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SALAM REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah-
kan rahmat-Nya sehingga Buletin Suara Pinggiran No. 121 edisi 
Mei – Agustus 2022 bisa terbit dan ada di tangan para pembaca 
setianya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang 
terlibat dan telah bekerja keras dalam pembuatan Buletin ini. 
Kekurangan dan kesalahan dari penulisan mungkin masih ban-
yak terlihat, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan ke-
salahan kami, agar buletin ini semakin lebih baik. Edisi kali ini 
mencoba mengulas sedikit tentang, Catatan Penolakan RKUHP, 
Percaloan Ketenagakerjaan, Melawan Perbudakan Modern, Sri-
kandi PT. Yolita Menggugat Presiden, Proses Mendapatkan Hak 
Pekerja, PHI Diduga Melanggar SEMA No. 5/2021, Penyalahgu-
naan Wewenang Oleh LKS Bipartit dan berita lainnya.

Sesuai dengan tema Buletin Suara Pinggiran No. 121 yang men-
gangkat tema ”Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP”, berte-
patan juga buletin ini diterbitkan saat dua hari besar diperingati 
yaitu peringatan hari buruh atau sering dikumandangkan bu-
ruh dengan nama May Day dan Kemerdekaan RI yang ke 77, 
setelah Negara Republik yang kita cintai ini merdeka selama 77 
tahun apakah memang buruh sudah merasakan kemerdekaan 
sesungguhnya. 

Harapan kami, semoga Buletin Suara Pinggiran No. 121 kali ini 
dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat mem-
bangun kritik yang membangun buat kesejahteraan kaum Peker-
ja/Buruh. 

Salam sehat dan semangat ....
Selamat membaca.
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YANG MATI BANGKIT KEMBALI  
 

Ungkapan yang mati bangkit kembali adalah sehubungan dengan diban-
gkitkannya kembali pasal tentang Penghinaan terhadap Presiden dan 
Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Un-
dang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Dimana dalam RUUKUHP peng-
hinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam:

BAB II
Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

Bagian Kesatu
Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 217
Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak 
termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan 

Waki Presiden

Pasal 218
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat 

dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda 
paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk 
kepentingan umum atau pembelaan diri.
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Pasal 219
Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan 
atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman se-
hingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknolo-
gi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat 
terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui 
atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220
(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya 

dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2)  Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara 

tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden sebelumnya diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal:
Pasal 134 yang berbunyi, “Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja
terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama 
enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Pasal 136 bis yang berbunyi, “Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal
134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar 
adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak 
di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari 
empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan 
kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya”.
Pasal 137 Ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa menyiarkan, mempertun-
jukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi 
penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi 
yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak tiga ratus rupiah”; Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan 
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pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua 
tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan sema-
cam itu juga, maka dapat dilarang.

Ketentuan pasal 134, 136 bis dan pasal 137 telah dinyatakan oleh Mahkamah 
Konstitusi inkonstitusional melului Putusan Makkamah Konstitusi Nomor 031-
022/PUU-IV/ 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

•	 Menyatakan	permohonan	para	Pemohon	dikabulkan	untuk	seluruhnya;
•	 Menyatakan	Pasal	134,	Pasal	136	bis,	dan	Pasal	137	Kitab	Undang-Undang	

Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945;

•	 Menyatakan	Pasal	134,	Pasal	136	bis,	dan	Pasal	137	Kitab	Undang-Undang	
Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

•	 Memerintahkan	pemuatan	Putusan	ini	dalam	Berita	Negara	sebagaimana	
mestinya.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah 
sebagai berikut:  

Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan kepada Mah-
kamah di saat ini dipandang perlu mempertimbangkan apakah ketiga pasal 
pidana yang mengatur delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil 
Presiden masih perlu diberlakukan dalam sistem KUHPidana RI;

Menimbang bahwa 2 orang ahli; Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. 
dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. memandang bahwa pasal-pasal pidana 
dimaksud tidak perlu diberlakukan lagi. Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro 
dipersidangan berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134 KUHPi-
dana dan Pasal 136 bis KUHPidana, arti penghinaan harus mempergunakan 
pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 KUH-
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Pidana (mutatis mutandis).  Dengan mempertimbangkan perkembangan 
nilai-nilai sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokra-
tik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk 
menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan 
daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah), kata Ahli 
Mardjono Reksodiputro. Menurut Ahli, tidak perlu lagi ada delik penghinaan 
khusus terhadap Presiden dan wakil Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 
310-321 KUHPidana. Ahli Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dalam 
suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan 
pribadi Presiden (dan Wakil residen), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja 
dalam suatu negara kerajaan. 

Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., di depan persidangan, berpendapat 
bahwa bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana 
maka perlu diingat pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 yang 
merupakan toets steen (batu penguji) tentang relevansi dan raison d’etre 
pasal-pasal KUHPidana. Pasal V Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 
dimaksud menyatakan, “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau seba-
gian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan 
Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, 
harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.” Ahli me-
mandang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dalam 
era demokrasi reformasi tidak lagi relevan dan hilang raison d’etre-nya. Dika-
takan, dewasa ini harus diingatkan kembali dan diimplementasikan Pasal 28E 
Ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Ahli menyatakan, “Perlu dibedakan antara 
kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan. Demokrasi bisa 
berfungsi manakala diimbangi reformasi. Tanpa reformasi, demokrasi akan 
menjadi ‘huruf mati’. 

Menimbang, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. (ahli yang dihadirkan Mahkamah) 
menerangkan bahwa KUHPidana adalah cermin peradaban suatu bangsa, 
maka apakah suatu bangsa mengizinkan adanya penghinaan terhadap kepala 
negaranya dapat dilihat dari ada tidaknya ketentuan norma dalam KUHPi-
dana. Menurut Ahli, persoalannya bukan pada normanya, tetapi lebih pada 
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penerapan norma tersebut oleh Jaksa. Dalam KUHPidana kita dianut asas 
oportunitas, sehingga apakah mau dituntut atau tidak terserah Jaksa, juga apa-
kah yang dilakukan seseorang itu merupakan penghinaan atau kritik adalah 
wewenang Jaksa atau Hakim peradilan pidana, bukan wewenang Mahka-
mah Konstitusi. 

Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H selanjutnya menyatakan ”Tidak apa-apa 
kalau Pasal 134 KUHPidana dihapuskan, yang berarti masih bisa dihukum 
karena ada Pasal310 KUHPidana, tetapi harus diingat bahwa dalam Pasal 
310 KUHPidana itu hukumannya lebih ringan dan merupakan delik aduan”.

Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan 
berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 
berbunyi ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Un-
dang-Undang Dasar”. Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan 
bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat, sehingga karena itu bertanggungjawab kepada rakyat. Martabat 
Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun 
kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege (hak 
istimewa) yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan 
sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum 
dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden 
tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskrimina-
tif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan 
tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya 
privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan 
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa 
menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan 
pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupa-
kan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal 
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dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 
1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perole-
han informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;

Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana ber-
peluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan 
lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu di-
gunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapa-
ngan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 
28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310, 
Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam 
kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan dituju-
kan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrag-
er); 

Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi 
delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 
halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde 
macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan ter-
hadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht). Di beberapa negara 
antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, 
atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 
232 (2) The Penal Code of Japan menentukan bahwa Perdana Menteri akan 
membuatkan pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna 
pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terha-
dap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang 
berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. Penun-
tutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana oleh aparat 
penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan den-
gan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 
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137 KUHPidana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 
137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi 
kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden 
telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 
1945 yang berbunyi, ”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan 
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul De-
wan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”, karena upa-
ya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan 
terhadap Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di 
atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang 
demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung 
tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, ti-
dak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di de-
pan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan  pendapat, 
kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam 
RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan 
kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip 
dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi, an-
caman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama 6 tahun penjara 
dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi, khususnya akses 
bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihu-
kum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 tahun atau lebih;

Adapun alasan Pemerintah untuk tetap mempertahkan pasal penghinaan 
Presiden di draf RKUHP yakni:
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 Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah 
melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak ber-
ekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat 
yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

 Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan 
Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebija-
kan tersebut.

 Kritik bersifat konstruktif dan sedapatnya mungkin memberikan suatu al-
ternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang objektif.

 Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan, atau 
tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya.

 Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang ter-
lihat pada Presidan dan Wakil Presiden atau menganjurkan pergantian 
Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional.

 Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau 
menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau 
kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi 
pembicara kunci dalam diskusi publik “Penghinaan/Pencemaran Nama 
Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP” di Semarang, Kamis 4 
Maret 2021. ANTARA/ I.C.Se.                            (Domu)
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CATATAN PENOLAKAN RKUHP

Belakangan ini gerakan terus mengalami kekalahan, revisi UU-KPK pada ta-
hun 2019 (reformasi di korupsi) dan disahkannya Omnibuslaw Cipta kerja 
pada tahun 2020 (mosi tidak percaya), ditambah UU Minerba, Pertanah-
an, PPP dan sebagainya yang tidak terlalu mendapatkan spotlight seperti 
UU yang sudah disahkan. Kedepannya masih ada RUU Sisdiknas dan yang 
lain-lain yang masih menunggu. Pemerintah dan DPR malah sibuk mem-
buat produk undang-undang investor ketimbang kebutuhan mendesak 
rakyat yang semakin buruk belakangan ini, sebutlah kenaikan harga BBM, 
minyak goreng, PHK massal, dan kenaikan harga lainya yang masih belum 
mendapatkan perhatian yang serius yang berdampak pada semakin sempit-
nya ruang kesejahteraan rakyat. 

