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Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia jumlah penduduk Indonesia pada

sensus penduduk tahun 2020, berjumlah sebanyak 270,20 juta jiwa. Dibarengi dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen poin per tahun, dalam kurun waktu tahun

2010-2020. Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang, sementara

jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang. Persentase penduduk

usia produktif terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia

produktif sebesar 53,39 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,72 persen di

tahun 2020.1

1 Bps.go.id (2021, Jan 21). Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia.
[Online]. Available:
https://www.bps.go.id/publication/2021/01/21/213995c881428fef20a18226/potret-sensus-penduduk-2020-menu
ju-satu-data-kependudukan-indonesia.html



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58

persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.2 Tingkat pengangguran yang masih tinggi

menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun. Bahkan tenaga kerja Indonesia

rata-rata masih bekerja dengan upah yang tergolong rendah. Penduduk yang termasuk

angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.3

Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 2, tenaga kerja

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pasal 1 ayat (1),

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.4 Asas pembangunan ketenagakerjaan pada

dasarnya sendiri harus sesuai dengan asas pembangunan nasional yakni asas demokrasi, asas

adil dan merata. Hal ini dikarenakan pembangunan ketenagakerjaan menyangkut dan terkait

dengan berbagai kalangan antara lain pemerintah, pengusaha, pekerja, atau buruh. Oleh

karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan terpadu

dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.5

Tenaga kerja juga merupakan komponen yang krusial dalam perekonomian suatu

negara, yang memiliki arti bahwa kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa

dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Upah yang diterima dapat juga menggambarkan tingkat

kesejahteraan (Mulyati, 2004). Teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Cafferty (1990)

meramalkan bahwa apabila pekerja mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi

kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya

sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ke tempat kerjanya dengan tenang, akan

5 Admin,UINSuskaRiau.[Online].Available: http://repository.uir.ac.id/3209/4/06.%20BAB%20I.pdf

4 Kemenperin. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.[Online].Available: https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

3 Bps.go.id. Tenaga kerja. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html

2 Bps.go.id (2021, Nov 05). [REVISI per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
sebesar 6,49 persen. [Online]. Available:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-
6-49-persen.html.

https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html


memberikan konsentrasi yang penuh, serta akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya

secara maksimal selama berada di tempat kerjanya.6

Namun, tingkat kesejahteraan tenaga kerja Indonesia perlu diperhatikan dengan lebih

teliti lagi. Upah yang diterima oleh pekerja masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan

hidup keluarga. Upah minimum yang telah ditentukan pemerintah baru dapat memenuhi

sebagian kebutuhan hidup saja. Kebutuhan hidup yang kian meningkat, sementara gaji yang

diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum pekerja. Penentuan

upah yang setiap tahun belum bisa menutupi tingkat kebutuhan hidup manusia yang terus

meningkat harganya. Para pekerja atau buruh sebagai pihak yang lemah sering kali

mendapatkan ketidakadilan oleh pihak yang kuat. Walaupun pekerja telah mengerahkan

tenaganya untuk bekerja, namun pengusaha tidak memberikan imbalan yang setimpal,

kesejahteraannya masih belum dipenuhi dengan baik. Rendahnya upah terhadap tenaga kerja

akan menarik investor asing, termasuk pemerintah, yang mementingkan peningkatan

pendapatan pemerintah (bukan rakyat), sehingga membiarkan keadaan yang hanya

mementingkan kepentingan kalangan atas dan pemerintah saja, tetapi tidak akan

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.7

Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada bulan

Agustus 2021 tercatat sebanyak 140,15 juta orang, jumlah tersebut mengalami kenaikan

sebesar 1,93 juta orang dibandingkan pada bulan Agustus 2020. Sementara itu, untuk Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen poin.

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), disampaikan

bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sampai pada bulan Agustus 2021 sebanyak

131,05 juta orang, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 2,60 juta orang dari data

pada bulan Agustus 2020.

