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SALAM REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah-
kan rahmatNya sehingga Buletin Suara Pinggiran No. 120 edisi 
Januari 2022 – April 2022 bisa terbit dan ada di tangan para 
pembaca setianya. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat 
dan telah bekerja keras dalam pembuatan Buletin ini. Kekurangan 
dan kesalahan dari penulisan mungkin masih banyak, maka dari 
itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk 
memperbaiki kekurangan dan kesalahan kami, agar buletin ini jadi lebih 
baik. Edisi kali ini mencoba mengulas sedikit tentang: dikeluarkannya 
putusan Mahkamah Konstitusi/MK yang menyatakan UU Cilaka cacat 
hukum, inkonstitusional bersyarat.

Sesuai dengan tema edisi kali ini “Dilematis Uji Materi Pasca Pu-
tusan MK UU Cipta Kerja” dan bertepatan dikeluarkannya atur-
an baru tentang JKP/Jaminan Kehilangan Pekerjaan, berlakunya 
sistem pemagangan dan kemitraan serta berbagai reportase ke-
giatan lainnya termasuk berita Kongres ke 7 FGSBM siapa yang 
terpilih jadi pengurus baru di FGSBM dan kegiatan yang dilaku-
kan LPBH-FAS di awal tahun 2022 sampai bulan April 2022.

Harapan kami, semoga Buletin Suara Pinggiran No. 120 ini dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat membangun 
kritik yang membangun buat kesejahteraan kaum pekerja/buruh.
 
Salam Sehat, Tetap Semangat.

Selamat Membaca.
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UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN MK
TERHADAP UU NO. 11/2020 

 
Pada 25 Nopember 2021, Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan  
mengadili setidaknya 12 permohonan atas Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memutuskan:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat 
diterima; 

2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, 
dan Pemohon VI. 

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat 
diterima; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan 
Pemohon VI untuk sebagian; 

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten-
tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No-
mor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara ber-
syarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 
2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap 
berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan 
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melaku-
kan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut 
tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk 
undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal 
atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan 
berlaku kembali; 

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersi-
fat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan 
peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang No-
mor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik In-
donesia sebagaimana mestinya; 

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 16 Desember 2021, 
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Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS) 
dan Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (FGSBM) telah melakukan 
Workshop dengan topik Refleksi Judicial Review Undang-Undang Cipta Ker-
ja. Workshop tersebut dihadiri berbagai serikat buruh termasuk serikat buruh 
dan pemerhati perburuhan yang  mengajukan permohonan  Judial Reveview 
atas terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut.

Salah satu hasil dari workshop tersebut adalah melakukan  upaya hukum  ke 
Mahkamah Agung RI untuk melakukan uji materi atas Peraturan Pemerintah 
yang merupakan  peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 11 ta-
hun 2020 khususnya peraturan pelaksanaan dibidang ketenagakerjaan atau 
klaster ketenagakerjaan. Upaya hukum atau advokasi uji materi ke Mahkamah 
Agung atas Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU Nomor 
11 tahun 2020 menjadi dilematis dikarenakan serikat buruh/serikat pekerja 
maupun pemerhati perburuhan  menolak hadirnya Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2020.

Namun didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka UU 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama 2 (dua) 
tahun sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopem-
ber 2023. Dan dengan masih berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 maka 
Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan atau perintah dari UU No-
mor 11 tahun 2020 sebanyak 49 masih tetap berlaku. Dimana penerbitan 
PP tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 185 Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2021 memerintahkan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan 
Pelaksana dalam waktu selama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya UU Nomor 
11 tahun 2021. Dari 49 PP yang merupakan perintah dari UU Nomor 11 tahun 
2020 tersebut, 4 Peraturan Presiden berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan 
klaster ketenagakerjaan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tena-
ga Kerja Asing.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Ker-
ja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 
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Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

Atas terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut di atas yang merupakan turunan 
dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian 
bagi pekerja/buruh khususnya bagi pekerja/buruh yang diputus hubungan ker-
ja oleh pihak pengusaha, dimana ketentuan pemutusan hubungan kerja diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tersebut telah merugikan pekerja/buruh 
dan menguntungkan para pengusaha khususnya dalam tata cara pemutusan 
hubungan kerja dan akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja tersebut.

Untuk menghindari kerugian dan atau berpotensi mengakibatkan kerugian 
bagi pekerja/buruh maka perlu dilakukan upaya hukum terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 melalui Hak Uji Materiil kepada Mah-
kamah Agung Republik Indonesia. Dan juga faktanya DPR bersama-sama 
dengan pemerintah bukan melakukan perbaikan kepada UU Nomor 11 ta-
hun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana amar putusan Mahkamah Kon-
stitusi, namun melakukan perubahan kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan berdasarkan 
pemaparan Pimpinan Panja atas perubahan kedua atas UU Nomor 12 ta-
hun 2011 telah memutuskan dan menetapkan 15 materi yang menjadi poin 
penting perubahan kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
dimana beberapa poin adalah dengan memasukkan defenisi Omnibus Law, 
perencanaan peraturan perundang-undangan menggunakan Omnibus Law, 
penggunaan metode Omnibus Law dalam penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan yang harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.            
(Domu)
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PERBUDAKAN MODERN DENGAN DASAR
HUBUNGAN KEMITRAAN

Setiap 2 Desember, warga dunia memperingati sebagai Hari Penghapusan 
Perbudakan Internasional atau International Day for the Abolition of 
Slavery. Sejarah peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional, 
2 Desember, menandai tanggal pengadopsian, Konvensi Penindasan 
Terhadap Orang-orang yang Diperdagangkan dan Eksploitasi Ter-
hadap Orang Lain dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV) 
pada 2 Desember 1949. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak 
perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, teruta-
ma bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas 
kejahatan perdagangan manusia. 

Fokus dari peringatan Hari Penghapusan Perbudakan yakni pemberantasan 
bentuk perbudakan kontemporer seperti perdagangan manusia, eksploitasi 
seksual, pekerja anak, kawin paksa dan perekrutan paksa anak-anak untuk 
digunakan dalam konflik bersenjata. 

Menurut data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) lebih dari 40 juta 
orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern pada tahun 
2016, termasuk sekitar 25 juta dalam kerja paksa, dan 15 juta dalam per-
nikahan paksa. Selain itu, lebih dari 150 juta anak menjadi pekerja anak, 
terhitung hampir satu dari sepuluh anak di seluruh dunia. Masih berdasar-
kan keterangan dari PBB, perbudakan telah berevolusi dan eksis sepanjang 
sejarah manusia. Beberapa bentuk perbudakan dan eksploitasi masih ada 
dalam bentuk tradisionalnya, sementara yang lainnya telah berubah 
mengikuti perkembangan jaman. Meskipun perbudakan modern tidak 
didefinisikan dalam undang-undang, perbudakan ini digunakan sebagai is-
tilah umum yang mencakup praktik-praktik seperti kerja paksa, jeratan 
hutang, kawin paksa, dan perdagangan manusia. Pada dasarnya, ini menga-
cu pada situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan 
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oleh seseorang karena ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Adapun bentuk perbudakan yang mengikuti 
perkembangan jaman adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kemi-
traan. Dimana akhir-akhir ini para pengusaha khususnya pengusaha jasa yang 
bergerak dibidang pengangkutan telah melakukan hubungan kerja dengan 
para supir yang disebut dengan hubungan kemitraan. Dan inilah yang diala-
mi dan dirasakan oleh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan PT. Sadikun 
Niagamas Raya dimana hubungan hukum antara supir atau driver disebut 
dengan hubungan kemitraan. Dengan hubungan kemitraan tersebut, maka 
antara driver dengan perusahaan tidak ada hubungan kerja. Karena tidak 
adanya hubungan kerja maka pekerja/buruh tidak mempunyai hak untuk 
menuntut hak normative termasuk hak akibat pengakhiran hubungan kerja. 
Adapun alasan yang dijadikan dasar oleh pengusaha, bahwa hubungannya 
dengan supir atau driver adalah hubungan kemitraan sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerja berdasarkan penerimaan or-
der dari pertamina dan pada saat tidak memiliki order maka mitra tidak 
menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya;

b. Tidak ada pengaturan jam kerja yang diwajibkan oleh pengusaha, namun 
kewajiban hadir hanya berdasarkan order yang diterima mitra kerja;

c. Mitra boleh menolak order yang diberikan dan juga menolak akan di-
gantikan dengan mitra lainnya;

d. Tidak ada upah yang diberikan, hanya uang insentif, uang told dan uang 
jalan, ritase dan parkir;

e. Hubungan kerja kemitraan telah berlangsung lama dan mitra kerja me-
nerima dan hubungan kemitraan berjalan harmonis.

f. Hubungan kemitraan didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Per-
data, maka diantara pekerja dengan pemberi kerja tidak ada hubungan 
kerja;
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g. Pengusaha menyediakan mobil unuk dioperasikan mitra sehingga tidak 
ada perhitungan jam kerja, melainkan yang terjadi adalah pekerja berada 
di lingkungan perusahaan karena ada tarikan dan jika tidak ada tarikan 
maka pekerja diberikan uang tunggu;

h. Karena tidak ada hubungan kerja maka tidak relevan membicarakan 
UMP, BPJS, upah, insentif, uang makan dan uang tol, serta tidak ada 
pemutusan hubungan kerja namun pemutusan kemitraan.