Disisi lain kembali muncul ke permukaan tentang Revisi KUHP akan kem-
bali disahkan, yang drafnya telah diserahkan Pemerintah pada tanggal 16 
Juli lalu ke DPR-RI sebagai rencana tindak lanjut Prolegnas jangka me-
nengah tahun 2020 - 2024.  Sebagaimana yang kita ketahui, naskah ak-
ademik RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih 
menggunakan naskah tahun 2019 yang saat itu mendapat penolakan dari 
masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa, karna pasal-pasalnya yang diu-
bah justru akan semakin menyempitkan ruang demokrasi dalam bernegara 
bahkan negara akan semakin otoriter karena mendapatkan legitimasi untuk 
mengontrol ruang-ruang privat rakyat. Artinya pemerintah beserta DPR-RI 
betul-betul ngotot untuk mengejar proyek RKUHP dengan segala keterge-
sa-gesaannya dan minim partisipasi. 

Secara umum gambaran perubahan dalam RKUHP yaitu (Pasal 273 
Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi tentang 
Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden 
yang diatur dalam pasal 218 - 220 dan Tindak Pidana Terhadap 
Ketertiban Umum Bagian Penghinaan terhadap pemerintah Pasal 
240 - 241).
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Ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan masa pendudukan Belanda 
dan juga rezim orde baru, birokrasi mengedepankan keamanan dan 
ketertiban umum digunakan untuk membatasi kegiatan masyarakat 
untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan penguasa. Artinya 
unsur kepentingan umum terlalu karet dan rentan disalah-gunakan, 
karena tidak ada batasannya, justru secara praktis pihak penegak hu-
kum dapat bertindak lebih dalam merepresif dan mengkriminalisasi 
gerakan rakyat dengan alasan menjaga ketertiban umum. Selain itu 
pasal mengisyaratkan kedudukan hukum yang berbeda antara Presi-
den/Wakil Presiden dengan warga negaranya. Ketentuan tersebut jus-
tru tidak sejalan dengan iklim demokrasi dan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. 

Upaya melakukan peng-advokasi-an terhadap dampak UU yang telah sah 
(mendampingi Buruh yang di PHK pasca Omnibuslaw (Cipta Kerja sah) ser-
ta melakukan kritik terhadap undang-undang yang disahkan karena berpo-
tensi akan merugikan rakyat akan terhambat jika RKUHP akan disahkan. 
Serta masih banyak lagi potensi buruk dari RKUHP yang bisa digunakan 
secara sewenang-wenang oleh pemerintah, mengingat sebelum RKUHP sah 
saja, sudah banyak represifitas, kriminalisasi dan sebagainya yang dilakukan 
apabila itu bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Selain tentang penyempitan ruang demokrasi juga terdapat upaya peru-
bahan dalam RKUHP, setidaknya ada 14 penting pembahasan yang akan 
berdampak langsung dalam hukum masyarakat adat, penggunaan ITE, ke-
kerasan terhadap perempuan, hubungan antar kelompok dan lainnya yang 
juga akan menjadi polemik bagi stabilitas sosial dan sistem hukum Indonesia.                  
(Agus P)

PERCALOAN KETENAGAKERJAAN DI BEKASI 

Akhir-akhir ini di kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki Basis Ka-
wasan Industri Terbesar di Asia Tenggara marak per Caloan Ketenagakerjaan 
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dengan berkedok BLK (Balai Latihan Kerja), dimana calon tenaga kerja yang 
mau masuk kerja dimintain biaya yang bervariasi, dikisaran Rp. 3.000.000 
- Rp. 7.000.000 tergantung perusahaan yang dituju.

Adapun status Pekerja yang masuk melalui Calo tersebut mayoritas 
Pemagangan. Maka dari itu Aliansi Buruh di Kabupaten Bekasi yang 
bernama ALIANSI PERAK (Persatuan Rakyat) dimana FGSBM termasuk 
didalamnya melakukan diskusi-diskusi terkait hal tersebut. Dari disku-
si-diskusi tersebut tercetuslah pada tanggal 3 Agustus 2022 melakukan 
Aksi Unjuk Rasa di kantor DPRD/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bekasi dengan beberapa tuntutan, diantaranya: (1). Tolak 
RKUHP, (2). Bangun PHI/Pengadilan Hubungan Industrial di Kabupat-
en Bekasi, (4). Berantas percaloan Ketenagakerjaan. Massa aksi berjum-
lah 1000 orang. 

Pimpinan dari masing-masing Federasi yang tergabung dalam Aliansi PERAK 
diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV dan Perwakilan 
dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Komisi IV DPRD Kabupaten 
Bekasi diwakili oleh Bung Nyumarno. Koordinator Aliansi PERAK menyam-
paikan terkait maraknya percaloan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi 
dan meminta agar pemangku kebijakan di kabupaten Bekasi agar bertin-
dak terkait hal tersebut yang mana sangat meresahkan Masyarakat Bekasi. 
Bung Nyumarno menyampaikan akan melakukan tindakan terhadap BLK 
yang melakukan hal tersebut, dan meminta kawan-kawan Aliansi PERAK 
memberikan informasi kepada lembaga terkait yaitu Dinas Ketenagakerjaan 
apabila menemukan praktek-praktek percaloan tersebut. 
Karena ini semua menjadi masalah kita bersama yang harus diselesaikan se-
cara Bersama-sama, karena tanpa peran dari Masyarakat khususnya kawan-
kawan Buruh maka permasalahan ini semua sulit diselesaikan. 
Demikian informasi masalah Percaloan Ketenagakerjaan yang bisa saya sam-
paikan. 
Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang membaca tulisan ini.  (Agus P)
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PENCAIRAN JHT SECARA KOLEKTIF  

Upaya pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) pekerja Rumah Sakit Budi Le-
stari berawal dari proses Perselisihan Hubungan Industrial PHK (Pemutusan 
Hubungan Kerja) yang tak kunjung selesai dari tahun 2020, sehingga para 
pekerja mengalami persoalan ekonomi untuk membiayai proses perselisi-
han hubungan industrial dan kebutuhan hidup. Dengan mempertimbang-
kan kondisi tersebut kami F-GSBM tingkat DPP (Dewan Pengurus Pusat) 
melakukan pendampingan pada pekerja, bukan hanya di tingkat perselisi-
han hubungan industrial saja akan tetapi persoalan pencairan JHT secara 
kolektif.

DPP F-GSBM melayangkan surat permohonan pertemuan dengan pihak BP-
JSTK Kota Bekasi untuk membicarakan BPJSTK, dan pada tanggal 14 Juni 
2022 pertemuan dengan pihak BPJSTK Kota Bekasi yang diwakili oleh Bpk. 
Zulkarnain Kepala Bidang tentang Jaminan Hari Tua, dalam pertemuan 
tersebut pihak BPJSTK menyampaikan bahwa proses pencairan tidak dapat 
dilakukan dikarenakan pihak perusahaan Rumah Sakit Budi Lestari belum 
me Non Aktifkan kepesertaan BPJSTK para pekerjanya, dan ada beberapa 
syarat/prosedur yang harus dilengkapi yaitu Paklaring, Putusan Hukum tetap 
dari Pengadilan Hubungan Industrial Bandung atau kesepakatan antara pe-
rusahaan dan pekerja. Selanjutnya pihak pekerja menyampaikan bahwa 
BPJSTK sudah tidak disetorkan dari bulan April 2019 tapi kepesertaan BP-
JSTK masih aktif. Kesimpulan dalam pertemuan tersebut, pihak BPJSTK akan 
berkoordinasi ke pihak Perusahaan Rumah Sakit Budi Lestari untuk segera 
melunasi tunggakan BPJSTK dan segera me Non Aktifkan kepesertaan BP-
JSTK para pekerja supaya proses pencairan JHT dapat dilakukan. Seiring ber-
jalannya waktu kurang lebih 2 (dua) bulan pasca pertemuan dengan pihak 
BPJSTK, pihak perusahaan belum merespon keinginan pekerja.

Pada tanggal 9 Agustus 2022 diadakan pertemuan kembali antara pihak 
pekerja dengan pihak BPJSTK yang diwakili oleh Kepala Bidang Jaminan 
Hari Tua dan Kepala Bidang Pelayanan Jaminan Hari Tua beserta Staf, da-



Penguatan Buruh & SB

14 ISSN: 0853-8662, Tahun ke 32 No. 121 (Edisi Mei - Agustus 2022)

lam pertemuan tersebut pihak pekerja mendesak pihak BPJSTK untuk segera 
memproses pencairan JHT pekerja Rumah Sakit Budi Lestari dengan dasar 
iuran sudah tidak di setorkan oleh pihak perusahaan selama 2 (dua) tahun 
dan menyampaikan bahwa ketika proses dipersulit akan membawa masa 
ke kantor BPJS Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut tercapai beberapa 
point yang intinya pihak BPJSTK akan membantu proses pencairan secara 
kolektif BPJSTK pekerja Rumah Sakit Budi Lestari. Tanggal 11 Agustus 2022 
berkas-berkas dari pekerja sebanyak 74 berkas untuk proses pencairan JHT 
diterima oleh pihak BPJS, tetapi ada beberapa peserta yang datanya belum 
Valid (Nama, NIK, Nama Ibu Kandung, Alamat, dll) sehingga pihak BPJSTK 
meminta dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan data selama 3 
(tiga) hari, proses pencairan mulai berjalan secara bertahap dan diterima 
oleh masing-masing pekerja/peserta BPJSTK.  

