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BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari

pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai

perananan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran

pembangunan nasional.Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan

ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga

kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusian

tenaga kerja ikut terangkat.Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk

menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan

perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai

mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa

setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 1 Karyawan dalam perseroan

biasanya didefenisikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan

struktur.Mereka bekerja di bawah komando para manajer atau supervisor.

Umumnya mereka mengenyam pendidikan yang sedang dan tinggi.

Kendatipun posisinya dalam pengambilan keputusan tidak besar, karyawan

mendominasi jumlah terbesar di dalam perseroan.

Umumnya karena struktural posisi mereka lemah, karyawan di suatu

perseroan membentuk kelompok informal atau serikat untuk membela

kepentingan mereka. Ketika mereka menyatu, mereka akan sangat sensitive.

Dalam perjalanannya, perseroan tidak selamanya mengalami pertumbuhan

yang stabil dan bahkan sebuah perseroan dapat mengalami kebangkrutan atau

kepailitan.Kepailitan menurut Pasal 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan

dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sita umum atas kekayaan

debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator

dibawah pengawasan hakim pengawas.Pailit merupakan suatu keadaan

dimana debitur tidak mampu, untuk melakukan pembayaran-pembayaran

terhadap utang-utang dari para krediturnya.Keadaan tidak mampu membayar

lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (Financial distress)
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dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.Dalam kondisi ini, selain

mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditur, perseroan juga

mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak karyawan.

Serikat karyawan ini bisa produktif dan bisa pula kontra produktif

terhadap perseroan. Ketika manajemen bisa bersinergi dengan serikat, maka

hampir bisa dipastikan kinerja karyawan akan positif. Kelompok karyawan yang

mendapat perhatian yang baik malah besar kemungkinan dapat meningkatkan

kinerja perseroan bahkan membantu perseroan untuk mengatasi hal-hal yang

tidak terduga atau destruktif. Namun sebaliknya bila mereka tidak mendapat

perhatian manajemen, mereka dapat melakukan tindakan yang merugikan

perseroan seperti mangkir, pemogokan atau bahkan pengrusakan. Karena

umumnya, karyawan sangat mudah untuk disulut dengan isu.Terutama isu-isu

yang terkait masalah gaji, tunjangan, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain.

Karyawan merupakan ujung tombak perseroan, terutama perseroan jasa.

Dengan memberikan perhatian yang baik, perseroan dapat memperbaiki

pelayananya, terhadap karyawan yang merupakan suatu kekuatan dalam

perseroan.Sesibuk apapun pihak manajemen, komunikasi dengan karyawan

tetap harus dilakukan.Tugas manajer adalah menciptakan iklim yang baik agar

karyawan dapat bekerja dengan tenang dan aman.Rasa tidak aman pada

karyawan di dalam perseroan, dapat mengakibatkan mereka mencari

perlindungan dari pihak-pihak di luar perseroan. Campur tangan yang

dilakukan pihak luar, seperti Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian dan lembaga-

lembaga bantuan lainnya menunjukkan bahwa perseroan telah kehilangan

kepercayaan dari karyawan.

Tenaga kerja merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan

nasional.Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat

penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan

pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap hak-

haknya. Berbicara mengenai hak karyawan berarti membicarakan hak-hak

asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurut Sudjana,

kebutuhan dasar itu minimal adalah:

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara,

bahan bakar dan lain-lain.



3

2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan

kapasitas atau produktifitas individu meliputi pendidikan, pelayanan

kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi.

3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu)

terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah air,

vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan

yang layak.

4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat

keputusan, partisipasi dalam politik, keamanan sosial dan pertahanan

sosial.