Hubungan kemitraan ini diketahui oleh para pekerja yang mayoritas ada-
lah Supir pada saat para supir mengajukan tuntutan akan hak-hak norma-
tive dan juga tuntutan hak atas pengakhiran hubungan kerja. Dan dengan 
dasar tersebut di atas maka proses perjuangan penyelesaian perselisihan baik 
perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja dilakukan 
melalui proses dan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam proses media-
si, mediator mengamini alasan pengusaha melalui anjuran yang diterbitkan 
oleh mediator, yaitu:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak sdr. Sabarudin, dkk  (20 orang) dan pihak pengusaha 
PT. Sadikun Niagamas Raya dapat menerima kesimpulan media-
si “antara  para pihak tidak terdapat hubungan kerja karena tidak  
memenuhi salah satu unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan”.

2. Agar para pihak memberi jawaban atas anjuran tersebut di atas se-
lambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari setelah menerima su-
rat anjuran mediator hubungan industrial ini.

Anjuran yang diterbitkan oleh mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta 
Barat tidak hanya perselisihan hak Adi Purnomo Dkk (45 orang), namun 
juga anjuran atas perselisihan PHK Sabarudin Dkk (5 orang), perselisihan 
PHK Dody Christian dan juga perselisihan PHK Adi Purnomo Dkk (14 orang).
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Dan atas anjuran tersebut, para pekerja/buruh tidak menerima begitu saja 
anjuran tersebut sehingga proses lebih lanjut adalah mengajukan gugatan di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan 
putusan pengadilan adalah menolak gugatan para Penggugat atau pekerja/
buruh. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ada-
lah: 

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabnya telah mendalilkan 
hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan 
kemitraan, namun demikian setelah Majelis Hakim memeriksa seluruh 
bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun para Penggugat ti-
dak terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan kemitraan 
sebagaimana dimaksud, oleh karenanya terhadap dalil tersebut patut 
untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, 
dimana tidak terbukti adanya perjanjian kerja, upah dan perintah dalam 
hubungan antara para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkes-
impulan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat bu-
kanlah suatu hubungan kerja.

Dengan anjuran maupun dengan putusan pengadilan tersebut, maka 
para pekerja/buruh yang telah bekerja puluhan tahun di perusahaan 
tidak memperoleh hak normative dan juga hak akibat pemutusan 
hubungan kerja. Dengan kata lain pekerja/buruh yang bekerja di pe-
rusahaan tersebut diperlakukan seperti budak yang tidak mempunyai 
hak termasuk hak untuk hidup layak.

Dengan bertopengkan hubungan kemitraan, pada dasarnya yang dilakukan 
oleh pengusaha terhadap para pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan 
adalah merupakan tindakan atau perbuatan perbudakan atau perbudakan 
modern. Dikatakan demikian dikarenakan elemen dari perbudakan atau 
perbudakan modern antara lain adalah: 
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a. Memperlakukan seseorang sebagai property atau barang;
b. Melakukan eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan; 
c. Penyalahgunaan kekuasaan;
d. Memberikan kontrol yang sangat kuat;
e. Menutup kemerdekaan untuk menentukan pengembangan dirinya;
f. Sedikit relasi, memiliki hak terbatas, dan bergantung pada majikan;
g. Memanfaatkan dalih sistem ekonomi modern.

Tindakan atau perbuatan perbudakan modern yang dilakukan oleh 
pengusaha tersebut diamini oleh Mediator, dan juga hakim pengadilan. 
Dengan demikian pengusaha, mediator dan hakim pengadilan telah 
bersama-sama melanggengkan perbudakan atau perbudakan modern di 
negeri ini.                 (Domu).
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Penguatan Buruh & SB

COVID-19, BURUH DIRUMAHKAN
TANPA DIBAYAR UPAHNYA 

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 para buruh PT. BRS SI dirumahkan 
tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu tentang bagaimana upahnya se-
lama dirumahkan. Buruh PT. BRS SI dirumahkan dengan waktu yang tidak 
jelas sampai kapan. DPC FGSBM Jakarta Utara selaku kuasa hukum dari 
buruh PT. BRS SI melakukan perundingan Bipartit I. Dalam perundingan bi-
partit I, DPC FGSBM Jakarta Utara meminta pada kepada pihak perusahaan 
untuk membayar upah Buruh/Pekerja yang tidak dibayar ketika dirumahkan 
selama 2 bulan. Pihak Pekerja/Buruh menuntut upah selama dirumahkan 
agar dibayar 100 %, tetapi pihak Pengusaha bersikap “tidak mau kalau harus 
membayar 100%, pihak perusahaan hanya sanggup membayar 30% saja”. 
Beberapa kali dilakukan bipartit dan pihak perusahaan tetap pada sikapnya 
“hanya mampu membayar 30 % saja”, pada akhirnya pihak Pekerja/Buruh 
menerima tawaran pembayaran upah selama dirumahkan sebesar 30%.

Di tahun 2021 gelombang Covid-19 belum juga hilang, angka kema-
tian di Jakarta akibat Covid-19 masih tinggi dan pemerintah member-
lakukan PPKM. Disituasi PPKM kembali pihak Pengusaha merumahkan 
buruh PT. BRS SI tanpa dibayar upahnya. Buruh dirumahkan 1 minggu 
-- 2 hari kerja, 4 hari dirumahkan -- 3 hari kerja, bahkan ada sampai 2 
minggu dirumahkan. Kasus merumahkan buruh ini berlanjut sampai di 
tahun 2022. Pada bulan Maret 2022 berkali-kali dilakukan perundin-
gan bipartit, pihak pengusaha tetap tidak mau membayar upah Buruh/
Pekerjanya. Akhirnya pihak Buruh mengajukan permohonan mediasi ke 
Disnaker Jakarta Utara. Dalam perundingan mediasi, pihak Pengusaha 
tetap tidak mau membayar upah Buruh selama dirumahkan. Saat ini 
sedang menunggu anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara.

Selain upaya mediasi, DPC FGSBM Jakarata Utara juga membuat pelaporan 
ke Polda Metro Jaya – Jakarta tentang pengusaha PT. BRS SI yang tidak mau 
membayar kekurangan upah Buruhnya pada tahun 2013, dimana sudah ada 
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putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta.         (Natalia)

DISKUSI DENGAN BURUH LAMPUNG TIMUR 

FGSBM dan LPBH-FAS pada tanggal 13 Februari 2022 diskusi dengan per-
wakilan pekerja/buruh Lampung di desa Srimenanti Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Tujuan diskusi tersebut untuk 
memberikan pencerahan mengenai hak-hak sebagai pekerja/buruh tetap 
terpenuhi dan tidak tertindas oleh para pengusaha.

Dalam diskusi membahas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cip-
ta Kerja yang dinilai banyak mengurangi hak-hak para pekerja/buruh di In-
donesia. Untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja/buruh, salah satu 
solusinya adalah dengan membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat 
perusahaan. Dengan berorganisasi secara terorganisir maka hak dan kepent-
ingan buruh bisa diperjuangkan.

Pelikson dari Mitra FGSBM menjelaskan bahwa memperjuangkan hak 
dan kepentingan para buruh tak hanya untuk para pekerja/buruh di 
dalam negeri, tetapi turut juga para pekerja/buruh migran yang sedang 
berjuang di luar Negeri. Kabupaten Lampung Timur merupakan basis 
buruh/pekerja Migran yang menjadi perhatian khusus FGSBM jika ter-
jadi permasalahan. Proses awal pemberangkatan buruh migran banyak 
ditemukan unprosedural atau pemalsuan data, sehingga berakibat bu-
ruh migran bisa diperjual-belikan dan rentan mendapatkan perlakuan 
yang tidak manusiawi saat bekerja di luar negeri, bahkan jika terjadi 
masalah saat kepulangannya.
                    