Kesimpulan dari uraian tersebut, bahwa persoalan yang berlarut-larut 
dikarenakan birokrasi yang berbelit-belit dapat diselesaikan dengan cara 
kesepakatan dengan pihak terkait, dan kesepakatan tersebut sebagai lan-
dasan dasar ketika proses menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur 
dalam undang-undang.                 (MARS)

BURUH DIRUMAHKAN, UPAH TIDAK DIBAYAR 

Buruh PT. BRS SI sebanyak 11 orang dirumahkan tanpa dibayar upahnya. 
Buruh dirumahkan dengan bervariasi; ada yang 20 hari dan ada yang 
15 hari. Buruh PT. BRS SI menuntut upah yang tidak dibayarkan pengu-
saha karena buruh dirumahkan tanpa adanya kesepakatan atau pihak 
perusahaan bertanya pada pengurus organisasi yang ada di perusahaan 
tersebut, tiba-tiba pihak perusahaan menempelkan pengumuman bah-
wa karyawan diliburkan. Dan Ketika pengurus GSBM menghadap pihak 
perusahaan untuk menanyakan perihal diliburkan karyawannya tanpa 
membicarakan lebih dulu dengan pengurus GSBM, pihak perusahaan 
berkata bahwa ini sudah keputusan perusahaan.
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Pengurus basis dan anggota GSBM diskusi dengan DPC FGSBM Jakarta dan 
juga DPP FGSBM membahas permasalahan yang terjadi di PT. BRS SI, dan 
akhirnya pengurus basis dan anggota memberikan kuasa ke DPC FGSBM 
Jakarta Utara untuk mengadvokasi kasus mereka.

Dan DPC FGSBM pun membuat surat ke perusahaan yang mana isin-
ya meminta pertemuan bipartit. Akhirnya tim kuasa pekerja bertemu 
dengan pihak perusahaan membicarakan tentang upah buruh yang di-
rumahkan, tapi pihak perusahaan tidak mau membayar upah buruhnya 
dengan alasan mereka tidak bekerja maka tidak ada yang dibayar. Dari 
beberapa kali perundingan bipartit tetap tidak menghasilkan kesepaka-
tan. Upaya hukum selanjutnya adalah mendaftarkan perselisihan hak ke 
Dinas tenaga kerja Jakarta Utara agar perselisihan pekerja dengan pihak 
pengusaha di mediasi.

Kemudian dilakukan 3 kali mediasi di Disnaker Jakarta Utara. Selama me-
diasi tetap saja pihak perusahaan tidak mau membayar upah buruh selama 
dirumahkan, akhirnya Mediator Disnaker Jakarta Utara mengeluarkan surat 
anjuran.
DPC FGSBM menyurati pihak perusahaan dengan perihal mohon men-
jalankan isi anjuran mediator. Selang 1 minggu, tim kuasa hukum pekerja 
di telepon pihak pengusaha dan meminta bertemu. Kemudian tim kuasa 
hukum bertemu dengan pihak perusahaan, dalam pertemuan tersebut pihak 
pengusaha menyampaikan bahwa bersedia membayar upah buruh yang di-
rumahkan tapi hanya 30% saja dengan alasan kondisi perusahaan yang sepi 
orderan. Pihak pekerja menolak tawaran tersebut dengan alasan kasusnya 
sudah lama. Beberapa kali dilakukan pertemuan dengan pihak pengusaha 
tapi belum juga menghasilkan kesepakatan. Belum juga ada penyelesaian 
kasus perselisihan hak, ehhh pihak pengusaha melakukan PHK/Pemutusan 
Hubungan Kerja pada 4 buruh diantaranya 2 orang pengurus dan 2 orang 
anggota FGSBM dengan kompensasi pesangon ½ kali ketentuan. Keempat 
buruh tersebut menerima pesangon yang ditawarkan pihak pengusa-
ha dengan menandatangani surat kesepakatan yang isinya “tidak akan 
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menuntut kekurangan upah yang sedang berjalan”. Yang sangat disesal-
kan tim kuasa hukum adalah keempat buruh tersebut tidak menginfor-
masikan bahwa mereka sudah menerima kompensasi pesangon, tim 
kuasa hukum mendapat informasi tersebut dari pihak perusahaan yang 
menginformasikan ke tim kuasa hukum bahwa perselisihan PHK sudah 
selesai antara pekerja dengan pihak perusahaan.
Kemudian tim kuasa hukum menelepon para pekerja untuk klarifikasi dan 
4 buruh tersebut membenarkan kasusnya sudah selesai dan mereka sudah 
pulang kampung. Buruh yang belum mendapatkan haknya tinggal 5 orang 
karena sebelum kasus yang 4 orang selesai, ada 1 orang yang pensiun dan 1 
nya lagi mengundurkan diri.
Kemudian yang 5 orang tersebut sepakat menerima tawaran pengusaha 
“pembayaran upah selama dirumahkan sebesar 30%”, kesepakatan ditu-
angkan dalam Perjanjian Bersama. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian 
Bersama oleh kedua belah pihak, maka selesailah tugas Tim kuasa hukum.                  
(Natalia)
    

PKB PADA 3 SERIKAT BURUH  
  

Perusahaan  SPPBE Pertamina PT. Eriks Dharma Sentosa yang berkedudukan 
di Jalan Ancol Barat I No 1, Kawasan Industri Ancol Jakarta Utara merupa-
kan sektor yang diklasifikasikan sebagai Distributor besar Gas-LPG yang lebih 
kurang awalnya mempekerjakan sekitar 100 orang dan para pekerja terse-
but tergabung dalam serikat buruh tingkat perusahaan yang bernama Pengu-
rus Basis Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa 
(PB-FGSBM PT. EDS) dan mendapatkan Bukti Pencatatan dari Kantor Suku 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara No-
mor: 410/III/P/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002.

Dalam proses membentuk dan mengelola organisasi para Pengurus Basis 
Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Eriks Dharma Sentosa yang 
telah berjalan selama 20 tahun masih tetap komitmen membangun hubun-



17ISSN: 0853-8662, Tahun ke 32 No. 121 (Edisi Mei - Agustus 2022)

Penguatan Buruh & SB

gan kerja yang harmonis dengan perusahaan dimana pada hubungan in-
dustrial yang serasi, harmonis, aman dan dinamis dengan memperhatikan 
musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan.
PT. Eriks Dharma Sentosa semakin maju dan tentunya peran pekerja menjadi 
penting sehingga muncul beberapa nama perusahaan di lokasi para Peker-
ja bekerja yang mungkin mensiasati dari segi bisnis perusahaan memper-
timbangkan berdasarkan kemajuan dan faktor kebijakan pemerintah yang 
berkembang sehingga muncul perusahaan misalnya PT. Sinar Terang Ken-
cana mendistribusikan LPG Pertamina Non Subsidi dan PT. Petro Dharma 
Pratama pengisian khusus LPG Pertamina Subsidi (3 kg)

Bahwa para pekerja yang masa kerja lama sebagian pekerja cenderung 
telah mengalami pindah bagian ke antara perusahaan-perusahaan terse-
but dengan alasan di perbantukan, tetapi perusahaan belum pernah ada 
surat keterangan dari perusahaan di perbantukan untuk waktu berapa 
lama.           

Pada tahun 2020 pihak perusahaan merubah BPJS Ketenagakerjaan ber-
dasarkan di perusahaan di mana para Pekerja bekerja dan memperoleh upah 
sesuai nama perusahaan tempat Pekerja bekerja. Sehubungan dengan entitas 
perusahaan telah berubah menjadi beberapa perusahaan dengan komitmen 
para Pekerja berorganisasi sangat penting maka jumlah pekerja yang me-
menuhi syarat menjadi serikat buruh adalah PT. Sinar Terang Kencana, dan 
PT. Petro Dharma Pratama.

Pada bulan Maret 2020 para Pekerja PT. Sinar Terang Kencana mem-
bentuk serikat buruh tingkat perusahaan dengan nama Pengurus Basis 
Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. Sinar Terang Kencana (PB-
FGSBM PT. STK) dan mendapat bukti pencatatan dari Kantor Suku Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 
2357/III/SP/M/03/2020 Tanggal 02 Maret 2020. Dan para pekerja PT. 
Petro Dharma Pratama membentuk serikat buruh dan mendapatkan bukti 
pencatatan dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ad-
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ministrasi Jakarta Utara Nomor: 2358/III/SP/M/03/2020 Tanggal 02 Maret 
2020.
Bahwa Pasal 1 angka (21) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
menyatakan: Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan 
hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau 
perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewa-
jiban kedua belah pihak. 