7 Disnaker admin. (2019, Feb 25). Masalah ketenaga Kerjaan di Propinsi Bali.[Online].Available:
https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-ketenaga-kerjaan-di-propinsi-bali-37

6 Puspasari, Dwi, A. Handayani, Herniwati, R. ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
UPAH TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH. JDEP Vol. 3 No.
1 (2020) hlm. 65-76.

https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/masalah-ketenaga-kerjaan-di-propinsi-bali-37


Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021

Status Keadaan
Ketenagakerjaan

Agus
tus
202
0

Februa
ri
2021

Agust
us
2021

Perubahan
Ags 2020—Ags

2021

Perubahan
Feb 2021—Ags

2021

juta
orang

juta
orang

juta
orang

juta
orang

persen juta
orang

persen

(1)
(2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8)
Penduduk Usia
Kerja 203,97 205,36 206,71 2,74 1,34 1,35 0,66

Angkatan Kerja 138,22 139,81 140,15 1,93 1,40 0,34 0,24

- Bekerja 128,45 131,06 131,05 2,60 2,02 -0,01 -0,01

- Pengangguran 9,77 8,75 9,10 -0,67 -6,82 0,35 4,07

Bukan Angkatan
Kerja 65,75 65,55 66,56 0,81 1,22 1,01 1,53

persen persen persen persen poin persen poin
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)

67,77 68,08 67,80 0,03 -0,28

- Laki-Laki 82,41 82,14 82,27 -0,14 0,13

- Perempuan 53,13 54,03 53,34 0,21 -0,69

Sumber: Badan Pusat Statistik

Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah

Sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 0,65 persen poin. Sementara itu, ada pula lapangan

pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan sebesar 1,43 persen poin. Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja pada

bulan Agustus 2021, dapat disampaikan bahwa terdapat 77,91 juta orang penduduk atau

sebesar 59,45 persen yang bekerja pada kegiatan informal, yang mana mengalami penurunan

sebesar 1,02 persen poin dibandingkan pada bulan Agustus 2020. Sementara, untuk pekerja

pada kegiatan formal mengalami peningkatan dari 39,53 persen menjadi 40,55 persen yaitu

sebanyak 53,14 juta orang pada bulan Agustus 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase pekerja paruh waktu pada bulan Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar

1,03 persen poin, sementara persentase setengah pengangguran pada bulan Agustus 2021

mengalami penurunan sebesar 1,48 persen poin dibandingkan pada bulan Agustus 2020.

Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2021 terhitung sebanyak 7,34 juta orang, hal ini berarti

jumlah pekerja komuter mengalami kenaikan sebesar 330 ribu orang dibanding pada bulan

Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 terhitung

sebesar 6,49 persen, hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan dengan bulan Agustus 2020.

Penurunan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia juga dapat dilihat dari penurunan jumlah

tenaga kerja aktif di Indonesia karena pandemi Covid-19. Sesuai dengan laporan Badan Pusat

Statistik (BPS), terdapat 21,32 juta orang atau 10,32 persen penduduk usia kerja terdampak

Covid-19, yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebesar 1,82 juta orang, Bukan

Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebesar 700 ribu orang, sementara yang tidak



bekerja karena Covid-19 sebesar 1,39 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami

pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebesar 17,41 juta orang.8

Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020-Agustus 2021

Komponen

Agustus
2020

Februari
2021

Agustus
2021

Perubahan Ags
2020—Ags 2021

Perubahan Feb
2021—Ags 2021

juta orang juta orang juta orang juta
orang persen juta

orang persen

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pengangguran
karena COVID-19 2,56 1,62 1,82 -0,74 -28,96 0,20 12,19

