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Sumiah, 26 tahun, dari Mojokerto, telah bekerja sebagai buruh tetap di sebuah pabrik 
mebel di Jawa Timur selama lebih dari delapan tahun, hingga tahun lalu sebelum statusnya 
diubah menjadi ‘buruh kontrak’ bersama dengan lebih dari 200 buruh lainnya. Apa 
pasalnya? Boss pabrik mengatakan bahwa pabrik harus fleksibel dalam proses 
produksinya sehingga pemodalnya tidak lari. Apa bedanya perubahan status itu bagi 
Sumiah? Sekilas tak ada, karena buruh adalah buruh. Namun, sebenarnya banyak sekali 
perbedaan yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun.  
 
Sebagai buruh kontrak, Sumiah tidak akan lagi pernah menerima ‘uang lembur’, ‘cuti 
haid’ atau diikutkan dalam JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) –semua yang 
diterimanya ketika menjadi buruh tetap. Bahkan, jika dikeluarkan dari pekerjaannya, 
tak akan ia diberi pesangon tiga-bulan, karena dia memang tak akan pernah bisa dipecat 
–si boss hanya perlu untuk tidak memperpanjang kontrak mingguannya. Kini, setiap Senin 
pagi, bersama puluhan, bahkan kadang ratusan kawan-kawannya sesama buruh, Sumiah 
harus berdesakan di depan papan pengumuman dekat gerbang pabrik, melihat apakah 
namanya ada dalam yang berisi daftar pekerja yang dipekerjakan dalam minggu itu. 
 

(Seperti dikisahkan oleh Sumiah, Sidoarjo, Agustus 2003) 
 
 

*** 
 
 
Kisah Sumiah adalah sepenggal kisah getir perburuhan kita. Makin getir, karena ia tak punya pilihan 
lain mengingat pengangguran yang begitu masif. Di negeri ini, pengganguran terbuka maupun 
terselubung sampai tahun 2002 mencapai 42 juta orang3. Jumlah tersebut bertambah di tahun 2003 
ini sebanyak 2 juta orang. Sementara dari data BPS diketahui bahwa jumlah pengganguran di Jawa 
Timur tahun 2000 adalah 964.099 orang, dan diperkirakan menjadi 1.529.696 orang tahun 2004 
dengan pertumbuhan rata-rata 11,22 persen pertahunnya4. Maka, bagi buruh seperti Sumiah, keadaan 
ini adalah takdir yang bagaikan tak-terelakkan. 
 
Sebuah riset yang dikoordinir oleh sekelompok pendamping buruh di Jawa Timur –dan karenanya 
mungkin dicurigai sebagai ‘tidak akademis’ karena dilakukan oleh bukan akademisi—memaparkan 
sekelumit data berikut5.  

                                        
1  Pertama kali disampaikan sebagai kertas kerja (working paper) dalam Seminar “Implikasi Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja 

(Labor Market Flexibility) terhadap Prospek Dunia Kerja di Kawasan Asia” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Asia 
Timur, LPA, Unika Atmajaya, Jakarta, 9 Maret 2004. Tulisan sebelum revisi berjudul “Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja - 
Sebuah Bentuk Perbudakan Modern?” 

 Revisi dikirimkan kembali ke PKAT-LPA-Unika Atmajaya 10 April 2004, berdasarkan berbagai masukan, tanggapan dan 
komentar selama seminar tersebut di atas. 

2  Direktur The Business Watch Indonesia, Sekretaris Jenderal pada Uni Sosial Demokrat Jakarta, Pengajar di Jur. Tek. 
Industri Universitas Trisakti Jakarta dan Jur. Tek. Industri & Tek. Informatika Universitas Sahid Surakarta 

3  Data organisasi buruh Internasional, ILO, PBB:2000 
4  Data BPS:2002 
5  Riset dilakukan oleh Pastoral Pendamping Buruh Keuskupan Surabaya (PPB-KS), Kerukunan Pekerja Katolik (KPK) 

Surabaya dan Vincentian Center Indonesia (VCI) Malang untuk Forum Pendamping Buruh Nasional (FPBN) sebagai bahan 
hearing dengan Komisi VII DPR RI, menyikapi maraknya pemberlakuan sistem kerja kontrak. Riset melalui wawancara 
terhadap kurang lebih 150 orang buruh kontrak dan data survey terhadap 37 perusahaan (dari 51) yang menggunakan 
sistem kontrak. Data diambil dari wilayah Surabaya, Malang, Gresik dan Sidoarjo. Dari 37 pabrik tersebut, dari 7 sektor 
yang disurvei, mempekerjakan kurang lebih 33.996 orang buruh, dan 20. 641 orang diantaranya (60,72%) berstatus buruh 
kontrak. Penyusunan laporan riset tersebut melibatkan pengurus serikat buruh dari perusahaan yang di survei yaitu 
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Berdasarkan penelitian mereka, 90% buruh yang berstatus kontrak tidak mendapatkan upah dan hak 
normatif seperti buruh tetap dan yang diatur dalam Undang-Undang. Buruh kontrak hanya 
menerima upah pokok, uang makan dan transport, tidak memperoleh Jamsostek (90%). Bahkan ada 
yang menerima upah pokok saja (27%) dan ada yang menerima upah pokok saja tetapi di bawah 
UMR, yaitu PT. MK – Surabaya, PT SBS – Gresik, PT YP – Sidoarjo6. 
 
