumadi, Hukum Perburuan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, p.1-2.
18
Pasal 3 huruf a, b dan c Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-07/MEN/1990
tentang Pengelompokan Upah.
16
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2. Reformulasi Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi yang dapat
Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
a. Bonus upah kerja terhadap prestasi dan kinerja para pekerja
Seperti yang kita ketahui bahwa upah merupakan salah satu faktor
pendorong yang melatarbelakangi giatnya seorang karyawan dalam bekerja dan
hal tersebut juga terjadi karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Sehingga seseorang secara tidak langsung akan giat memberikan tenaga
serta pikirannya untuk dapat bekerja semaksimal mungkin agar mendapatkan
upah yang sebanding dengan jerih payah yang telah dilakukannya. Maka perlu
adanya sistem pengupahan yang adil pula dalam hubungan ketenagakerjaan ini
seperti yang telah dijelaskan oleh Winardi19, sistem upah merupakan serangkaian
elemen-elemen yang digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan yang sama dalam
melakukan pemberian kompensasi yang bersifat finansial. Terkait metode atau
cara pembayaran upah menurut Moekijat20 terbagi menjadi dua macam. Pertama,
pembayaran atas dasar waktu, jam, harian, mingguan, bulanan atau bahkan
tahunan. Kedua, pembayaran yang dilakukan atas hasil proyek atau hasil kerjanya
saja. Namun menurut Susilo Martoyo menjelaskan bahwa cara perhitungan atau
dasar penentuan pengupahan ini terbagi menjadi upah menurut prestasi kerja,
lamanya kerja, dan tingkat senioritas serta kebutuhannya.
Secara umum, pengertian dari upah adalah imbalan finansial yang
dibayarkan kepada pekerjanya berdasarkan hasil pekerjaannya. 21 Di samping
memiliki fungsi sosial, upah juga berfungsi untuk menjamin kelayakan kehidupan
pekerja dan keluarganya.22 Setiap pekerja akan mendapatkan upah setelah ia
melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi ada kalanya para pekerja juga
melakukan pekerjaan yang hasil dan pelaksanaannya melebihi standar yang telah
ditetapkan. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya akan memberikan bonus kepada
pekerjanya apabila telah memenuhi bahkan melebihi persyaratan yang ada.23
19

Winardi, Manajemen Personalia, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta, 1999, p.113.
Moekijat, Manajemen Kepegawaian, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, p.68.
21
Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2001, p.350.
22
Sri Warjiati, Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah
Pekerja Wanita, Penerbit Tarsiti, Bandung, 1998, p.19.
23
Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan
Perusahaan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, p.185.
20

363

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021)
Tema/Edisi : Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima)
https://jhlg.rewangrencang.com/

Terkait pengupahan yang ada di Indonesia khususnya terdapat di dalam
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: SE07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non
Upah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pengelompokan upah dan non upah.
Karena di samping gaji atau upah, terdapat pula tunjangan-tunjangan yang
bertujuan untuk menyejahterakan pekerjanya, meningkatkan motivasi pekerja
serta mengembangkan perusahaan. Dalam sistem pengupahan dengan berdasarkan
pada prestasi kerja memiliki pengertian bahwa pemberian imbalan bonus atas
prestasi dan kinerja kerja keras para pekerja atau karyawan terhadap suatu
pekerjaan yang telah ia selesaikan tersebut akan menimbulkan adanya kepastian
hukum bagi pekerjanya.24 Sistem pengupahan ini sendiri memiliki kelebihan dan
kekurangan, yang dikomparasikan dalam tabel sebagai berikut:25
Kelebihan
1. Adanya dorongan untuk bekerja lebih
giat
2. Meningkatkan kualitas perusahaan
3. Menumbuhkan rasa keadilan sehingga
meminimalisisasi konflik
4. Meningkatkan
perekonomian
serta
menyejahterakan masyarakat Indonesia

Kekurangan
1. Apabila
para
pekerja
tidak
memberikan orientasi kala upahnya
akan berkurang
2. Para pekerja ini menjadi kurang teliti
dalam menjalakan sesuatu karena
hanya fokus untuk meraih prestasi
sebanyak yang mereka mampu

Tabel 2.1 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Prestasi
Sumber: Kholifatuk Khasanah
Prestasi kerja sebagaimana telah dijelaskan oleh Moh. As’ad26 menjelaskan
bahwa prestasi kerja merupakan suatu pencapaian yang telah dicapai oleh
seseorang terhadap suatu pekerjaan yang telah ia lakukan. Maka prestasi ini
merupakan hasil jerih payah pribadi para pekerja tersebut, dengan begitu maka
prestasi ini dapat dijadikan suatu keuntungan untuk dapat meningkatkan kinerja
yang dimiliki oleh karyawannya sehingga dapat meningkatkan kualitas dari
perusahaannya, maka untuk mewujudkan hal tersebut disini penulis memberikan
pandangan baru untuk melakukan pengupahan dengan menggunakan sistem
pengupahan dengan berdasarkan pada prestasinya.
24

Suparno Eko Widodo, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penerbit
Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.23.
25
Kholifatuk Khasanah, Sistem Pemberian Upah dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan
dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pabrik Krupuk Impala “Mika Mandiri” Desa
Demangan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Tulungagung, Tulungagung, 2019, p.27-28.
26
Moh. As’ad, Psikologi Perusahaan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, p.55.
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b. Upaya perbaikan sistem pengupahan
Untuk meningkatkan perusahaan, biasanya pengusaha akan memberikan
imbalan lebih kepada pekerjanya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Bonus
merupakan imbalan non upah yang telah diatur jelas dalam Pasal 2 huruf b Surat
Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: SE-07/MEN/1990
tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. Kebijakan
pengaturan pemberian bonus untuk pekerja setiap perusahaan berbeda beda.
Mereka dapat melakukan pemberian bonus tersebut sesuai dengan kesepakatan
antar pekerja dengan perusahaan sebagaimana telah tercantum dalam Perjanjian
Kerja Bersama serta berdasar pula pada keputusan direksi dalam Surat Keputusan
Direksi. Pemberian bonus yang dilakukan oleh perusahaan biasanya berasal dari
kinerja bisnis perusahaan dan kinerja perorangan yang bergantung pada kebijakan
perusahaan dari hasil keuntungan atau hasil kerja pekerja tersebut lebih besar dari
target produksi yang normal sehingga terdapat peningkatan produktivitas.
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja yang memiliki unsur
pekerjaan, upah dan perintah, sehingga secara otomatis dapat diketahui bahwa
bonus merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan pekerjanya. Walaupun
tidak diatur mengenai pemberian bonus, namun undang-undang tersebut mengatur
dengan tegas terkait pemberian upah.27 Dalam penjelasan Pasal 91 ayat (1) dapat
diketahui bahwa perusahaan tidak boleh memberikan besaran upah yang lebih
rendah dari ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas
mengenai pemberian bonus kepada pekerja, maka timbullah Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: SE-07/MEN/1990 sebagai dasar
pemberian upah bonus. Hal ini juga menyebabkan pengaturan terkait pengupahan
bonus ini akan diserahkan kepada pihak perusahaan masing-masing sehingga
mereka memiliki pengaturan yang berbeda-beda pula. Dengan perbedaan tersebut,
maka timbul berbagai permasalahan pengupahan dalam sistem pemberian upah
berdasarkan prestasinya, baik kesalahan dalam perhitungan upah serta tidak
melakukan pembayaran pemberian upah.
27

Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Oleh sebab itu, diperlukan adanya reformulasi dalam sistem pengupahan
berdasarkan prestasi ini, yaitu dengan dicantumkannya dalam suatu peraturan
perundang-undangan bahwa perusahaan “wajib” untuk memberikan bonus kepada
pekerjanya. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar dapat menjamin adanya
kepastian hukum bagi pihak yang mendapatkannya. Tidak hanya itu saja namun
perlu pula adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sistem tersebut yaitu dengan
membentuk badan pengawasan khusus terkait pengupahan agar tidak timbul
permasalahan yang ada serta tidak membatasi atau melimitasi jenis pekerjaan
yang ada serta kemampuan suatu perusahaan jika mampu membayar gaji
pekerjanya dengan nominal yang tinggi.
Karena dalam sistem pengupahan yang melihat pada prestasi, perlu adanya
syarat-syarat atau indikator seperti apa yang mampu untuk meng-claim bahwa
kerja kerasnya merupakan sebuah prestasi seperti dengan melakukan beberapa
penilaian dengan metode rating scale, checklist, metode peristiwa kritis, field
review method, tes dan observasi prestasi kerja atau dengan menggunakan metode
evaluasi kelompok. Di mana prestasi yang didapatkan dari penilaian-penilaian
tersebut akan berhubungan dengan bertambahnya upah yang akan didapatkan.28
Sistem hukum ketenagakerjaan dalam bidang pengupahan ini wajib untuk
dikembangkan lebih komprehensif lagi agar sesuai dengan sistem hukum yang
ada di Indonesia, yang meliputi: 1) struktur pemerintahan (Structure) yaitu dengan
adanya lembaga atau dewan pengawas terkait pengupahan dengan berdasarkan
pada prestasi pekerjanya; 2) substansi hukum (Substance) yaitu dengan
dibuatkannya suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan khusus yang
mengatur mengenai pengupahan dengan berdasarkan pada prestasi dan budaya
ketenagakerjaan (Labour Culture), di mana dalam membuat reformulasi ini wajib
untuk memperhatikan keseimbangan antara prestasi (Reward) yang diraih dengan
produktivitas kerja yang dilakukan mengingat terdapat beberapa perbedaan
kebutuhan

pekerjaan

serta

kemampuan

sebuah

perusahaan

dalam

menyelenggarakan pengupahan di berbagai wilayah.29

28
T. Hani Handoko, Manajemen dan Sumber Saya Manusia, Penerbit BPFE, Yogyakarta,
2016, p.135.
29
Lawrence Meir Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, Penerbit A
Social Science Perspective New York: Russel Sage Fondation, New York, 1975, p.14.
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Reformulasi ini semakin penting karena dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memiliki konsep pengupahan yang serupa
dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya.30 Sehingga dengan adanya reformulasi
yang penulis sarankan yaitu berupa pemberian upah tambahan dengan
berdasarkan pada prestasi pekerja, wajib pula untuk dimuat dalam suatu regulasi
atau peraturan perundang-undangan yang mana juga mengatur dengan jelas
mengenai hal tersebut baik berupa perhitungannya maupun indikatornya. Di mana
hal tersebut juga bertujuan untuk menimbukan adanya kepastian hukum bagi para
pekerja sehingga dapat mewujudkannya suatu keadilan bagi para pekerja yang
sudah bekerja keras dengan upayanya agar menghasilkan pekerjaan yang baik
serta maksimal sehingga mendapatkan suatu prestasi.
Menurut Gustav Radbrunch, terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan serta kepastian hukum31. Dalam konteks reformulasi ini, kepastian
wajib diletakkan sebagai nilai dasar dalam hukum. Kemudian mengenai kepastian
hukum yang secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat secara pasti
untuk mengatur suatu keadaan tertentu dengan pasti dan logis. Setelah dibuatnya
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan terciptalah suatu nilai
keadilan yang mana akan menjadi dasar bagi suatu hukum itu sendiri sehingga
keadilan ini memiliki sifat normatif bagi hukum. Oleh sebab itu, keadilan ini
merupakan landasan moral hukum sekaligus tolak ukur sistem hukum positif yang
ada di Indonesia karena keadilan merupakan salah satu unsur mutlak dalam
hukum. Jadi, hukum tanpa adanya keadilan adalah sebuah aturan yang tidak
pantas pula menjadi hukum.32 Artinya, kepastian dan keadilan memiliki hubungan
yang erat sehingga banyak filsafat yang memaknai bahwa hukum merupakan
pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. 33
30
Fajar Kurniawan dan Wisnu Aryo Dewanto, Problematika Pembentukan RUU Cipta
Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 tentang
Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK, Jurnal Panorama Hukum, Vol.5, No.1 (Juni
2020), p.71.
31
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I
Pemahaman Awal, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, p.288.
32
Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat Hukum, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2008, p.20.
33
Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi
Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Penerbit Komisi
Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, p.3.
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C. PENUTUP
Terdapat banyak permasalahan dalam sistem pengupahan sehingga
menyebabkan kurang sejahteranya masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu,
masih adanya rasa ketidakadilan bagi para pekerja karena masih terdapat
pengaturan terkait pengupahan yang tidak sesuai dengan hukum positif yang ada
di Indonesia. Contohnya beberapa permasalahan yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tidak memberikan
perlindungan hokum atas upah bagi para pekerjanya baik pekerja kontrak, pekerja
outsourcing, maupun pekerja sektor informal.
Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu reformulasi dalam sistem
pengupahan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dengan dibuatkannya
suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait pengupahan dengan
menggunakan sistem yang berdasarkan pada prestasi. Di mana dengan diaturnya
dalam suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan ini akan memberikan
rasa kepastian hukum bagi pekerja serta akan timbul pula rasa tanggung jawab
dari pihak pemberi upah karena telah jelas tertulis dalam suatu regulasi atau
peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan
sanksi. Artinya dengan dibuatkannya regulasi atau peraturan perundang-undangan
terkait dengan sistem pengupahan dengan berdasarkan pada prestasi, akan
memunculkan hak dan kewajiban antara para pekerja dan pihak pemberi upah.
Lalu dengan adanya peraturan tersebut, maka dapat menciptakan suatu keadilan
pula di kalangan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan dari
masyarakat yang ada di Indonesia secara umum.
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ABSTRAK
Atlet sepak bola saat ini memiliki kondisi yang diperparah dengan adanya
pandemi Covid-19. Salah satunya yakni terkait dengan kontrak kerja para atlet
sepak bola saat ini dan juga cara penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut.
Oleh karena itu penulis membuat alternatif pemecahan masalah yakni
“TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum
dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di
Indonesia” yang berupa sebuah konsep perlindungan, pemenuhan hak-hak atlet
dan penyelesaian sengketa atlet yang berperkara. Adapun metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Atlet Sepak Bola, Kesejahteraan, Pemenuhan Hak,
Perlindungan Hukum, TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare)
ABSTRACT
Soccer athletes currently have a condition that is exacerbated by the Covid-19
pandemic. One of them is related to the current work contract of soccer athletes
and also how to resolve disputes related to the problem. Therefore, the authors
make an alternative solution to the problem, namely "TRIASTHLET (Three Eyes
of Athlete Welfare): Legal Protection Efforts and Rights to the Welfare of
Football Athletes During the Covid-19 Pandemic in Indonesia" which is in the
form of a concept of protection, fulfillment of athlete's rights and dispute
settlement athletes who litigate. The research method used is juridical normative
with a statutory approach and a conceptual approach.
Keywords: Soccer Athletes, Welfares, Fulfillment of Rights, Legal Protection,
TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare)
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A. PENDAHULUAN
Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan ketika Indonesia telah mengakui
dirinya sebagai Negara Hukum.1 Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang
berkedudukan sebagai Konstitusi Negara Indonesia tentu memiliki karakteristik
tersendiri, yang didalamnya memuat prinsip-prinsip dan tujuan bernegara. Modus
Vivendi, telah melahirkan sebuah cita negara, yang sekaligus merupakan tujuan
nasional bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam alinea keempat Pembukaan
UUD NRI 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum”.
Cita negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut
menunjukkan ciri Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State), yang
merupakan karakteristik dari negara demokrasi modern.2 Dalam hal ini konstitusi
telah mengamanatkan Negara untuk bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat,
sehingga Negara aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomiannya
sendiri untuk menjamin ketersediaan kesejahteraan sosial.3
Melalui olahraga sepak bola, nama Indonesia harum di kancah internasional,
yang telah dibuktikan di ajang yang tak kalah bergengsi seperti pada Piala AFF,
sehingga Garuda Muda bisa unjuk gigi di kawasan Asia.4 Negara yang
bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan
memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Namun
problematika yang terjadi di lingkaran kehidupan atlet sepak bola hingga sampai
saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah.
Sebagai negara yang berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,
Indonesia hendaknya telah menjamin kesejahteraan yang terarah, terpadu dan
berkelanjutan bagi setiap masyarakat Indonesia, karena hal ini sudah diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
1

