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Abstrak
Pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan program pembangunan nasional disegala bidang supaya bisa menjawab
berbagai tantangan/masalah saat ini, dan ingin mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Karena kondisinya sangat
komprehensif maka diperlukan satu regulasi yang secara komprehensif juga untuk melaksanakannya. Akhirnya pemerintah
menyiapkan regulasi dengan mengajukan rancangan Undang-undang (RUU) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
diharapkan bisa mendukung program tersebut. Akhirnya RUU tersebut disahkan dan selanjutnya diharapkan dapat
menyederhanakan dan mensinkoronikasikan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang di berbagai sektor yang
selama ini sering tumpang tindih atau tidak sinkron satu sama lain.
Wujudnya adalah Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mengatasi hal tersebut termasuk
masalah ketenagakerjaan, investasi, perizinan dan yang lainnya, dapat disederhanakan di berbagai bidang. Memang sejak
awal sudah dapat dibayangkan akan terjadi suatu perubahan besar yang dapat membuat suatu hal menjadi berbeda dari
sebelumnya, dan ini mengakibatkan berbagai tantangan tersendiri tentang eksistensi Omnibus law ini, khususnya untuk
menjawab pertanyaan: apakah Omnibus Law ini akan lebih baik atau tidak bagi yang terdampak dari regulasi tersebut.
Untuk itu penulis mencoba mengkaji Omnibus Law khususnya dari satu sisi yaitu dari Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Kajian ini fokus untuk melihat di mana kelebihan dan kekurangannya dilihat dari sudut
pandang Pemerintah, Pengusaha atau Pemberi kerja dan Pekerja atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai pihak yang
terdampak dari regulasi ini.
Kata Kunci: Omnibus Law, Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh, dan Pemberi Kerja.

Abstract
The government wants to accelerate the implementation of the national development program in all fields so that it can answer the various
challenges / problems of today, and wants to accelerate the implementation of the development program. Because the condition is very
comprehensive, a comprehensive regulation is also needed to implement it. Finally, the government prepares a regulation by submitting a
draft law (RUU) to the House of Representatives (DPR) which is expected to support the program. Finally, the bill was passed and it is
hoped that it can simplify and synchronize as many as 77 (seventy seven) laws in various sectors that have often overlapped or out of sync
with one another.
Its form is the Omnibus Law or the Job Creation Law which is expected to be able to overcome these problems including labor, investment,
licensing and other problems, which can be simplified in various fields. Indeed, from the beginning, you can imagine that there will be a
major change that can make things different from before, and this has resulted in various challenges regarding the existence of this
Omnibus law, especially to answer the question: whether this Omnibus Law will be better or not for those affected of these regulations. For
this reason, the author tries to examine the Omnibus Law, especially from one side, namely from Law Number 13 of 2003 concerning
Manpower. This study focuses on seeing where the advantages and disadvantages are seen from the point of view of the Government,
Employers or Employers and Workers or Trade Unions / Labor Unions as parties affected by this regulation.
Keywords: Omnibus Law, Employment, Workers / Laborers, and Employers.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan bergulirnya Rancangan Undang-undang Omnibus Law atau Rancangan Undang-
undang Cipta Kerja (RUUCK) dari pemerintah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) pada bulan Pebruari 2020 memunculkan berbagai gelombang demonstrasi. Banyak
pendapat atau komentator, mendadak ramai ahli hukum ketenagakerjaan, bahkan tidak
jarang yang berbicara atau komentarnya tidak tahu juntrungannya atau arahnya karena
setelah disimak pembicaraannya ternyata yang bersangkutan tidak memahami dasar berpikir
di dalam pembicaraannya, karena ternyata pembicara atau komentator tersebut belum pernah
membaca Rancangan Undang-undang tersebut secara seksama, khususnya masalah
ketenagakerjaan dan undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang lama.
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Berdasarkan kesimpang-siuran tersebut dan sudut pandang yang berbeda-beda dan terkesan
kurang folus akhirnya membuat masyarakat yang mendengarnya jadi bingung, tersundut rasa
apriori tidak baik, karena belum memahami apalagi mendalami Undang-undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pasal-pasal rancangan undang-undang Omnibus
Law. Disisi lain tidak ada yang membahas secara komprehensif obyektif dengan melihat
sudut pandang pihak-pihak terkait yaitu para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu
Pekerja/buruh dengan Serikat Pekerja/buruh, Pengusaha/ Pemberi kerja dan Pemerintah.

Menurut Prof. Erizal Zamil pada hari Ulang Tahun ke-10 Perhimpunan Sarjana Pertanian
Indonesia (PISPI) tanggal 23 Oktober 2020 mengatakan sebelum lebih mendalam menyoroti
Omnibus Law khususnya dari sektor pertanian dikatakan; bahwa pemerintahan Jokowi akan
melakukan deregulasi besar besaran untuk menghilangkan hambatan-hambatan terserapnya
anggaran negara, tumpang tindih peraturan yang merumitkan dan menyebabkan semua pihak
dalam resiko harus dihapuskan, maka untuk itu dilakukan upaya Omnibus Law dengan
menyederhanakan 77 (tuju puluh tuju) Undang-undang yang meliputi 1203 pasal lalu menata
kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa substansi umum
Undang-undang Cipta kerja meliputi:
1. Politik hukum perizinan berusaha, berbasis resiko (Risk Based Approach), penerapan

standar dan pengawasan.
2. Perubahan Frasa “Izin Usaha” menjadi “Perizinan Berusaha”
3. Undang-undang sektor hanya mengatur substansi sektoral, sedang substansi lainnya

diatur dalam UU terkait :
 Investasi melalui UU penanaman modal
Pendapatan negara melalui UU Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Ketenagakerjaan melalui Undang-undang Ketenagakerjaan, dll.

4. Melakukan harmonisasi dengan ketentuan perdagangan Internasional dengan tetap
memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pengusaha mikro dan kecil (merubah UU
Perlindungan Petani, Hortikultura, Peternakan Keswan, dan Pangan)

5. Penataan Sanksi secara berjenjang bersifat Ultimum Remedium

Mengingat banyaknya undang-undang tersebut dengan peraturan turunannya di dalam
peraturan teknisnya masing-masing yang akan disinkronisasikan atau disederhanakan sudah
barang tentu masing-masing sektor atau bidang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri dan
tidak mungkin meneliti hal itu sekaligus semuanya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam kajian penelitian ini identifikasi masalahnya hanya
akan mengkaji yang terkait dengan masalah Ketenagakerjaan. Mengingat Undang-undang
yang disederhanakan/ disinkronkan tentang Ketenagakerjaan juga lebih dari satu undang-
ndang, maka dalam tulisan ini hanya akan fokus untuk mengkaji/teliti, salah satunya saja
yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian kajian ini, di rumuskan
masalahnya sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah Omnibus Law mengatur hak hak-hak pekerja, jika dilihat dari sudut
pandang UU No. 13 tahun 2003, apakah lebih baik atau tidak di mata pekerja/buruh

2. Bagaimanakan Omnibus Law menurut sudut pandang Pengusaha atau Pemberi kerja
dan bagaimana sudut pandang Pemerintah.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari kajian penelitian ini adalah:
1. Untuk melihat apakah prinsip pembentukan undang-undang yang baru akan lebih baik

dari pengaturan undang-undang sebelumnya di dalam pengaturan hal yang sama, dalam
kaitan ini masalah ketenagakerjaan menurut sudut pandang Undang-undang Nomor 13
tahun 2003.