Pada Diskusi itu FGSBM juga menyampaikan kebijakan pemerintah melalui 
Peraturan Kementrian Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Hari 
Tua (JHT). Karena menurutnya kebijakan Permenaker itu tak berpihak bagi 
kaum buruh.      (Wy)
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WORKSHOP “JAMINAN KEHILANGAN 
PEKERJAAN” 

Dalam rangka Sosialisasi Program Pemerintah terkait Program JKP (Ja-
minan Kehilangan Pekerjaan) dimana program tersebut adalah produk 
baru dari BPJS Ketenagakerjaan dan telah diatur di PP (Peraturan Pe-
merintah) No. 37 tahun 2021, Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri 
(FGSBM) bersama Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum 
Adil Sejahtera (LPBH-FAS) pada tanggal 5 Februari 2022 yang bertem-
pat di hotel Sunlake – Sunter, Jakarta Utara mengadakan kegiatan Work-
shop tentang JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dengan menghadirkan 
narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang 
diwakili oleh Juprianus Manurung sebagai Pembuat Kebijakan dan Per-
wakilan dari BPJS Ketenagakerjaan selaku Pelaksana Program tersebut. 
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Agenda Workshop tersebut dihadiri sekitar 40 orang (7 perempuan, 33 
laki-laki).

Dari Kementrian Tenaga Kerja RI memaparkan terkait manfaat dan 
syarat dari Program tersebut, dimana manfaat dari Program tersebut 
adalah menjamin/melindungi bagi Pekerja/Buruh yang kehilangan 
Pekerjaan mendapatkan bantuan berupa Pelatihan, Informasi Kerja dan 
bantuan Tunai yang semua manfaat tersebut selama 6 (enam) bulan 
setelah Pekerja/Buruh di PHK atau kehilangan pekerjaan. Namun semua 
itu untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pe-
maparan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan tidak jauh berbeda apa 
yang dipaparkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Di sesi tanya jawab, 
kebanyakan dari peserta mempertanyakan syarat-syarat untuk dapat 
Manfaat dari Program JKP.

Dengan diadakannya kegiatan Workshop tersebut, Pekerja/Buruh selaku 
penerima manfaat dari Program JKP setidaknya sedikit banyak mengetahui 
dan mempermudah disaat pengurusan Program JKP.       (A. Purnama)
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KONGRES VII FGSBM  
  

Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (FGSBM) adalah salah satu serikat 
buruh yang lahir pada era reformasi dari hasil refleksi dan evaluasi kelompok 
buruh dari berbagai perusahaan di wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan Bogor, 
serta saat ini hadir di kota dan kabupaten Bandung. Kelompok buruh ini 
sendiri terbentuk dari proses kegiatan pengorganisasian dengan membawa 
isu-isu pelanggaran hak-hak normative dan masalah kepentingan yang terus 
dihadapi buruh di tempat perusahaan bekerja. FGSBM senantiasa berusaha 
menampung semua aspirasi buruh dan melakukan pembelaan-pembelaan 
terhadap buruh secara terbuka dan demokratis. Dalam kerja-kerja organisasi 
FGSBM memberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya bagi buruh un-
tuk terlibat dan berperan ketika sedang mengalami permasalahan.

Melalui pengorganisasian buruh, banyak kemajuan yang didapatkan oleh 
FGSBM, di samping bertambahnya anggota, kegiatan ini juga dipergunakan 
untuk sosialisasi tentang hak-hak normative buruh dan berbagai informa-
si mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang harus didapatkan oleh buruh. 
FGSBM baik secara mandiri maupun berjejaring dengan serikat buruh lain-
nya menggalang kekuatan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pe-
merintah yang tidak berpihak kepada anggota dan kaum buruh umumnya. 
FGSBM mendukung segala betuk kegiatan peningkatan kapasitas anggota 
dan pengurus melalui berbagai kegiatan seperti: pendidikan dan pelatihan, 
investigasi, survey terhadap isu-isu permasalahan yang terjadi dalam dunia 
ketenagakerjaan. 

Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus secara alami mampu mening-
katkan posisi tawar organisasi baik terhadap perusahaan maupun pengambil 
kebijakan khususnya di wilayah dan juga dalam jaringan kerja. Mencermati 
agenda dan kerja organisasi, tentunya FGSBM membutuhkan kepengurusan 
mandiri, kuat dan berkarakter serta berkesinambungan dalam menjalankan 
roda organisasi.
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Berketepatan habisnya masa kepengurusan FGSBM periode 2016 – 2020, 
FGSBM merencanakan Kongres VII di tahun 2020, tapi karena adanya pan-
demi Virus Corona/Covid-19 yang merebak di seluruh dunia termasuk In-
donesia, maka Kongres VII FGSBM dilakukan pada tanggal 5 – 6 Februari 
2022 di hotel Sunlake – Jakarta Utara. Kongres VII FGSBM dilakukan den-
gan tetap mematuhi prokes/protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M; 
memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tujuan kegiatan kongres 
adalah: (1). Untuk merumuskan wujud gerakan buruh dan komunitas yang 
Mandiri, Kuat dan Berkarakter, (2). Menetapkan stratak dan program kerja, 
(3). Memilih struktur FGSBM periode 2021 - 2025 

Kongres VII FGSBM dihadiri anggota FGSBM dari berbagai wilayah: Jakarta, 
Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Maluku dan Lampung sekitar 87 orang (80 
laki-laki dan 7 perempuan). Agenda Kongres VII FGSBM diawali dengan 
Workshop dengan tema JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dengan meng-
hadirkan Narasumber Juprianus Manurung dari Kementerian Tenaga Kerja 
RI.
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Kongres VII FGSBM dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan menghasilkan: 
(1). Perubahan AD-ART FGSBM, (2). Program kerja, stratak, (3). Memilih 
struktur FGSBM periode 2022-2026.
Struktur FGSBM periode 2022-2026 sebagai berikut:

Ketua umum                :  Sukaria, S.H 
Sekretaris umum  : Agus Purnama
Bendahara umum  :  Irman Siahaan, S.H
Departemen organisasi  :  Wahyoto,
Departemen Hukum & Advokasi :  Asep Sopian, Dede Kurniawan
Departemen Pendidikan & Pelatihan  :  Marsono
Departemen Perjuangan Buruh Perempuan :  Natalia
Departemen Hubungan Internasional  : Mangihut Hasudungan 

Jajaran DPP FGSBM periode 2022 – 2026 terpilih berkomitmen untuk 
melaksanakan amanah Kongres VII FGSBM, dimana tantangan Organisasi 
dimasa Pandemi Covid 19 yang masih belum tau sampai kapan bencana 
ini akan berakhir sehingga Jajaran DPP FGSBM periode 2022 -2026 harus 
mempunyai terobosan/metode dalam mengelola Organisasi.  (A. Purnama) 

RABSIS PT. APM ARMADA AUTOPARTS 

Pada  05 Desember 2021, PB-FGSBM PT. APM Armada Autoparts melak-
sanakan agenda Rapat Anggota Basis (Rabsis) Ke-6 bertempat di Kampus 
STIE GICI SCHOOL - Cibitung Bekasi.

Rabsis ke 6 tersebut dihadiri oleh peserta 98 orang pekerja, dimana acara 
tersebut diawali dengan Upacara Pembukaan Rabsis VI, lalu dilanjutkan 
dengan sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua Basis, setelah itu dipilih 
Majelis Pimpinan Sidang untuk memimpin berjalannya Agenda tersebut, 
sebagaimana AD/ART FGSBM khususnya dalam Pemilihan Kepenguru-
san PB FGSBM PT. APM Armada Autoparts periode 2021-2024.
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Isep Purnama selaku perwakilan pengurus, Fachruri dan Aris perwakilan dari 
anggota menjadi Majelis Pimpinan Sidang Rabsis VI PB-FGSBM PT. APM Ar-
mada Autoparts. Dalam pemilihan ketua basis dilakukan Voting karena lebih 
dari 3 calon ketua basis yaitu: Agus Purnama, Bayu Cahyono, Buchori Mus-
lim dan Ghofar Madjid. Akhirnya Agus Purnama terpilih kembali menjadi 
Ketua, Ghofar Madjid terpilih menjadi Sekretaris dan Isep Purnama menja-
di Bendahara, kemudian Dedi & Buchori Muslim menjadi Seksi Organisasi, 
Bayu Cahyono & Ahmad Kurniawan menjadi Seksi Hukum dan Advokasi, 
Triatna menjadi Seksi Pendidikan & Pelatihan, dan Eni Fatmawati menjadi 
Seksi Perjuangan Buruh Perempuan.

Setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Ikrar yang dipandu oleh per-
wakilan DPP FGSBM yaitu Wahyoto, lalu perwakilan dari tamu undangan; 
perwakilan basis PT. KPD I, PT. KPD II, PT. Romindo, PT. PKT, PT. Aloha, PT. 
Syncrum. Ketua terpilih Agus Purnama melakukan orasi politiknya di depan 
peserta RABSIS VI.
Semoga Kepengurusan dapat mengemban amanat dan aspirasi anggota 
dengan rasa tanggungjawab dan bijaksana. Semangat terus.       (Ir) 
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  DIKLAT LANJUTAN LEGAL DRAFTING 

Legal Drafting (Perancangan hukum) merupakan salah satu unsur penting 
dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, 
yaitu “legal” dan “drafting”. Secara harfiah, kata “legal” bermakna sesuatu 
yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan “drafting” bermakna per-
ancangan/pengkonsepan. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat 
sebagai perancangan naskah hukum perancangan kontrak atau MoU. Dari 
pendekatan hukum, Legal drafting adalah kegiatan praktek hukum 
yang menghasilkan peraturan, sebagai contoh: Pemerintah mem-
buat Peraturan Perundang-undangan.