Tafsir Negara Hukum dalam konteks Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila yang
merupakan perpaduan dari Rechstaat dan Rule of Law. dalam Wahyu Nugroho, Menyusun
Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal
Legislasi Indonesia, Vol.10, No.3 (September 2013), p.212.
2
Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Institute for Research and
Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Yogyakarta, 2006, p.4.
3
Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Penerbit
LP3ES, Jakarta, 2006, p.9.
4
Mathias Janu, Prestasi Olahraga Indonesia di Kancah Dunia, diakses dari
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/prestasi-olahraga-indonesia#,
diakses
pada 19 Oktober 2020.
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yang mana disebutkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.5
Lebih dari 270 juta orang di dunia yang aktif dalam sepak bola, mencakup pemain
dan perangkat sepak bola, 85 Juta pemain yang aktif di sepak bola Asia, dan ada
sekitar 7.094.000 pemain di Indonesia.6
Negara melindungi keberadaan olahraga secara keseluruhan. Para pelaku
olahraga pun juga mempunyai hak yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
(SKN) yaitu: a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis,
psikolog, dan ahli hukum; b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai
dengan ketentuan; c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk
organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi
olahraga fungsional; d) mendapatkan pendapatan yang layak.7 Meskipun sudah
ada ketentuan mengenai kesejahteraan atlet baik dalam upaya perlindungan dan
pemenuhan hak atlet, tetapi masih banyak pelaku olahraga (atlet) yang belum
terpenuhi kesejahteraannya. Masih banyak problematika yang terjadi dalam
lingkaran kehidupan atlet sepak bola ditambah lagi dengan adanya Covid-19 yang
melanda di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.
Wabah Covid-19 yang melanda dunia membawa dampak di semua bidang
kehidupan, tidak terkecuali olahraga khususnya sepak bola. Hampir semua liga
sepak bola dunia saat ini dihentikan sementara untuk mencegah makin meluasnya
Covid-19 akibat berkumpulnya massa penonton. Hal tersebut tentu berdampak
besar bagi masa depan kompetisi sepak bola. PSSI resmi menghentikan kompetisi
liga Indonesia di level liga-1 maupun liga-2 pada tanggal 27 Maret 2020.
Penghentian kompetisi ini tentu berimbas pada masa depan sepak bola Indonesia
secara umum dan kondisi keuangan klub-klub sepak bola peserta liga-1 serta liga2 karena pendapatan klub berasal dari bergulirnya kompetisi.

5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh FIFA. dalam Hinca IP Pandjaitan, Kedaulatan
Negara VS Kedaulatan FIFA, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, p.5.
7
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
6
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Kondisi keuangan klub-klub sepak bola Indonesia tersebut kemudian
berimbas pada pendapatan yang diterima oleh pemain karena PSSI sudah
mengeluarkan edaran bahwa klub-klub liga-1 dan 2 bisa menggaji para pemain
maksimal sebesar 25% selama kompetisi dihentikan sementara.8 Selain itu,
permasalahan yang dialami atlet sepak bola yaitu terkait kontrak dengan
manajemen tim serta dalam pemenuhan kebutuhan atlet itu sendiri.
Salah satu masalah yang terjadi saat ini yaitu pemain klub Liga-2 Perserang
menagih janji kepada manajemen klub yang akan melunasi sisa tunggakan gaji
dari Maret hingga Mei 2020 yang sampai kini belum dibayarkan.9 Pemain
Perserang, Mariono, mengatakan bahwa dia bersama seluruh pemain Perserang
belum mendapat haknya. Padahal, manajemen menyatakan dalam berbagai berita
bahwa gaji pemain akan dibayarkan pada pekan pertama September. Menurut
Mariono, dia baru menerima 40 persen gaji Maret. Begitu pula untuk April-Mei.
Meski PSSI memberikan relaksasi bagi klub untuk membayar minimal 25 persen
gaji dari nilai kontrak, namun Perserang tak kunjung membayarkan hak pemain.
Kondisi di tengah pandemi Covid-19 sangat merugikan pihak atlet sepak
bola akan kesejahteraannya. Walaupun sudah ada payung hukum dalam hak para
atlet, tapi masih belum maksimal dalam implementasinya. Permasalahan yang
sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik yaitu mengenai pengakuan
profesi pada atlet sepak bola yang padahal sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya
disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), yang menjelaskan bahwa setiap orang
yang bekerja dengan meminta upah atau imbalan dalam bentuk lain merupakan
definisi dari pekerja. Isi dari undang-undang tersebut, secara yuridis atlet pemain
sepak bola lebih memenuhi unsur sebagai pekerja sesuai dengan ketentuan
undang-undang tersebut dibandingkan sebagai aset perusahaan karena adanya
unsur “pekerjaan”, “upah”, dan “perintah” dari klub yang mengikatnya.

8

Muhammadiyah, Masa Depan Sepakbola Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19,
diakses
dari
http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-18942-detail-masa-depan-sepakbolaindonesia-di-tengah-pandemi-covid19.html, diakses pada 25 Maret 2021.
9
Muhammad Akbar, Perserang Ditagih Pelunasan Tunggakan Gaji Pemain, diakses dari
https://republika.co.id/berita/qgqxdn480/perserang-ditagih-pelunasan-tunggakan-gaji-pemain,
diakses pada 25 Maret 2021.
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Namun dalam hal ini, belum ada pengakuan secara jelas sebagai seorang
atlet. Karena pada dasarnya yang dikaitkan dengan definisi atlet tertera pada
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Sehingga dalam hal pengakuan profesi, muncul problematika bagi atlet sepak bola
meskipun sudah ada asosiasinya baik nasional maupun internasional. Tetapi
dinilai belum dapat menyejahterakan atlet sepak bola di Indonesia.
Dari pemaparan problematika mengenai hak kesejahteraan bagi para atlet
sepak bola di tengah Covid-19, diperlukan adanya sistem serta regulasi yang
berkesinambungan terkait kesejahteraan atlet dalam upaya perlindungan dan
pemenuhan hak atlet sepak bola di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu,
penulis menggagas konsep TRIASTHLET (Three Eyes Of Athlete Welfare), di
mana dalam konsep tersebut menggunakan tiga komponen yaitu perlindungan,
pemenuhan dan penyelesaian sengketa dalam hak kesejahteraan para atlet sepak
bola di Indonesia. Selain itu, adanya sertifikasi pengakuan serta penguatan
perlindungan hukum di mana sertifikasi yang diberikan juga harus memenuhi
Standar Nasional Indonesia dan diharapkan dengan adanya sertifikasi tersebut
menjadikan atlet sepak bola tidak perlu khawatir terkait keberadaannya sebagai
seorang atlet. Adapun rumusan masalah dalam paper ini yaitu: “Apa problematika
pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak atlet sepak bola pada masa
pandemi Covid-19?” dan “Bagaimana konsep TRIASTHLET (Three Eyes Of
Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet
Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia?”