Pengurus basis serikat buruh tingkat perusahaan PT. Eriks Dharma Sentosa 
telah pernah mengajukan draft PKB kepada perusahaan, akan tetapi terhenti 
karena sesuatu hal. Pada awal bulan April 2022 ketiga pengurus basis ber-
kumpul, berdiskusi karena paska Diklat Legal Drafting sebelumnya di Bulan 
Maret 2022 sepakat Pengurus basis berkomitmen mengajukan pembuatan 
PKB/Perjanjian Kerja Bersama kepada ketiga perusahaan tersebut secara 
bersamaan dengan mempertimbangan perusahaan managemen dan pen-
gelolaan sama dan owner yang sama. Pengurus basis FGSBM mengajukan 
pembuatan PKB secara bersamaan ini merupakan hal yang baru dan hingga 
saat ini ketiga SP/SB tersebut telah melakukan tahapan; proses diskusi, meng-
gali aspirasi anggota, membuat draft, kesiapan fisik dan mental, penyusunan 
PKB dari Serikat, memverifikasi keanggotaan Serikat Pekerja, menentukan 
siapa saja tim perunding, menyusun tata tertib dan aturan perundingan 
dan membuat draft PKB versi SP/SB dan siap diajukan kepada Pengusaha.                  
(Irman)

KONFERCAB VII DPC FGSBM BEKASI

Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 DPC FGSBM (Dewan Pimpinan 
Cabang Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri) Kabupaten Bekasi 
mengadakan agenda 3 (tiga) tahunan yaitu KONFERCAB (Konferensi 
Cabang) ke VII untuk memililih Ketua DPC FGSBM Kabupaten Bekasi 
beserta jajarannya. Acara Konfercab dimulai pukul 10.00 wib dipandu 
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oleh pembawa acara yaitu Isep Purnama dari PB-FGSBM PT. AAA, dan 
sambutan pertama dari Ketua Panitia Konfercab yaitu Selamet Widodo. 
Dalam sambutannya Selamet Widodo menyampaikan bahwa agenda 
Konfercab ini adalah momen terpenting bagi kawan-kawan anggota 
FGSBM Kabupaten Bekasi untuk memilih Pemimpin FGSBM Kabupaten 
Bekasi 

Peserta yang menghadiri Konfercab berjumlah 60 orang terdiri dari; (1). Per-
wakilan Pengurus Basis tiap-tiap perusahaan di kabupaten Bekasi, (2). DPP 
FGSBM yang diwakili Ketua Umum, (3). DPC FGSBM Kota Jakarta Utara, 
(4) Mitra F-GSBM yaitu LPBH FAS yang diwakili oleh direktur pelaksana. 
Setelah beberapa sambutan dilanjutkan dengan pemilihan Majelis Pimpinan 
Sidang yang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua 
DPC FGSBM Bekasi dan Sekretaris DPC FGSBM Bekasi. Terpilih Iwan Lestari 
dari perwakilan DPC, Bayu Cahyono dari perwakilan PB-FGSBM PT. AAA, 
dan Naman perwakilan dari PB-FGSBM PT. PKT. Acara Konfercab dipimpin 
oleh Majelis Pimpinan Sidang mulai dari Pembahasan tata tertib, Pembacaan 
LPJ Pengurus DPC FGSBM Kabupaten Bekasi periode 2018 – 2022 sampai 
dengan Pemilihan Ketua DPC FGSBM. 

Setelah ISHOMA, agenda dilanjutkan dengan pemilihan ketua DPC FGSBM 
Kab. Bekasi periode 2022 – 2025. Ada 2 (dua) orang bakal calon ketua 
DPC yaitu Iwan Lestari dan Arif Sukamto. Sebelum peserta melakukan pemi-
lihan, masing masing bakal calon menyampaikan Visi dan Misi apabila ter-
pilih menjadi ketua DPC. Setelah itu barulah dimulai pemilihan ketua DPC 
dengan voting suara, yang mana Iwan Lestari terpilih menjadi Ketua DPC 
FGSBM Kabupaten Bekasi periode 2022 – 2025.

Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Sekretaris Cabang. Ada 2 (dua) 
orang bakal calon Sekretaris Cabang yaitu Bayu Cahyono dari PB-FGSBM PT. 
AAA dan SAJO dari PB-FGSBM PT. Romindo Primavetcom. Setelah melalui 
voting suara maka Bayu Cahyono terpilih menjadi Sekretaris Cabang DPC 
FGSBM Kabupaten Bekasi periode 2022 – 20225.



Penguatan Buruh & SB

20 ISSN: 0853-8662, Tahun ke 32 No. 121 (Edisi Mei - Agustus 2022)

Kemudian dibentuklah Tim Formatur yang terdiri dari: Ketua terpilih, Sek-
retaris terpilih, perwakilan dari pengurus basis tiap-tiap perusahaan. Tim for-
matur memilih susunan pengurus DPC FGSBM Kabupaten Bekasi periode 
2022 – 2023.

Adapun struktur DPC FGSBM Bekasi sebagai berikut: 
1. Ketua  :  Iwan Lestari
2. Sekretaris  :  Bayu Cahyono
3. Bendahara  :  Harsono.
4. Divisi Pengorganisasian :  Selamet Widodo dan 
   Ghofar Madjid
5. Divisi hukum & Advokasi :  Sajo dan Muhyadi
6. Divisi Pendidikan dan Pelatihan  :  Anton Cahyono dan Arif Sukamto
7. Divisi Perjuangan Buruh Perempuan :  Eni Fatmawati 
8. Humas  :  Sigit Surochmat dan Wiyanto. 

Setelah itu dilakukan pelantikan dengan membacakan Ikrar FGSBM yang 
dipimpin oleh Agus Purnama sebagai Sekretaris Umum DPP FGSBM. Acara 
Konfercab berakhir pukul 16.00 wib dan ditutup dengan Pembacaan Doa 
yang dibawakan oleh Dedi dari PB-FGSBM PT. AAA.
Selamat bekerja teman-teman pengurus. Semoga DPC FGSBM Bekasi lebih 
maju lagi.  (Agus P)

PELATIHAN KEPEMIMPINAN SB

Pada, Minggu, 19 Juni 2022, diadakan Diklat Tingkat Dasar Ke-
organisasian dan Kepemimpinan di Hotel Maxone, Pemuda-Jakar-
ta Timur. Diklat dibuka oleh Mesri Rumahorbo sebagai penanggung 
jawab program Penguatan buruh dan GSBM, dengan menyampaikan 
selamat datang dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah ber-
sedia hadir pada diklat ini, dilanjutkan dengan perkenalan dan kon-
trak belajar. Adapun peserta yang mengikuti diklat dasar keorganisa-
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sian dan kepemimpinan sebanyak 21 orang (Laki-laki 18 orang dan 
Perempuan 3 orang) yang berasal dari basis FGSBM PT. SIM, FGSBM 
PT. EDS, FGSBM PT. STK, FGSBM PT. PDP dan FGSBM PT. APP. Materi 
dan pemateri dalam diklat ini yaitu: (1). Pengenalan Organisasi oleh 
Agus Purnama, (2). Kepemimpinan oleh Pardomuan Simanjuntak, (3). 
Pengorganisasian oleh Mesry R. Materi disampaikan dengan metode; 
sharing, diskusi dan bermain peran.
Dalam sebuah organisasi tentu kita tahu bahwa harus ada Pemimpin atau 
Pengurus yang mengarahkan organisasinya agar semakin baik atau menca-
pai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama inilah salah satu fungsi 
pengurus. Untuk melanjutkan pembekalan terhadap calon pengurus organi-
sasi maka dibutuhkan lanjutan dari Diklat Dasar Keorganisasian dan Kepemi-
mpinan, untuk itu LPBH FAS dan FGSBM bekerjasama untuk melakukan 
Diklat Tingkat Menegah Kepemimpinan Serikat Buruh yang diadakan 
pada 13-14 Agustus 2022 bertempat di Hotel Alia, Matraman-Jakarta 
Timur. Peserta diklat menengah ini sebanyak 18 orang (laki-laki 16 orang dan 
perempuan 2 orang). Karena syarat dari diklat ini adalah orang yang sudah 
pernah mengikuti Diklat Dasar Keorganisasian dan Kepemimpinan, maka 10 
orang pesertanya adalah yang telah mengikuti diklat dasar Kepemimpinan 
dan Keorganisasian yang diselenggarakan di Hotel Maxone dan sebagian 
lagi adalah mereka yang dulunya sudah pernah mengikut diklat dasar yang 
dilakukan LPBH-FAS.

Dalam diklat tingkat menengah ini materi dan pematerinya adalah: (1) Ad-
ministrasi Organisasi dan Pendokumentasian oleh Mesry Rumahorbo, (2). 
Keuangan Organisasi oleh Irman S, (3). Aliansi Straategis dan Fundraising 
oleh Pardomuan S, (4). Analisis Organisasi oleh Pelikson Silitonga, (5). Ko-
munikasi Publik oleh Prof. DR. Bachtiah Aly, MA. 
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Setelah materi selesai disampaikan maka dilakukan evaluasi dan rencana ti-
dak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut, masing-masing peserta dibagi men-
jadi perwilayah yaitu wilayah Jakarta, wilayah Bekasi dan wilayah Depok. 
Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di wilayah masing-mas-
ing sebagai berikut: 
1) Sosialisasi materi yang sudah didapatkan, setelah melakukan sosialisasi 

bulan Agustus 2022 maka akan ada evaluasi.
2) Bulan September 2022 di masing-masing basis akan ada praktek komu-

nikasi publik dilanjutkan lomba beretorika di basis, 
3) Bulan Oktober 2022 melakukan Analisa organisasi di wilayah Bekasi, 

Jakarta, Depok.
4) Bulan November 2022 perwilayah lomba retorika. 