Negara kita Indonesia memiliki Hirarki atau tata urutan peraturan perun-
dang-undangan yaitu mulai dari yang tertinggi UUD 1945, TAP MPR, 
UU/Perpu, PP, Perpres, dan Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 7 UU No. 12 tahun 2011. 
Bahwa dengan adanya tata urutan peraturan perundang-undangan di 
negara kita, maka segala peraturan yang diterbitkan di negara kita tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan diatasnya.
 
Oleh karena Peraturan dan Perundang-undangan adalah sebagai pe-
doman setiap warga Negara, maka suatu keniscayaan bagi setiap warga 
negara mengetahui dan memahami peraturan, perundangan dan pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan di negara kita, termasuk bu-
ruh di dalamnya.

Dalam upaya penguatan serikat buruh, dengan cara menaikkan posisi tawar 
buruh untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan, maka serikat buruh 
perlu mengetahui dan memahami Pembentukan Peraturan Perundang-un-
dangan dan dapat aktif mengawal proses pembentukan suatu peraturan dan 
perundangan. Karena salah satu peraturan yang mengikat antara Pengusaha 
dan Buruh di tempat kerjanya adalah adanya PKB/Perjanjian Kerja Bersama, 
maka sebagai keharusan SB mampu merumuskan dan mengajukan pera-

Windows 10
Highlight
pe-rancangan



Penguatan Buruh & SB

20 ISSN: 0853-8662, Tahun ke 31 No. 120 (Edisi Januari - April 2022)

turan PKB yaitu peraturan yang mengenai diri buruh sendiri dengan pihak 
pengusaha. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Jumat – Minggu 
tanggal 25 – 27 Maret 2022 di hotel New Ayuda Puncak – Bogor, LPBH-FAS 
menyelenggarakan diklat tingkat lanjutan tentang legal Drafting.

Peserta diklat Legal Drafting ini berjumlah 25 orang (1 perempuan dan 24 
laki-laki) terdiri dari Pengurus Basis FGSBM dan Pengurus Cabang FGSBM, 
dengan syarat bahwa peserta sudah mengikuti tahapan diklat mulai dari 
tingkat dasar dan tingkat menengah tentang keorganisasian dan kepemi-
mpinan maupun tentang Paralegal. Diklat lanjutan ini menghadirkan 
fasilitator Harris Manalu, SH ketua LBH KSBSI dan mantan Hakim Ad-Hoc 
PHI Bandung tahun 2006 – 2016. Dalam diklat ini ada 4 materi yang 
disampaikan yaitu:
1. Konsep dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan 

UU 12/2011 Jo. UU No. 15/2019.
2. Konsep dasar pembuatan PKB.
3. Tata cara pembuatan PKB.
4. Tips negosiasi PKB.

Seluruh materi disampaikan dengan metode: sharing, diskusi interaktif, di-
skusi kelompok, presentasi. Sesi terakhir pada hari ketiga adalah Evaluasi 
dan RTL (rencana tindak lanjut). Form evaluasi sudah disiapkan pelaksa-
na dan dibagikan kepada peserta untuk diisi dan tidak menuliskan identitas 
peserta. Setelah diisi dan dikumpulkan maka sample dari lembar evaluasi 
dibacakan. Sedangkan untuk RTL diklat tersebut adalah para peserta akan 
mensosialisasikan terkait materi diklat tersebut, terutama tentang Pembuatan 
PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan DPC di wilayah masing masing akan 
memfasilitasi agenda tersebut agar di tiap-tiap basis minimal memahami ten-
tang Legal Drafting. Disepakati untuk sosialisasi materi diklat dan rencana 
membuat draf PKB di Jakarta tanggal 10 April dan 17 April, di Bekasi tanggal 
5 April dan 17 April, di Bogor tanggal 2 April dan 16 April.                    (MR)
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USIA PENSIUN DI PHK TANPA HAK
 

Agus Setiawan tempat dan lahir di Bekasi pada tanggal 18-08-1964 dan 
pada tanggal 11-10-2021 sudah mencapai usia 57 tahun lebih dengan NIK 
3216091808640009 yang beralamat di Kp. Bahagia RT. 003 Rw. 004 Ke-
camatan Tambun Selatan, Bekasi- Jawa Barat. Agus Setiawan pekerja PT. 
Pegasus Keramik Terbaik yang beralamat di jalan Jababeka II J Blok CC No. 
34 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang- Kabupaten Bekasi.  Sejak 12 Juli 
1993 Agus Setiawan bekerja untuk PT. Pegasus Keramik Terbaik dan hingga 
bulan Oktober 2021 Agus Setiawan masih bekerja di perusahaan PT. Pegasus 
Keramik Terbaik dibagian Press dengan jabatan Kepala Seksi dengan upah 
terakhir Rp. 6.580.656, per bulan dan tunjangan masa kerja Rp. 1.104.000 
perbulan dan atau upah perbulan sebesar Rp. 7.684.656.

Agus Setiawan telah mengabdi dan turut memajukan perusahaan selama 28 
tahun lebih serta menunjukkan sikap yang baik dan selalu menjalankan tugas 
dibagiannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Agus Setiawan telah 
berusia 57 tahun lebih dan sudah menjadi pekerja/buruh Purna Bakti atau 
Pensiun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 154A Ayat (1) Huruf  (n) UU No. 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pemutusan hubungan kerja dapat ter-
jadi karena alasan pekerja/buruh memasuki usia pensiun. Dan berdasarkan 
Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 
Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Wak-
tu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi” Pengusaha dapat 
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena 
alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak 
atas: 
a. Uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan 

Pasal 40 ayat (2);
b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 

ayat (3); dan
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c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Oleh karena mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan Agus Seti-
awan telah berusia 57 tahun lebih dan mengabdi untuk perusahaan selama 
28 tahun lebih sehingga penghitungan hak Agus Setiawan oleh karena se-
bagai pekerja telah purna bakti/ pensiun adalah sebagai berikut :
a. Pesangon 9 x 1,75 x Rp. 7.684.656   = Rp.  121.033.332
b. PMK 10 bulan x Rp. 7.684.656  = Rp.   76.846.560
c. Penggantian hak, cuti 3 hari x Rp. 256.155 = Rp.        768.465 +
     Jumlah  = Rp. 198.648.357,-

Pada Kamis 04 November 2021 dan Selasa 16 Nopember 2021 FGSBM tel-
ah mengupayakan perundingan bipartit sehubungan dengan perselisihan 
pemutusan hubungan kerja tersebut, karena Agus Setiawan memasuki usia 
pensiun, tetapi belum mencapai kesepakatan. Perundingan bipartit tidak 
menemui kesepakatan, maka sesuai dengan Undang Undang No. 2 Tahun 
2004 tentang PPHI, maka FGSBM mengajukan permohonan pada tanggal 
22 November 2021 kepada  Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi 
perihal Mohon Mencatatkan Dan Mediasi Perselisihan Hubungan Kerja An-
tara Agus Setiawan Dengan PT. Pegasus Keramik Terbaik. 

Kemudian pada sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga ter-
tanggal 06 April 2022  Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi  me-
nerbitkan surat anjuran No. TK.04.04/3211/Disnaker yang isinya sebagai 
berikut; supaya pengusaha mengakhiri hubungan kerja dan membayar uang 
pesangon 1,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2 PP No. 35 Tahun 2021 dan uang 
penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 PP No. 35 tahun 
2021 uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 PP No. 35 
tahun 2021 dan membayar upah bulan Januari, Februari dan Maret 2022.
Dari isi anjuran tersebut pihak pekerja menerima dan pihak perusahaan be-
lum merespon atau belum menanggapi. Semoga perusahaan memberikan 
hak-hak Agus Setiawan karena pemutusan hubungan kerja bukan karena 
kesalahan pekerja.     (Ir)
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DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN KETENAGAKERJAAN

Yatno dan kawan-kawan (7 orang) mengajukan gugatan terhadap PT. 
Pegasus Keramik Terbaik, yang berkedudukan di Cikarang Barat di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 
I A dengan Perkara Nomor: 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 
Februari 2021 sehubungan dengan tindakan PHK (Pemutusan Hubun-
gan Kerja) yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada Para Pekerja. 
Atas gugatan Para Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pen-
gadilan Negeri Bandung telah memutuskan gugatan PHK tersebut pada 
tanggal 24 Februari 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka dan 
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 
yang amar putusannya berbunyi dikabulkan sebagian sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI
1. Menolak provisi Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat pu-

tus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus 

Kompensasi Pesangon kepada Para Penggugat yang total keseluruhan 
sebesar Rp. 950.783.060,- (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus 
delapan puluh tiga ribu enam puluh rupiah):