B. PEMBAHASAN
1. Problematika Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atlet
Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19
Cabang olahraga yang memiliki banyak persoalan di Indonesia salah
satunya adalah sepak bola. Hal ini disebabkan cabang olahraga sepak bola
merupakan cabang olahraga yang ramai peminatnya. Dengan demikian
menunjukan sebuah aturan atau kebijakan yang dibuat harus selaras guna
memecahkan permasalahan tersebut. Sebelum pandemi Covid-19 ini terjadi di
Indonesia, diantara permasalahan di cabang sepak bola yaitu:
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a. pemenuhan hak yang tidak sesuai dengan kontrak kerja,
b. dalam hal keprofesian tidak diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan sehingga para atlet merasa tidak diakui profesinya,
melainkan hanya sebagai hobi saja,
c. serta dalam hal penyelesaian sengketa dinilai masih terlalu samar
terdengar dikarenakan profesi atlet sepak bola tidak sepenuhnya diatur
dalam Undang-Undang.
Hal ini tak lepas dari peran para pihak yang terlibat selain atlet, tentunya
manajemen klub dalam kesepakatan kontrak kerja. Kemudian peran serta dari
PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut
Kemenpora) yang kurang optimal membuat permasalahan tersebut masih bergulir
sampai saat ini. Terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia
sejak awal tahun 2020. Pandemi ini membuat suasana dalam cabang olahraga
cukup berdampak parah. Salah satunya adalah tidak diizinkannya untuk
melakukan kompetisi liga-1 dan liga-2 yang merupakan liga kompetisi secara
nasional yang mempertandingkan klub-klub yang ada di Indonesia. Hal ini
membuat pemenuhan kontrak kerja antara atlet dengan manajemen klub semakin
runyam dan kesejahteraan atlet ini semakin tidak terlihat keberadaannya.
Dengan demikian, dibutuhkan beberapa pilar utama dalam mewujudkan
pembangunan olahraga untuk kesejahteraan atlet sepak bola yang notabene
merupakan kebijakan, pendukung, dan strategi agar terwujudnya cita-cita dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Kebijakan dalam artian bahwa permasalahan yang dialami atlet olahraga
merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan. Para atlet harus mendapatkan
payung hukum serta regulasi yang jelas dalam mengatur setiap landasan dari
pemangku kepentingan di sektor olahraga. Kebijakan pemerintah sebagai
penyelenggara regulasi hukum memiliki peran dalam membangun kemajuan
negara melalui perlindungan dan pemenuhan hak atlet berdasarkan spirit
keolahragaan di samping menegakkan budaya olahraga yang kuat. 10

10

Hyung-Joong Won dan Eunah Hong, The Development Of Sport Policy And
Management In South Korea, International Journal of Sport Policy and Politics, Vol.7, No.1
(2015), p.149.
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2. Konsep TRIASTHLET (Three Eyes Of Athlete Welfare) sebagai Upaya
Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola
Dari permasalahan di atas, diperlukannya implementasi suatu kebijakan
untuk kesejahteraan atlet sepakbola di Indonesia. TRIASTHLET merupakan
sebuah kebijakan untuk menyejahterakan atlet dalam upaya perlindungan hukum,
pemenuhan hak atlet dan penyelesaian sengketa yang hal ini kami sebut dengan
Three Eyes yang dikhususkan kepada atlet sepak bola pada masa pandemi Covid19. Hal ini diperlukan karena pada saat pandemi ini berlangsung, kegiatan sepak
bola di Indonesia dihentikan, akan tetapi perlindungan hukum dan pemenuhan
haknya belum terjamin. Konsep TRIASTHLET mengupayakan tercapai hal itu.
Hal ini dibuktikan dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Maka di
antara atlet ataupun manajemen klub harus tetap melakukan pemenuhan hak serta
kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Kemudian terkait dengan
pengakuan dalam hal ini merujuk kepada profesi atlet itu sendiri. Dalam Pasal 1
ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja dengan meminta upah atau imbalan
dalam bentuk lain merupakan definisi dari pekerja. Hal ini dapat dikatakan atlet
sepak bola merupakan pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tetapi dalam hal ini belum mencukupi pengakuan atlet sebagai pekerja. Karena
pada dasarnya definisi atlet tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
Kemudian, TRIASTHLET berkontribusi dalam penyelesaian sengketa atlet
sepak bola di Indonesia. Dalam hal ini, konsep TRIASTHLET berupaya
mengutamakan kesejahteraan yang harus didapat oleh seorang atlet sepak bola di
Indonesia. Penyelesaian sengketa yang dilakukan seorang atlet sepak bola
diperlukan karena tidak dapat dipungkiri terjadi banyak kasus terkait hal ini.
Dikarenakan atlet sepak bola tersebut menuntut akan pemenuhan haknya sebagai
seorang atlet. Konsep TRIASTHLET dalam penyelesaian sengketa ini memiliki
tiga aspek, yakni penyelesaian sengketa tersebut yang dapat dilihat dalam
perjanjian kontrak, kemudian pada dasarnya PSSI juga menyediakan sarana dalam
hal ini dalam bentuk arbitrase dan penyelesaian sengketa menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
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Berbagai lembaga dikoordinasikan dalam konsep TRIASTHLET. Setiap
lembaga mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dalam pelaksanaannya.
Lembaga tersebut tentunya terfokus dengan tiga komponen, yakni Perlindungan,
Pemenuhan dan Penyelesaian Sengketa. Berikut merupakan penjelasan peran
masing-masing lembaga dalam konsep TRIASTHLET:
a. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Dalam konsep TRIASTHLET, Kemenpora mempunyai tugas dan
wewenang

atas

dasar

pemerintah

pusat.

Konsep

TRIASTHLET

menempatkan Kemenpora juga dalam pelaksanaan perlindungan hak atlet.
Perlindungan ini dilakukan dengan Kemenpora membuat suatu sertifikasi
atlet sepak bola sebagai bentuk pengakuan. Jadi, setiap atlet sepak bola
harus memiliki sertifikasi yang diberikan oleh Kemenpora dalam upaya
perlindungan, yang nantinya dapat dijadikan bahan penguat perlindungan
hukum dalam penyelesaian sengketa. Meskipun dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan telah terdapat perlindungan, tetapi tidak terperinci akan
keprofesian. Profesi atlet masih dianggap sebagai hobi saja.
Selain