Untuk memenuhi hajat hidup tersebut maka perlu adanya timbal balik

dari pekerjaan terhadap apa yang telah dikerjakan. Karyawan memiliki hak

untuk mendapatkan hasil atau upah dari pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan

pemberi kerja atau perseroan berkewajiban membayar upah atau imbalan

dalam bentuk lain. Apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kerja

tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka mungkin sekali terjadi

sengketa antara dua belah pihak khususnya sering terjadi dalam pemenuhan

upah oleh perseroan kepada karyawan.

b. Pernyataan Masalah

- Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

- Kondisi Tenaga Kerja Sulawesi Selatan

- Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep

c. Tujuan

- Untuk Mengetahui dan Menganalisi Bagiamana Kondisi Tenaga

Kerja Indonesia

- Untuk Mengetahui dan Menganalisi Bagiamana Kondisi Tenaga

Kerja Sulawesi Selatan

- Untuk Mengetahui dan Menganalisi Bagiamana Kondisi

Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan

dampak social ekonomi PHK terhadap eks karyawan (studi kasus

PT. Daya Cayo)

d. Batasan penelitan

Batasan penelitian mengenai kasus PHK tenaga kerja di Kabupaten

Pangkajene dan kepulauan berfokus pada 1 perusahaan yaitu

perusahan marmer PT. Daya Cayo.
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BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Kajian Literatur

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU

No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar

penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan

bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah

memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15

tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut

sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini,

ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun,

bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah

termasuk tenaga kerja.

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, Tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam

hubungan ini, pembentukan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan efektivitas

kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu.

Sumitro Djojohadikusumo (1987) Menurut Sumitro Djojohadikusumo, tenaga

kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan

untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk

bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja.

Ritonga dan Yoga Firdaus (2007) Menurut MT. Ritonga dan Yoga

Firdaus, pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia

kerja yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja,

mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan

(sekolah), dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga.
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Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia

kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan

jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Sukirno (2005:6) dilihat dari

segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan atas tiga golongan yaitu:

1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendahnya

pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan.

2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan

atau pengalaman kerja.

3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi

dan ahli dalam bidang ilmu tertentu. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik

dengan istilah personalia, di dalamnya meliputi buruh. Buruh yang dimaksud adalah

mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara

harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya

imbalan kerja tersebut diberikan secara harian (Siswanto, 1989: 9).

Selain itu juga, pengertian tenaga kerja menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah

salah satu moda bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga

kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya dinamika

penduduk. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan dan lowongan kerja yang

tersedia menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial.

2. Hak Tenaga Kerja

Dalam pasal 3,4,6,9, dan 11 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 yang merupakan

Undang-undang pokok mengenai Tenaga Kerja, mengatur hak-hak tenaga

kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi

kemanusiaanSalah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah

memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan
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dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai d maksud

pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

2. Tiap tenaga kerja memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan

kemampuannya. Di samping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga

menginginkan kepuasan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia

sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia

mendapat penghargaan.

3. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk

memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga

potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi

kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari pembinaan bangsa.

4. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga

kerja. Perserikatan tenaga kerja atau yang sekarang disebut serikat pekerja

perlu diadakan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga

kerja.

Pasal 12 ayat (3) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti

pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18 ayat (1) Tenaga kerja

berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja

yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja

swasta atau pelatihan ditempat kerja. Pasal 23 Tenaga kerja yang telah mengikuti

program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari

perusahaan atau lembaga sertifikasi. Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak

dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan

memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. Pasal 67 Pengusaha

yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pasal 78 ayat (2)

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. Pasal 86 ayat

(1) Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja

b. Moral dan kesusilaan dan
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c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

3. Kewajiban Tenaga Kerja

Pasal 102 ayat (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat

pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,

menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara

demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan

perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Pasal 126 ayat (1) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan

ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dan serikat pekerja

wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada

seluruh pekerja.

Pasal 136 ayat (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan

oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 140 ayat (1) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum

mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara

tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan setempat.

4. Hak Pemberi Kerja :

a. Berhak sepenuhnya atas hasilkerja pekerja.

b. Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi.

c. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

Kewajiban Pemberi Kerja :

a. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban

menurut agamanya.

b. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam

seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan.
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c. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan.

d. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebihwajib

membuat peraturan perusahaan.

e. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur resmi.

f. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah

mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

g. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek.

5. Tinjauan Umum tentang Upah

Upah merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena

upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Upah yang diberikan

oleh perusahaan harus sesuai dengan jasa atau pengorbanan yang diberikan oleh

tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang mendukung suatu perusahaan

untuk merealisasikan rencana dan tujuan perusahaan. Balas jasa yang utama bagi

seorang tenaga kerja adalah berupa pemberian upah pokok, upah lembur dan

tunjangan kehadiran sehingga diharapkan mampu memberikan dorongan serta

mempengaruhi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja langsung.