2. Untuk menyajikan dengan jelas secara sejajar fakta bagaimanakah sudut pandang dari
Pekerja atau serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pengusaha/Pemberi kerja atau Asosiasi
Pengusaha dan Pemerintah terhadap ketentuan pasal-pasal undang-undang yang baru
yaitu Omnibus Law dipandang/dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan.

Sedangkan Manfaat kajian penelitian ini adalah
1. Untuk melihat dan membuktikan secara teori akan prinsip di dalam pembaharuan/

perubahan atau pembuatan suatu undang-undang yang baru dalam hal ini Omnibus Law;
apakah lebih baik dari yang lama bagi pihak atau orang yang terkena atau yang diatur
dalam undang-undang tersebut.

2. Untuk memberikan suatu pembuktian akan apa yang terjadi selama dalam proses
pembahasan sampai final dengan persetujuan DPR hingga menjadi Undang-undang 11
tahun 2020 atau regulasi Omnibus Law benar apa yang disuarakan dan dituntut oleh
pekerja atau serikat pekerja. Demikian juga dengan ucapan atau pembicaraan para
tokok masyarakat dan wakil pemerintah dalam memberikan konferensi pers. Diharapkan
dengan demikian siapapun yang membaca hasil kajian penelitian ini akan mendapatkan
suatu pencerahan di dalam menilai suatu hal yang sangat ramai diperbincangkan selama
proses dan setelah disahkan RUU tersebut dapat melihat dan menilai dengan jernih.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan terkait dengan topik kajian ini.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data/hasil yang akurat penulis memakai metode kajian penelitian
sebagai berikut:
1. Deskriptif Analisis dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk statute approach

baik berupa legislasi maupun regulasi dalam bentuk pencarian asas hukum, interpretasi
hukum sesuai dengan konteksnya yaitu mengacu pada bahan hukum primer yaitu
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2020.

2. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku dan informasi atau tulisan yang
berkaitan dengan topik kajian/ penelitian masalah ketenagakerjaan.

PEMBAHASAN
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Sebelum lebih jauh masuk dalam pembahasan kajian, peneliti menyampaikan beberapa
istilah dalam tulisan ini supaya mempunyai pemahaman dasar yang sama antara lain:
1. Dalam Undang-undang Cipta Kerja dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan:

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan
proyek strategis nasional.

2. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dikatakan:
a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada

waktu sebelum, selama dan sesudah hubungan kerja.
b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.
c. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-

badan yang lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

d. Perusahaan adalah:
1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan,

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;

2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

Untuk memudahkan melihat jawaban atas rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas
dan untuk dapat menyimpulkan capaian kajian ini serta apa sebenarnya maksud dan tujuan
yang ingin dicapai dalam penulisan ini maka penulis menyajikan langsung apa fakta isi dari
Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) jika dilihat perbandingannya langsung dengan
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal demi pasalnya,
khususnya yang dihapus atau direvisi/perbaharui, lalu mengkaji dari sisi yang terkait dengan
ketentuan tersebut yaitu:

1. Pasal 13 Pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau lembaga pelatihan swasta
dirubah menjadi 3 (tiga) kelompok yang dirinci sebagai berikut:
a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau
c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
Selanjutnya ditambahkan di ayat 4 berbunyi lembaga pelatihan kerja pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga pelatihan kerja perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Jika melihat perubahan disini adalah penegasan, semula hanya pemerintah dan swasta,
lalu swasta. Diperjelas adanya lembaga pelatihan kerja swasta yang hanya mempunyai
kegiatan pelatihan, dan ada lembaga pelatihan kerja perusahaan. Ini jelas perusahaan
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tertentu memiliki bagian/divisi khusus pelatihan kerja perusahaan, yang sudah barang
tentu bagian dari suatu kegiatan perusahaan.
Disini terlihat jelas bahwa lembaga pelatihan kerja swasta mempunyai kompetiter
lembaga pelatihan kerja perusahaan. Sebagai lembaga pelatihan kerja yang bernaung di
salah satu perusahaan diharapkan lebih maju dibawah kendali pimpinan perusahaan.

2. Pasal 14 ayat 1 - 3 tentang perizinan dan pendaftaran kegiatannya; prinsipnya sama
dengan yang lama, hanya di dalam ketentuan baru dipertegas di ayat (2) Bagi lembaga
pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing, maka perizinan
berusahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Ayat (2) dengan tegas memberikan peluang asing untuk masuk dalam bisnis pelatihan
ini. Selanjutnya ayat (3)mempertegas ayat (4) yang lama tentang perizinan dan
pendaftaran yang mengadakan diatur dengan Keputusan Menteri, direvisi dipertegas
rinci tuntas di perturan baru dikatakan: harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Jika melihat revisi ini dapat disimpulkan:
a. penegasan, menyederhanakan dan memperjelas dengan tuntas.
b. tantangan bagi perusahaan lokal yang berkecimpung dibidang pelatihan akan
mendapat pesaing dari investor asing.

c. Kewenangan perizinan dari daerah ditarik Menteri di tarik sentral ke pusat.

Pasal 37 dalam ayat 1 prinsipnya sama dengan yang lama dan tidak dirubah, tetapi
ayat (2) dikatakan bahwa penempatan tenaga kerja swasta wajib memiliki izin tertulis
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, direvisi dengan mempertegas di ayat (2) bahwa
perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, tidak disebutkan menunjuk
Menteri atau pejabat yang ditunjuk di pemerintah pusat dan lebih lanjut di ayat (3)
dikatakan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud memenuhi norma, standar,
prosedur, dan kriteria yan23i ini dapat disimpulkan adanya penegasan, dan memperjelas
kewenangan Menteri dikurangi dan semua perizinan berusaha ditarik ke pusat tersentral .
.

3. Pasal 42 yang direvisi dikatakan di ayat (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan
oleh Pemerintah Pusat. Ini memperjelas dan mempertegas ketentuan lama yang hanya
mengatakan wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan ini sebenarnya tidak memudahkan Tenaga Kerja Asing masuk ke Indonesia.
Hal ini sesuai dengan penjelasan ayat (1) yang lama dimana penggunaan TKA harus
selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia. Sedangkan di ayat (2)
diatur persis sama dengan ketentuan lama, bahwa pemberi kerja orang perseorangan
dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya di ayat (3) dikatakan ketentuan
ini tidak berlaku bagi:
a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi

yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) ,
kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Ini cukup jelas.
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Ayat (3)a adalah penambahan baru, yang mempertegas pengaturan pelaksanaan ayat 3
diatas tersendiri. Disini pemerintah bertujuan untuk memberikan peluang kemudahan
calon/investor. Namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tetap selektif supaya tidak
kecolongan dalam kenyataannya bukan sebagaimana dimaksudkan undang-undang.
Tentu ini lebih teknis diharapkan benar-benar diteliti oleh instansi dan pejabat yang
ditentukan dengan benar dan pengaturan yang jelas dan tegas.