2. BAK karena
COVID-19 0,76 0,65 0,70 -0,06 -6,98 0,05 8,35

3. Sementara tidak
bekerja karena
COVID-19

1,77 1,11 1,39 -0,38 -21,54 0,28 25,68

4. Penduduk
bekerja yang
mengalami
pengurangan
jam kerja karena
COVID-19

24,03 15,72 17,41 -6,62 -27,55 1,69 10,77

Total 29,12 19,10 21,32 -7,80 -26,77 2,22 11,67

Penduduk Usia
Kerja (PUK) 203,97 205,36 206,71 2,74 1,34 1,35 0,66

persen persen persen persen poin persen poin

Persentase terhadap
PUK 14,28 9,30 10,32 -3,96 1,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Situasi pandemi memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor seperti

ekonomi, sosial, budaya, hingga sektor ketenagakerjaan. Dampak krisis yang dialami oleh

sektor ketenagakerjaan dapat terlihat jelas dari penurunan rasio penduduk yang bekerja

terhadap jumlah penduduk usia kerja. Namun saat ini, seiring dengan pemulihan ekonomi

dari kondisi pandemi dan pertumbuhan sektor unggulan, kondisi ketenagakerjaan di

Indonesia seiring membaik.

Pada bulan Agustus 2020 ke Agustus 2021, Pemerintah telah berhasil menciptakan

tambahan sebesar 1,9 juta orang angkatan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru untuk

2,6 juta orang. Jumlah ini tersebar di berbagai sektor antara lain manufaktur, perdagangan,

8 Bps.go.id. (2021, Nov 05). Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen.
[Online]. Available:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-
6-49
persen.html#:~:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Agustus,sebesar%200%2C03%20persen%20p
oin.&text=Penduduk%20yang%20bekerja%20sebanyak%20131,juta%20orang%20dari%20Agustus%202020.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49%20persen.html#:~:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Agustus,sebesar%200%2C03%20persen%20poin.&text=Penduduk%20yang%20bekerja%20sebanyak%20131,juta%20orang%20dari%20Agustus%202020
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49%20persen.html#:~:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Agustus,sebesar%200%2C03%20persen%20poin.&text=Penduduk%20yang%20bekerja%20sebanyak%20131,juta%20orang%20dari%20Agustus%202020
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49%20persen.html#:~:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Agustus,sebesar%200%2C03%20persen%20poin.&text=Penduduk%20yang%20bekerja%20sebanyak%20131,juta%20orang%20dari%20Agustus%202020
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49%20persen.html#:~:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Agustus,sebesar%200%2C03%20persen%20poin.&text=Penduduk%20yang%20bekerja%20sebanyak%20131,juta%20orang%20dari%20Agustus%202020


konstruksi, akomodasi, makanan minuman, serta pertambangan. Dengan adanya jumlah ini,

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tingkat pengangguran

terbuka dapat diturunkan kembali setelah sebelumnya sempat melonjak di 7,1 persen menjadi

6,5 persen. Selain itu, pengangguran akibat Covid-19 yang awalnya mengalami kenaikan

sebesar 2,6 juta orang kemudian menurun menjadi 1,8 juta orang atau turun sebesar 29

persen. Serta, jumlah orang yang dirumahkan menurun dari 1,8 juta orang menjadi 1,4 juta

orang.9

Pemenuhan Upah Minimum sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Tenaga Kerja

Mencapai penghidupan yang layak merupakan salah satu motivasi utama setiap

orang untuk bekerja, maka dari itu sepatutnya setiap pekerja memperoleh upah yang dapat

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Pemenuhan upah yang

layak dapat membantu mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi tiap tenaga kerja dan

memberi para pekerja motivasi untuk peningkatan kinerja dan produktivitas kerja.10 Penting

bagi pekerja untuk mendapat hak perlindungan atas upah mereka, maka dari itu pemerintah

menjamin hak mengenai upah para pekerja ke dalam konstitusi sebagaimana dituangkan

dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja”. 11

Dalam sistem upah sendiri masih terdapat sistem upah menurut lamanya kerja, pada

sistem tersebut, upah diperhitungkan dari jumlah waktu yang diperlukan oleh pekerja untuk

menyelesaikan suatu tugas, salah satu upah yang terdapat di sistem upah ini adalah upah

lembur. Namun, nyatanya masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah lembur

kepada para pekerja, salah satunya adalah perusahaan di Sukabumi. Perusahaan tersebut

membayar upah lembur para pekerjanya Rp2.000 per jam dan hanya membayar terhitung dari

jam 18.00 hingga 22.00, padahal kenyataannya para pekerja melaksanakan lembur lebih dari