Pengertian Gaji dan Upah dalam praktek, istilah gaji dan upah sering digunakan

secara bergantian, maka seringkali gaji dan upah dianggap memiliki pengertian yang

sama oleh masyarakat. Menurut Warren, Carl S (2001:446) pengertian gaji dan upah

adalah Gaji (salary) biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa manajerial,

administratif, dan jasa-jasa yang sama.

Tarif gaji biasanya diekspresikan dalam periode bulanan atau tahunan.

Sedangkan upah (wages) biasanya digunakan untuk pembayaran kepada karyawan

lapangan (pekerja kasar), baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Tarif upah

biasanya diekspresikan secara minggu atau per jam.

Sedangkan Mulyadi (2001:373) mendefinisikan gaji dan upah adalah Gaji

(salary) merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan

administrasi atau yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang pada umumnya 16

dibayarkan secara tetap per bulan. Sedangkan upah (wages) merupakan pembayaran
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atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) berdasarkan

hari kerja, jam kerja, atau jumlah suatu produk yang dihasilkan karyawan.

Dapat disimpulkan bahwa definisi gaji dan upah berbeda. Gaji diberikan kepada

karyawan administrasi secara tetap tiap bulannya, sedangkan upah diberikan kepada

karyawan lapangan per jam, per hari atau per produk yang dihasilkan. Berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah adalah salah satu sarana yang

digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya5 .

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor

13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perwujudan

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja.Berdasarkan ketentuan Pasal

77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaksan bahwa setiap 5Asri

Wijayanti, Hukum Ketenagakejaan Pasca Reformasi, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009),

Hlm. 107 17 pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun

ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003, yaitu

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.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku

bagi sektor usaha atau pekerja tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor
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usaha atau pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan

Keputusan Menteri.

Kedudukan upah menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981,

Upah buruh memiliki kedudukan istimewa terutama apabila pengusaha mengalami

pailit, maka upah buruh merupakan yang didahulukan pembayarannya sesuai

peraturan perundang-undangan kepailitan yang berlaku.

Kedudukan upah sangat penting bagi penetapan upah minimum yang

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku guna tercapainya

kesejahteraan tenaga kerja. Dalam menentukan besarnya UMR (Upah Minimum

Regional) Tingkat I dan II ditetapkan mempertimbangkan:

a. kebutuhan hidup layak (KHL)

b. index harga konsumen (IHK)

c. kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan

d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah

e. kondisi pasar kerja 18

f. tingkat perkembangan.

Komponen upah terdiri atas:

a. Upah pokok Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan

perjanjian.

b. Tunjangan tetap Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan

dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang

dibayarkan bersamaan dengan upah pokok yang termasuk tunjangan tetap antara

lain:

1) Tunjangan istri/suami

2) Tunjangan anak

3) Tunjangan kesehatan

4) Tunjangan perumahan
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5) Tunjangan kemahalan

c. Tunjangan tidak tetap Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap

bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran

upah pokok. 19 Bukan termasuk komponen upah adalah:

- Fasilitas Fasilitas adalah kenikmatan yang diterima buruh/pekerja dalam bentuk

nyata/natural karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan

kesejahteraan buruh yang termasuk kategori ini misalnya: 1) Kendaraan antar jemput,

2) Pemberian makan cuma-Cuma, 3) Sarana ibadah, 4) Tempat penitipan bayi

- Bonus Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh atau pekerja dari hasil

keuntungan perusahaan atau karena berprestasi melebihi target produksi yang

normal atau karena peningkatan produktivitas.

- Tunjangan hari raya Tunjangan hari raya adalah pendapatan akhir tahun pekerja

yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya

menjelang hari raya keagamaan. THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah

mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dengan jumlah proposional. contoh

perhitungannya: Masa kerja x upah per/bulan 12 Sedangkan pekerja yang telah

memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, THR sebesar 1 bulan gaji atau lebih

berdasarkan kesepakatan bersama antara buruh dengan pengusaha.