Kedua diklat ini ditutup dengan foto bersama Peserta, Fasilitator dan Pelak-
sana.  (Srh)
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Penguatan Buruh & SB

DIKLAT PADA BURUH DI BREBES
 

Pada hari Minggu 26 Juni 2022 bertempat di hotel Anggraeni-Kabupaten 
Brebes, Jawa Tengah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Yayasan 
Forum Adil Sejahtera 90 menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pela-
tihan tingkat dasar keorganisasian dan kepemimpinan pada buruh-buruh di 
Brebes. 
Peserta diklat sebanyak 10 laki – laki dan 8 perempuan (buruh PT. Daihan, 
buruh PT. Mitra Mas Mulia, buruh PT. Bintang Indokarya Gemilang).
Acara diklat dibuka oleh Natalia sebagai panitia diklat dengan ucapan ter-
ima kasih atas kedatangan para peserta diklat, kemudian dilanjutkan oleh 
Mesry Rumahorbo dengan penjelasan tentang diklat dasar keorganisasian 
dan kepemimpinan yang sedang dilakukan dan juga penjelasan tentang Sek-
BI-FAS. 
Untuk orientasi diklat tentang perkenalan, harapan dan hambatan peserta 
difasilitasi oleh Siti Rohani, sementara kesepakatan jadwal difasilitasi oleh 
Mesry Rumahorbo.
Metode perkenalan dibuat dengan permainan. Yang disampaikan dalam 
perkenalan yaitu: nama, bekerja dimana, harapan mengikuti diklat, dan ke-
kwatiran mengikuti diklat.
Dalam diklat ini ada 3 materi yang disampaikan:
1) Pengenalan organisasi dan kebebasan berserikat 
2) Kepemimpinan organisasi dan Pengarusutamaan gender  
3) Pengorganisasian 
 Materi disampaikan dengan metode; sharing/curah pendapat, tanya 

jawab, dan diskusi kelompok.
Seluruh peserta mengikuti diklat dengan partisipatif. Diakhir diklat dilakukan 
evaluasi dan rencana tindaklanjut. Peserta sangat berharap agar dilakukan 
lagi diklat pada mereka di lain waktu. Semoga pengetahuan yang mere-
ka dapat selama dalam diklat dapat disosialisasikan pada teman-teman di 
tempat kerjanya, dan menambah semangat mereka untuk memperjuangkan 
hak-haknya di tempat kerja.                 (AniSiti)
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MELAWAN PERBUDAKAN MODERN

Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Srikandi PT. Yolita Jaya Indone-
sia melawan perbudakan modern yang dilakukan oleh pihak perusahaan. 
Perjuangan awalnya adalah melawan tindakan pengusaha yang melaku-
kan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping tidak memberi-
kan hak akibat dari pemutusan hubungan kerja, mekanisme pemutusan 
hubungan kerja juga bertentangan dengan hukum dimana kesepakatan 
pemutusan hubungan kerja dirundingkan dengan dan diputuskan oleh 
LKS Bipartit PT. Yolita Jaya Indonesia. Dan keanggotaan dalam LKS terse-
but adalah ketua serikat pekerja dan juga direktur perusahaan. Perjuan-
gan yang mereka lakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Bandung ternyata tidak memberikan rasa keadilan 
dikarenakan pengadilan merestui tindakan pengusaha. Dan perjuangan 
mereka tidak berhenti disitu saja, mereka melakukan upaya hukum Kasasi. 
Kita sadar bahwa upaya hukum Kasasi di Negeri ini biasanya menguatkan 
putusan tingkat pertama. Bisa dihitung dengan jari putusan kasasi akan 
merubah putusan tingkat pertama.

Disamping perjuangan melalui pengadilan, para Srikandi tersebut dengan 
lantang menyuarakan tindakan pengusaha yang nyata-nyata melakukan 
perbudakan modern dimana hak atas pemutusan hubungan kerja hanya 
dihargai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikali 
masa kerja, dimana masa kerja mereka paling rendah ada 20 tahun. Sela-
ma 20 tahun mereka mengabdi di perusahaan ternyata pengabdian mere-
ka tidak dihargai oleh pengusaha. Ini adalah merupakan salah satu bentuk 
perbudakan modern yang mengeksploitasi pekerja/buruh.

Dengan semangat yang membara dan penuh dengan kesadaran, mere-
ka melaporkan pengusaha ke Polda Jawa Barat pada bulan Mei 2022. 
Hasanah Nurpala yang selama ini sebagai ketua Paguyuban Srikandi PT. 
Yolita Jaya Indonesia membuat laporan dengan alasan pihak perusahaan 
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tidak membayar upah gantungan atau sisa upah untuk bulan Oktober 
2021. Dari segi jumlah memang tidak seberapa, namun persyaratan yang 
diwajibkan oleh pengusaha agar membayar upah gantungan tersebut 
adalah bersedia untuk diputus hubungan kerja sesuai dengan keinginan 
dari pengusaha yaitu bersedia menerima Paklaring. Oleh karena adanya 
jebakan batman tersebut, maka para Srikandi tidak bersedia untuk men-
gambil paklaring dan melanjutkan perjuangan. Dan atas laporan tersebut, 
pihak kepolisian Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan baik Saksi Pelapor 
maupun Saksi Fakta dan menurut informasi sudah memeriksa ahli. Dan dari 
surat yang dikirimkan oleh Polda Jawa Barat berupa SP2HP atau surat 
pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikirimkan kepa-
da Hasanah Nurpalah. Dan melalui surat tersebut diberitahukan rencana 
kegiatan selanjutnya, Penyelidik akan melakukan pemeriksaan saksi dari 
pihak Managemen perusahaan. Keberanian mereka untuk melawan pen-
indasan oleh pengusaha adalah merupakan salah satu wujud nyata dari 
hasil pembelajaran yang mereka terima selama ini melalui pendidikan dan 
pelatihan yang salah satunya adalah Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.                           
(Domu).

SRIKANDI PT. YOLITA JAYA INDONESIA
MENGGUGAT PRESIDEN

Sebanyak  9  (sembilan) orang Pekerja/Buruh PT. Yolita Jaya Indonesia 
mengajukan Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 ta-
hun 2021 ke Mahkamah Agung RI. Hasanah Nurpalah, dan kawan-kawan 
(9 orang) yang merupakan bagian dari Srikandi PT. Yolita Jaya Indone-
sia yang tidak kenal lelah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan 
pekerja/buruh. Hasanah Nurpalah dan kawan-kawan bertindak sebagai 
Para Pemohon, sedangkan Presiden Republik Indonesia adalah sebagai 
Termohon. Adapun yang menjadi objek Hak Uji Materiil adalah Pera-
turan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 
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Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 
Hubungan Kerja. Alasan-alasan yang menjadi dasar Hak Uji Materiil ada-
lah Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 adalah pembentukann-
ya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan permohonan Hak Uji 
Materiil yang didaftarkan pada tanggal 20 Juni 2022 telah diregistrasi 
dengan Nomor 44 P/HUM/2022 tanggal 21 Juni 2022.

Tahapan Pembentukan Peraturan Pemerintah

1. Salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan se-
bagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada-
lah tahapan perencanaan. Oleh karena Peraturan Pemerintah adalah 
merupakan salah satu peraturan perundang-undangan maka tahapan pe-
rencanaan pembentukannya juga tunduk pada ketentuan Undang-Un-
dang Nomor 12 tahun 2011 dalam pasal 29 mengatur tentang Tata cara 
perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.  Namun pasal 29 Un-
dang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mendelegasikan tata cara peren-
canaan penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Peraturan Presiden. 
Dengan kata lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 ta-
hun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 ta-
hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah 
merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 

2. Dalam pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 mengatur ten-
tang perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah dengan 
tahapan sebagai berikut:
(1) Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan 

Pemerintah;
(2) Perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi 
muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan 
hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.

3. Dalam Bab IV dengan Judul Ketenagakerjaan, bagian kesatu Umum, 
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pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja   berbunyi: Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tena-
ga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh da-
lam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, 
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentu-
an yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4456);

c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyeleng-
garaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256);

d. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Peker-
ja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 6141).

4. Dengan ketentuan pasal 81 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan ada yang diubah, dihapus dan pengaturan 
baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. 

5. Adapun pendelegasian wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur 
lebih lanjut dalam jenis Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ada-
lah: Pasal 49, pasal 56 ayat (4), pasal 59 ayat (4), pasal 61 A ayat (3), 
Pasal 66 ayat (6), Pasal 77 ayat (5), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (6), 
pasal 88 ayat (4), pasal 88 B ayat (2), pasal 88 C ayat (7), pasal 88 D 
ayat (3), pasal 90 B ayat (3), pasal 98 ayat (3) , pasal 154 A ayat (3) dan 
pasal 156 ayat (5). Pasal 46 A ayat (3), Pasal 46 D ayat (4), Pasal 46 E 
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ayat (2).
6. Berdasarkan inventarisasi pendelagasian Undang-Undang Nomor 11 ta-

hun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan maka Peraturan 
Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan seharusnya hanya 1 
(satu) bukan 4 (empat) setidak-tidaknya 2 (dua) yaitu:
(1) Pelaksanaan pasal 49, pasal 56 ayat (4), pasal 59 ayat (4), pasal 61 

A ayat (3), Pasal 66 ayat (6), Pasal 77 ayat (5), Pasal 78 ayat (4), 
Pasal 79 ayat (6), pasal 88 ayat (4), pasal 88 B ayat (2), pasal 88 C 
ayat (7), pasal 88 D ayat (3), pasal 90 B ayat (3), pasal 98 ayat (3), 
pasal 154 A ayat (3) dan pasal 156 ayat (5), dan

(2) Pelaksanaan Pasal 46 A ayat (3), Pasal 46 D ayat (4), Pasal 46 E 
ayat (2) Faktanya pemerintah mengeluarkan 4 (empat) Peraturan 
Pemerintah dimana penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut ti-
dak didasarkan pada inventarisasi pendelagasian Undang-Undang 
Nomot 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Teknik Penyusunan Peraturan Pemerintah. 

1. Teknik Penyusunan Peraturan Pemerintah telah diatur dalam pasal 64 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peratur-
an Perundang-Undangan yang menyatakan: Ayat (1) Penyusunan Ran-
cangan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan teknik 
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (2) Ketentuan men-
genai teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ayat (3) Ketentuan 
mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perun-
dang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Presiden.