nantinya

mendapatkan

pengakuan

serta

penguatan

perlindungan hukum, sertifikasi yang diberikan juga harus memenuhi
Standar Nasional Indonesia. Kemudian sertifikasi tersebut menjadi ajang
peningkatan mutu bagi atlet sepak bola dalam kariernya. Diharapkan dengan
adanya sertifikasi ini menjadikan atlet sepak bola tidak perlu khawatir
terkait kariernya sebagai seorang atlet.
Kemudian dalam pemenuhan hak atlet sepak bola lainnya, Kemenpora
membuat sebuah kebijakan terkait tunjangan keadilan. Tunjangan ini
nantinya berasal potongan gaji yang ditabungkan dalam bentuk tunjangan
keadilan. Tunjangan keadilan tidak memaksa untuk seluruh atlet
melakukannya, tetapi dalam hal ini pemerintah mengupayakan di
penyelesaian sengketa nantinya. Setiap atlet sepak bola yang mengikuti
tunjangan keadilan ini akan dipotong dari gaji atlet sekitar 1%. Tunjangan
ini berbentuk tabungan dikarenakan apabila atlet sepak bola itu tidak ada
permasalahan sengketa, maka tunjangan ini akan cair sesuai dengan dana
yang terkumpul dari tabungan yang telah dihasilkan.
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b. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
Lembaga yang terdapat dalam konsep TRIASTHLET selanjutnya
yakni PSSI yang merupakan sebuah lembaga yang menaungi cabang sepak
bola. PSSI memiliki struktur sendiri yang nantinya mengontrol secara
langsung dalam cabang sepak bola. Peran PSSI disini sebagai penengah
terkait permasalahan tersebut. Walaupun perjanjian kontrak kerja yang
sudah ditandatangani sejak sebelum adanya pandemi Covid-19, pemenuhan
akan hak atlet juga harus tetap terpenuhi. Kemudian apabila dilihat dari
pihak manajemen klub yang tidak dapat memberikan kewajibannya
terhadap para atlet dikarenakan tidak terlaksananya kompetisi liga yang
membuat pemasukan dari pihak klub turun drastis. Untuk hal ini tidak akan
tercipta titik tengah apabila yang satu tetap menuntut haknya, tetapi pihak
yang lain tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya.
Kemudian PSSI berkoordinasi dengan Kemenpora dalam pembuatan
sertifikasi atlet sebagai bentuk pengakuan seorang atlet. Walaupun
sertifikasi dikeluarkan oleh Kemenpora, tetapi untuk tahapan awalnya tetap
berada dibawah naungan PSSI. Setiap atlet sepak bola dapat mendaftarkan
diri melalui manajemen tim atau dapat mendaftar dengan secara individu.
Kemudian nantinya diproses terlebih dahulu oleh PSSI yang setelahnya
barulah diserahkan ke Kemenpora untuk tahap finalisasinya.
Kemudian dalam hal tunjangan keadilan, nantinya PSSI sebagai media
saja. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpora diaplikasikan oleh PSSI
dalam bentuk upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa.
PSSI juga dijadikan sebagai controlling stakeholder dalam permasalahan
sengketa yang ada di cabang sepak bola. Hal ini terjadi agar terciptanya
keelokan organisasi yang harmonis serta terjalinnya hubungan kerjasama
yang baik dengan pemerintah.
c. Kementerian Ketenagakerjaan
Keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam konsep ini ialah
terkait dalam tunjangan keadilan. Nantinya Kemenpora bekerja sama
dengan kementerian ketenagakerjaan agar tunjangan keadilan yang ada
menjadi efisien, karena adanya bantuan peran dari antar lembaga lainnya.
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Karena pada dasarnya pemenuhan tunjangan ini keterkaitan dengan masa
depan atlet sepak bola. Kementerian ketenagakerjaan mengupayakan juga
dalam pengakuan atlet sebagai suatu profesi. Hal ini membuat atlet menjadi
lebih memiliki penguatan perlindungan hukum dari undang-undang.
d. Manajemen Klub
Dalam cabang olahraga sepak bola, setiap manajemen klub
memberikan potongan yang disetujui oleh para atletnya. Untuk gaji yang
dibawah 5 juta mendapat potongan 5%, gaji 5-10 juta mendapat potongan
sekitar 10%, dan gaji yang berada diatas 15 juta dikenakan potongan 15%
dari yang seharusnya. Dilihat dari sistemnya, dalam cabang sepak bola
dapat diberlakukan oleh pihak manajemen klub kepada atletnya, asalkan
terdapat persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila hal
ini bisa berjalan dengan baik dan sinergis, cabang sepak bola diperkirakan
dapat bertahan setidaknya selama pandemi Covid-19 ini.
e. Badan Arbitrasi Khusus Sepak Bola
Penyelesaian sengketa dalam TRIASTHLET ini mengutamakan jalur
non litigasi. Sebelum sampai tahap arbitrase, diupayakan mediasi terlebih
dahulu, kemudian para atlet yang bersengketa dapat mengajukan
konsolidasi, apabila tetap tidak memiliki titik terang, maka atlet dapat
melakukan pengupayaan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase.
Dalam cabang sepak bola, sepak bola memiliki badan arbitrasenya sendiri
yang secara khusus menyelesaikan sengketa di Indonesia yakni NDRC
(National Disputer Resolution Chamber). Arbitrase ini dinilai mahal dan
tidak banyak orang yang mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur
ini. Dalam konsep TRIASTHLET pada penyelesaian sengketa melalui
proses arbitrase, atlet yang memiliki tunjangan keadilan dapat mengajukan
hal tersebut. Tunjangan tersebut diupayakan untuk proses penyelesaian
sengketa melalui badan arbitrase NDRC.
Dengan adanya konsep ini, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi
Pemerintah sebagai perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi kesejahteraan
para atlet olahraga khususnya atlet sepak bola sebagai suatu profesi khususnya
seperti pada saat masa pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.
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C. PENUTUP
Atlet merupakan salah satu komponen penting yang dapat membangun
negara, salah satunya adalah olahraga sepak bola yang sangat populer di
Indonesia. Namun pada kenyataannya terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang
melanda Indonesia seperti saat ini, para atlet sepak bola dalam upaya pemenuhan
kesejahteraannya masih kurang optimal. Beberapa problematika yang terjadi
seperti permasalahan kontrak, pendapatan yang belum tercairkan, hingga
pemenuhan kebutuhan para atlet yang tidak dipenuhi.
Maka, sudah sepatutnya negara memperhatikan kesejahteraan melalui upaya
perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak atlet sepak bola, khususnya di masa
pandemi Covid-19. Konsep berjudul “TRIASTHLET (Three Eyes Of Athlete
Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak
Bola pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” guna menjadi upaya bagi
pemenuhan atas kesejahteraan atlet sepak bola di Indonesia yang nantinya akan
mencakup mengenai pemberian sertifikasi, pemberian tunjangan keadilan, dan
bantuan dalam penyelesaian sengketa.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran serikat pekerja/buruh
dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja
telah memiliki pengaturan tersendiri yang termuat dalam Bab XII UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada praktiknya
di lapangan, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana
dalam aturan-aturannya ditemukan celah yang dapat membuat perusahaan
menyimpangi isi atau makna dari aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.
Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis
normatif dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder
yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang
digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan
uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan
hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa sangat dibutuhkannya serikat
pekerja atau buruh dalam hal menangani permasalahan-permasalahan yang ada
dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah permasalahan pemutusan hubungan
kerja yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dan merugikan
pekerja/buruh itu sendiri. Dalam tulisan ini, penulis juga bermaksud melakukan
komparasi pengaturan peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan
Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata Kunci: Peran Serikat Pekerja/Buruh, Perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
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ABSTRACT
This study aims to determine the role of trade unions in settling disputes over
unilateral termination of employment by companies against employees.
Termination of Employment Relations has a separate arrangement contained in
Chapter XII Law No. 13 of 2003 concerning Employment. However, in practice in
the field, this law still has several weaknesses, where in the regulations there are
loopholes that can make companies deviate from the content / meaning of the
rules regarding Termination of Employment. In the era of the digitization of
company equipment, employers terminated their employment on the pretext of
company efficiency, which resulted in the removal of many employees' rights with
the modernization of equipment. This has a big impact in the long run and further
increases the unemployment rate in society. In addition to digitization, companies
often use the pretext that termination of employment for company efficiency is
permissible as long as it is in accordance with the provisions of laws and
regulations. The type of research used by the author is a type of normative
juridical research that focuses on the use of library data or secondary data in the
form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used
by the writer used descriptive qualitative method, which is a description in the
form of regular, coherent, logical, and effective sentences. Based on the results of
this study, it can be seen that a trade union is very much needed in dealing with
problems that exist in a company, one of which is the problem of termination of
employment which is usually carried out unilaterally by the company and is
detrimental to the employees himself. In this paper, the author also intends to
compare the arrangement of the role of Trade Unions in termination of
employment in Law No. 13 of 2003 Concerning Employment with Law No. 11 of
2020 concerning Job Excogitation.
Keywords: The Role of Trade Unions, Dispute Settlement of Termination of
Employment, Unilateral Termination of Employment Conducted by the Company
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A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi hak-hak utama yang
harus diwujudkan oleh negara. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945
menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pasca amandemen, pada Pasal 28D
ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” yang memuat
hak warga negara dalam bidang-bidang ketenagakerjaan. Melihat dari kedua pasal
tersebut, terdapat kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar
mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan oleh karena itu
diperlukan adanya perencanaan di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan
kewajiban negara terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Salah
satu wujud penerapan kewajiban negara tersebut salah satunya memperhatikan
hak-hak tenaga kerja/buruh dan prosedural mekanisme pemutusan hubungan kerja
yang baik dan transparan agar memperoleh hak yang sama. Ketentuan tersebut
diatur dalam di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
di mana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Dari kedua undang-undang
tersebut secara umum menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja baru dapat
dikatakan sah apabila sudah memiliki izin dari sebuah lembaga yang ditunjuk.1
Pemutusan Hubungan Kerja adalah upaya pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pada hakikatnya dapat juga dapat ditafsirkan
sebagai suatu bentuk pengakhiran sumber nafkah bagi pekerja/buruh dan
keluarganya. Tenaga kerja hingga saat ini selalu menjadi pihak yang tidak
memiliki kekuatan jika dihadapkan dan dibandingkan dengan Pengusaha yang
memiliki kekuatan. Sehingga tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan apabila
dihadapkan dengan kepentingan perusahaan.2 Pemutusan Hubungan Kerja seakan
selalu menjadi permasalahan yang selalu relevan dikaji hingga saat ini.
1