3 jam. Kemudian, perusahaan tersebut juga tidak memberi hak yang seharusnya didapat para

11 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf

10 Gani, Evy Savitri. 2017. Sistem Perlindungan Upah di Indonesia. [Online]. Available:
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/10/pdf

9 Kemenkeu.go.id. (2021, Des 15). Kondisi Ketenagakerjaan Nasional Membaik Seiring Pemulihan Ekonomi
dan Pertumbuhan Sektor Unggulan. [Online]. Available:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kondisi-ketenagakerjaan-nasional-membaik-seiring-pemulihan-ek
onomi-dan-pertumbuhan-sektor-unggulan/.



pekerja yaitu makanan.12 Negara sudah memberi perlindungan untuk tenaga kerja, namun

masih sering ditemukan perusahaan-perusahaan yang tidak menaati peraturan tersebut, yang

mana dapat disimpulkan bahwa hak tenaga kerja atas upah sendiri, yang merupakan salah

satu hak konstitusional para pekerja belum berjalan secara efektif.13

Kemudian, persoalan lain muncul karena upah minimum menggunakan perhitungan

berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja yang belum berkeluarga, tetapi

kebijakan ini turut diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun yang sudah

berkeluarga. Kebutuhan Hidup Layak atau KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja

lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. KHL juga menjadi dasar dalam

Penetapan Upah Minimum. Tingginya persentase pekerja yang menerima upah dibawah

kebijakan upah minimum dan banyaknya perusahaan yang mendapatkan pengecualian karena

mengajukan permohonan penangguhan upah minimum juga menunjukkan kurangnya tingkat

ketaatan dalam pelaksanaan upah minimum.14

Pelanggaran Hak Asasi Pekerja di Perusahaan Indonesia

Di Indonesia sendiri masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi para pekerja,

salah satu kasus yang pernah terjadi adalah PT Alpen Food Industry (AFI) yang melakukan

tindakan eksploitasi kepada para pekerjanya. PT AFI tidak memberi upah yang sebanding

dengan beban yang diberikan untuk para pekerjanya, selain itu PT AFI juga mengabaikan

standar keselamatan yang kerap menimbulkan kecelakaan kerja pada para pekerja PT AFI.

Beberapa pekerja pingsan setelah menghirup gas amonia, kemudian seorang pekerja juga

terpotong jarinya akibat dari mesin pemotong yang bermasalah, namun PT AFI tetap tidak

memberikan izin pulang kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.15

Selain itu, dalam kurun waktu satu tahun, terhitung semenjak tahun 2019 telah terjadi 14

kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir dari total 359 pekerja perempuan yang

15 Sari, Ratih Frayunita. 2019. Seluk- Beluk Corporate Ethics Pada PT Alpen Food Industry: Eksploitasi Pekerja
Dibalik Popularitas Es Krim Aice. [Online]. Available:
https://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/download/94/79

14 International Labour Organization. Kebijakan Upah Minimum di Indonesia. [Online]. Available:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_21042
7.pdf

13 Darmayanti, Henny dkk. Pemenuhan Upah Minimum sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional.
[Online]. Available: https://www.journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/8/8

12 Januariska, Noer Andini dan Deddy Effendy. 2019. Hak Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para
Pekerja di Pt. X Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. [Online]. Available: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/14113/pdf

https://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/download/94/79
https://www.journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/8/8
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/14113/pdf


bekerja di pabrik AICE, hal ini terjadi karena para pekerja perempuan yang hamil melakukan

pekerjaan yang berat seperti masuk pada shift malam.16

Eksploitasi Anak di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pekerja anak yang cukup tinggi.

Menurut data Sakernas pada tahun 2020, 9 dari 100 anak berusia 10-17 tahun bekerja. Total

anak yang bekerja pada 2020 adalah 3,36 juta anak, namun sebanyak 1,17 juta merupakan

pekerja anak. Pekerja anak melakukan pekerjaan yang berat, yang dapat membahayakan

kesehatan dan mengganggu tumbuh kembang pada anak. Selain membahayakan anak,

keberadaan pekerja anak juga mengancam terpenuhinya hak anak.17 Memaksa anak untuk

memenuhi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa melindungi hak anak tersebut

merupakan bentuk dari eksploitasi terhadap anak yang kerap dilakukan oleh keluarga atau

masyarakat.

Dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pengusaha dilarang

mempekerjakan anak. Namun demikian, anak-anak yang berumur antara 13-15 tahun

mendapatkan pengecualian, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun karena tidak

tertera secara jelas dalam undang-undang mengenai pekerjaan apa saja yang boleh atau tidak

boleh dilakukan oleh anak, sulit untuk melarang mereka untuk bekerja secara konsisten.

Demikianlah yang disebut dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Jika ada pengusaha

yang ingin mempekerjakan anak untuk melakukan pekerjaan ringan, mereka harus memenuhi

sejumlah persyaratan yang disebut dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu:

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

17 Kompas.com. (2021, Jun 24). Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan. [Online].
Available:
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatir
kan?page=all

16 Kompas.com. (2020, Feb 28). Banyak Kasus Keguguran, Ratusan Buruh Es Krim Aice Mogok dan Tuntut
"Shift" Malam Dihapus. [Online]. Available:
https://regional.kompas.com/read/2020/02/28/20550061/banyak-kasus-keguguran-ratusan-buruh-es-krim-aice-m
ogok-dan-tuntut-shift?page=all

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/02/28/20550061/banyak-kasus-keguguran-ratusan-buruh-es-krim-aice-mogok-dan-tuntut-shift?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/02/28/20550061/banyak-kasus-keguguran-ratusan-buruh-es-krim-aice-mogok-dan-tuntut-shift?page=all


f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.18

Persentase anak yang mengalami eksploitasi cukup memprihatinkan, berdasarkan data

dari Susenas tahun 2015 hingga 2018, persentase anak yang dieksploitasi setiap tahunnya

meningkat. Pada tahun 2015, sebesar 82,11 persen dari pekerja anak mengalami eksploitasi,

kemudian pada tahun 2016, persentase pekerja anak yang tereksploitasi turun menjadi 75,89

persen. Namun, penurunan persentase pekerja anak yang tereksploitasi tersebut tidak

berlanjut pada tahun-tahun setelahnya dan malah mengalami kenaikan. Pada tahun 2017

terdapat 86 persen dari pekerja anak mengalami eksploitasi, dan persentase eksploitasi

pekerja anak mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 87 persen.19

Langkah Pemerintah dalam Menjamin Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia

Pemerintah berusaha menjamin kelayakan hidup tenaga kerja di Indonesia melalui

berbagai kebijakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini yaitu diharapkan

dapat menyediakan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, memberdayakan Usaha

Mikro Kecil Menengah, menyederhanakan regulasi, dan mencapai proyek strategis nasional

melalui peningkatan ekosistem investasi. Namun, realitanya sebanyak 76 Undang-Undang di

Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Beberapa pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengalami perubahan

sebanyak 31 pasal, penghapusan sebanyak 29 pasal, dan penyisipan pasal baru sebanyak 13

pasal. Akibat dari kebijakan tersebut, beberapa pasal dipandang kontroversial khususnya

dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja.

Salah satunya yaitu aturan mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

atau pekerja kontrak yang sebelumnya diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh

diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun dihapus melalui Pasal 59

19 Wardana, Lisssa Octavia dan Liza Kurnia Sari. 2020. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK
BINER. [Online]. Available: https://journal.stats.id/index.php/ijsa/article/view/616/244

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

https://journal.stats.id/index.php/ijsa/article/view/616/244


ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menyertakan bahwa jenis dan

sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu serta batas perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu akan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tak hanya itu, melalui Pasal 79

Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga

mengubah hari libur, yang mana sebelumnya pekerja mendapat hak libur dua hari dalam satu

pekan yang sekarang menjadi satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Kewajiban

perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan terhadap pekerja yang telah

bekerja selama enam tahun berturut-turut juga dihapuskan. Mengenai aturan perihal upah,

kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada sebelas dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diganti menjadi tujuh kebijakan Pasal 88 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuh kebijakan tersebut terdiri

dari upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja

dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran

upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan

atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Sementara tiga kebijakan yang dihapuskan dari Undang-Undang terdiri dari upah

karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk perhitungan Pajak Penghasilan,

dan upah untuk pembayaran pesangon. Sebelumnya pengupahan ditetapkan atas kesepakatan

antara pengusaha dan pekerja yang mana tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan

yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut

batal, maka upah pekerja atau buruh wajib dibayarkan pengusaha menurut Pasal 91 Ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, kedua

pasal tersebut sudah dihapuskan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pada Pasal 169 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi

tentang pemutusan hubungan kerja, jika perusahaan menganiaya, menghina secara kasar, atau

mengancam dan ketika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan

berturut-turut juga dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja.20

Pasal lainnya yang dihapus adalah pasal 89 UU Ketenagakerjaan yang mana

digantikan dengan pasal 88 UU Ciptaker yang menyatakan tidak adanya lagi ketentuan upah

20 Tuegeh.Putri Tesalonika, Tangkudung.Fransiscus X, Sumampow.Jusuf O, “KAJIAN YURIDIS
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DUNIA KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA,” Lex Privatum, Vol.IX, No.10, hal 22-27, Sep 2021



minimum. Upah akan dihitung berdasarkan kebijakan pengupahan nasional dalam peraturan

pemerintah. Selain itu, upah juga dihitung berdasarkan satuan waktu yang tentunya akan

mempengaruhi upah yang biasanya diterima secara tetap perbulannya. UU Cipta Kerja ini

tidak hanya menghapus atau mengganti beberapa pasal, tetapi juga menyisipkan 5 pasal

dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penambahan satu program jaminan sosial yang

disebut dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hadir akibat dari perubahan Pasal 18

UU SJSN. Sedangkan, 5 pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan program JKP terdapat

dalam penyisipan dalam UU SJSN yang terdiri dari Pasal 46A, 46B, 46C, 46D, dan 46E.

Pasal 46A ayat (1) UU Cipta Kerja ini berbunyi “Pekerja/buruh yang mengalami PHK berhak

mendapat JKP.” 21

Tidak hanya JKP seseorang yang sudah memasuki masa pensiun, mengalami cacat

total tetap, atau meninggal dunia juga akan mendapat Jaminan Hari Tua (JHT). Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU

40/2004) membuka peluang manfaat JHT diberikan kepada peserta tanpa harus menunggu

usia pensiun.22 Namun, undang-undang tersebut mengalami perubahan kebijakan yang mana

manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT rencananya hanya dapat dicairkan jika usia peserta

BPJAMSOSTEK sudah mencapai 56 tahun sesuai dengan beleid yang diundangkan pada 4

Februari 2022.23

Dikeluarkannya beleid tersebut mengakibatkan banyak penolakan yang terjadi

mengingat JHT merupakan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji

pekerja. Selain itu, kondisi ini juga memberatkan ketenagakerjaan Indonesia yang mana saat

ini kita dihadapkan oleh kondisi pandemi Covid-19, banyak pekerja yang dirumahkan atau

terpaksa keluar dari tempat kerjanya. Meski bisa memanfaatkan program Jaminan

Kehilangan Pekerjaan (JKP), hal tersebut tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan, salah satu

kriteria bagi penerima manfaat JKP adalah dengan membayar iuran program JKP 6 bulan

berturut-turut selama 12 bulan dalam 24 bulan saat masih bekerja. Belum lagi dana yang

diterima pun tidak bisa langsung seperti layaknya JHT. Dengan sistem tersebut, pekerja yang

23 Rahadian,Lalu. (2022, Feb 12). Tiba-Tiba Pemerintah Ubah Aturan JHT Jamsostek, Ada Apa? [online].
Available:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220212143325-4-314923/tiba-tiba-pemerintah-ubah-aturan-jht-jamsost
ek-ada-apa

22 Gajimu.com. Jaminan Hari Tua [online]. Available: https://www.
gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/copy_of_jaminan-hari-tua