Riset serupa juga diadakan oleh pendamping buruh di Tangerang7 dengan hasil yang tidak jauh 
berbeda. Dari pengamatan atas lebih dari 12.000 buruh kontrak, mereka hanya mendapatkan upah 
minimum kerja (UMK), tanpa jaminan sosial tenaga kerja –bahkan berobat harus bayar sendiri—
apalagi tunjangan hari raya (THR). Mereka juga tidak mendapat pesangon jika masa kontraknya 
habis8. 
 
Bagaimana fenomena ini dimaknai? 
 
 
 
SOAL PENYEDIAAN TENAGA KERJA, SOAL JASA 
 
Satu dari sepuluh butir kesepakatan dalam Washington Consensus mengindikasikan bahwa pasar tenaga 
kerja harus bersifat fleksibel sebagai sebuah syarat investasi. Apa artinya? Secara sederhana, tenaga 
kerja memang hanya sebuah fungsi produksi yang bersifat variabel. Tatkala produksi meningkat, 
jumlah pekerja ikut terungkit, namun ketika produksi menurun, mereka juga harus dikurangi. Dan 
karena skema perburuhan saat ini –yang menempatkan buruh dalam posisi sebagai pekerja tetap 
yang tidak bisa dihentikan kerjanya secara semena-mena—tidak sesuai dengan prinsip ‘fleksibilitas’ 
ini, maka konsekuensinya jelas, tak ada lagi buruh tetap, yang ada tinggallah buruh kontrak. 
 
Perburuhan memang hanyalah satu aspek dari seluruh pembicaraan dalam sektor jasa –yang populer 
dengan istilah mentereng ‘industrial service’ atau jasa industri —yang didorong secara masif untuk 
memasuki pasar bebas. Jasa sendiri dalam pengertian yang luas didefinisikan sebagai, “Produk kegiatan 
manusia yang tidak berujud yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia”9. Banyak dari produk jasa 
secara inheren ‘menempel’ pada barang sehingga tidak terlihat10.  
 

                                                                                                                             
Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang, Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (SP PAR Reformasi) 
Surabaya, Sarikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Gresik.  

6  Nama perusahaan diinisialisasi mengingat kode etik. Data selengkapnya tersedia jika diminta. 
7  Riset diadakan oleh KBC (Komite Buruh Cisadane) dengan tujuan untuk mengungkapkan kondisi aktual perburuhan di 

wilayah Tangerang dan sekitarnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) nomor 13 tahun 2003. 
Observasi diarahkan untuk mengurai masalah-masalah yang terkait perburuhan akibat penerapan sistem hubungan kerja 
kontrak (Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu/KKWT). Riset dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung yang 
mencakup 47.855 buruh dari 42 perusahaan. Dari jumlah yang diobservasi, buruh perempuan mencapai 34.967 (73%) dan 
buruh laki-laki 12.888 orang (27%). Total buruh kontrak sejumlah 12.042 (25%)  dan 70%nya adalah perempuan. (Anwar 
Ma’ruf, 2003) 

8  Lebih jauh, lihat Anwar Ma’ruf (2003), Sistem Kerja Kontrak sebagai bentuk Sistem Perbudakan Modern 
9  IBON Facts & Figures, vol. 24 no. 2, 28 Februari 2001 
10  Tidak mudah mendefinisikan pengertian jasa, bahkan delegasi Amerika pun –yang memaksa meletakkan isu jasa dalam 

perundingan Putaran Uruguay—kesulitan mendefinisikannya. Misalnya penyediaan jasa listrik, air, gas, jasa salon 
kecantikan. Beberapa produk jasa berkaitan dengan penyediaan layanan setelah barang dihasilkan dari pabrik, misalnya 
jasa perbaikan mobil, jasa perbaikan komputer, jasa distribusi barang, jasa retail. Beberapa jenis jasa lain merupakan jenis 
yang tidak berwujud, misalnya jasa perbankan, jasa perawat, jasa asuransi, jasa dokter, jasa penyiaran radio. Beberapa 
produk lainnya merupakan atau dikaitkan sebagai jasa publik, seperti pemadaman kebakaran, polisi, penyediaan kesehatan 
dasar, penyediaan air minum dan pendidikan. Sama seperti produk barang, maka jasa pun dibutuhkan oleh semua orang 
sejak ia lahir sampai mati. (Wawancara dengan Ibu Halida Miljani, dalam penelitian mengenai GATS yang dilakukan 
bersama-sama oleh The Business Watch Indonesia dan The Institute for Global Justice, 2003).  
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1992 2000 Negara Ekspor Impor Ekspor Impor 

EU-1511 148,7 (28,0%) 140.8 (26,1%) 291,1 (24,3%) 286,1 (23,8%)
USA12 126,4 (23.8%) 79,6 (14.8%) 297,8 (24,9%) 215,7 (17,9%)
Jepang 38,1 ( 7,2%) 75,1 (13,9%) 74,1 ( 6,2%) 125,5 (10,4%)
Kanada 15,4 ( 2,9%) 23,2 ( 4,3%) 40,3 ( 3,4%) 45,4 ( 3,8%)
China 7,0 ( 1,3%) 7,1 ( 1,3%) 32,7 ( 2,7%) 38,9 ( 3,2%)
Lain-lain 195,2 (36,8%) 212,9 (39,6%) 457,7 (38,3%) 489,5 (40,8%)
Total Dunia 530,8 ( 100%) 538,7 ( 100%) 1.193,8 ( 100%) 1.201,2 ( 100%)