Ayat (3)b direvisi dipertegas pasal 43 ayat (3) UU No. 13/2003 dan dirinci perwakilan
negara asing hanya dihapus tidak termasuk lagi bagi instansi pemerintah dan badan-
badang internasional. Hal ini tentu sudah dipertimbangkan, khususnya untuk badan-
badan internasional dalam ketentuan terkait dengan ketentuan kerjasama antar negara
dengan asas resiprositas dalam keimigrasian yang saling menguntungkan secara timbal
balik berlaku ketentuan yang sama disemua negara.

Dalam ayat (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi
sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ketentuan ini sama dengan pasal 42 ayat (4)
dan pasal 44 lama, namun dihilangkan kata diatur dengan Keputusan Menteri.
Disini jelas daari awal terlihat bahwa kewenangan pemberian perizinan berusaha
terpusat/sentral di pusat. Tujuannya sudah jelas diuraikan diatas. Harapannya tetap
supaya tidak abu-abu, tetapi diatur jelas dan tegas dengan baik berpihak pada
rakyat/pekerja atau buruh.
Sebenarnya ketentuan jabatan tertentu dan kompetensi sesuai jabatannya adalah sebagai
indikator selektifnya TKA hanya yang ahli dan kompeten yang boleh masuk ke
Indonesia. Tentu ini jika dilihat dari sudut pandang pengusaha/investor asing kurang
menguntungkan, tetapi dari sudut pandang pemerintah ini menunjukkan sikap selektif,
membuka lapangan kerja untuk pekerja Indonesia dan sangat baik dari sudut pandang
pekerja/Serikat Pekerja Indonesia karena syarat ini diharapkan benar-benar memperketat
kesempatan masuknya TKA ke Indonesia dan memberi peluang untuk pekerja Indonesia.

Dalam ayat (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
personalia. Ini sama dengan ketentuan lama.
Dalam ayat (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Jika di kaji ayat 3 - 6 ketentuan baru ini dibanding dengan yang lama terlihat:
a. Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya untuk jabatan tertentu dalam waktu tertentu

dengan pengecualiaan di ayat (3) diatas. Tentu ini berarti TKA untuk pekerjaan
biasa yang biasanya dapat dikerjakan oleh pekerja Indonesia tidak boleh diduduki
tenaga kerja asing. Hal ini berarti memperketat masuknya TKA yang tidak punya
kompetensi khusus (unskill) dan memberikan peluang kerja bagi pekerja Iindonesia.

b. Masalah perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan penetapan kriteria dan
kompetensi yang bisa bekerja di Indonesia diatur pemerintah pusat oleh siapa tidak
tegas/jelas, karena sebelumnya jelas oleh Menteri. Harapannya ini memfilter/
membatasi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, namun dalam teknis masih
berpeluang sebaliknya, sehingga masih ada kesan abu-abu pemerintah pusat itu
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siapa, tidak jelas dan tegas seperti regulasi lama menunjuk Menteri dalam arti
Kementerian Ketenagakerjaan yang membidangi.

4. Ketentuan Pasal 43 dihapus; karena. Dalam ketentuan lama pasal 43 ayat (1) isinya
sama dengan pasal 42 ayat (1) UUCK. Selanjutnya dikatakan dalam ayat (2) lama
dikatakan rencana penggunaan TKA sekurang-kurangnya harus memenuhi keterangan:
a. alasan penggunaan TKA.
b. dijelaskan jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi

perusahaan yang bersangkutan.
c. jangka waktu penggunaan TKA, dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang

dipekerjakan. Ini sudah dihapus karena sudah dimuat dalam pasal revisi pasal 45
ayat (1).

Dalam pasal 43 ayat (1) lama dihapus, karena isinya sama dengan pasal 42 ayat (1) yang
baru yang sudah direvisi. Namun pasal 43 ayat ( 2) dihapus sehingga perusahaan
pengguna TKA sudah tidak diwajibkan lagi untuk menjelaskan alasan penggunaan TKA
dan tidak wajib lagi menyebutkan jabatan dan kedudukan TKA di dalam struktur
organisasi perusahaan yang bersangkutan, sehingga ini sangat berpeluang melonggarkan
masuknya tenaga kerja asing yang tidak harus mengutarakan alasan penggunaannya dan
tidak masalah jika tidak ada di dalam struktur organisasi karena tidak diwajibkan. Tentu
ini bisa saja disalah gunakan dengan penafsiran sendiri yang keliru oleh pemberi kerja
TKA yang akhirnya ini akan merugikan tenaga kerja Indonesia yang sebenarnya mampu
mengerjakannya atau pekerjaan biasa yang tidak menuntut keahlian di kerjakan oleh
TKA. Hal ini memperkecil kesempatan peluang lowongan kerja Indonesia. Ini bukan
menciptakan atau membuka peluang kerja tetapi malah menutup/hapus, dan tidak
konsisten dengan pengaturan sebelumnya, tetapi terlihat bertentangan.

5. Pasal 44 dihapus, karena isinya sudah diatur dalam revisi pasal 42, 43 & 45.

6. Pasal 45 direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping
tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian
dari tenaga kerja asing;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan

c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya
berakhir.

Ketentuan ayat (1) a & b adalah sama dengan ketentuan lama, sedangkan ayat (1) c
adalah penegasan jelas selesai masa kerjanya harus dipulangkan, tentu harapannya
sesuai dengan ketentuan ayat (1) b digantikan langsung oleh tenaga kerja Indonesia
yang sudah mendampingi dan sudah alih teknologi/keahlian dan TKA dimaksud
benar-benar di pulangkan ke negaranya.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku
bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.
Ayat ini tidak dengan tegas menentukan jabatan direksi atau komisaris sebagaimana
ketentuan lama, sehingga kata jabatan tertentu ini bisa menjadi abu-abu disalah
gunakan pengusaha untuk menganulir ayat 1a & 1b tidak hanya untuk direksi dan
komisaris. Harapannya tentu dalam pengaturan lebih lanjut dan penerapannya tidak
tidak menyimpang dari roh undang-undang ini dan merugikan pekerja Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 46 dihapus, karena isinya sudah diatur di dalam revisi pasal 42 ayat 5
dan 6.

8. Ketentuan Pasal 47 isinya sama dengan ketentuan yang baru.

9. Ketentuan Pasal 48 dihapus karena sudah diatur sama di dalam revisi pasal 45 ayat (1) c.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai
penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebelumnya
bunyinya ketentuan mengenai penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.
Di dalam revisi perubahan ini isinya dipotong hanya bicara TKA selanjutnya kata serta
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan
Keputusan Presiden di buang/dihapus. Harapananya ini tidak ditafsirkan secara parsial,
tetapi tidak dipisahkan dengan ketentuan pasal 45 yang sudah diatur diatas dengan jelas.

11. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan

jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan pasal 56 lama hanya ayat 1 & 2; penambahan ayat 3 tersirat bahwa waktu
dalam perjanjian kerja diserahkan kepada pengusaha dan pekerja/buruh. Disini tidak
ditegaskan batas waktunya, sebagaimana di dalam undang-undang lama jelas.
Penyerahan waktu perjanjian kerja kepada para pihak adalah sangat rentan untuk
pekerja/buruh untuk bernegosiasi sesuai dengan ketentuan, sehingga akan diserahkan ke
pada pemberi kerja dan pekerja ikut saja walaupun sebenarnya belum tentu sesuai aturan.
Disini pekerja sangat dirugikan, karena perjanjian kerja waktu tertentu tersebut bisa
lebih dari 3 (tiga) tahun dan selesainya pekerjaan tertentu itu juga bisa lebih dari 3 (tiga)
tahun, dalam hal ini status pekerja masih dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

12. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
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(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan
bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya,
maka yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.

Dalam ketentuan lama terdiri dari 3 (tiga) ayat; ayat 1 tetap sama ayat 2 hilang dan ayat
3 sama. Ayat 2 ketentuan lama yang dihilangkan berbunyi “ perjanjian kerja
untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu
tertentu”.
Makna ayat 2 lama ini adalah jelas melindungi pekerja/buruh dan memastikan supaya
pemberi kerja tidak abu-abu di dalam menafsirkan pasal ini dan tidak main-main, tetapi
dengan tegas ada akibat hukum otomatis yang pasti mengikatnya. Dengan
dihapuskannya ayat ini adalah kebaikannya bagi pemberi kerja dan kemenangan dalam
negosiasi aturan supaya tidak mengikat pemberi kerja. Ini terindikasi untuk memberi
peluang kepada pemberi kerja boleh membuat perjanjian kerja secara tidak tertulis dan
supaya siapapun yang membaca aturan baru itu tidak akan menyalahkan pemberi kerja
jika tidak membuat secara tertulis. Ini kehebatan/kesuksesan Asosiasi/Pengusaha untuk
bernegosiasi/lobi menghilangkan ayat 2 ini dari ketentuan Undang-undang baru. Tentu
disisi lain ini akan sangat berpeluang merugikan buat pekerja/buruh. Disini sangat jelas
pemerintah terlihat berpihak kepada pemberi kerja sangat longga dan tidak netral
apalagi berpihak kepada pekerja. Hal seperti inilah yang diperjuangkan pekerja di dalam
demo mulai sejak RUU sampai disahkannya UUCK.

13. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 (1) Perjanjian
kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
(2) dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masa percobaan kerja yang dipersyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja
tetap dihitung.
Ketentuan ini sama dengan ketentuan lama, yang berbeda hanya kata terakhir di ayat 2
yaitu “dan masa kerja dihitung”. Kata terakhir ini seolah-olah menguntungkan atau
lebih baik buat pekerja; tetapi tersirat/terkesan undang-undang ini abu-abu dan tidak
dengan tegas mengatakan bahwa perjanjian kerjanya berubah menjadi perjanjian kerja
waktu tidak tertentu, sebagaimana bahasa pasal 57 ayat 2 yang lama tegas dan jelas
akibat hukumnya, jadi perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tetap, dan) salah satu
akibatnya dihitung masa kerja.

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu

yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu

lama;
c. pekerjaan yang bersifat musiman;
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d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan,
jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan lama terdiri dari 8 ayat dan dalam ketentuan yang direvisi menjadi 4
ayat. Ayat 4 ketentuan revisi baru memangkas ayat 5 s/d 8 dan membuatnya menjadi
tidak tegas dalam undang-undang dan terkesan abu-abu khususnya menyangkut waktu
atau lamanya perjanjian kerja dengan ketentuan pembaharuan dan proses perpanjangan
serta batas maksimal perjanjian kerja waktu tertentu yang maksimal hanya 3 (tiga) tahun
dihapus/ditiadakan dan sanksi tegas jika melanggar tenggak waktu dan proses
dihilangkan di pembaharuan undang-undang ini yang membuat peluang pemberi kerja
untuk bertindak merugikan pekerja/buruh. Ini baik bagi pemberi kerja dan tidak baik
buat pekerja, dan disini terlihat pemerintah lebih berpihak kepada pemberi kerja. Pasal
ini jelas lebih buruk dari yang lama.

Dalam ayat 1 (b) ketentuan lama dengan tegas dibatasi waktunya paling lama 3 (tiga)
tahun. Sekarang setelah direvisi dibuat bahasa abu-abu dengan kata “tidak terlalu
lama”. Dalam ketentuan lama sebenarya masih ada kata lanjutan tidak terlalu lama dan
paling lama 3 (tiga) tahun. Dihilangkannya kata berikutnya bukan kebetulan atau lupa,
tetapi jelas indikasinya dan tujuan jangka panjangnya yang akan menguntungkan
pemberi kerja dan merugikan pekerja. Dalam kondisi ini jelas pemerintah berpihak pada
pemberi kerja dengan menghilangkan ketentuan yang baik buat pekerja. Ayat pasal ini
tidak memenuhi jiwa/filosofi pembentukan/revisi suatu undang-undang karena isinya
lebih rendah dari yang lama, bukan lebih baik.
Ukuran waktu dengan narasi kata tidak terlalu lama ini bisa ditafsirkan berbeda-beda
sesuai dengan kemauan si penafsir/pelaku, karena ukuran lama itu relatif, contoh bisa
satu tahun, 5 (lima) tahun tidak terlalu lama jika dibantingkan dengan tingkat ukuran
yang diberikan 10 tahun dan 10 tahun itu tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan
20 tahun dan seterusnya.

15. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja/buruh meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
atau
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e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak
atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha
dapat mengakhiri perjanjian.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-
hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Dalam pasal ini yang ditambah ayat (1)c berakhirnya perjanjian kerja karena selesainya
suatu pekerjaan tertentu. Ini sebenarnya kalau jujur dan tidak ada indikasi lain para
perumus revisi ini jika ingin tegas perlu dipertegas isi pasal ini dan tidak abu-abu
dinyatakan untuk perjanjian kerja waktu tertentu, misalnya pekerjaan musiman,
contohnya perjanjian kerja tukang pikul barang di asrama haji akan berakhir jika musim
haji sudah selesai dan lain-lain. Namun disini jelas terindikasi kuat bukan itu maksudnya
tetapi hal yang lain terkait dengan lamanya perjanjian kerja waktu tertentu. Jika tidak
demikian tentu akan dengan tegas ditentukan, bukan terkesan tersirat abu-abu.