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang 
Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Para Penggugat keseluruhan 
sebesar Rp. 33.647.530,- (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh 
tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah):
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5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus 
uang upah proses kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 
201.885.180,- (dua ratus satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu 
seratus delapan puluh rupiah):

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 1.080.000,- 

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)
 
Bahwa pihak perusahaan mengupayakan hukum Kasasi atas putusan Penga-
dilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 215/
Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 Februari 2021 dan Mahkamah Agung 
telah memutuskan perkaranya dengan Nomor 770K/Pdt.Sus-PHI/2021 
tanggal 04 Agustus 2021 amar putusan : 

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Pegasus Keramik 

Terbaik tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg 
tanggal 24 Februari 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai beri-
kut:

Dalam Provisi
- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara
1.  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2.  Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat 

putus sejak putusan ini bacakan;
3.  Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus 

kompensasi pesangon kepada Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 
950.783.060,00 (sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan pu-
luh tiga ribu enam puluh rupiah);
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4.  Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang 
Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Para Penggugat keseluruhan 
sebesar Rp. 33.647.530,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh 
tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

5.  Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6.  Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupi-
ah) ; 

Bahwa atas putusan Nomor: 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 Feb-
ruari 2021 jo Perkara Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 04 Agustus 
2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam peratur-
an perundang-undangan. Setelah berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat/
Termohon Kasasi mengupayakan hukum dengan mengajukan permohonan 
eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Band-
ung Klas IA sebagaimana UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial) oleh karena putusan perkara a quo telah 
berkekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian Para Penggugat/Termo-
hon Kasasi dan kini disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi telah memohon 
kepada yang semula sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi kini disebut sebagai 
Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, 
namun belum ada atau tidak memberikan respon.

Dikarenakan tidak adanya respon dari pihak perusahaan dan permohonan 
eksekusi telah disampaikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Bandung untuk memanggil dan menegur Termohon Ek-
sekusi untuk melaksanakan amar putusan Perkara Nomor Nomor: 215/Pdt.
Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 Februari 2021 jo Perkara Nomor 770 K/
Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 dan menghukum Termohon Ek-
sekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam ekseksui ini. 

Tindakan Perusahaan yang tidak membayar uang pesangon dan/atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya 
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diterima sesuai dengan Nomor: 215/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 
Februari 2021 jo Perkara Nomor 770 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 04 Agustus 
2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan tindak 
pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 185 Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88 A 
ayat (3), Pasal 88 E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau pas-
al 160 ayat (4) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu 
tahun) dan paling banyak 4 (empat) tahun dan/atau denda paling se-
dikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan.

Adapun bunyi pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
adalah sebagai berikut: Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, 
pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan 
masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.  

Bahwa oleh karena ada dugaan kuat bahwa tindakan pengusaha adalah 
merupakan tindak pidana kejahatan maka pada tanggal 21 Februari 2022 
Yatno Dkk mengajukan pengaduan dan memohon kepada Koordinator 
Desk Tenaga Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda 
Metro Jaya agar berkenan untuk menindak Pengusaha PT. Pegasus Keramik 
Terbaik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.

Sejak pengaduan tanggal 21 Februari 2022 hingga tulisan ini dibuat, satu 
orang pekerja dimintai keterangan oleh bagian Desk Tenaga Kerja Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. 

Menjalani proses upaya mendapatkan hak para Pekerja melalui Pengadilan, 
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Kepolisian, ternyata masih sulit mendapatkan kepastian hukum, mungkin 
mempertimbangkan dampak kondisi Covid-19 dan adanya UU No. 11 ta-
hun 2020 mengenai Cipta Kerja yang membingungkan dengan adanya Ju-
dicial Review ke Mahkamah Konstitusi.       (Ir)    

EKSPLOITASI BURUH MASIH BERLANJUT

Pada tanggal 6 Januari 2022, 40 (empat puluh) orang buruh PT. Yolita Jaya 
Indonesia telah mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Ker-
ja terhadap perusahaan PT. Yolita Jaya Indonesia. Alasan para buruh yang 
keseluruhannya adalah perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pe-
rusahaan yang memproduksi jasa hujan tersebut dikarenakan telah melaku-
kan tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan pera-
turan hukum yang berlaku baik dari proses dan mekanismenya, maupun hak 
pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja tersebut.
Pada tanggal 30 September 2021, pihak perusahaan telah mengirimkan 
pemberitahuan pemutusan hubungan kerja melalui WhatsApp kepada kua-
sa hukum para pekerja yang sebelumnya berjumlah 47 orang dimana dalam 
pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut telah ditentukan:
a. Nama-nama pekerja/buruh yang di putus hubungan kerja;
b. Masa kerja dari pekerja/buruh;
c. Besarnya kompensasi sebesar Rp 1.200.000 per tahun kali masa kerja 

pekerja/buruh;
d. Ditambah penggantian hak berupa cuti yang belum diambil.

Dan berdasarkan pemberitahuan tersebut, sejak tanggal 13 Oktober 2021 
telah berakhir hubungan kerja dengan para pekerja/buruh yang namanya 
tercantum dalam surat pengumuman tersebut. Dan kemudian pada tanggal 
15 Oktober 2021, pihak perusahaan melakukan pemanggilan kepada peker-
ja/buruh melalui papan pengumuman yang ada diperusahaan agar para 
pekerja/buruh untuk hadir pada tanggal 16 Oktober 2021 ke perusahaan 
terkait permasalahan kepastian kerja di perusahaan. Adapun permasalahan 
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yang timbul di perusahaan sebelum terbitnya pengumuman adalah men-
genai alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan 
hak akibat pemutusan hubungan kerja. Alasan perusahaan untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja adalah dikarenakan perusahaan dalam kesulitan 
keuangan dan order yang sepi. Namun faktanya alasan tersebut tidak benar 
dikarenakan perusahaan menerima karyawan baru dengan status borongan 
dan atau harian lepas dan atau kontrak. Dengan alasan perusahaan tersebut, 
maka kompensasi yang diberikan kepada pekerja/buruh adalah sebesar Rp 
1.200.000 per tahun kali masa kerja. Padahal masa kerja pekerja/buruh yang 
diputus hubungan kerja yang statusnya tetap adalah minimal 20 tahun dan 
maksimum 34 tahun. Dan pada saat mereka diputus hubungan kerja upah 
yang disepakati untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.023.469.  Didasar-
kan pada upah dan masa kerja maka ada kekurangan hak akibat pemutusan 
hubungan kerja. Adapun alasan perusahaan sebelumnya untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja adalah efisiensi untuk mencegah kerugian. Dan 
kekurangan akan hak akibat pemutusan hubungan kerja inilah yang men-
jadi objek gugatan pekerja/buruh di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Bandung dengan register Nomor: 5/Pdt.sus-PHI/2022/
PN Bdg.

Setelah melalui proses persidangan selama 3 (tiga) bulan, pada tanggal 06 
April 2022, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Band-
ung yang memeriksa dan mengadili perkara terebut telah memutuskan yang 
amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI
DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
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DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan 

para Tergugat Rekonvensi sejak 19 Oktober 2021;
3. Menyatakan kompensasi sebagai akibat putusnya hubungan kerja yang 

terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi 
yang telah dibayarkan melalui transfer oleh Penggugat Rekonvensi kepa-
da masing masing Tergugat Rekonvensi sah dan berdasarkan hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI
- Menghukum para Pengguat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk 

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 
500.000. 

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat  Per-
tama untuk menolak gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bah-
wa karena dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta, PHK yang 
dilakukan oleh Tergugat (in casu perusahaan) terhadap para Penggugat (in 
casu pekerja/buruh) telah dimusyawarahkan serta disepakati dalam Forum 
Rapat Kerja LKS Bipartit PT. Yolita Jaya Indonesia serta oleh karena dalam 
persidangan terbukti pula nilai kompensasi yang disepakati dalam forum 
LKS Bipartit telah dibayarkan kepada masing-masing para Penggugat, maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja 
(PHK) yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum 
telah selesai sejak diterimanya kompensasi yang dibayarkan oleh Tergugat 
kepada masing-masing Penggugat yaitu tanggal 19 Oktober 2021. 