Tabel : Ekspor-Impor Jasa Komersial13 Dunia 
(dalam miliar Euro dan % total dunia) 

 
Data Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (1999) tentang perdagangan jasa komersial 
menunjukkan bahwa eksportir perdagangan jasa adalah negara-negara maju. AS setiap tahun 
mengekspor 251,7 milyar dollar (18,8%), Inggris sebesar 101,4 milyar dollar (7,6%). Sedangkan 
sebagian besar negara berkembang dan seluruh negara miskin (Least Developed Countries) adalah 
pengimpor jasa. Negara berkembang dan negara miskin tidak punya kapasitas untuk memproduksi 
jasa untuk warganegaranya, sehingga harus mengimpor. Indonesia tercatat mengimpor jasa senilai 
12,7 milyar dollar per tahun14. 
 
Data-data di atas menunjukkan bahwa jasa, secara empirik adalah area dan komoditi pasar. Apa 
implikasi cara pandang semacam ini?  
 
Implikasinya adalah bahwa seolah-olah pasar menjadi satu-satunya logika dan mekanisme untuk 
mengatur penyediaan jasa. Bahwa bagi sebagian layanan –seperti transportasi, pariwisata, perbankan 
dan asuransi—penyediaannya dilakukan dalam koridor pasar dengan melibatkan intervensi privat, 
hal ini bisa dimengerti. Namun kondisi yang sama tidak bisa diberlakukan bagi layanan dasar (essential 
service) seperti air, kesehatan, pendidikan dan ketenagalistrikan – demikian juga dengan penyediaan 
tenaga kerja di bawah item (business/industrial service). Mengapa?  
 
Provisi jasa layanan dasar menurut mekanisme pasar akan secara mendasar menghilangkan sifat 
aksesibilitas-publik dari layanan itu. Sementara provisi tenaga kerja sekedar sebagai jasa industri akan 
menempatkan nilai ‘manusia’ menjadi sejajar dengan jasa industri lainnya seperti jasa finansial (uang), 
penyediaan material/bahan baku dan mesin sebagai faktor produksi. Karena itu, sementara di satu 
sisi provisi jasa macam ini hanya akan menimbulkan access divided society (hanya mereka yang punya 
akses terhadap uang yang bisa mendapatkan akses itu), di sisi lain pola ini menunjukkan bergesernya 
tanggung jawab penyediaan jasa dari negara ke tangan privat.  
 
Dalam skema besar industrial services, penyediaan tenaga kerja menjadi sebuah sektor jasa tersendiri, 
yang mulai marak sejak satu dasawarsa terakhir, ketika fleksibilitas tenaga kerja muncul sebagai 
wacana. Muncullah berbagai institusi yang menyediakan tenaga kerja (buruh) yang disuplai ke 
perusahaan dalam jumlah menurut kebutuhan perusahaan dengan mode labour outsourcing. Buruh 
dalam hal ini secara substansial tidak bekerja pada perusahaan yang mempekerjakannya, mereka 
hanya secara fisik bekerja di sana. Buruh bekerja pada institusi penyedia tenaga kerja tadi, yang lazim 

                                        
11  Transaksi intern-EU tidak termasuk. Transaksi intern-EU-15 dalam jasa komersial mencapai 710,8 milyar EUR pada tahuan 

2000. Termasuk dalam perdagangan-jasa ini, EU-15 berkontribusi dalam ekspor dunia sebesar sekitar 42% dan impor 41%. 
12  Termasuk jasa perbaikan dan pengeluaran pemerintah-pemerintah asing dan organisasi-organisasi internasional di AS, 

tidak termasuk jasa pos dan pengantaran (kurir). 
13  Tabel diambil dari Eurostat News Release 117/2001, 8 November 2001, “The EU Figures for the Doha Conference”. 

Sumber data: IMF. Data tidak mencakup transaksi intern-EU. Jasa komersial tidak mencakup jasa yang disediakan 
pemerintah. 

14  Lihat Nugroho (2003), Ketika Hidup Dijarah – Catatan atas intervensi privat pada penyediaan jasa dasar, The Business 
Watch, Surakarta:2003.  

 Lebih jauh, dalam mekanisme WTO, Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa atau GATS memandang proses 
penyediaan jasa sebagai proses ekonomi yang melibatkan praktik berbagai perusahaan dunia. Sektor jasa mencakup 
sekitar dua-per-tiga dari seluruh sektor produksi dan tenaga kerja global dan hampir mencapai seperlima nilai perdagangan 
dunia. Perdagangan-jasa telah meningkat amat pesat sejak tahun 70an dan sangat erat hubungannya dengan globalisasi 
ekonomi karena berpengaruh pada kinerja perusahaan multinasional dan struktur pasar dalam spektrum sektor pertanian, 
manufaktur dan jasa sendiri. 
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disebut broker atau populer dengan istilah ‘yayasan’, yang menyalurkan buruh untuk bekerja pada 
perusahaan sesuai dengan kebutuhannya, menurut jumlah dan tenggang-waktu bekerjanya. Seringkali 
dalam praktik semacam ini buruh tidak digaji/diupah oleh perusahaan dimana mereka bekerja secara 
langsung, melainkan melalui broker yang mendapatkan uang dari penyediaan buruh ini15. 
 