Dalam ayat (4) pasal ini memenggal ketentuan lama dihilangkan kata-kata akhirnya
“setelah merundingkan dengan pekerja/buruh”. Revisi ayat ini jelas pengakhiran
hubungan kerja itu dengan ahli waris adalah secara sepihak dan tidak diciptakan
pengakhiran musyawarah/berunding yang baik. Ayat ini tidak membuat suatu
penyelesaian yang baik dan tuntas. Terlihat jelas ini menguntungkan pemberi kerja dan
keberpihakan pemerintah disisi lain pekerja diposisikan untuk bisa memahami dan
menerima apa adanya keputusan ahli waris pemberi kerja, tanpa ada hak untuk
berunding/musyawarah. Ketentuan lama perancang undang-undang membuat dengan
tegas bahwa pengakhiran hubungan kerja tersebut harus dirundingkan dengan
pekerja/buruh, karena dengan berakhirnya hubungan kerja karena pengusaha meninggal
dunia bukan berarti membuat pewaris dapat dengan serta merta memutuskan hubungan
kerja dengan pekerja/buruh tanpa memperhatikan masih ada hak-hak pekerja/buruh
yang harus diselesaikan, untuk itu perlu dirundingkan/bicarakan. Dengan
dihilangkannya kata akhir di ayat tersebut, maka secara sepihak ahli waris dapat
bertindak merugikan pekerja/buruh.

16. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A berbunyi:
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang
kompensasi kepada pekerja/buruh.

(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/
buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan Peraturan Peme-
rintah.

Pasal 61A mengindikasikan memberikan kompensasi pada akhir Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu yang sebelumnya belum pernah diatur dan kondisinya berbeda dengan
pasal 62 lama, pemberian kompensasi karena salah satu pihak ingkar janji.
Ayat (2) mengindikasikan ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu bukan yang
tertentu atau kontrak. Sehingga ayat ini menjadi rancu dan rentan disalah gunakan
pengusaha/pemberi kerja. Disini terindikasi ada sesuatu hal yang dibuat abu-abu,
seolah-olah baik untuk buruh/pekerja tetapi tidak dapat disangkal tidak diatur dengan
tegas berpeluang disalah gunakan. Harapannya di dalam Peraturan Pemerintah yang
akan diterbitkan kemudian jelas ketentuannya dan tidak merugikan pekerja/buruh.
Pasal 61A ayat (1) merupakan hal terbaik buat pekerja dan terlihat keberhasilan serikat
pekerja dan pemerintah terlihat berpihak pekerja.

17. Ketentuan Pasal 64 dihapus. Ini mengenai outsourcing (alih daya) pihak pekerja/buruh
merasa lega sementara dan pemberi kerja di kalahkan seolah-olah, dimana ayat ini dari
sejak lama dipertahankan dan pekerja/Serikat Pekerja berjuang terus demo untuk
menghapusnya.Tetapi jika disimak lebih lanjut pasal-opasal berikutnya masih tetap ada
outsdourcing/alih daya.

18. Ketentuan Pasal 65 dihapus. Pasal ini adalah lanjutan dari pasal 64 semua inti ayatnya
dihapus termasuk sanksinya bagi pelanggaran ketentuan outsourcing.

19. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang

dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik
perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(2) Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta
perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi
pekerja/ buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek
pekerjaannya tetap ada.

(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum
dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64 sebagai induk ketentuan perusahaan alih daya Outsorcing) telah dihapus,
namun rohnya masih muncul di pasal 66 yang direvisi masih menyatakan adanya
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perusahaan alih daya, dan dalam pasal revisi yang baru ini tidak disebutkan lagi dirinci
jenisnya seperti di dalam pasal 65 yang lama apa saja yang kemungkinan bisa
dikerjakan oleh pekerja alih daya. Dengan demikian sangat berpeluang untuk semua
jenis pekerjaan. Jika ingin tetap jelas dan tegas dan ada keberpihakan kepada pekerja
/buruh seharusnya menyebutkan di pasal ini pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan dan
jika melanggar disertai dengan sanksi yang tegas sebagaimana dalam ketentuan lama.
Ketentuan yang jelas dan tegas dihapus, sehingga pemberi kerja dengan leluasi
membuat sebagaimana maunya saja, dalam arti menyimpang dari ketentuan lama yang
selama ini menjadi masalah buat pekerja/serikat pekerja. Disini jelas pemberi kerja
diuntungkan sebaliknya pekerja/serikat pekerja dirugikan/diabaikan dan pemerintah
terlihat keberpihakannya.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang dapat kita lihat disini adalah:
a. Ayat (3) kita lihat bagaimana pemerintah mendorong UKM boleh berkembang

tanpa harus mengikuti jam kerja yang umumnya karena kondisi pekerjaannya
berbeda atau unik atau tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang berbadan
hukum menengah keatas.

b. Ayat 4 dan 5 dalam pengaturan jam kerja disini, harapannya tidak disalah tafsirkan
nanti di dalam pelaskanaannya akibatnya bisa pekerja dirugikan.

c. Ayat 5 tadinya pengaturan yang lama cukup dengan Keputusan Menteri, sekarang
disentralisasi lewat Peraturan Presiden. Hal ini bisa dipandang sebagai kemunduran
dan kewenangan Menteri dikurangi, tapi disisi lain bisa memudahkan tersentral.

22. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1
(satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
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(4) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang dapat kita lihat disini adalah:
a. Ayat 2b semula/ketentuan lama menetapkan lembur paling lama 3 jam/hari dan 14

jam/minggu. Dengan merubah menjadi 4/hari dan 18/ minggu, terlihat pemerintah
kurang memperhatikan keberlanjutan kesehatan pekerja yang akhirnya bisa diforsis
tiap hari lembur 4 jam dapat mengakibatkan penurunan kesehatan dalam jangka
panjang. Karena ada perusahaan-perusahaan tertentu berupaya mengoptimalisasi
jam kerja/hari dan saat-saat terttentu dirumahkan/liburkan dengan pengurangan
berbagai hak pekerja. Tentu dari segi perlindungan kerja ini menurun.

c. Ayat 5 pengaturan lebih lanjuut tentang waktu kerja yang lama menetapkan cukup
dengan Keputusan Menteri, sekarang dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sama
dengan ulasan kami diatas.

23. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat; dan cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan

kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4
(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada

pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Prinsipnya peraturan ini hanya penegasan dan tidak ada perubahan isi/makna mendasar.

24. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya

mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. upah minimum; b. struktur dan skala upah; c. upah kerja lembur;
d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan
tertentu;

e. bentuk dan cara pembayaran upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Dalam ketentuan lama ayat 3 sampai dengan a s/ d k menyangkut denda jika gaji
terlambat bayar dan yang lainnya disimpulkan dengan kata ayat 4, dimana
pengaturannya cukup dengan Keputusan Menteri sekarang harus dengan Peraturan
pemerintah. Hal ini sama dengan bahasan dan ulasan kajian diatas.