Didasarkan pada tindakan pengusaha dan juga putusan pengadilan 
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tersebut, maka eksploitasi buruh masih tetap berlanjut dimana pengu-
saha telah melakukan eksploitasi terhadap LKS Bipartit sebagai alat un-
tuk mengabaikan hak-hak buruh khususnya buruh yang diputus hubun-
gan kerjanya yang diamini oleh lembaga peradilan buruh. LKS Bipartit 
dalam perusahaan hanyalah merupakan sarana untuk komunikasi dan 
konsultasi, bukan untuk mengambil keputusan dimana keanggotaannya 
adalah perwakilan pengusaha, perwakilan serikat pekerja/serikat buruh 
atau perwakilan pekerja/buruh yang tidak masuk serikat. Namun da-
lam kasus ibu-ibu Srikandi ini yang memang sudah lama mengundurkan 
diri dari serikat pekerja dan juga kartu anggota serikatnya juga berakhir 
pada Desember 2019 maka demi hukum mereka bukan lagi anggota 
serikat pekerja dalam perusahaan dan dengan demikian mereka tidak 
mempunyai perwakilan dalam LKS Biaprtit. Bahkan anehnya yang ma-
sih anggota serikat pekerja ditingkat perusahaan tidak merasa diwakili 
dalam LKS Biparit karena mereka juga tidak setuju dengan hasil rapat 
kerja LKS Bipartit tanggal 24 Agustus 2021 dan 14 Oktober 2021, karena 
mereka juga mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menuntut kekurangan hak aki-
bat pemutusan hubungan kerja. Dalam mengajukan gugatan tersebut 
mereka memberikan kuasa kepada pihak lain bukan kepada Serikatnya. 
Ini membuktikan serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan terse-
but juga sudah di kooptasi oleh pengusaha. Dengan demikian eksploitasi 
terhadap buruh dan serikat buruh masih tetap berlanjut sampai saat ini. 

Apakah ini yang disebut dengan perbudakan modern ya?         (Domu)
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SARASEHAN “PRAKTEK PERBUDAKAN MODERN 
DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN 

DI INDONESIA”

Dalam rangka memperingati hari Kartini tanggal 21 April 2022 dan juga 
menyambut MAY DAY 1 Mei 2022, Lembaga Penyadaran dan Bantuan 
Hukum Forum Adil Sejahtera atau LPBH-FAS melakukan kegiatan Sarasehan 
pada hari Minggu 24 April 2022 di hotel Sunlake – Sunter, Jakarta Utara. 
Tema Sarasehan “Praktek Perbudakan Modern Dalam Hubungan Ketenaga-
kerjaan Di Indonesia”. 

Peserta yang hadir hadir dalam Sarasehan sebanyak 20 laki-laki dan 40 per-
empuan
Sarasehan tersebut menghadirkan narasumber dari:
1. Kementerian Tenaga Kerja RI Ibu Ir. Dinar Titus Jogaswitani, MBA (Direk-

tur Hubungan Kerja dan Pengupahan) dengan materi Hubungan Kemi-
traan & Pemagangan Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.

2. Pegiat HAM perempuan, Komisioner Komnas Perempuan 2010 – 2019 
Ibu Yuniyanti Chuzaifah, dengan materi Pola Perbudakan Kontemporer/
Modern Dalam Dunia Ketenagakerjaan; Perspektif HAM Perempuan
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Pemaparan materi Hubungan Kemitraan & Pemagangan Ditinjau 
Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.  

 Hubungan kerja bersifat hubungan atasan dan bawahan antara Pemberi 
Kerja dengan Pekerja, sedangkan hubungan kemitraan bersifat hubun-
gan yang setara antara pengusaha dengan pekerja sebagai mitranya. 

 Hubungan kerja dibangun dari unsur upah, perintah, dan pekerjaan, se-
dangkan hubungan kemitraan dibangun dari prinsip saling memerlukan, 
saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

 Dasar hubungan kemitraan adalah perjanjian perdata, sehingga lebih 
menitikberatkan kepada asas kesepakatan dan kebebasan berkontrak. 
Sedangkan dasar hubungan kerja maupun bersifat perdata, namun ter-
dapat intervensi negara hak-hak dasar yang perlu dilindungi.

 Hubungan kerja dibekali berbagai instrumen perlindungan seperti 
pengakuan hukum atas pemulihan dasar hubungan kerja, sementara 
hubungan kemitraan didasarkan pada kesepakatan.

 Hubungan kerja menerima upah dengan instrumen perlindungannya, 
sementara hubungan kemitraan berbentuk bagi hasil, komisi, dll.

 Hubungan kerja dibekali instrumen jaminan perlindungan atas 
berakhirnya hubungan kerja, sedangkan hubungan kemitraan di-
dasarkan kesepakatan.

 Hubungan kerja dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah, sedang-
kan hubungan kemitraan bergantung pada kesepakatan antara mitra 
pengusaha dengan mitra pekerja.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan 
secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara 
langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang 
kompeten dan berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa 
di perusahaan untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Tujuan magang: mempersiapkan calon tenaga kerja agar memiliki ke 
terampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga siap Bekerja.
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Sumber regulasi pemagangan:
 UUD 1945; Pasal 27 ayat (2) Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 21 sampai 

dengan pasal 29

Pasal 21 Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan
 PP No. 31 Tahun 2006 Tentang SISLATKERNAS; Pasal 9: (1) Pelatihan ker-

ja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, 
dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja. (2) Metode 
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pela-
tihan di tempat kerja dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja. (3) 
Metode pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat diselenggarakan dengan pemagangan. (4). Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur den-
gan Peraturan Menteri.

 Permenaker No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pemagangan di 
dalam negeri.

Perjanjian Pemagangan
1. Perjanjian Pemagangan harus disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setem-

pat.
2. Pengesahan perjanjian pemagangan harus melampirkan program pema-

gangan.
3. Pengesahan perjanjian pemagangan harus selesai dalam jangka wak-

tu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan 
pengesahan disampaikan kepada Dinas Daerah kabupaten/kota.

4. Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan diang-
gap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja 
Perusahaan yang bersangkutan.
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Pemapaaran materi Pola Perbudakan Kontemporer/Modern Dalam 
Dunia Ketenagakerjaan; Perspektif HAM Perempuan.
Defenisi perbudakan modern menurut ILO yaitu “ Setiap situasi exploitasi 
yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan seseorang karena ancaman, ke-
kerasan, paksaan, penipuan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan”. 
Pola-pola perbudakan yang diindentifikasi PBB (sumber OHCHR/UN hu-
man right office):
•	 Perbudakan	tradisional
•	 Jeratan	hutang,	perbudakan,	kerjapaksaperbudakan	anak	atau	kondisi	se-

rupa perbudakan 
•	 Perbudakan	seksual,	explotasi	seksual	(pengantin	pesanan),	diiklanakan;	

komoditi
•	 Kawin	paksa	dan	kawin	anak
•	 Bentuk-bentuk	perkawinan	serupa	perbudakan	(dibeli,	dialihkan,	paper	

marriage) 

Feminisasi Wajah Perbudakan Modern:
•	 Migrasi
•	 Sindikasi	narkoba	
•	 PRT	(domestik	servitude/penghambaan)
•	 kawin	paksa	(kawin	tangkap)
•	 Kerja-kerja	informal	
•	 Industri	perburuhan	
•	 Perkebunan;	perbudakan	3	generasi	

Dimensi gender dalam perbudakan modern
•	 Hidup	Dibawah	Kendali	Orang	Lain
•	 Tidak	Bisa	Berkeputusan
•	 Memenuhi	Kebutuhan	Seks	Orang	Lain
•	 Hilang	Kontrol	Atas	Seksualitas	Dirinya	(Perbudakan	Seksual)	
•	 Pembendaan
•	 Eksploitasi;	Perdagangan	Manusia
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Kompleksitas perbudakan modern Dalam Dunia Ketenagakerjaan
•	 Traficking	;	pelaku	orang	tua	sendiri/orang	dekat,	manipulasi	hukum	dg	

pemberian surat izin, 
•	 PRT	;	Penghambaan,	tidak	ada	pengakuan	sebagai	pekerjaan,	kerja	tak	

punya kontrol atas dirinya. 
•	 Kawin	paksa	;	dilazimkan	dibalik	“tradisi”,	padahal	adat/tradisi	yang	

merusak kemanusiaan harus dihentikan dan tidak bisa disebut adat. 
•	 Traficking	dan	impunitas	lintas	negara/tehnologi.
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Pengembangan Organisasi FAS

EVALUASI EKSTERNAL YFAS 90

Evaluasi dalam suatu organisasi perlu dilakukan untuk mengukur dan menilai 
sejauh mana pencapaian organisasi dalam setiap implementasi program, 
yang pada akhir tujuannya dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan 
umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi un-
tuk tahap berikutnya. Yayasan Forum Adil Sejahtera 90 (YFAS 90) organi-
sasi yang telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat terpinggir-
kan secara hukum sejak tahun 1990 khususnya pada komunitas buruh dan 
petani. Dan sejak tahun 2011 sampai saat ini untuk efisiensi dan efektivitas 
pelayanan kegiatan program difokuskan untuk pemberdayaan terhadap ko-
munitas buruh/pekerja di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi (Jabodetabek), walau dalam perkembangan saat ini tidak menutup 
kemungkinan telah melakukan pengembangan pelayanan ke wilayah lain 
seperti Bandar Lampung dan Jawa Tengah. YFAS 90 dalam aktivitas pem-
berdayaan komunitas buruh bersifat transformatif dengan strategi mengor-
ganiser buruh ditingkat perusahaan sampai ketingkat federasi serikat buruh. 