Bagi buruh yang tidak bekerja melalui broker, mereka langsung melamar pada perusahaan yang lalu 
kebanyakan menerapkan sistem kontrak dengan jangka kebanyakan mencapai per minggu, per bulan 
atau per triwulan. Sama dengan buruh yang bekerja melalui broker, para buruh kontrak ini tidak 
mendapatkan fasilitas sebagai pekerja tetap seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja, cuti haid, cuti sakit, 
cuti melahirkan dan pesangon jika diPHK. Bedanya, mereka digaji/diupah langsung oleh 
perusahaan. Skema kontrak ini jelas menguntungkan perusahaan secara finansial karena tidak perlu 
menyediakan berbagai fasilitas tenaga kerja untuk buruh. Juga, buruh akan bekerja lebih keras –
bahkan dengan mengabaikan sakitnya—agar kontraknya diperpanjang. Selain itu, jika ada 
perselisihan perburuhan, perusahaan tidak perlu memPHK buruh, melainkan cukup ditunggu hingga 
masa kontraknya berakhir dan buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. 
 
Tentu semua pola yang telah digambarkan di atas tidak terjadi tanpa sengaja, melainkan diciptakan 
melalui berbagai mekanisme dan kesepakatan lintas negara –sebagaimana halnya gerak kapital yang 
tidak mengenal teritori. Beberapa diantaranya mungkin baik dikaji di sini. 
 
 
 
BEBERAPA KESEPAKATAN DAN REGULASI 
 
Pada tanggal 23 Juli tahun 2003 dicapai kesepakatan bilateral antara Singapura dan AS mengenai Free 
Trade Agreements (FTA). Intinya, semua produk yang dihasilkan oleh Singapura bisa dijual ke AS dan 
dinyatakan comply dengan semua regulasi pasar AS, yang sudah menikmati perdagangan senilai 33 
milyar dolar pada tahun 200116.  
 
Kesepakatan tersebut juga mencakup Integrated Sourcing Initiative (ISI), yaitu inisiatif yang 
memungkinkan bahwa daerah produksi manapun di luar wilayah Singapura boleh mendaftar untuk 
menggunakan semua fasilitas Free Trade Singapura untuk memasukkan produknya ke AS asalkan 
memenuhi butir-butir kesepakatan FTA Singapura – AS tersebut dan produknya akan berlabel “made 
in Singapore” atau “Singapore content” walau dibuat di negara lain.  
 
Pulau Batam dan Bintan di wilayah RI, misalnya, kini sudah mendaftar dan disetujui sebagai bagian 
dari FTA Singapura – AS. Banyak pimpinan perusahaan mengakui bahwa Batam semakin menarik 
bagi kalangan investor asing karena statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas antara Singapura 
dan AS per 1 Januari 2004 serta memiliki infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi.  
 
Berdasarkan FTA tersebut produk-produk berteknologi tinggi yang dihasilkan di Batam tidak akan 
dipungut bea masuk jika dilempar ke pasar Amerika melalui Singapura. Produk yang dimaksud di 
antaranya disk magnetic, semiconductor, berbagai komponen dan suku cadang elektronik dan 
peralatan medis. Saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia sudah 
mengidentifikasi lebih dari 150 perusahaan asing di Batam dan Bintan yang memproduksi produk-
produk semacam itu yang bisa menarik manfaat dari FTA Singapura – Amerika melalui skema ISI17. 
Tujuannya jelas: menggemukkan pundi-pundi investasi.  
 
Dengan demikian, agar tetap kompetitif sebagai daerah tujuan investasi dan mengambil keuntungan 
dari skema ISI, Batam juga terus membangun berbagai infrastruktur yang mendukung kelancaran 

                                        
15  Dan tentu, dalam kebanyakan kasus, broker memotong upah/gaji para buruh sebagai komisi bagi mereka sendiri. 
16  Lebih jauh, lihat Rob. B. Zoellick, Approval of Chile and Singapore Free Trade Agreements, Statement of US Trade 

Representative, July 2003. 
17  Pada tahun 2003, jumlah perusahaan asing di Batam tercatat sebanyak 611 dengan total investasi sebesar 3,62 milyar 

dollar AS. Sementara investasi pemerintah dan swasta nasional Indonesia tercatat sebesar 9,46 milyar dollar AS. 
Perusahaan-perusahaan itu tersebar di 17 kawasan industri yang menawarkan berbagai fasilitas termasuk menawarkan 
jasa untuk memproses perijinan investasi dan perumahan bagi karyawannya. 
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bisnis di wilayah itu. Hal ini seiring dengan pemerintah Indonesia yang memang mendukung 
sepenuhnya pengembangan Batam bagi investor asing –terutama investor Singapura18.  
 
Maka, walau ‘harga diri’ sebuah bangsa mungkin terinjak karena produksi Batam dan Bintan diaku 
sebagai produksi Singapura, iming-iming untuk bisa ‘memasuki pasar AS’ dan ‘mendatangkan 
investasi asing yang lebih besar’ mungkin dianggap jauh lebih berharga ketimbang ‘harga diri’ itu. 
Tak hanya Indonesia, kini banyak negara berkembang kemudian beramai-ramai mendaftar untuk 
bisa mengakses pasar AS dengan mereplikasi FTA AS – Singapura sebagai model. India dan Chile, 
adalah contoh. Maka, tentu ‘harga diri’ bukanlah inti soalnya. 
 