21 Zubi, Muhammad, Marzuki, Affan, Ibnu, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja
Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (OMNIBUS LAW),” Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3, No.3, hal
1171-1195, Sep 2021

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220212143325-4-314923/tiba-tiba-pemerintah-ubah-aturan-jht-jamsostek-ada-apa
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mengalami PHK untuk 24 bulan kedepan tidak langsung menerima manfaat dari JKP serta

tidak bisa mencairkan JHT. Dengan demikian, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

meminta agar dapat dilakukan peninjauan kembali tentang Permenaker Nomor 02 Tahun

2022.24 Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan

akan mengembalikan proses dan tata pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama

seiring dengan perintah dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kebijakan JHT kembali ke

aturan lama yang diatur dalam Permenaker 19 Tahun 2015, yang mana batas usia pensiun

pekerja yang bisa mencairkan JHT tidak diatur.25

Dengan dikembalikannya kebijakan JHT ke aturan lama, maka masalah

ketenagakerjaan di Indonesia mulai dapat diatasi. Selain itu, perbaikan iklim berusaha,

perbaikan kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, peningkatan indeks

regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan

tidak efisien serta investasi di Indonesia juga dapat didorong dengan adanya Pengesahan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persyaratan investasi menjadi lebih

mudah yang terdiri dari menetapkan bidang usaha penanaman modal yang didorong untuk

investasi, kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing, Penanaman Modal

Asing (PMA) hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing, dan ketentuan persyaratan

investasi dalam UU sektor dihapus karena akan diatur dalam Perpres Bidang Usaha

Penanaman Modal (BUPM). Sistem yang lebih sederhana ini mampu membantu perbaikan

ekonomi negara sehingga membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia.26

26 bkpm.go.id. UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia [online]. Available:
https://www2.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-in
donesia

25 cnnindonesia.com. (2022, Mar 2). Menaker Batalkan Aturan JHT Hanya Boleh Cair Usia 56 Tahun [online].
Available:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220302120852-78-765842/menaker-batalkan-aturan-jht-hanya-boleh
-cair-usia-56-tahun

24 dpr.go.id. (2022, Feb 14). Puan Maharani: JHT Adalah Hak Pekerja, Tinjau Ulang Aturan Baru
Pencairannya [online]. Available:
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37584/t/Puan+Maharani%3A+JHT+Adalah+Hak+Pekerja%2C+Tinjau+Ul
ang+Aturan+Baru+Pencairannya
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Kesimpulan

Indonesia terus mengalami kenaikan penduduk setiap tahunnya dan jumlah angkatan

kerja pun mengalami peningkatan serta diiringi juga dengan meningkatnya masalah

ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi menjadikan

kesejahteraan masyarakat menjadi kurang. Hal ini juga didukung dengan situasi yang mana

saat ini masyarakat dihadapi dengan adanya pandemi Covid-19. Selain itu, masalah

ketenagakerjaan seperti pemberian upah yang tidak sesuai dengan beban kerja yang

diberikan, mengabaikan standar keselamatan, dan eksploitasi pekerja di bawah umur masih

juga terjadi di perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Walaupun demikian,

pemerintah ikut serta mengambil peran penting dalam pencegahan dan penyelesaian

kasus-kasus tersebut. Hal ini dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan yang dapat

menyediakan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, memberdayakan Usaha Mikro

Kecil Menengah, menyederhanakan regulasi, dan mencapai proyek strategis nasional melalui

peningkatan ekosistem investasi. Salah satu kebijakan tersebut melalui Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, pengesahan UU Cipta Kerja ini juga

menimbulkan beberapa permasalahan di kalangan masyarakat khususnya ketenagakerjaan,

seperti kontrak tanpa batas, hari libur dipangkas, pergantian aturan soal pengupahan,

perubahan kebijakan pemberian dana JHT dan lain sebagainya. Untuk itu masyarakat serta

beberapa tokoh pemerintahan meminta agar pihak-pihak bersangkutan dapat meninjau

kembali kebijakan-kebijakan yang dipandang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga

kerja di Indonesia.
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