Proses evaluasi eksternal dilakukan minimal dalam rentang waktu satu kali 
dalam 5 (lima) tahun khususnya untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek 
dengan dukungan pendanaan dari BfdW dengan program pendampingan 
dan penguatan kapasitas buruh/pekerja maupun serikat buruh di wilayah 
Jabodetabek untuk periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2019 dan periode 
proyek yang masih berjalan saat ini yaitu periode 1 Januari 2020 – 31 De-
sember 2022. Pelaksanaan seluruh proses evaluasi eksternal difasilitasi oleh 
tim evaluator independent dari Perkumpulan Astratama yaitu Toen King 
Oey dan Julia Wirayanti. Evaluator bertanggungjawab mendesign metod-
ologi evaluasi yang disetujui oleh organisasi/lembaga. Dan pada prinsipnya 
evaluasi dilakukan secara independent namun bersifat partisipatoris. Jangka 
waktu pelaksanaan evaluasi eksternal dimulai dari tanggal 1 Maret 2022 
sampai tanggal 31 Maret 2022 dengan menyusun jadwal dan agenda kegia-
tan yang disusun dan disetujui oleh masing-masing pihak.
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Tujuan dan Output Evaluasi Eksternal 
Untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan serta untuk 
menentukan pilihan program yang strategis dalam keberlanjutan proyek, 
tujuan dan output yang diharapkan dari proses evaluasi ini sebagai berikut:
 
 Mendapatkan gambaran sejauh mana rancangan program, pelaksanaan 

dan pengelolaan organisasi memenuhi prinsip, relevansi, efektivitas, 
efisiensi, keberlanjutan dan dampak sesuai dengan kriteria DAC. 

 Melihat praktik terbaik yang bisa dilanjutkan, direplikasi dan digunakan 
sebagai dasar untuk inovasi masa depan.

 Melihat gambaran sejauh mana organisasi sudah mengintegrasikan isu-isu 
lintas sektoral dalam perspektif gender dan lingkungan dalam implemen-
tasi program.

 Mendapat gambaran bagaimana organisasi telah menindaklanjuti temuan 
dan rekomendasi penting dari evaluasi eksternal sebelumnya sebagai ba-
gian dari strategi organisasi.

 Secara khusus mendapatkan pembelajaran atas proses pengembangan 
NCLLF/SeKBI FAS (Sekolah Kepemimpinan Buruh Indonesia - FAS) se-
bagai strategi penguatan dan advokasi buruh maupun potensi pengem-
bangan sebagai unit bisnis organisasi untuk keberlanjutan program dan 
organisasi.

 Mendapatkan analisis yang komprehensif serta rekomendasi yang konkrit 
untuk penguatan, pembaharuan, perbaikan dan peningkatan kinerja or-
ganisasi YFAS ke depan.

Tahapan Proses Evaluasi

Proses evaluasi ini terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Review dokumen dan laporan-laporan kegiatan program
 Review dokumen dan literature yang relevan dengan pelaksanaan 

evaluasi eksternal fokus pada 2 periode proyek.
 
2. Workshop Penilaian Kapasitas Lembaga
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 Untuk mendapatkan penilaian kapasitas organisasi dilakukan workshop 
di Hotel Balairung-Jakarta pada tanggal 4 Maret 2022 yang diikuti oleh 
Badan Pengurus, Badan Pelaksana. Metode yang dilakukan dengan mem-
beri nilai mulai dari Dasar (1), Berkembang (2), Matang (3) dan Teladan 
(4) terhadap beberapa pernyataan yang telah disusun oleh tim evaluator 
yang memenuhi prinsip: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan ke-
berlanjutan. Hasil jawaban yang berbeda tidak dapat dihindarkan terkait 
kapasitas dan pemahaman terhadap isi pernyataan.

3. Diskusi dan wawancara dengan penerima manfaat (kelompok 
sasaran) dan pihak terkait yang relevan.

 Untuk melihat relevansi dan efektivitas berbagai intervensi YFAS melalui 
kegiatan program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran, maka 
dilakukan diskusi, wawancara dan kunjungan lapangan ke wilayah 
proyek yang meliputi : 
•	Basis	F	GSBM	Jakarta	Utara	tanggal	5	Maret	2022
•	Basis	F	GSBM	Bekasi	tanggal	5	Maret	2022
•	Basis	F	GSBM	Bandung	tanggal	6	Maret	2022
•	Basis	F	GSBM	Bogor	tanggal	7	Maret	2022
•	Serikat	Buruh	Bangkit	(SBB)	Cikupa	-	Tangerang	Banten	tanggal	12	Ma-

ret 2022.

Kunjungan untuk wawancara dilakukan juga terhadap lembaga-lembaga 



Pengembangan Organisasi FAS

40 ISSN: 0853-8662, Tahun ke 31 No. 120 (Edisi Januari - April 2022)

yang menjadi mitra YFAS yaitu Jaringan Kerja - Lembaga Pelayanan Kristen 
Indonesia (JK-LPK) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tang-
gal 8 Maret 2022.

                                                                  

4. Interview dengan Badan Pengurus, Badan Pelaksana
 Untuk menggali pandangan dasar/visi misi, peran dan pengelolaan sum-

ber daya, wawancara dilakukan terhadap beberapa orang Badan Pengu-
rus tanggal 4 Maret 2022. Untuk Badan Pelaksana wawancara dilaku-
kan kepada Penanggungjawab Program tanggal 7 Maret 2022, Direktur 
Pelaksana dan bagian Keuangan tanggal 9 Maret 2022.

5. Penyusunan hasil laporan evaluasi
 Penyusunan hasil laporan menjadi bagian penting dari proses evaluasi 

eksternal ini untuk mengintegrasikan semua hasil temuan maupun klarifi-
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kasi-klarifikasi yang dilakukan terhadap semua pihak terkait yang relevan 
dengan proses evaluasi ini. Hasil laporan kemudian dipresentasikan tang-
gal 21 Maret 2022 untuk mendapatkan review dan umpan balik dan se-
lanjutnya menjadi laporan final bagi penerima manfaat khususnya YFAS 
sebagai pelaksana proyek dan BfdW sebagai mitra pendanaan.

 

                                                                        
                                                                   

Rekomendasi evaluasi external sebagai berikut:
1. Melakukan inovasi
 Desain program yang relevan dengan konteks perburuhan, dikerjakan 

oleh sumber daya manusia lebih dari 10 tahun. Dibutuhkan inovasi dan 
kreatifitas di dalam hal:
a)  Metode pengorganisasian buruh.
b)  Pendanaan -- potensi fundraising.
c)  Kerjasama jaringan.

2. Peningkatan kapasitas lembaga
 Sumber daya manusia masuk dalam human capital dalam pencapaian tu-

juan program. Diperlukan penyegaran untuk mendorong hasil kerja yang 
lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.
a) Regenerasi, perlu merencanakan tahapan regenerasi.
b) Full timer GSBM; recruitment diprioritaskan kepada anggota GSBM 

korban PHK.
c) Studi Banding FAS dan GSBM ke serikat buruh atau lembaga per-

buruhan di Jerman. 



Pengembangan Organisasi FAS

42 ISSN: 0853-8662, Tahun ke 31 No. 120 (Edisi Januari - April 2022)

d) Sudah waktunya GSBM merancang diklat tingkat basis dan cabang 
yang sekaligus menjadi trainer sendiri.

e) Mengundang ‘gender experts’ dalam pelatihan gender, yang bisa 
membawa teknik-teknik baru menuju refleksi gender pada peserta 
terkait relasi kerja dan relasi domestik.

3. SeKBI FAS (NCLLF)
 Output dan outcome kegiatan SeKBI menunjukkan perkembangan posi-

tif, khususnya di bidang kurikulum dan modul pelatihan. Langkah-lang-
kah yang masih perlu dilakukan untuk SeKBI adalah: menuntaskan yang 
pernah dibahas dalam program pengembangan SeKBI bersama HMC 
dan CSS, mengenai studi kelayakan (feasibility study). 

 Sebaiknya studi kelayakan ini dilakukan oleh seorang consultant indepen-
den yang mengenal dunia (pasar) pendidikan spesial.

4. Media Campaign: update www.yfas.or.id secara reguler seminggu sekali 
untuk memperluas jangkauan pembaca FAS.

5. Penguatan Jaringan Serikat Buruh, membangun program bersama dengan 
serikat buruh lain, yang lebih jauh dari aksi bersama.