Soalnya terletak dalam fakta bahwa FTA AS – Singapura tidak mencakup perlindungan yang 
memadai bagi buruh. Bahkan, seluruh aturan yang termaktub dalam kesepakatan tersebut jauh lebih 
rendah standarnya dibandingkan kovenan ILO yang seharusnya dirujuk sebagai dasar minimal semua 
aturan perburuhan. Akibatnya, tidak ada perlindungan yang bisa diberikan pada buruh, yang dalam 
kesepakatan tersebut penyediaannya mutlak harus mengikuti prinsip-prinsip fleksibilitas.  
 
Nampaknya gagasan pembuatan FTA semacam ini menjadi jantung pembangunan liberal yang 
bertumpu pada ide pertumbuhan ekonomi yang menekankan efisiensi secara berlebihan untuk 
semata-mata meningkatkan investasi19. Guna mendukung investasi inilah fleksibilitas pasar tenaga 
kerja diciptakan dengan jalan pemerintah menetapkan kebijakan upah murah, dan menghapus 
perlindungan tenaga kerja yang berakibat kepada hilangnya keamanan kerja (job security) bagi 
buruh/pekerja.  
 
Situasi ini juga diperparah dengan berbagai regulasi di Indonesia yang tidak berpihak ke buruh. Bisa 
disebut setidaknya UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang kontroversial dan ditolak buruh 
serta UU PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Kedua UU ini nampaknya 
dirancang untuk mengganti UU Ketenagakerjaan No 12 tahun 1964 dan UU No 22 tahun 1957 dan 
seluruh sistem perburuhan yang dianggap terlalu memihak buruh (overly protected). Kedua UU ini juga 
menjadi instrumen yang efektif untuk melegitimasi liberalisasi di sektor perburuhan yang 
menekankan pasar bebas dan efisiensi untuk semata-mata pembangunan ekonomi. Efisiensi yang 
dimaksudkan adalah pasar tenaga kerja yang fleksibel (labour market flexibility) 20. Implikasinya adalah 
perubahan status, dari tetap ke kontrak. 
 
 
BEBERAPA IMPLIKASI21 
 
Seperti semua hal di kolong langit ini punya implikasi, begitupun dengan gagasan fleksibilitas pasar 
tenaga kerja ini.  
 

                                        
18  Menurut Dubes Mohamad Slamet Hidayat pada penjelasan mengenai ISI seusai peresmian FTA Singapura – AS, Juli 2003. 

Batam memang berusaha menjadi menarik di mata investor, misalnya tersedianya tenaga kerja trampil sehingga calon 
investor tidak perlu susah-susah mendatangkan tenaga kerjanya sendiri. Disamping itu pihak Otorita Batam juga 
memberian sejumlah insentif di antaranya tidak adanya bea masuk dan tidak ada pajak pertambahan nilai atau PPN bagi 
semua barang yang akan diolah atau dibuat untuk tujuan ekspor.  

 Contoh lain, sebuah perusahaan patungan Singapura – Indonesia dalam bidang jasa minyak, misalnya, sedang 
membangun sebuah offshore Base - yang dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan dan dermaga. Selain itu perusahaan 
tersebut juga sedang merencanakan pengembangan lebih lanjut yang meliputi pembangunan kawasan industri khusus bagi 
pengolahan makanan. (Lihat FTA Fact Sheet, 2003) 

19  Suatu fenomena menarik menyangkut hubungan perdagangan internasional akhir-akhir ini – beberapa tahun terakhir ini 
perdagangan internasional ditandai dengan adanya pertambahan secara signifikan FTA (Free Trade Agreement) 
antarnegara tanpa melihat batas regional. Bahkan jarak geografis tidak menjadi hambatan untuk menandatangani 
kerjasama dalam bentuk FTA. Di sela-sela WTO mini-ministerial meeting di Sydney, Australia, 2003, AS dan Australia, 
misalnya, menandatangani FTA dalam bidang pertanian. Singapura pun tidak ketinggalan telah menandatangani hal yang 
sama dengan AS.  

20  Lihat The Jakarta Post edisi 20 Januari 2003 dimana Daniel Citrin, penasihat senior IMF, pernah mempertanyakan RUU 
Ketenagakerjaan yang tidak kunjung disahkan.  

 Lihat juga The Jakarta Post edisi 4 April 1996 – usaha lembaga keuangan dunia untuk merombak UU perburuhan di 
Indonesia sebetulnya dimulai sejak tahun 1996, sebelum bangsa Indonesia mengalami krisis. Dalam sebuah evaluasi 
hukum perburuhan Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa “the (Indonesian) workers are overly protected” dan bahwa 
“the government should stay out of industrial dispute” – Lihat juga Laporan Akhir Penelitian FPBN (2003) 

21  Bagian ini banyak merujuk pada kertas posisi FPBN (2003), tidak diterbitkan 
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Secara substansial, ancaman yang paling serius dari gagasan fleksibilitas pasar tenaga kerja ini adalah 
perdagangan tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja melahirkan sistem kerja kontrak yang 
secara mendasar membendakan manusia dengan mengingkari kodrat manusia dan nilai-nilai 
kemanusiaan. Seiring dengan menjamurnya lembaga penyalur tenaga kerja (outsourcing), calon tenaga 
kerja yang melimpah akan dikumpulkan oleh para lembaga outsourcing, dikondisikan sedemikian rupa 
kemudian disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan jasa mereka22.  
 