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.56.
Aloysius Uwiyono, dkk., Asas-Asas Hukum Perburuhan, Penerbit PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2014, p.136.
2
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Pemutusan Hubungan Kerja telah memiliki pengaturan tersendiri yang
termuat dalam Bab XII Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun pada
praktiknya di lapangan, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa
kelemahan di mana dalam aturan-aturannya ditemukan celah yang dapat membuat
perusahaan menyimpangi isi atau makna dari aturan mengenai Pemutusan
Hubungan Kerja. Di era digitalisasi peralatan perusahaan, pengusaha melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan dalih efisiensi perusahaan yang membuat
banyak hak-hak pekerja direnggut dengan adanya modernisasi peralatan. Hal ini
memiliki dampak besar untuk jangka panjang dan tentu saja semakin menambah
angka pengangguran dalam masyarakat. Selain digitalisasi, perusahaan sering
menggunakan dalih bahwa pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi perusahaan
diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari pernyataan di atas, penulis akan mencoba untuk mengkaji dan
menganalisis terkait situasi dan kondisi yang dihadapi ketika terjadinya
pemutusan hubungan kerja beserta contoh kasus yang sudah diringkas untuk
dikaji mengenai bagaimana penyelesaian yang seefisen mungkin dan tidak
merugikan kedua belah pihak yang berselisih. Adapun rumusan masalah yang
diangkat dalam paper ini adalah “Bagaimana Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang
dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh?” serta “Bagaimana
pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?”.

B. PEMBAHASAN
Komite Pusat Serikat Pekerja Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia
(SPBI) Kabupaten Malang Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Berikut data pendampingan kasus/perselisihan hubungan industrial yang
dilakukan oleh Komite Pusat serikat pekerja/serikat buruh Solidaritas Perjuangan
Buruh Indonesia (SPBI) dalam upaya perselisihan hubungan industrial yang
pernah ditangani dilakukan selama kurun waktu tahun 2006 - 2015 di Kabupaten
Malang : Tabel 1 Pendampingan Kasus/Perselisihan Hubungan Industrial oleh
Komite Pusat serikat pekerja/serikat buruh Solidaritas Perjuangan Buruh
Indonesia (SPBI) di Kabupaten Malang tahun 2006-2010.
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Upaya Penyelesaian Perselisihan
2006 - 2010 2011 - 2015 Jumlah
Hubungan Industrial

No.
1.

Perundingan Bipatrit

28

32

60

2.

Mediasi

22

21

43

3.

Mogok Kerja

26

34

60

4.

Pengadilan Hubungan Industrial

2

3

5

5.

Aksi / Unjuk Rasa

5

4

9

Tabel 2.1 Pendampingan Kasus/Perselisihan Hubungan Industrial oleh
Komite Pusat Serikat Pekerja/Serikat Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh
Indonesia (SPBI) di Kabupaten Malang Tahun 2006-2010
Sumber: Erwin Priatna Nugraha3
Berdasarkan

tabel

diatas

terlihat

terjadi

peningkatan

intensitas

pendampingan (advokasi) perselisihan hubungan industrial khususnya yang
dilakukan oleh Komite Pusat SPBI dalam rentang tahun 2011 hingga tahun 2015,
yaitu terdapat pada upaya bipatrit, mogok kerja dan pengadilan hubungan
industrial. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor meningkatnya jumlah perselisihan
hubungan industrial yang terjadi pada rentang waktu tersebut. Diantara ketiga
pilihan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, Komite
Pusat SPBI lebih berperan aktif dalam pilihan upaya mogok kerja dibandingkan
dengan pilihan upaya penyelesaian perselisihan yang lain.
SPBI lebih cenderung memilih upaya mogok kerja, karena upaya tersebut
merupakan upaya yang efektif dan efisien dari pada penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang lain seperti konsiliasi, arbitrase ataupun mediasi. Nilai
efisien dan keefektifan sebuah mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh,
dapat dilihat dari akibat yang timbul apabila upaya mogok kerja dilakukan di
dalam sebuah perusahaan. Mogok kerja yang dilakukan pekerja/buruh
berpengaruh secara langsung terhadap proses berjalannya sebuah perusahaan, baik
di bidang produksi ataupun bidang lainnya yang otomatis berhenti seketika itu
juga. Disinilah posisi tawar pekerja/buruh meningkat karena saat itu, secara
praktis pengusaha mengalami kondisi kekurangan sumber daya manusianya.
3

Erwin Priatna Nugraha, Peranan Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Upaya Mogok Kerja, Artikel Ilmiah, UB, Malang, 2015, p.6.
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1. Analisis Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh
Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh
Pembangunan

nasional

dilaksanakan

dalam

rangka

pembangunan

infrakstruktur dan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4 Demikian juga dalam
dunia ketenagakerjaan, Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu bagi dunia
ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama,
sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang
menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya
perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan
hubungan industrial.5
Di zaman yang modern ini tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat semakin
hari semakin tinggi, tingkat perkembangan ekonomi yang semakin pesat membuat
masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam
bidang perindustrian di Indonesia terdapat istilah pengusaha dan buruh. Pengusaha
adalah orang yang membuat atau membuka suatu usaha dan memliki modal serta
pekerja atau buruh untuk menjalankan usahanya. Pada zaman era globalisasi dan
modernisasi sekarang ini berdampak bagi segala bidang. Dalam kehidupan
perekonomian terutama dibidang industri yang selalu menimbulkan permasalahan
yang berkaitan dengan pengusaha dan buruh.6

4

Wicaksono Pambudi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Diponegoro Journal of Economics,
Vol.2, No.2 (2013), p.1.
5
Luthfi J. Kurniawan dkk., Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Penerbit Intrans
Publishing, Malang, 2015, p.107-108.
6
Krisantus Stanley B., Sanksi Pidana Bagi Pengusaha yang Melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, p.1.
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Dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dan buruh dimungkinkan
terjadinya konflik yang dapat merugikan salah satu pihak baik dari pihak
pengusaha maupun pihak buruh itu sendiri. Di samping itu, hubungan antara
kedua belah pihak tersebut seringkali terdapat ketidakseimbangan posisi antar
buruh dengan pengusaha. Buruh seringkali berada di posisi yang lebih lemah
dibandingkan posisi pengusaha. Buruh dianggap bukan mitra yang sejajar bagi
pengusaha, tetapi objek bagi majikan untuk melaksanakan kepentingan mereka.7
Hubungan kerja yang timbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh tidak
selalu berjalan secara harmonis. Hal tersebut bisa terjadi karena antar keduanya
memiliki kepentingan dan tujuan masing–masing, yang dapat menyebabkan
perselisihan hubungan industrial. Salah satu jenis perselisihan hubungan industrial
yang sering terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah perselisihan
pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh.8
Kedudukan buruh yang lemah ini perlu wadah supaya menjadi kuat. Wadah
itu adalah pelaksanaan hak berserikat di dalam suatu serikat pekerja/buruh.9
Serikat pekerja/serikat buruh disini adalah sebagai wakil pekerja/buruh di dalam
sebuah perusahaan untuk beberapa urusan tertentu. Maksud dengan perwakilan
tersebut supaya pekerja lebih kuat posisinya dalam melakukan perundingan
dengan majikan karena pengurus serikat pekerja/buruh umumnya dipilih orang
yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.10
Dalam

hal

terjadinya

perselisihan

hubungan

industrial,

serikat

pekerja/serikat buruh memiliki fungsi atau peran untuk ikut serta dalam
melakukan penyelesaian perselisihan tersebut guna memberikan perlindungan,
pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
7