Organisasi yang gagal mengindentifikasi kesalahan yang sama yang 
dilakukan secara terus menerus, tidak akan tumbuh dan berkembang 
sebagai suatu organisasi yang unggul (GAO, 1992:4). Dengan kapasitas 
dan pengalaman panjang yang telah dimiliki organisasi tetap memerlukan 
kritik dan refleksi dalam rangka mendorong perubahan untuk tujuan dan 
pencapaian yang lebih baik. Kiranya, hasil evaluasi eksternal ini dapat meng-
hasilkan umpan balik dalam kerangka efektivitas pelaksanaan kegiatan or-
ganisasi serta meningkatkan kinerja maupun strategi dalam kerja-kerja YFAS 
untuk masa depan yang berkelanjutan.                                   (Anna)
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INHOUSE TRAINING CORELDRAW & VIDEO 
EDITING

Guna pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di LPBH FAS dan FGSBM 
khususnya di bidang IT (IT singkatan dari Information Technology. Orang In-
donesia biasa menyebutnya dengan Tehnologi Informasi atau disingkat TI), 
LPBH FAS menggelar inhouse training tentang Coreldraw dan Video Edit-
ing yang dilaksanakan di Pratama I, Pulo Gadung-Jakarta Timur yakni pada 
Sabtu 9 April 2022. Hal itu dilakukan untuk melatih dan mengembangkan 
kemampuan (meningkatkan kualitas) staf LPBH-FAS dan personil FGSBM di 
bidang teknologi dan informasi

Inhouse training ini menghadirkan Fasilitator Adam Lazarus yang sudah 
berpengalaman selama kurang lebih 20 tahun di bidang IT dan Erik An-
drianus yang sudah berpengalaman juga kurang lebih 15 tahun di bidang 
IT Project. Fasilitator memulai paparan mengenai pengenalan program 
Coreldraw, pengenalan fungsi dasar penting, Praktek memotong, mem-
buat banner dengan kombinasi warna, membuat logo. Sistem program 
Coreldraw memang dibutuhkan LPBH-FAS dan FGSBM untuk membuat 
poster, spanduk, brosur ataupun berbagai bentuk selebaran yang bergu-
na untuk sosialisasi peraturan yang berlaku dalam hubungan kerja.

Hampir setiap kegiatan yang dilakukan LPBH-FAS dan FGSBM sering dia-
badikan melalui kamera dan Handycam. Mulai dari diskusi, diklat, seminar 
ataupun workshop, hingga butuh mengolahnya agar lebih menarik, untuk 
itu dalam diklat ini juga ada materi Video Editing dengan menggunakan 
VSDC Video Editing. Materi yang disampaikan ke dua fasilitator dalam ma-
teri ini adalah mengenal fungsi dasar video editing dan menggabungkan 
video, photo, audio dengan beberapa visual effect lainnya. 

Diklat yang diikuti 11 orang (4 perempuan dan 7 laki-laki) ini ditutup dengan 
tanya jawab dan buka puasa bersama.                          (SRH) 
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Kegiatan jaringan kerja yang diikuti LPBH - FAS adalah:
•	 25	Maret,	Kunjungan	ke	LPK	Yayasan	Elsafan.	
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1.  Triyono (Peneliti Ketenagakerjaan di Pusat Riset Kependudukan 
Badan Riset dan Inovasi Nasional)

 Koran Kompas, Rabu 19 Januari 2022, Judul Berita: “Perlu 
Pekerjaan Layak untuk Tekan Kemiskinan”.

 “Bicara tentang pengangguran dan kemiskinan, urusannya bukan hanya 
kapasitas daerah dalam membuka lapangan kerja dan berapa banyak 
orang yang terserap. Tetapi, juga bagaimana meningkatkan akses terh-
adap pekerjaan yang layak, apakah masyarakat mendapatkan jaminan 
sosial serta upah yang layak dalam bekerja”. 

Kang Pinggir

 Jangankan pekerjaan yang layak sekarang ini. Masih kerja aja sudah 
bersyukur, masih banyak yang pengangguran karena di PHK, alasannya 
ya karena dampak “Virus Corona”, benar atau salah biarkan pengusaha 
yang mem-PHK, pekerjanya yang tau. Kategori pekerjaan yang layak ini 
juga kita masih bingung, apakah yang tiap hari kerja terus dapat upah 
pada akhir bulan atau kebut-kebutan dengan omset biar dapat upah 
yang layak, karena bukan rahasia umum lagi bila pekerjaan di perkota-
an itu kalau hanya dapat ijazah SMP atau SMA ya hanya bisa kerja jadi 
penjaga toko yang hanya upahnya tiap bulan habis untuk ngontrak/
sewa rumah, ongkos dan makan. Jaminan sosial katanya ada banyak 
masyarakat pekerja yang tidak dapat informasi yang benar bagaimana 
mengakses karena dikejar omset yang harus diraih, jadi pak kita tidak 
tahu sampai kapan bisa pekerja di Indonesia dapat pekerjaan yang 
layak dan upah yang sesuai dengan biaya hidup.

2. Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si (Menteri Ketenagakerjaan ) 
 Bisnis.tempo.com, Senin, 3 Januari 2022 judul Berita: “Resolusi 

Kemnaker 2022: Perbaikan Aturan Tenaga Kerja yang Tumpang 
Tindih”.

  “Saya meyakini bahwa perhelatan G20 ini selaras dan sangat memban-
tu kita dalam upaya pemulihan ekonomi nasional maupun global. Kita 
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harus menyadari bahwa pemulihan ekonomi nasional kita, juga tidak 
bisa dilakukan tanpa adanya pemulihan ekonomi dalam skala global”.

Kang Pinggir

 Mudah-mudahan perhelatan G20 terjadi ya Bu, agar bisa kita lihat ber-
sama apakah benar dapat membantu pemulihan perekonomian Nasi-
onal dan pekerja juga menikmati pemulihan ekonomi ini, tapi saya agak 
kurang yakin ya Bu, wong sekarang saja itu perhelatan G20 jadi atau 
tidak akibat invasi Rusia ke Ukraina kita tidak tahu karena waktunya 
yang masih lama yaitu bulan November 2022, tapi salutlah sama Ibu 
karena sudah berpikir jauh kedepan dan marilah kita doakan semoga 
perhelatan G20 ini bisa diselenggarakan dan Indonesia sebagai tuan ru-
mah yang baik buat negara-negara yang menghadirinya. Seperti kata 
Ibu “bisa membantu memulihkan perekonomian Nasional”, kan kalau 
perekonomian nasional semakin baik tenaga kerja di Indonesia juga 
mungkin semakin sejahtera dan tidak seperti saat ini yang sedang gon-
jang-ganjing masalah minyak goreng, BBM yang naik ngak kira-kira 
sehingga kebutuhan pokok lainnya ikutan melambung juga harganya... 
mak-mak berdaster jadi makin puyeng.

3. Mulyanto (Anggota Panja dari Partai PKS)
 Koran Kompas, Jumat, 4 Pebruari 2022 Judul Berita: “DPR Ke-

but Revisi UU Pembentukan Peraturan”.

  “Jangan ada kesan kejar tayang, Perlu ada waktu yang cukup agar publik 
leluasa memberikan masukan”.

 Kang Pinggir

 Kalau sudah ada kata kebut bukannya buru-buru ya, apakah ada wak-
tu memberikan masukannya? wong pada saat diketok palu untuk un-
dang-undangnya aja masyarakat tidak dilibatkan, seolah-olah sulap, 
tiba-tiba sudah disahkan dan terbukti di MK UU Cilaka cacat hukum, 
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inkonstitusional. Lalu setelah itu ada lagi acara kebut revisi, apakah 
masyarakat masih sempat memberikan masukannya, masyarakat yang 
mana? Atau hanya cukup yang mewakili masyarakat aja ya, itu ba-
pak-bapak sekalian yang sudah dipilih jadi wakil rakyat tapi ngak tau-
lah bapak-bapak sekalian mewakili siapa? Pemerintah, Pengusaha, atau 
masyarakat pekerja, dijawab sendiri aja ya Pak. 

4. Andie Megantara (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasionl/DJSN) 
 Koran Kompas, Rabu, 23 Maret 2022, Judul Berita: “Banyak 

Pekerja Belum Terdaftar di JKP/Jaminan Kehilangan Pekerjaan”.

  “Kami melihat sebenarnya masih ada ruang untuk menambah jumlah 
peserta JKP. Kami khawatir ada pekerja yang belum tahu tentang pro-
gram ini. Untuk sosialisasi ini, dibutuhkan peran lebih aktif juga dari 
Serikat Perkerja/Serikat Buruh”

Kang Pinggir

 Salah satu alasan Pekerja tidak mendaftar di program JKP ya ketidak 
tahuan tadi, bagaimana serikat buruh mensosialisasikan ke pekerja 
wong banyak perusahaan belum memiliki serikat buruh dan masih anti 
serikat buruh, trus  untuk mendaftar di JKP, ya Bapak tau sendiri kalau 
sudah berhubungan dengan sistem yang saat ini yang harus mendaftar 
via online susahnya minta ampun belum lagi pekerja kita masih banyak 
yang gatek(gagap terknologi)/belum melek IT, jadi tolonglah dipermu-
dah dalam pendaftaran program JKP nya dan kalau bisa petugas JKP 
langsung turun ke lapangan.
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