Dalam catatannya, FPBN (2003) menulis, 

“Manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya yang melekat, dipreteli dan diubah menjadi barang 
dagangan atau komoditas. Buruh tak beda dengan faktor produksi lain seperti bahan baku, 
bahan bakar maupun modal lainnya tanpa diindahkan kemanusiaannya. Sistem kerja kontrak 
melabeli buruh dengan harga dan masa pakai serta para lembaga outsourcing sebagai penjual 
barang dagangan berupa buruh kepada para pemilik modal. Silakan pemilik modal memakai 
seenak dan sepuas hati. Bila ada barang rusak, lembaga outsourcing siap mengganti karena stok 
yang melimpah. Akankah kita tega menghancurkan harkat dan martabat manusia demi 
keuntungan yang secuil?” 

 
Maka jelas tudingan bahwa adanya lembaga outsourcing mengaburkan hubungan industrial. Terutama 
adanya ketidakjelasan status dan terjadinya saling lempar tanggungjawab antara lembaga penyalur 
dengan perusahaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Buruh makin mudah diombang-
ambingkan dan tidak punya posisi tawar karena tidak ada yang mau mengakui –diantara lembaga 
penyalur dan perusahaan—siapa majikan buruh yang sebenarnya. 
 
Secara teknis, gagasan fleksibilitas pasar tenaga kerja memunculkan adanya pihak lain (dalam hal ini 
perusahaan dan lembaga penyalur/outsourcing) yang mempunyai posisi lebih kuat sehingga 
menciptakan hubungan yang subordinatif terhadap pekerja, sehingga mereka selamanya 
menggantungkan nasib dalam kondisi tidak berdaya. Selain itu, hal ini memungkinkan adanya pelaku 
di luar hubungan kerja (yaitu lembaga penyalur/outsourcing) yang mengambil keuntungan dari pihak 
yang lemah posisinya (yaitu buruh/pekerja), sehingga menggiring situasi menjadi makin buruk. 
 
Penggunaan buruh kontrak ini meluas pada industri yang seharusnya tidak menggunakan buruh 
dengan status kontrak sesuai dengan syarat formil maupun materiil pengaturan Kerja Waktu 
Tertentu (KKWT)23. KKWT sebenarnya bisa dilakukan untuk paling lama dua tahun, akan tetapi 
dapat diperpanjang dan diperbaharui. Perpanjangan KKWT dapat dilakukan hanya satu kali untuk 
paling lama satu tahun. Pembaharuan KKWT dapat dilakukan hanya satu kali untuk paling lama dua 
tahun setelah KKWT yang lama berakhir paling sedikit 30 hari. Namun, dalam kasus buruh kontrak 
ini, KKWT selalu dilanggar. 
 
Kaitan dengan Persoalan HAM, gagasan fleksibilitas pasar tenaga kerja bisa dilihat sebagai upaya 
sistimatis menghilangkan hak kerja sebagai Hak Asasi Manusia yang diberikan sebagai bentuk 
perlindungan terhadap buruh. Beberapa temuan menunjukkan bahwa pelanggaran pengusaha atas 
hak para buruh kontrak menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia24.  

                                        
22  Dari temuan FPBN di lapangan, para calon tenaga kerja dipungut bayaran oleh lembaga outsourcing dengan berbagai 

dalih. Selain itu, setelah bekerja, buruh tetap dipungut bayaran oleh lembaga out sourcing setiap menerima upah. 
Selengkapnya, lihat FPBN (2003). 

23  Syarat formil Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja no Per-
02/Men/1993, menegaskan bahwa : (1) dibuat atas dasar kemauan kedua belah pihak; (2) dibuat dalam rangkap 3 untuk 
pihak buruh, majikan, dan Kantor Disnaker setempat; (3) tidak semua jenis pekerjaan dapat menggunakan buruh kontrak.  

 Buruh kontrak hanya untuk jenis pe-kerjaan tertentu yaitu: (a) Pekerjaan yang sekali selesai atau (b) Pekerjaan yang 
diperkirakan penyele-saianya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun; (c)pekerjaan yang bersifat 
musiman atau pekerjaan yang terulang kembali; (d) pekerjaan yang bukan merupakan kegiatan bersifat tetap dan tidak 
terputus-putus, atau (e) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang 
masih dalam percobaan atau penjajakan.  

24  Dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 23 bahwa : (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak 
dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil, dan baik atas perlindungan 
pengganguran; (2) Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang 
sama; (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin 
penghidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia dan apabila perlu ditambah dengan 
bantuan sosial lainya; (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat kerja untuk melindungi kepentingannya.  

 Dilanjutkan dengan pasal pasal 24 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga 
pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak, dan hari-hari libur berkala dengan menerima upah. 
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BEBERAPA PERSOALAN 
 
Implikasi di atas membawa beberapa persoalan yang perlu dicermati. 
 

1. Sementara mengacu pada syarat formil KKWT, ternyata berbagai temuan menunjukan 
mayoritas buruh di pabrik, seperti pabrik sepatu, rokok, baja, makanan, kayu dan garmen, 
yang sifat pekerjaannya terus menerus dan kontinyu, didominasi oleh buruh kontrak –
padahal seharusnya tidak. 