25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal yakni, Pasal 88A, Pasal 88B,
Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88A
(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara

pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.
(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang

sama nilainya.
(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal
demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan baru ini dan secara khusus ayat 5 penegasan sanksi jika upah yang diberikan
perusahaan/disepakati dalam perjanjian kerja lebih kecil dari ketentuan peraturan
perundangan, maka yang berlaku adalah sesuai ketentuan perundangan. Ini hal yang
menguntungkan atau baik untuk pekerja tetap dimuat. Disini Pemerintah berperan serta
melindungi pekerja dengan baik lewat sanksi tegas bagi pemberi kerja yang nakal atau
tidak mematuhi peraturan. Namun untuk pelaksanaan ini perlu pegawai pengawas
melaksanakan tugasnya dengan baik

Pasal 88B
(1) Upah ditetapkan berdasarkan:

a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan
hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ini ketentuan baru, diharapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur aplikasinya nanti
ada keberpihan dan perlindungan bagi pekerja sebagai pihak yang perlu dilindungi.

Pasal 88C
(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
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(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi
daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih
tinggi dari upah minimum provinsi.

(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini adalah merupakan salah satu penegasan dari pasal 89 lama, namun di
ketetuan baru ini tidak dijelaskan adanya upah minimum sektoral. Harapkannya nanti di
dalam Peraturan Pemerintah dimuat dengan jelas dan tuntas sebagaimana kajian diatas.

Pasal 88D
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2)

dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dengan

Peraturan Pemerintah.
Ketentuan ini hanya penegasan di dalam beberapa materi pasal 88 dan pasal 89. Tetapi
ayat (3) diharapkannya nanti di dalam Peraturan Pemerintah dimuat dengan jelas dan
tuntas sebagaimana uraian kajian diatas.

Pasal 88E
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2)

berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Ketentuan ini hanya mempertegas bahwa pekerja yang masih kurang dari 1 (satu) tahun,
namun ini menurut/kurang baik bagi pekerja yang baru jika dibandingkan dengan
ketentuan lama yang mengatakan upah terendah diperusahaan itu minimum -
UMR/UMP. Jika karyawan yang belum 1 tahun gajinya ternyata kurang dari ketentuan
sudah tidak wajib bagi pemberikan kerjanya untuk menyesuaikan atau menaikkan
gaji/upahnya.

26. Ketentuan Pasal 89 dan 27. Pasal 90 dihapus.

28. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 90A dan Pasal 90B
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90A Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pe -

ngusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.
Ketentuan ini hanyalah penegasan peraturan yang ada dan yang sudah diuraikan idatas.

Pasal 90B
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(1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan
ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

(2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan.

(3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data
yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini jelas pemerintah mau mendorong tumbuhnya Usaha Mikro dan Kecil.
Pemerintah mengharapkan masalah penggajian pekerjanya tidak terlalu memberatkan
Usaha Mikro dan Kecil karena gaji besar. Namun tetap ada acuan di ayat 3 diharapkan
pekerja/buruh paling tidak terlalu jauh dari upah/gaji pekerja tetap diperusahaan,
misalnya hanya 75% atau ketentuan yang lainnya atau biaya hidup di tempat usaha itu.

27. Ketentuan Pasal 91 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 92
(1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan

upah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dengan Peraturan

Pemerintah.
Ketentuan pasal ini mewajibkan pemberi kerja menyusun stuktur upah dan skala upah
yang pengaturannya oleh Peraturan Presiden, sedangkan dalam ketentuan lama tidak
diwajibkan, dan pengaturannya cukup dengan Keputusan Menteri. Ketentuan ini
konsisten sentralisasi kewenangan di pusat/Presiden dan kewenangan Menteri semakin
diperkecil untuk keseragaman atau keserdehaan pengaturan, dengan tetap pekerja/buruh
dilindungi dan jelas skala upah tersebut.

31. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 92A sehingga
berbunyi sebagai berikut: Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Pasal sisipan 92A isinya persis sama dengan pasal 92 ayat (2). Sebenarnya tidak ada
urgensinya dimuat jadi sisipan pasal. Tetapi jelas ada maksud lain, paling tidak tegas
dan jelas tidak ada wajib meninjau setiap tahun atau setiap dua tahun sekali. Tentu ini
sangat menguntungkan buat pemberi kerja dan kurang baik buat pekerja/buruh.

32. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94 Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap,
besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah
pokok dan tunjangan tetap.
Perubahan pasal 94 ini pada prinsinya tidak urgen karena isinya sama dengan yang lama,
dan tidak ada terlihat urgensinya khusus untuk dirubah, hanya mungkin ada teersirat.
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33. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh
pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan
pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.

(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan
pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan
kebendaan.

Perubahan pasal ini jelas-jelas sangat merugikan posisi pekerja dan penurunan sangat
kurang baik dari ketentuan lama pasal 95 yang melindungi pekerja, dimana diatur:
a. ayat (2) keterlambatan pembayaran upah oleh pemberi kerja dikenakan denda.
b. ayat (3) besaran denda atas keterlambatan upah diatur pemerintah dan
c. ayat (4) jika perusahaan pailit, maka upah dan hak-hak pekerja lainya di dahulukan,

tanpa ada pengecualiaan dari kreditur lain termasuk kreditur hak jaminankebendaan.

34. Ketentuan Pasal 96 dihapus, sebelumnya diatur kadaluarsa tuntutan pekerja atas upah
selama 2 (dua) tahun. Sekarang tidak ada ditentukan kadaluarsanya. Dengan demikian
ini lebih baik buat pekerja/buruh dan kurang menguntungkan bagi pemberi kerja, yang
sewaktu-waktu pekerjanya yang sudah lama berhenti bisa menuntut terkait upahnya
duhulu saat bekerja dan keluar dengan bermasalah daari perusahaan.

35. Ketentuan Pasal 97 dihapus, karena pengaturan upah sudah diatur diatas dan hal upah
minimum, Jadih karena sudah dimuat sebelum pasal ini, akhirnya dihapus.

36. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam perumusan

kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan
pengupahan.

(2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, pakar dan akademisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan,
tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja
dewan pengupahan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal revisi ini prinsipnya sama dengan isi yang lama hanya di dalam ayat
ketiga masalah pembentukan, pengangkatan hingga pemberehentian Dewan
Pengupahan sebelumnya hanya dengan Keputusan Presiden, sekarang dengan Peraturan
Pemerintah. Tetapi hal ini prinsipnya kewenangan tersebut tetap di Pusat.

37. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus

mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud dan

alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh.
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(3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja
maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui
perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh.

(4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui
tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ketentuan revisi pasal 151 ini intinya sama dengan yang lama, hanya sedikit berubah di
ayat (4) jika PHK tidak mendapat persetujuan penyelesaiannya lewat mekanisme
penyelesaian peselisihan hubungan industrial, Hal ini intinya sama dengan yang lama
disebutkan melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dalam hal ini sama dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

38. Di antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 151A sehingga
berbunyi sebagai berikut: Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat
(2) tidak perlu dilakukan oleh Pengusaha dalam hal:
a. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
b. pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai perjanjian kerja

waktu tertentu;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.
Ketentuan pasal sisipan ini sebenarnya hanya penegasan saja, dan tidak begitu
berdampak atau merugikan bagi pekerja/buruh maupun bagi pengusaha tidak
berdampak menguntungkan. Jadi sebenarnya pasal ini tidak begitu penting/efektif.