2. Dengan demikian Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011 sebagai bagian 
tak terpisahkan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 agar dapat memberi 
kan pedoman yang lebih jelas, pasti dan baku dalam penyusunannya 
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yang merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-un-
dangan (vide penjelasan Umum UU Nomor 12 tahun 2011). Hal 
ini sesuai dengan konsiderans “Menimbang huruf b UU Nomor 12 
tahun 2011 yan menyatakan: bahwa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat atas peraturan perundang-udangan yang baik, perlu 
dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-un-
dangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, 
baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang 
membentuk peraturan perundang-undangan.

 Dalam Bab dari lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ada-
lah Bab tentang Kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri 
dari:
A. Judul
B. Pembukaan
C. Batang Tubuh
D. Penutup
E. Penjelasan (jika diperlukan)
F. Lampiran (jika diperlukan)

3. Salah satu materi yang ditur dalam Bab Pembukaan adalah Konsiderans 
dimana konsiderans adalah memuat uraian singkat mengenai pokok 
pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur 
filosofis, sosiologis dan yuridis. Dan unsur tersebut hanya terdapat da-
lam Undang-Undang, Peraturan Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota.

4. Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan 
yang berisi uraian ringkas megenai perlunya melaksanakan ketentuan 
pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan 
pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal 
atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pem-
bentukannya.

5. Didasarkan pada ketentuan tersebut, maka seharusnya konsideran dari 
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2011 tentang Perjanjian Ker-
ja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 
Pemutusan Hubungan Kerja adalah untuk melaksanakan pasal 56 ayat 
(4), pasal 59 ayat (4), pasal 61 ayat (4), pasal 66 ayat (6), pasal 77 ayat 
(5), pasal 78 ayat (4), pasal 79 ayat (6), pasal 154 A ayat 3 dan pasal 156 
ayat (5).

6. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka ma-
teri muatan yang harus didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) 
peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-Undangan yang men-
delegasikan, gunakan kalimat (jenis Peraturan Perundang-Undangan) 
tentang Peraturan Pelaksanaan). Dengan ketentuan tersebut maka seha-
rusnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 disebutkan sebagai 
Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 ta-
hun 2020 klaster Ketenagakerjaan. Dengan demikian, 4 (empat Pera-
turan Pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 Cipta 
Kerja klaster ketenagakerjaan hanya 1 (satu) Peraturan Pemerintah. 

7. Adapun konsiderans dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 
2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan 
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah: bahwa un-
tuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf b Un-
dang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, per-
lu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 
Hubungan Kerja.

8. Adapun bunyi pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang  Cipta Kerja adalah : Beberapa ketentuan dalam un-
dang-undang  Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lem-
baran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) diubah sebagai 
berikut:
•	 Pasal-pasal 185 (b) berbunyi: Semua peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
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Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) 
bulan.

9. Didasarkan pada uraian di atas, maka konsiderans Peraturan Pemerin-
tah Nomor 35 tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak 
memenuhi ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan Lampiran 
II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-Undangan.

10. Ketentuan aturan peralihan dalam Objek permohonan juga ber-
tentangan dengan Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011. Peratur-
an Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum 
atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang lama terhadap Peraturan Perun-
dang-Undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
b. Menjamin kepastian hukum.
c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

11. Adapun ketentuan aturan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 35 
tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada 
dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya PKWT.

12. Ketentuan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 terse-
but bukanlah merupakan ketentuan peralihan dengan alasan bukan 
menghindari kekosongan hukum dikarenakan tanpa ketentuan pasal 65 
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tersebut demi hukum PKWT akan berakhir dengan berakhirnya jangka 
waktunya.

 Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Para Pemohon 
tersebut di atas, beralasan hukum objek permohonan a quo bertentan-
gan dengan  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan lampiran Un-
dang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, maka dengan ini mohon kepada Ketua Mahka-
mah Agung Repblik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a 
quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PERMOHONAN
1. Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil para Pemohon untuk 

seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45) tentang Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 
Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan Undang-Un-
dang Nomor 12 tahun 2011 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2011.

3. Menyatakan tidak sah Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45)  tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.  

4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45) tentang Perjanji-
an Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 
dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan peti-
kan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikkan atas biaya Negara.

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam per-
mohonan ini.
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ATAU:  Apabila Mejelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ber-
pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo etbono).            
(Domu)

PROSES MENDAPATKAN HAK PEKERJA

Tatan Saepulloh DKK sebanyak 77 pekerja PT. Sari Jati Adhitama mulai tidak 
bekerja, sebagian dirumahkan dan tidak mendapat upah sejak bulan Maret 
2020 karena alasan perusahaan yakni; omset yang menurun, hutang bank, 
hutang suplier dan upah karyawan. Untuk mengatasi hal tersebut perusa-
haan berencana untuk menjual aset demi mengurangi beban operasional 
perusahaan.

Bulan Juni 2020 para pekerja berkumpul dan berdiskusi dengan FGSBM un-
tuk membahas permasalahan yang dialami pekerja dengan komitmen ber-
sama akan bergabung dengan FGSBM setelah permasalahan timbul untuk 
menyelesaikan perselisihan hubungan kerja yang terjadi dengan pengusaha. 

Yang menjadi syarat adalah menjadi anggota FGSBM dengan mem-
buat kartu anggota serikat buruh yang menjadi legalitas kelak dalam 
menangani perselisihan hubungan industrial. Upaya yang dilakukan 
FGSBM telah melalui proses bipartit, mulai tanggal 22 Juni 2020 
mengajukan permohonan bipartit dan pada beberapa tahapan pe-
rundingan bipartit pihak perusahaan mengabaikan sehingga perund-
ingan bipartit dianggap gagal. Dalam hal ini pihak pekerja melalui 
FGSBM mengajukan permohonan mediasi kepada Disnaker Kota 
Bekasi karena sebagian pekerja bekerja di wilayah hukum Kota Beka-
si yaitu Bantar Gebang - Kota Bekasi, dan yang bekerja di wilayah 
Sunter - Jakarta Utara mengajukan permohonan mediasi pada Sudi-
nakertrans Jakarta Utara dan masing masing instansi ketenagakerjaan 
tersebut telah mengeluarkan surat anjuran dari Disnaker Kota Bekasi 
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tertanggal 07 Desember 2020 dan anjuran dari Sudinakertrans Ja-
karta Utara tertanggal 8 Desember 2020 yang intinya pengusaha 
berkewajiban membayar hak-hak para pekerja.      
Dalam proses tripartit, ternyata pihak lain yang memiliki piutang kepada PT. 
Sari Jati Adhitama mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/
PKPU melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor: 303/
Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 06 Oktober 2020 PT. Sari 
Jati Adhitama (Dalam PKPU Sementara) dan secara otomatis upaya hu-
kum Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib ikut dalam 
PKPU. Dan karena tidak ada perdamaian antara Kreditur dengan PT. Sari 
Jati Adhitama (Dalam PKPU Sementara) maka Perkara Nomor: 303/Pdt.Sus.
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember PT. Sari Jati Adhitama 
dalam Pailit.

Dalam proses Bipartit, Tripartit dan ke proses PKPU hingga putusan 
Pailit Perkara Nomor: 303/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tang-
gal 19 Nopember 2020 dimana FGSBM dapat mewakili para pekerja 
PT. Sari Jati Adhitama.
Perkara Nomor: 303/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 
Nopember PT. Sari Jati Adhitama (dalam Pailit) menjadi dalam penguasaan 
Tim Kurator yang bertugas menjual aset PT. Sari Jati Adhitama untuk mem-
bayar tagihan Para Kreditur. Dalam proses Rapat pada tanggal 23 Maret 
2021 hal Pra verifikasi tagihan dari antara para pekerja dengan PT. Sari Jati 
Adhitama (dalam Pailit), Tim kurator, dimana pihak perusahaan dan tim 
kurator telah menghitung dan menyatakan jumlah hak para pekerja menja-
di Tagihan Kreditur dari pekerja yang sifat sementara dan jika Para Pekerja 
tidak sepakat dengan penghitungan tersebut Tim Kurator/perusahaan mem-
persilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan tawaran tagihan 
yang disampaikan akan dikeluarkan dari bundel pailit, dan akhirnya dalam 
pertimbangan banyak hal maka disepakati dan ditanda tangani Tagihan Se-
mentara tersebut menjadi Tagihan Tetap untuk diajukan Kurator dalam si-
dang Pailit kemudian.
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Tanggal 24 Agustus 2021 pengumuman lelang pertama eksekusi atas aset 
dalam proses kepailitan PT. Sari Jati Adhitama (dalam Pailit) yaitu sebidang 
tanah, bangunan, serta sarana perlengkapan dan alat-alat kantor di dalam 
yang terletak di Jalan Raya Narogong Km. 9 Manggis VI Bekasi 17310, dan 
pada tanggal 15 Oktober 2021 pengumuman lelang pertama eksekusi atas 
aset dalam proses kepailitan PT. Sari Jati Adhitama (dalam Pailit) yaitu se-
bidang tanah, bangunan serta sarana perlengkapan dan alat alat kantor di 
dalam yang terletak di Jalan Danau Indah Raya A I/15 Sunter Jaya - Jakarta 
Utara 14350.   