 
2. Secara normatif, buruh kontrak bisa melewati masa percobaan (3 bulan), masa training (3 

bulan), dan lalu diteruskan dengan kontrak kerja untuk 1 tahun, dan diperpanjang selama 3 
tahun berturut-turut. Namun, aturan ini sering dilanggar. Misalnya buruh yang berstatus 
kontrak ditraining 3 bulan, kemudian dilanjutkan dengan sistem kerja kontrak, dimana jangka 
waktu kontraknya tidak sama antara buruh yang satu dengan buruh yang lain, ada yang per 
bulan, 3 bulan, 6 bulan dan pertahun. Bahkan banyak kasus ditemukan seorang buruh 
menandatangani kontrak sebulan sekali, dan sudah diperpanjang 16 kali, dengan masa kerja 
total selama dua (2) tahun. 

 
3. Terjadinya diskriminasi upah karena buruh kontrak tidak mendapatkan hak normatif seperti 

yang diatur dalam undang-undang. Perbedaan upah untuk beban kerja yang sama nilainya ini 
adalah pelanggaran karena upah yang diterima buruh tidak dibedakan menurut status tetap 
atau kontrak. Diskriminasi upah juga terjadi antara buruh tetap dan buruh kontrak. Upah 
buruh kontrak ada yang ditentukan menurut target. Bila mereka tidak mencapai target yang 
ditentukan maka upah mereka dipotong25. Dalam hal posisi buruh yang lemah berhadapan 
dengan majikan, karena faktor over supply buruh dan lemahnya skill buruh menyebabkan 
majikan dapat membuat syarat kerja dan menentukan upah yang tidak manusiawi agar 
investasinya menguntungkan. 

 
4. Dalam banyak kasus, buruh kontrak dipaksa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. 

Padahal pekerjaan-pekerjaan itu semula dilakukan beberapa buruh yang berbeda atau pada 
bagian yang lainnya. Misalnya buruh yang bekerja di bagian cutting setelah selesai melakukan 
pekerjaan di bagiannya, mereka dipekerjakan di bagian jahit. Ada juga perusahaan yang dulu 
mempekerjakan beberapa orang buruh di bagian kebersihan, tetapi setelah merekrut buruh 
kontrak maka buruh di bagian kebersihan itu di PHK lalu pekerjaan di bagian kebersihan 
dialihkan kepada buruh kontrak yang bekerja di bagian produksi. Setelah menyelesaikan 
peker-jaan di bagian kebersihan, buruh ini kembali bekerja di bagian produksi. 

 
Dalam keadaan demikian, maka suatu perjanjian kontrak banyak yang tidak menguntungkan 
buruh sehingga timbul apa yang disebut eksploitasi26. Ada aspek yang ditekankan dalam 
definisi ini adalah, eksploitasi secara jelas terjadi karena buruh dan majikan menerima 
keuntungan yang tidak adil sebagai hasil hubungan kerja mereka.  

 
5. Pengusaha melakukan intimidasi terhadap buruh tetap untuk mengundur-kan diri atau 

pemaksaan melalui informasi “lebih baik sekarang mengundurkan diri dengan mendapat uang 
kebijaksana-an dari pada tidak mendapat apa-apa bila perusahaan tutup”. Hal ini membebaskan 
pengusaha dari kewajiban membayar pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Setelah 
para buruh mengundurkan diri beberapa bulan kemudian perusahaan kembali merekrut 
buruh baru untuk dipekerjakan dengan sistem buruh kontrak. Selain itu, perusahaan berpura-
pura tutup dengan alasan pailit. Banyak kasus terjadi dimana dengan alasan pailit, perusahaan 
ditutup dan mem-PHK buruh tetapnya. Beberapa bulan kemudian perusahaan dibuka 

                                        
25  Hal ini tidak berlaku bagi buruh tetap walaupun mereka bekerja pada bagian dan mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa buruh kontrak ini semakin ditekan untuk meningkatkan daya saing, dan buruh dituntut menghasilkan 
lebih banyak barang dan jasa dengan ongkos semakin murah dan dengan waktu yang sesingkat mungkin.  

26  Definisi obyektif tentang eksploitasi : eksploitasi terjadi manakala satu pihak (proletariat) terpaksa memberikan kepada 
pihak lain lebih dari apa yang mereka terima sebagai imbalannya. (Moore,1996, Zeitlin,1773) 
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kembali dan kemudian merekrut buruh lagi dengan sistem kontrak27. Selain itu, masih banyak 
cara lain seperti PHK massal, pengalihan kepemilikan perusahaan, mutasi antarbagian, dsb.  

 
6. Sementara aktivitas buruh digenjot dengan berbagai upaya seperti restrukturisasi tempat 

kerja28 dan multi-skilling29, di sisi lain hak-haknya terus dipotong karena (a) selalu dilakukan 
pemotongan upah untuk yayasan penyalur30 dan (b) perusahaan tidak mengikutsertakan 
buruhnya dalam program Jamsostek31. 

 
7. Mati dan lenyapnya Serikat Buruh karena nature majikan yang tidak jelas – lembaga penyalur 

atau perusahaan—dan lemahnya concern dalam skema kontrak ini. 
 
 
 
 
CATATAN AKHIR 
 
Peradaban telah menyaksikan bahwa perdagangan tenaga kerja ini telah dimulai semenjak dahulu 
kala, di kejayaan Portugis dan Spanyol. Saat itu, perdagangan tenaga ini disebut perbudakan (slavery). 
Dalam paradigma perbudakan, tak ada nilai kemanusiaan budak yang dijadikan konsideran 
majikannya. Kini, hal yang sama terjadi di bawah skema fleksibilitas pasar tenaga kerja –di Indonesia 
dimulai pada tahun 1987 di PT Petro Kimia. Inikah perbudakan modern? 
 