39. Ketentuan Pasal 152 dihapus, karena isinya sudah tercermin di pasal 151, hanya saja
tidak diatur lagi tentang lock out, mogok dan proses penyelesaian PHK sesuai ketentuan.

40 Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh

dengan alasan:
a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu

tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. menikah;
e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh

lainnya di dalam satu perusahaan;
g. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/ serikat buruh,

pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam
kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama;
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h. mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan
pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena
hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh yang bersangkutan.

40. Ketentuan Pasal 154 dihapus, Ketentuan ini prinsipnya sama dengan isi pasal 153 yang
lama. Jadi ini hanya penegasannya saja. Dalam hal ini tidak ada yang perlu merasa
dirugikan atau diuntungkan.

42. Di antara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 154A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau
pemisahan perusahaan;

b. perusahaan melakukan efisiensi;
c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;
d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur).
e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
f. perusahaan pailit;
g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;
h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
i. pekerja/buruh mangkir;
j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;
l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan
kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua
belas) bulan;

m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
n. pekerja/buruh meninggal dunia.

(2) Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemutusan hubungan
kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini merupakan penegasan saja, belum tegas siapa yang
diuntungkan/dirugikan. Diharapkan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
ada berpihak atau melindungi pekerja/buruh. Setidaknya tidak terlalu merugikan pekerja,
atau tidak lebih rendah kualitasnya dari ketentuan yang lama.

43. Ketentuan Pasal 155 dihapus. Karena sudah diatur di dalam pasal 157A
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44. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang

pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai
ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua)

bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)

bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)

bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)

bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)

bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)

bulan upah;
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8

(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
banyak sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)

bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3

(tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,

4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)

tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)

tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh

satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh

empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana

pekerja/buruh diterima bekerja;
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini prinsipnya sama dengan pasal 156 yang lama. Yang dihapus/dihilangkan
adalah pal 156 ayat (4) yaitu ditiadakannya/dihapus penggantian hak atas perumahan
dan pengobatan dan perawatan. Tentu ini sangat merugikan pekerja/buruh dan sangat
menguntungkan pemberi kerja. Dan ini salah satu bukti keberhasilan pengusaha/
Asosiasi pengusaha di dalam bernegosiasi melobi para perumus ketentuan dan
pemerintah. Sama halnya dengan hal alain diatas, tindak lanjut ayat (5) pengaturan
teknis lainnya akan disentralkan di Pusat melalui Peraturan Pemerintah.

45. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan

uang penghargaan masa kerja, terdiri atas:
a. upah pokok;
b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian,
upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikali upah sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah
sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

(4) Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari
upah minimum maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah
minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan.

Prinsipnya revisi pasal ini sama dengan yang lama, hanya ada perubahan dan lebih baik
dari yang lama yaitu di ayat (4) ditegaskan bahwa perhitungan pesangon itu minimum
sama dengan upah minimum yang berlaku di domisili perusahaan. Hal ini merupakan
hal yang baik buat pekerja khususnya yang paling bawah yang sering kali diperlakukan
upahnya sangat kecil bahkan jauh dari upah minimum di wilayah perusahaan berada.
Disini terlihat ada keberpihakan pemerintah melindungi pekerja/buruh paling bawah
yang berpenghasilan terendah yang diberhentikan pemberi kerja.

46. Di antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 157A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
(1) Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan

pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
(2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang

dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak
lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai
dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai
tingkatannya.

Ketentuan pasal ini intinya sama dengan pasal 55 ketentuan lama.

47. Ketentuan Pasal 158 dihapus. Karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi
sebelumnya membatalkan/menghapus ketentuan pasal ini
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48. Ketentuan Pasal 159 dihapus. Karena pasal ini terkait langsung dengan pasal pasal 158.

49. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan

tindak pidana maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib
memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50% (lima puluh perseratus) dari

upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam)

bulan terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh

yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana
mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak
bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ketentuan pasal ini prinsipnya tidak ada bedanya denganketentuan lama, hanya
menegaskan dan tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam hal ini.

49. Ketentuan Pasal 161 dihapus, sampai dengan ketentuan Pasal 172 dihapus.

50. Ketentuan Pasal 184 dihapus, dan ketentuan Pasal 185 diubah, sehingga berbunyi sbb:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2),

Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat
(2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit 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 dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Yang dapat dicatat dalam pasal ini adalah:
a. Dari sanksi pasal 184 dihapus pasal 167 ayat (5) sanksi bagi pemberi kerja yang

tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program pensiun, saat pekerjanya pensiun
tidak memberikan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan satu kali ketenetuan
pasal 156 ayat 3 dan ayat (4) dengan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp.
200.000.000,- dan paling banyak Rp. 500.000.000,-

b. Untuk ayat (2) ketentuan revisi/perubahan pasal 184 dan 185 tetap sebagai tindak
pidana kejahatan sama hanya pasal 184 sudah menghapus pasal 167 ayat (5) . Tentu
ini menguntungkan bagi emberi kerja dan kerugian bagi pekerja/buruh. Disini
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kurang telrihat keberpihakan pemerintah di dalam memberikan perlindungan
pekerja.

64. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

atau ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, atau Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh 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
pelanggaran.

Ketentuan pasal ini hanya mengulang yang lama dan tidak ada perubahan.
65. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1),
Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1),
ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144, dikenakan sanksi pidana
kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

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

Yang perlu dicatat dalam revisi/perubahan pasal ini adalah:
a. Dalam pasal pasal 37 ayat (2) dihapus. Isi pasal 27 ayat (2) lama tidak dihapus

sanksi atas pelanggarannya pidana kurungan sedikitnya satu bulan dan paling lama
12 bulan dan/atau denda sedikitnya Rp. 10.000.000,- dan paling sedikit Rp.
100.000.000,- tetapi pengaturan sanksinya di dalam pasal 187 dihapus, tetapi ada
dimuat di pasal 190 UUCK, dimana sanksinya hanya sanksi administrasi yang
diserahkan kepada pemerintah pusat atau daerah. Sanksi ini lebih ringan dan lebih
mengendorken ketentuan dan kemudahan buat pemberi kerja

b. Dalam pasal yang dikenakan sanksi ini pasal 44 ayat (1) sudah dihapus/tidak ada,
walaupun undang-undangnya belum dihapus dari ketentuan lama, walaupun
dilanggar tidak memenuhi kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan
standar kompetensi yang berlaku untuk penempatan tenaga kerja asingi, dan di
pasal-pasal lain juga tidak ada diatur sanksinya. Ini sanag memudahkan pemberi
kerja tanpa harus memikirkan sanksi boleh melanggar.

66. Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),

Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114
atau Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

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

Ketentuan ini prinsipnya sama dengan yang lama hanya perbedaannya masalah sanksi
atas pelanggaran kewajiban perizinan dihapus dalam pasal 188 dan diatur dalam pasal



25

190 dimana sanksinya hanya sanksi administrasi saja, dan akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

67. Ketentuan Pasal 190 diubah, sehingga Pasal 190 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemerintah mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25,
Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A,
Pasal 66 ayat (4), Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160
ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dapat dicatat dalam sanksi pasal ini adalah:
a. Pelanggaran pasl 45 perusahaan yang tidak menyertakan tenaga kerja Indonesia

sebagai pendamping tenaga asing tgetap diberikan anksi administrasi saja.
b. Ketentuan revisi/perubahan pasal 61A pekerja yang tidak memberikan uang

kompensasi saat perjanjian kerja berakhir hanya dikenakan sanksi administrasi,
sama halnya dengan pasal 66A perusahaan alih daya yang tidak membuat perjanjian
tertulis (PKWT/PKWTT) sanksinya juga hanya sanjsiu adminstrasi,

c. Sanksi di dalam ketentuan ayat 2 sudah dirinci 8 (delapan) tingkatan yang terakhir
pencabutan izin berusaha, nantinya menurut ketentuan yang baru ini akan diatur
oleh Peraturan Pemerintah, tetapi di dalam pasal 45 UUCK dirinci menjadi 4
(empat) tahap yaitu:
1) Teguran tertulis,
2) Pengehentian sementara kegiatan,
3) Denda adminstrasi, dan/atau
4) Pencabutan perizinan berusaha

68. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 191A sehingga
berbunyi sebagai berikut: Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:
a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku yaitu upah minimum yang telah

ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan.

b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang
ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau
menurunkan upah.

Dari uraian ini jelas bahwa pasal 191 dan pasal 192 tidak dihapus, dalam arti tetap
berlaku, hanya penambahan disisipkan pasal 191A.

Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1 Pemerintah dalam Undang-undang Cipta kerja ini berupaya untuk menciptakan

lapangan kerja dengan cara:
a) Memberikan berbagai kemudahan bagi calon investor/investor,
b) Mengurangi bahkan menghilangkan berbagai beban atau kemungkinan beban

finansial bagi calon/investor khususnya terkait dengan beban pekerja/buruh.
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c) Diaturnya tersendiri buat usaha kecil dan mikro dengan berbagai kebijakan
kemudahan khsusnya bidang ketenagakerjaan melalui upah yang lebih kecil dan
fasilitas perlindungan kerja yang lebih minim dibandingkan dengan perusahaan lain
pada umumnya.

d) Dlam pengaturan kewenangan terlihat semakin minim di daerah dan Menteri juga
semakin dikurangi dan terlihat lebih sentralistik di dalam pembuatan Peraturan
teknisnya, yang dahulu cukup banyak selesaikan/tangani ditingkat Menteri,
sekarang semua ditarik ke pusat menjadi Peraturan pemerintah atau Keputusan
Presiden. Terlihat disini kewenangan Menteri semakin berkurang dan kewenangan
penuh di pusat/Presiden. Apakah ini memudahkan atau menyederhanakan dan
menguntungkan siapa nanti masih penuh tanda tanya.

2. Bagi Pengusaha diberikan berbagai kemudahan antara lain:
a. Hal-hal yang yang dianggap membebani pemberi kerja/pengusaha khususnya

terkait upah dan jaminan perlindungan pekerja/buruh lainnya dikurangi bahkan
sangat banyak yang dihapus,

b. Masalah administrasi/perizinan sangat disederhanakan, bahkan banyak yang
ditiadakan dan sanksi administrasi banyak ynag dikurangi bahkan dihilangkan.
Dimana ketentuan tersebut sangat banyak terkait dengan perlindungan pekerja/b
uruh.

c. Sanksi pidana banyak yang dikurangi bahkan dihilangkan. Hal ini juga sebenarnya
sanagt terkait dengan perlindungan pekerja/buruh.

3. Bagi pekerja/buruh jika dilihat secara menyeluruh Undang-undang Cipta Kerja lebih
buruk dari ketentuan undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Karena hak-hak pekerja dan perlindungan pekerja/buruh banyak yang dikurangi bahkan
dihilangkan. Akhirnya terlihat/terkesan pemerintah secara umum berpihak kepada
pemberi kerja, invesor/pengusaha. Hal ini terlihat dari:
a. Banyak pasal-pasal ketentuan yang lama yang dihilangkan/dihapus, dimana isinya

pada umumnya memuat hak-hak dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Disini
terlihat jelas pemberi kerja, pengusaha atau investor yang sangat dilindungi dan
diuntungkan. Kondisi ini menunjukkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) sangat berpihak pada pemberi kerja dan mengurangi bahkan menghilangkan
berbagai macam hak-hak normatif pekerja/buruh yang sudah ada selama ini,
Apakah ini yang dimaksud dengan menciptakan lapangan kerja dengan mengurangi
atau menghilangkan hak-hak dan perlindungan pekerja/buruh?

b. Wakil pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh tak berdaya melobi pemerintah dan
DPR untuk mempertahankan hal-hal yang baik bagi pekerja/buruh selama ini yang
sudah didapat/diterima melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

c. Kewenangan Menteri di dalam membuat peraturan atau keputusan dihapus dan
ditarik ke pusat menjadi Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Terlihat
kentalnya sentralisasi regulasi teknisnya. Disini sangat rentan untuk terlalu
menguntungkan pemberi kerja kurang melindungi pekerja dan hak-hak pekerja
semakin berkurang, mengingat dalam materi undang-undangnya sudah banyak
terlihat demikian. Tinggal pekerja/buruh berharap, berdoa keberuntungan
diperhatikan.
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Saran
Berdasarkan hasil kajian dan uraian laporan kajian ini dengan kesimpulan diatas
disampaikan saran sebagai berikut:
1. Mengingat bahwa naskah undang-undang ini sudah jelas banyak menganulir bahkan

menghilangkan hak-hak pekerja dengan perlindungannya, maka diharapkan ketentuan
yang abu-abu di dalam undang-undang diharapkan di dalamPeraturan Pemerintah dapat
lebih jelas terlihat masih ada keberpihakan pemerintah kepada pekerja/buruh.

2. Dengan semakin banyaknya pengaturan teknis ditarik ke pusat/Presiden, diharapakan di
lingkaran Presiden yang akan menyiapkan Peraturan Pemerintah dilibatkan orang-orang
yang kopeten dan independen dari keberpihakan terhadap para pelaku proses produksi
barang dan jasa (pemerintah, pemberi kerja/pengusaha & Serikat Pekerja) yang
memahami masalah ketenagakerjaan secara komprehensip sehingga dapat memberikan
masukan yang baik dan obyektif di dalam penyusunan Peraturan Pemerintah.

3. Perlunya sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja ini dengan Peraturan Pelaksanaannya
dengan baik kepada semua yang terkait dimulai dari tingkat pusat Personel/staf
Kementerian Ketenagakerjaan, dengan Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota,
Pemberi Kerja dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dengan perwakilan dari masing-masing pengurus Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di tingkat pusat dan tidak boleh hanya diwakili satu atau dua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat nasional, tetapi lelbih dari itu dengan
pertimbangan melihat organisasi mana yang mempunyai populasi jumlah anggota yang
banyak/besar, bukan hanya berdasarkan pengurus yang banyak berkoar-koar.
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