Dalam proses mendapatkan hak para pekerja mulai bulan Maret tahun 
2020 dan pada tanggal 1 Agustus 2022 hak para pekerja dibayar pihak Ku-
rator berupa upah tunggakan dan pesangon untuk tahap pertama setelah 
menjual aset sebidang tanah, bangunan serta sarana perlengkapan dan alat 
alat kantor di dalam yang terletak di Jalan Danau Indah Raya A I/15 Sunter 
Jaya – Jakarta Utara 14350.          (Irman)

PHI DIDUGA MELANGGAR SEMA NO. 5/2021

Didasarkan pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Surat Edaran 
termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah peraturan pe-
rundang-undangan. Namun dalam prateknya, surat edaran termasuk Surat 
Edaran Mahkamah Agung dikualifiksikan sebagai Peraturan Perundang-Un-
dangan. Hal tersebut secara eksplisit terdapat dalam setiap SEMA yang men-
yampaikan dimana rumusan hasil rapat pleno Kamar tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2021 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun salah satu tujuan dari penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung 
adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. 
Salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui ra-
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pat pleno kamar. Dalam Rumusan Kamar Perdata Khusus huruf (b) angka 3a 
dan 3b SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelak-
sanaan Tugas Bagi Pengadilan mengamanatkan:
3a) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dike-
luarkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Un-
dang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3b) Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan dan telah 
diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), kemudian terbit pera-
turan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja mulai berlaku pada tanggal 2 Nopember 2020 dan Peraturan 
Pelaksana dari Undang-Undang tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 
2021. Didasarkan pada uraian tersebut, maka ketentuan hukum yang ber-
laku atas pemeriksaan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang didaftar-
kan pada tanggal 6 Januari 2022 di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN 
Bdg bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, namun di-
dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pelak-
sana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tersebut. Oleh karena je-
nis perselisihan dalam gugatan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg adalah 
perselisihan pemutusan hubungan kerja maka yang dijadikan dasar hukum 
untuk pemeriksaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja Jo dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan 
Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 5/
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Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg pada halaman 47 dari 49 halaman putu-
san memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR (Herzien In-
landsch Reglement), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ten-
tang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta peraturan lain yang 
bersangkutan. Oleh karena jenis perselisihan adalah perselisihan pemu-
tusan hubungan kerja yang jelas-jelas telah diatur dalam Undang-Un-
dang Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 
2021, maka yang menjadi dasar hukum yang wajib diterapkan dalam 
pemeriksaan gugatan tersebut bukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 
2021.      (Domu)

PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH LKS BIPARTIT

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
pasal 106 jelas mengatur tentang fungsi dan peran serta tugas dari Lemba-
ga Kerjasama Bipartit atau LKS Bipartit untuk lengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

1. Setiap perusaaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/
buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

2. Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ber-
fungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenaga-
kerjaan di perusahaan.

3. Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) teridiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/bu-
ruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili 
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kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

4. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan 
lembaga kerjsama bipartite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dan pengaturan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggota 
lembaga kerjasama bipartit tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi RI No. 32 tahun 2008 (PER.32/MEN/XII/2008) 
tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja 
Sama Bipartit.
Pasal 4 huruf (c) yang menentukan tugas dari LKS Bipartit adalah men-
yampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, 
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka pene-
tapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Didasarkan pada ketentuan 
tersebut, maka tugas LKS Bipartit bukanlah membuat kesepakatan dan atau 
keputusan mengenai pemutusan hubungan kerja dan akibat hukumnya. Hal 
tersebut juga dipertegas dengan Pasal 14 angka (4) mengatur tata kerja LKS 
Bipartit bahwa hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di perusa-
haan bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif. 

Dalam pasal 6 huruf (a) menentukan Anggota LKS Bipartit dari unsur peker-
ja/buruh bahwa dalam hal di perusahaan terdapat 1 serikat pekerja/serikat 
buruh dan semua pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat 
buruh tersebut, maka secara otomatis pengurus serikat pekerja/seri-
kat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit. Didasarkan pada 
ketentuan ini maka yang menjadi wakil serikat pekerja/buruh di lembaga 
kerjasama bipartit di perusahaan bukan pengurus serikat pekerja/serikat bu-
ruh namun pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus serikat pekerja/ser-
ikat buruh. Namun dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit di 
perusahaan PT. Yolita Jaya Indonesia langsung diwakili oleh Ketua dan 
Sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di PT. Yolita Jaya In-
donesia yaitu Pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Yolita Jaya Indonesia yaitu 
Sayudi sebagai Ketua dan Hendi sebagai Sekretaris PUK SP KEP SPSI PT. 
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Yolita Jaya Indonesia

Didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Lembaga Ker-
jasama Bipartit atau LKS Bipartit tidak mempunyai tugas atau fungsi untuk 
memutuskan alasan pemutusan hubungan kerja dan juga besaran hak dari 
pekerja/buruh yang diputus hubungan kerja sebagaimana yang dilakukan 
oleh Tergugat kepada para Penggugat.

Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Menteri Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI No. 32 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang menentukan tu-
gas dari LKS Bipartit adalah menyampaikan saran, pertimbangan, dan 
pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat peker-
ja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebija-
kan perusahaan. 

Dalam tindakan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan PT. Yolita Jaya Indonesia yang mana LKS Bipartit pada tanggal 
14 Oktober 2021 telah melakukan Rapat Kerja dan memutuskan antara lain 
adalah nama-nama pekerja/buruh yang akan di putus hubungan kerja dan 
juga besaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja tersebut. Den-
gan demikian LKS Bipartit telah menyalahgunakan tugas dan fungsinya yang 
mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Tindakan atau perbuatan LKS 
Bipartit tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang 
mengakibatkan kerugian bagi para pekerja/buruh di perusahaan. 

Juga bila dikaitkan dengan tata kerja LKS Bipartit yang diatur dalam Pasal 
14 angka (4) bahwa tata kerja LKS Bipartit bahwa hubungan LKS Bipartit 
dengan lembaga lainnya di perusahaan berisifat koordinatif, konsultatif 
dan komunikatif bukan memutuskan.

Tindakan LKS Bipartit PT Yolita Jaya Indonesia tersebut adalah merupakan 
tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi 
pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Dan atas kerugian 
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yang dialami oleh pekerja/buruh yang dalam hal ini para Srikandi sebanyak 
39 orang akan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada 
LKS Bipartit PT. Yolita Jaya Indonesia.        (Domu)

INFO JARINGAN

Kegiatan jaringan kerja yang diikuti LPBH - FAS adalah:

1).  JKLPK
•	 24	Mei	di	Seknas	JKLPK,	Diskusi	tentang	Persiapan	menyambut	

hari anak pada bulan Juni 2022. 
•	 16	Juni,	Kunjungan	ke	Panti	Asuhan	Prapatan.
•	 27	Juni,	Diskusi	daring	seri	I	tentang	Perlindungan	dan	pemenu-

han hak anak dalam media internet, dan Literasi digital.
 4 Juli, Diskusi daring seri II tentang kekerasan seksual pada anak 

disabilitas.
 11 Juli, Diskusi daring seri III tentang perlindungan anak berbasis 

komunitas. 
 23 Juli di Yayasan KDM, Perayaan hari anak Nasional.

2).  Aliansi Serikat Buruh
•	 14	Mei	di	DPR	RI	dan	Gelora	Bung	Karno,	Aksi	Mayday	 fiesta	

dengan tuntutan: (1). Sahkan RUU PRT,  (2). Tolak revisi UU P3/
pembuatan peraturan perundang-undangan, (3). Tolak revisi UU 
Serikat Pekerja, (4). Tolak omnibuslaw, (5). Turunkan harga bahan 
pokok.

3).  Brot fur die Welt
•	 20	Juli	by	daring,	Lokakarya	tentang	kepemimpinan.
•	 22	Juli	by	daring,	Orientasi	lokakarya	fundraising.
•	 1	–	6	Agustus	by	daring,	Lokakarya	tentang	Fundraising	(Penggalan-

gan dana).
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PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka merumuskan keberlanjutan strategi pelayanan YFAS 90 yang 
relevan dan program yang terarah, terukur, maka Lembaga FAS melak-
sanakan Perencanaan Strategis pada tanggal 20 – 22 Mei 2022 di hotel 
Mirah - Bogor. Peserta yang hadir dalam perencanaan strategis adalah Badan 
pengurus FAS, Badan pelaksana FAS, dan kelompok sasaran/FGSBM terdiri 
dari 6 perempuan dan 11 laki-laki.

Perencanaan strategis difasilitasi oleh Anna Marsiana dan Iswanti.
Kegiatan perencanaan strategis selama 3 hari adalah:

1. Melakukan refleksi kritis atas capaian dari perencanaan strategis 
organisasi tahun 2016 dan temuan rekomendasi dari evaluasi ek-
sternal di bulan Maret 2022 terkait keorganisasian & proyek.

2. Menyusun analisis masalah & analisis tujuan tahun 2023-2025
3. Merumuskan Pohon Tujuan & rencana akksi tindak lanjut

Refleksi dari perencanaan strategis tahun 2016 sebagai berikut:
Visi internal:
 Dalam waktu 6 tahun FAS menjadi lembaga rujukan kepemimpinan 

buruh nasional dan memiliki sumber daya manusia yang kredibel, pro-
fesional, berbasis pengalaman yang menjamin kesinambungan melalui 
regenerasi.

 Milestone goal 3 tahun pertama:
1. FAS memiliki sistem regenerasi yang strategis, berkesinambungan 

dan terintegrasi dalam organisasi.
2.  FAS memiliki road-map dan fondasi bagi terwujudnya ncllf (pusat 

formasi  kepemimpinan buruh nasional)  melalui tahapan-taha-
pan kajian-kajian, survey ke Serikat Buruh/Serikat Pekerja, dan 
program-program yang relevan.