Paparan sederhana ini hendak mengemukakan tiga gagasan mendasar berkenaan dengan fleksibilitas 
pasar tenaga kerja. 
 
Pertama, peninjauan kembali –bahkan penghapusan, sebagai tuntutan tertinggi—sistem kerja kontrak 
sebagai implikasi fleksibilitas pasar tenaga kerja. Fleksibilitas tidak serta-merta mengisyaratkan 
kontrak, melainkan bagaimana rasa-aman pekerja terhadap pekerjaannya (job-security) tetap 
terlindungi. 
 
Kedua, perlindungan kaum buruh yang lebih masif karena modal, dari dirinya sendiri mempunyai 
kecenderungan untuk melipatgandakan keuntungan guna dirinya sendiri. Hal tersebut mengarah 
pada keleluasaan modal dalam melepaskan kendali-kendali yang menghambat gerak pencapaian laba., 
termasuk perlindungan buruh. Melalui mekanisme deregulasi dan fleksibilitas bukan saja 
menunjukkan bahwa negara tidak mampu melindungi kaum buruh melainkan negara sudah menjadi 
tawanan modal. Dalam perkembangan situasi perekonomian yang sedang krisis, negara bukan 
berperan sebagai penengah tetapi negara harus berpihak pada korban yaitu kaum buruh. 
 
Ketiga, hubungan kerja yang lebih flek-sibel seperti sistem buruh kontrak dan out sourcing yang diatur 
dalam UU No 13 tahun 2003 memperjelas semangat fleksibilitas32 pasar tenaga kerja dalam UU ini. 

                                        
27  Untuk kasus lock out (penutupan perusahaan) data yang ada menunjuk-kan bahwa pemilik perusahaan menutup 

perusahaan di suatu tempat tetapi mendirikan perusahaan yang sama di tempat yang lain (relokasi perusahaan) atas nama 
anak, istri, ataupun saudaranya (pengalihan kepemilikan). Di perusahaan yang baru didirikannya itu perusahaan membayar 
upah kepada buruhnya lebih rendah karena semua buruhnya baru dan dengan sistem kontrak. Lihat Hilmy, Jurnal Dinamika 
HAM, 2 Pebruari 2002 

28  Buruh semakin ditekan untuk meningkatkan daya saing Internasional. Mereka harus bersaing dengan perusahan lain di 
seluruh dunia. Peningkatan daya saing ini berarti bahwa buruh di tuntut untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa 
dengan ongkos dan jam kerja yang singkat per unitnya/barang, tetapi dengan akumulasi jam kerja yang lebih panjang. 

29  Demi efisiensi dan daya saing, buruh dipaksa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Padahal pekerjaan-pekerjaan itu 
semua dilakukan oleh beberapa buruh yang berbeda. Tujuannya adalah menghemat biaya produksi. 

30  Para pengelola yayasan penyalur tenaga kerja juga mengambil keuntungan dari sistem kerja kontrak yang banyak 
diterapkan di perusahaan dengan menyalurkan para buruh di pabrik-pabrik. Para buruh yang disalurkan lewat yayasan 
penyalur tenaga kerja ini umumnya dikenakan pungutan sejumlah uang. Ada juga yayasan yang memungut sebagian upah 
yang diterima buruh dalam setiap bulannya, lewat pemotongan ketika mereka mengambil gaji bulanan di kantor yayasan. 
Perbuatan ini sama dengan perbuatan memperdagangkan buruh yang menurut pasal 297 KUHP dapat di hukum penjara 
selama 6 tahun (FPBN, 2003). 

31  Umumnya perusahaan yang mempe-kerjakan buruh kontrak tidak mengikutsertakan buruhnya dalam program Jamsostek, 
sehingga bila buruh sakit atau mengalami kecelakaan, mereka tidak mendapat bantuan pengobatan dari persahaan atau 
hanya mendapat uang kebijakan seadanya. 

32  Fleksibilitas yaitu upaya sistimatis untuk mempertahankan hubungan kerja dan membebaskan pengusaha untuk 
memberikan perlindungan terhadap buruh dan membayarkan kewajibannya. 
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Liberalisasi hubungan industrial sebagai dampak dari globalisasi akan semakin memperlemah posisi 
buruh di hadapan pengusaha, memperlemah artikulasi tuntutan penegakan hak-hak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang menjadi tanggung jawab negara.  
 
 
 

*** 
 
 
 
Bagaimana buruh sendiri menanggapi persoalan ini? FPBN (2003) menulis, 
 

“Mayoritas buruh memberi komentar bahwa hadirnya aturan perundang-undangan yang 
menindas buruh ini serta praktek dunia usaha yang tidak adil dan tidak manusiawi sebagai titik 
awal radikalisasi kesadaran massa buruh untuk bangkit membebaskan diri dari kondisi 
ketertindasannya.”  

 
Maka, semoga menjadi jelas bahwa sistem buruh kontrak sebagai perwujudan gagasan fleksibilitas 
pasar tenaga kerja merupakan refleksi dari absennya kepedulian akan kemanusiaan ketika dihadapkan 
pada kekuasaan modal yang demikian digdaya.  
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
Surakarta – Jakarta – Sumbawa, 8 Maret 2004 
Direvisi di Surakarta, 9 April 2004 
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