A. Uwiyono, Pandangan Hukum dalam Upaya Mengatasi Konflik Ketenagakerjaan
dalam Sistem Hubungan Industrial Pancasila, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1, Tahun
XXVII (Februari 1997), p.33-40.
8
Erwin Priatna Nugraha, Peranan Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Upaya Mogok Kerja, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang,
2015, p.6.
9
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, p.76.
10
Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2003, p.6.
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Serikat pekerja dibentuk oleh para pekerja dengan memastikan bahwa kedudukan
dan hak mereka sebagai pekerja dapat seimbang dengan kewajiban yang mereka
lakukan untuk pengusaha. Dalam hubungan pekerja dan majikan atau pengusaha,
tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan pekerja lebih tinggi. Dan kadangkala itu
mengakibatkan kesewenang-wenangan para majikan terhadap pekerjanya. Untuk
mengurangi dan menghadapi kemungkinan kesewenang-wenangan tersebut,
para pekerja sebaiknya mempunyai sebuah perkumpulan yang biasanya
dinamakan serikat pekerja. dengan serikat pekerja, para pekerja dapat bersatu padu
sehingga menyeimbangkan posisi mereka dengan pengusaha. Oleh karena itulah
wajar apabila tiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan serikat buruh yang
ia pilih secara bebas untuk bergabung, meningkatkan dan melindungi
kepentingannya. negara diizinkan melakukan pembatasan yang masuk akal
terhadap hak ini, untuk melindungi orang lain.11
Pada dasarnya organisasi pekerja baik dalam bentuk Serikat Pekerja atau
Serkat Buruh adalah untuk melaksanakan salah satu hak asasi manusia
yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran
yang selanjutnya diharapkan terpenuhinya hak dasar buruh akan upah yang layak,
tanpa diskriminasi dalam kerjaan atau jabatan, adanya jaminan sosial,
adanya perlindungan dan pengawasan kerja yang baik, dan sebagainya.12
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh menjabarkan bahwasannya apa yang menjadi tujuan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yaitu guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,
serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
Peran serikat buruh dalam menyuarakan aspirasi dan partisipasi dalam
pembangunan pada dasarnya termasuk hak atas pembangunan. Partisipasi dalam
pembangunan mengandung arti bahwa individu atau kelompok akan menikmati
hasil-hasil pembangunan dengan hak berserikat yang terjamin. Secara konseptual
maka melalui serikat pekerja/serikat buruh diharapkan bahwa13:

11

Suhartoyo, Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja sebagai Sarana Perlindungan Buruh,
Administrative Law & Governance Journal, Vol.1, Edisi 4 (November 2018), p.360.
12
Rosalina, Perlindungan Hukum terhadap Hak Karyawan di Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, p.51.
13
Prastiwi Mardijani, Partisipasi Masyarakat terhadap Peningkatan Pembangunan Desa,
Buletin Ekonomi, Vol.8, No.1 (April 2010), p.1-8.
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a. Dapat berpartisipasi secara efektif dalam perumusan kebijaksanaan dan
keputusan serta pelaksanaannya baik di tingkat lokal maupun nasional.
sehingga aspirasi mereka benar-benar diperhatikan;
b. Merumuskan dan melakukan tugas ekonomi, sosial, politik dan budaya
atas dasar pilihan sendiri berdasarkan kebijaksanaan- kebijaksanaan guna
memperbaiki standar dan kualitas kehidupan mereka serta melestarikan
dan mengembangkan kebudayaannya;
c. Berpartisipasi

dalam

memantau

dan

meninjau

kembali

proses

pembangunan.
Adapun implikasi dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah14:
a. Bagi badan pemerintah di bidang perburuhan tingkat nasional dan
propinsi:

administrasi

peraturan

termasuk:

penerimaan

surat

pemberitahuan tentang pembentukan serikat; memastikan dipenuhinya
persyaratan pendaftaran oleh serikat; mengeluarkan nomor pendaftaran;
serta menyimpan dan memperbaharui data-data pendaftaran serikat;
b. Bagi pekerja dan serikat: memahami hak dan kewajibannya sehubungan
dengan surat pemberitahuan; mengembangkan AD/ART organisasi;
administrasi dan laporan keuangan yang tepat; dan peran serikat dalam
mewakili anggota membuat PKB dan menyelesaikan perselisihan
industrial;
c. Untuk pengusaha: memahami kewajiban mereka untuk tidak ikut campur
dalam pembentukan atau pengoperasian serikat, ataupun melakukan
tindakan diskriminasi terhadap anggota dan pengurus serikat, dan untuk
berhubungan dengan serikat-serikat yang baru dalam setiap masalah
industrial dan perundingan.
Dalam hubungan industrial di tingkat perusahaan, banyak lembaga yang
dapat dijadikan sarana untuk membangun kerja sama. Dua di antaranya yang
terpenting adalah membentuk lembaga kerja sama Bipartit dan membuat
perjanjian kerja bersama (PKB) tentunya dengan anggapan di perusahaan telah
berdiri serikat pekerja.
14

Suhartoyo, Op.Cit, p.360-361.

392

Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya dan Isma Hanifa
Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan
Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh

Adapun menurut penulis, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar
Serikat Pekerja/Buruh dapat berperan penyelesaian perselisihan PHK, yaitu:
a. Lembaga Kerja Sama Bipartit
Lembaga kerja sama Bipartit adalah suatu badan pada tingkat perusahaan
atau unit produksi dibentuk oleh pekerja bersama-sama dengan
pengusaha. Anggota Bipartit ditunjuk berdasar kesepakatan dan keahlian.
Lembaga Bipartiti merupakan forum konsultasi, komunikasi, dan
musyawarah dengan tugas utama sebagai media penerapan hubungan
industrial dalam praktik kehidupan kinerja sehari-hari, khususnya dalam
kaitan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, ketenangan kerja
dan usaha, serta peningkatan partisipasi pekerja dalam penetapan kerja.
b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Perjanjian Kerja Bersama merupakan kelembagaan partisipasi yang
berorientasi pada usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan
keserasian hubungan kerja, usaha dan kesejahteraan bersama.
Berdasarkan peran yang diharapkan dari perjanjina kerja bersama
tersebut.organisasi pekerja dan pengusaha/organisasi pengusaha dalam
menyusun secara bersama- sama syarat-syarat kerja harus melandaskan
ciri pada sikap-sikap keterbukaan yang berorientasi ke depan,
kekeluargaan, gotong royong, musyawarah dan mufakat, serta
bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat.
c. Pengupahan yang Adil dan Layak
Pengupahan yang adil dan layak adalah pengupahan yang mampu
menghargai seseorang karena prestasi dan pengabdiannya terhadap
perusahaan. Upah yang adil adalah upah yang diberikan dengan
memperhatikan pendidikan, pengalaman dan keterampilan seorang
pekerja. Adapun upah yang layak adalah upah yang dapat memberikan
jaminan kepastian hidup dalam memenuhi kebutuhan pekerja beserta
seluruh keluarganya, baik kebutuhan materil maupun spritual.
d. Pendidikan dan Latihan
Hubungan industrial tidak saja memerlukan perubahan sikap mental
maupun sikap sosial para pelakunya, tetapi juga pengetahuan dan
keterampilan di bidang pengelolaan teknis dan manajemen perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan yang ingin siap bersaing di pasar bebas harus
pula menyiapkan konsepsi pendidikan dan latihan seumur hidup di
perusahannya.
e. Membangun Komunikasi
Komunikasi membangun perkembangan motivasi dengan menjelaskan
kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja,
dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja guna
memperbaiki kualitas kerja.
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Apabila unsur-unsur ketahanan perusahaan telah berjalan dengan baik, hal
itu akan dapat mencegah gejolak sosial. Tujuan utama hubungan industrial, ingin
menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Hubungan
yang harmonis dan berkesinambungan akan meminimalisasi pertentangan.
Selanjutnya akan tumbuh hubungan industrial yang meningkatkan produktivitas,
sikap kebersamaan, kepatutan, dan rasa keadilan. Dengan demikian, para pihak
tidak akan saling bermusuhan dalam berproduksi, tetap saling menghormati,
saling mengerti hal dan kewajiban dalam proses produksi, saling membantu untuk
meningkatkan nilai tambah perusahaan, dalam menghadapi persaingan bebas.
Kasus nyata perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak ini dapat
dilihat pada kasus Manajemen PT. Ikrar Mandiriabadi (IMA) beberapa waktu
yang lalu, tepatnya pada 02 Januari 2018 secara sepihak memutus hubungan kerja
(PHK) terhadap beberapa anggota dan Pengurus SP Ikrar Mandiriabadi (SPIM),
dengan alasan “penciutan”. Alasan “penciutan” tersebut dirasa mengada-ngada
karena secara hukum, alasan yang dimaksud sama sekali tidak ada dalam aturan
ketenagekerjaan. Di mana sebelumnya, Serikat Pekerja dan Manajemen berunding
terkait penyesuaian upah tahun 2018 dan kesejahteran pekerja PT. Ikrar
Mandiriabadi. Namun bukan kesejahteraan yang didapat, tetapi beberapa
pengurusnya pada saat bersamaan, mendapat informasi akan dilakukan PHK.15
Atas keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini, Serikat
Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) sudah melakukan segala upaya dan bahkan
memberikan opsi dan solusi untuk meghindari Pemutusan Hubungan kerja, karena
faktanya, opsi diluar pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sangat banyak dan
memungkinkan untuk dilakukan menghindari terjadinya pemutusan hubungan
kerja tanpa alasan. Misalnya, memutasi kebagian lain, hingga membuka
penawaran pensiun dini bagi pekerja yang sudah tidak produktif dan lain-lain. Di
mana, solusi dan opsi-opsi yang pernah disampaikan oleh Serikat Pekerja Ikrar
Mandiriabadi (SPIM) tidak direspon dengan baik dan Manajemen tetap pada
pendiriannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
15
Buruh.co, Buruh PT. Ikrar Mandiriabadi Mogok Protes PHK, diakses dari
https://buruh.co/buruh-pt-ikrar-mandiriabadi-mogok-protes-phk/, diakses pada 24 April 2021, jam
23.55 WIB.
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Karena tidak ada solusi dan itikad baik dari Manajemen PT. Ikrar Mandiriabadi
(IMA) untuk menghindari terjadinya pemutusan Hubungan Kerja(PHK), akhirnya
Serikat Pekerja berdasarkan hasil rapat dan konsolidasi akbar memutuskan untuk
menggunakan hak mogoknya, sebagaimana dibenarkan dan diberikan oleh
undang-undang. Deni Sofyan Hidayat, Ketua Umum SP IM menyatakan bahwa
segala upaya preventif dan persuasif sudah diakukan dengan maksimal untuk
menghindari terjadinya PHK. tetapi kondisi yang memaksa seluruh anggota dan
pengurus SPIM akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak mogok kerja.
Namun demikian, SP IM tetap membuka jalur komunikasi dan itikad baik dengan
beberapa stakeholder yang mempunyai kapasitas memutuskan kebijakan,
termasuk kemarin tanggal 15 dan tanggal 19 Februari 2018, sebelum melakukan
pemogokan, SP IM berkomunikasi dengan dua direktur dan salah satu direktur
utama PT Ikrar Mandiriabadi, yang ternyata keputusan mereka sudah bulat.16
Teradap kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Ikrar Mandiriabadi
(IMA), Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) telah melakukan fungsi atau
perannya untuk ikut serta dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Penyelesaian melalui upaya preventif dan
persuasif sudah diakukan dengan maksimal untuk menghindari terjadinya PHK.
tetapi kondisi yang memaksa seluruh anggota dan pengurus SPIM akhirnya
memutuskan untuk menggunakan hak mogok kerja.
2. Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengundangkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2020 lalu. 17 Setelah
sebelumnya diwarnai kontroversi, polemik dan catatan kritis. Salah satu arsitektur
yang dibawa dalam undang-undang ini ialah mengenai hukum ketenagakerjaan.18

16

Buruh.co, Buruh PT. IMA Mogok Protes PHK, diakses dari https://buruh.co/buruh-ptikrar-mandiriabadi-mogok-protes-phk/, diakses pada 24 April 2021, jam 23.55 WIB.
17
Kessa Hendriyanto, Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari
Pemikiran Hukum Progresif, Progresif: Jurnal Hukum, XV, No.2 (Desember 2020), p.139.
18
Shanti Dwi Kartika, Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja, Info Singkat, Vol.XII,
No.20 (Oktober 2020), p.2.
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Termasuk dalam hal ini yang perlu digarisbawahi ialah pengaturan mengenai
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Apabila dikomparasikan
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat
penambahan satu alasan untuk PHK yaitu efisiensi perusahaan. Padahal
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011 yang
menyatakan bahwa efisiensi tidak dapat menjadi alasan PHK.19 Sebelumnya, PHK
dapat dilakukan oleh perusahaan hanya dengan alasan pailit, tutup karena merugi,
perubahan status perusahaan, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja
melakukan

kesalahan

berat,

pekerja

memasuki

usia

pensiun,

pekerja

mengundurkan diri, pekerja meninggal dunia serta pekerja mangkir.20
Berkaitan dengan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga diatur dalam
Bab IV tentang Ketenagakerjaan dalam undang-undang ini. Dimulai dari Pasal
151 yang menyatakan bahwa para pihak harus berupaya agar PHK tidak terjadi.
Jika tak dapat dihindari, para pihak harus saling memberi tahun maksud dan
alasannya. Bila pekerja/buruh menolak PHK, penyelesaian dilakukan melalui
perundingan bipartit baik antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau dengan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Apabila tidak mencapai kesepakatan, PHK
dilakukan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Sehingga disini terlihat bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih memiliki
posisi dan tidak diubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Akan tetapi menurut pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Izzati, klaster ketenagakerjaan dalam UndangUndang Cipta Kerja disusun dengan logika hukum yang keliru. Pengubahan pasal
itu memperlihatkan kekeliruan pemerintah dalam memandang relasi antara
pekerja/buruh dan pengusaha. Sehingga tidak menutup kemungkinan pengusaha
dapat melakukan PHK secara sepihak, karena belum tentu pekerja dapat
melakukan penolakan atas pemberitahuan hubungan kerja oleh perusahaan.21
19

Estu Dyah Arifianti dan Nabila, Kertas Advokasi Kebijakan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan, PSHK, Jakarta, 2020, p.19.
20
Grace Angelia dan Andari Yurikosari, Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.1 (Juli 2020), p.591.
21
Tsarina Maharani, Ketentuan PHK yang Diubah dalam UU Cipta Kerja, diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/09061451/ketentuan-phk-yang-diubah-dalam-uucipta-kerja, diakses pada 25 April 2021, jam 02.50 WIB.
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C. PENUTUP
Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh memiliki fungsi atau peran untuk ikut serta dalam melakukan penyelesaian
perselisihan tersebut guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan
kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan
keluarganya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Serikat Pekerja ialah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahan,
yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau
buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluargannya.
Bukan hanya memperjuangkan serta melindungi hak para pekerja saja, serikat
bekerja juga berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan pekerja, serta
tugas serikat pekerja juga menjaga hubungan yang baik antara serikat pekerja
dengan perusahaan atau antara pekerja dengan perusahaan. Oleh sebab itu dengan
adanya serikat pekerja, dapat membantu pekerja untuk mendapatkan haknya
sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya pun terjamin.
Terhadap kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Ikrar Mandiriabadi
(IMA) sebagai contoh kasus, Serikat Pekerja Ikrar Mandiriabadi (SPIM) telah
melakukan fungsi atau perannya untuk ikut serta dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Penyelesaian
melalui upaya preventif dan persuasif sudah diakukan dengan maksimal untuk
menghindari terjadinya PHK. tetapi kondisi yang memaksa seluruh anggota dan
pengurus SPIM akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak mogok kerja.
Adapun terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menurut penulis
tidak mendegradasi kewenangan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
penyelesaian perselisihan PHK. Akan tetapi terdapat satu penambahan alasan
yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan PHK yaitu efektivitas. Namun
menurut pakar hukum ketenagakerjaan FH UGM, masih terdapat celah yang
berpotensi memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan PHK dengan
sewenang-wenang, yang menurut saya perlu penelitian komprehensif kedepannya.
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