 Milestone Goal 3 tahun kedua
 Melanjutkan tahapan tujuan tiga tahun pertama sudah tersedia sarana 

dan prasarana dan PR untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan 



43ISSN: 0853-8662, Tahun ke 32 No. 121 (Edisi Mei - Agustus 2022)

Pengembangan Organisasi FAS

kepemimpinan Nasional.
 Misi:

1. Membangun sistem regenerasi yang tergintegrasikan dalam organi-
sasi (FAS)

2. Membangun sistem dan mekanisme fundraising yang bersifat sus-
tainable

3. Melakukan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan
4. Membangun road map pusat formasi kepemimpinan buruh nasion-

al (NCLLF/National Center Labor Leadership Formation)

Visi Eksternal:
 Kaum buruh memiliki posisi tawar yang kuat dalam kehidupan politik,e-

konomi,sosial budaya dan hukum untuk mencapai kesejahteraan.
 Milestone 3 thn pertama:

•	 Terbangunnya	akses	secara	sistematis	(dan	berkesinambungan	FAS	
dan GSBM) terhadap pembuat kebijakan.

 Milestone 3 tahun kedua:
•	 FAS	dan	GSBM	sudah	terlibat	dan	berkontribusi	dalam	proses	mem-

buat kebijakan
 Misi

1. Melakukan penguatan kapasitas organisasi buruh menuju kemandi-
rian

2. Mengoptimalkan peran strategis dalam penguatan gerakan buruh 
baik daerah maupun nasional.

3. Mengembangkan sistem bagi kelahiran kepemimpinan nasional 
dan menjadi rujukan atas isu-isu strategis kepemimpinan nasional.

4. Mengembangkan peran strategis untuk membuka akses kebijakan 
di tingkat hulu.

5. Mengembangkan jaringan antar serikat buruh.

Item dari review atas temuan dan rekomendasi evaluasi eksternal:
A. Temuan; mengecewakan, harus diperbaiki:
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•	 Landasan	sumber	dana	organisasi
•	 Deskripsi	tugas	dan	tanggungjawab	dan	kapasitas	staf.
•	 Orientasi	terhadap	inovasi	organisasi
•	 Orientasi	terhadap	eksplorasi	kemitraan	baru

B. Temuan; untuk dipertahankan:
•	 Perencanaan,	monitoring	dan	evaluasi
•	 Transparansi
•	 Otonomi	organisasi
•	 Orientasi	terhadap	kesatuan	serikat	pekerja

C. Rekomendasi paling relevan:
•	 Pemberian	layanan	berbasis	kebutuhan
•	 Mempengaruhi	kebijakan
•	 Penguatan	SeKBI-FAS;	membangun	konsorsium	sendiri	Bersama	

dengan Lembaga-lembaga Pendidikan buruh lain (konsorsium 
donor maupun konsorsium Lembaga Pendidikan Buruh) 

Temuan terkait penanganan isu/persoalan perburuhan:
1. Temuan mengecewakan untuk diperbaiki tentang UU Cipta Kerja
2. Rekomendasi paling relevan:

•	 Melakukan	berbagai	inovasi
•	 Mengundang	expert	gender
•	 Kampanye	media	yang	lebih	intensif
•	 Penguatan	jaringan	SB
•	 Membangun	konfederasi

Di hari kedua menyusun analisis masalah dengan melist isu-isu strategis per-
buruhan.
Dari rumusan tentang pohon masalah maka item kegiatan program FAS 
periode 2023 – 2025 adalah sebagai berikut:

1.  Capacity building
 a) Penguatan kapasitas buruh perempuan sektor formal dan infor-

mal; penyadaran hukum, keorganisasian, kepemimpinan.
 b) Penguatan kapasitas buruh (perempuan dan umum) GSBM 
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menuju kemandirian; diklat dasar, diklat menengah, diklat 
lanjut).

 c) Pendidikan dan penguatan paralegal umum & GSBM.
 d) Koperasi GSBM (pembentukan dan penguatan terkait hukum 

perkoperasian) --- pintu masuk merekrut perempuan.
2.  Legal aid; kasus perburuhan (GSBM dan umum) dan kasus - kasus 

lain.
o kasus pemagangan, kasus buruh perempuan sektor formal dan 

informal, kasus informalisasi.
o Kasus - kasus lain.

3.  Advokasi dan policy making;
a) Kajian terkait PP 34, PP 35, PP 36, PP 37 (melibatkan GSBM 

dan jaringan yang lebih luas).
b) Lobby – advokasi UUCK (melibatkan GSBM dan jaringan yang 

lebih luas); PP 34, PP 35, PP 36, PP 37.                               (AnSit)
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KONSULTASI EKSTERNAL 

Pada tanggal 25 - 26 Agustus 2022 Bapak Arum Sigit dari HMC NGO Con-
sulting – Semarang sebagai CSS bidang keuangan partner BfdW di Indone-
sia melakukan kunjungan ke lembaga YFAS. Kunjungan dilakukan ke YFAS 
dalam rangka konsultasi eksternal tentang keuangan YFAS. Materi konsultsi 
selama 2 hari yaitu:

1. Review prosedur keuangan 
2. Review dokumen organisasi   
3. Pencapaian keuangan proyek
4. Persiapan implementasi software keuangan 

Konsultasi hari pertama diawali diskusi dengan bagian keuangan untuk meli-
hat dan mereview SOP keuangan yang dibuat pada tahun 2019 dan melaku-
kan update di beberapa SOP yang tidak berlaku lagi.

Konsultasi hari kedua diskusi dengan manajemen terkait dengan hasil obser-
vasi prosedur keuangan, menyampaikan hasil review dokumen organisasi 
terkait dengan pengajuan proposal baru (2023-2025) kepada BfdW. Untuk 
pencapaian keuangan proyek masih sesuai dengan perencanaan. Kemudi-
an dilanjutkan dengan presentasi untuk persiapan implementasi software 
keuangan YFAS.                (Ana)
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1.  Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hu-
kum dan Kebijakan Indonesia)

 Kompas, Rabu, 25 Mei 2022 Judul Berita: “Pintu Revisi UU Cip-
ta Kerja Terbuka”.

 “Yang diperintahkan MK untuk diperbaiki ialah UU Cipta Kerja. Karena 
itu, UU tersebut harus direvisi dan dibahas ulang karena partisipasinya 
minim. Poin utamanya pada meaningful participation (partisipasi publik 
yang bermakna dalam penyusunan UU)”.

Kang Pinggir
 Apa masih diperlukan partisipasi untuk UU ini, rakyat saat ini lagi si-

buk membenahi hidupnya karena Pandemi, lagian MK bikin bingung 
aja kok suruh perbaiki tapi yang di perbaiki yang mana, kalau di tolak 
tapi kok masih berlaku sampe batas waktu 2 tahun, setelahnya inkon-
stitusional, kalau nunggu 2 tahun, bukannya sudah ganti semua tuh 
.....kami rakyat kecil jadi bingung woy..

2. Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan)
 Koran Kompas, Kamis, 16 Juni 2022, Judul Berita: “Implemen-

tasi Peta Jalan Tersisa Enam Bulan”.
 
 “Penghapusan pekerja anak tidak bisa dilakukan sendiri, tapi bersama 

lintas sektor, baik instansi Pemerintah maupun lembaga non-Pemerin-
tah, serta partisipasi seluruh masyarakat”.

Kang Pinggir: 
 Benar Bu, memang dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, tapi bagaima-

na peran pengawas ketenagakerjaan apakah sudah dilakukan semak-
simal mungkin, jangan-jangan mereka melakukan pembiaran walau 
menemukan anak dibawah umur yang bekerja, karena kadang pembi-
aran anak dibawah umur bekerja di suatu perusahaan bisa direkayasa, 
katanya itu hanya ikut-ikutan orang tuanya ke tempat kerja padahal 
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disana si anak kadang dipekerjakan juga agar target orang tuannya 
tercapai, bagaimana dengan hal ini apakah sudah pernah ditindak bu, 
terus bagaimana dengan orang tua yang menjadikan anaknya sebagai 
tulang punggung keluarga dengan alasan ekonomi, atau mungkin upah 
orang tuanya terlalu kecil. Masalah pekerja anak merupakan masalah 
yang kompleks. Jadi memang sangat dibutuhkan perhatian yang in-
tens untuk itu, jangan sampai generasi penerus bangsa dirusak masalah 
ekonomi keluarga, dibutuhkan perhatian khususlah ya bu.

3. Adi Mahfudz (Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri) 
 Kompas, Rabu, 20 Juli 2022 Judul Berita: “Kenaikan Upah Perlu 

Lebih Proporsional”.

 “Sementara untuk menjaga daya beli masyarakat, kenaikan upah peker-
ja dengan masa kerja diatas satu tahun itu bisa dirundingkan secara in-
ternal sesuai dengan UU yang ada”.

Kang Pinggir
 Seharusnya sudah bagus jika bisa diterapkan skala upah. Upah minimum 

hanya untuk yang baru kerja sampai satu tahun kerja dan upah lebih be-
sar bagi yang sudah bekerja diatas satu tahun serta disesuaikan dengan 
jenjang karir dan pendidikan, namun prakteknya lebih sering semua di 
upah dengan upah minimum dan fakta di lapangan untuk pengusaha 
adalah perkecil pengeluaran dan perbesar pemasukan.

 Jika perlu gaji karyawan di perkecil agar tiap bulan berkekurangan 
agar kerja lama untuk memikirkan cicilan yang masih puluhan tahun. 
Pengusaha kita lebih sering memikirkan untuk menikmati masa tua dan 
pewaris selanjutnya dari pada berunding dengan pekerjanya mengenai 
kesejahteraan pekerjanya.