6. Perlindungan Upah

Penetapan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara

sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan upaya

pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan

produksi, dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidup

minimalnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah

ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memerhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, meliputi; a. Upah minimum berdasarkan

wilayah provinsi atau kabupaten/kota, b. Upah minimum berdasarkan sektor pada

wilayah propinsi atau kabupaten/kota.
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Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau

buruh. Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekeja/buruh diatur

dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdiri

atas:

a. Upah minimum;

b. Upah kerja lembur;

c. Upah tidak masuk kerja karena halangan;

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan;

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 21

g. Denda dan potongan upah;

h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;

j. Upah untuk pembayaran pesangon.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum pemerintah

menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a

berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas

dan pertumbuhan ekonomi6 . Pemerintah menetapkan ketentuan upah minimum,

dijelaskan oleh Furqon Karim “Bahwa upah minimum yang diatur pemerintah yang ide

awalnya merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah

terjangkau. Namun, kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar

pekerja, sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang

diharapkan.”

Bentuk perlindungan upah yang berikutnya ialah waktu kerja. berdasarkan

ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa
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pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

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

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam

1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan

waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi

sektor usaha atau pengusaha tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan

upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam

Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri yang dimaksud ialah Kepmenakertrans No.KEP.102

/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Berdasarkan

ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans No.KEP.102/MEN/VI/2004, pengusaha yang

memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.

Baik, pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas

upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan

mendapat upah yang lebih tinggi. Termasuk dalam golongan jabatan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab

sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan yang

waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi pengusaha jika akan

mewajibkan pekeja untuk bekerja lembur. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal

7 Kepmenakertrans No.KEP.102/MEN/VI/2004, untuk melakukan kerja.

7. Peran KILM(Key Indicators of the Labour Market) di Bidang Ketenagakerjaan

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti

underutilization tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (decent work)

merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus

mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap,

pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini,

KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang

terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh

bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang

ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (Decent Work)

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah

untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk

memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan

keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi

merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat

berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia

ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja

selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 9,

10, dan 12), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat

ketidakaktifan dari indikator bukan angkatan kerja (KILM13). Untuk mengetahui

kualitas pekerjaan sehingga disebut "layak" dapat dilakukan pendekatan, misalnya,

dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan

(vulnerable employment) yaitu penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan

utama, lapangan pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama (KILM 3, KILM 4,

dan KILM 5); jam kerja yang berlebih/exceeds working hours pada indikator

penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja (KILM 7); penduduk yang bekerja

di sektor informal (KILM 8); dan setengah pengangguran (KILM 12).

2. Pemantauan Pencapaian Tujuan Agenda 2020 Sustainable Development

Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable

Development Goals disingkat dengan SDGs adalah tujuan yang telah ditentukan oleh

PBB sebagai agenda pembangunan secara global, tujuan ini merupakan kelanjutan
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dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sakernas

sebagai salah satu sumber data penyusun indikator SDGs diharapkan dapat

memenuhi informasi yang diperlukan.

Indikator SDGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas diantaranya:

- Proporsi wanita yang memegang jabatan manajerial.

- Proporsi pekerjaan informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis

kelamin.

- Pendapatan rata-rata per jam dari pekerja perempuan dan laki-laki, menurut

pekerjaan, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.

- Tingkat pengangguran, berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan

penyandang disabilitas.

- Proporsi penduduk muda (15-24 tahun) yang tidak sedang mengikuti

pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).

- Persentase jumlah anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak,

menurut kelompok jenis kelamin dan umur.

- Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total

pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin.

- Pekerja sektor manufaktur sebagai proporsi dari total pekerja.

3. Memantau Kesetaraan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak.

Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang

memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan

perempuan.

4. Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal

tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk

menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja

yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat
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tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan. ekonomi makro dan sosial.

Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika

ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang

menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan

produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi

negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah

kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian

(adjustment cost) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK Angkatan Kerja

BAK Bukan Angkatan Kerja

BPS Badan Pusat Statistik

EPR Employment-to-Population Ratio

ICLS International Conference of Labour Statisticians

ILO International Labour Organization

ISCED International Standard Classification of Education ISIC International Standard

Industrial Classification KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

KBJI Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia KILM Key Indicators of the Labour

Market SDGs Sustainable Development Goals

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional

SP Sensus Penduduk

STP Setengah Penganggur

Supas Survei Penduduk Antar Sensus

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
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8. KONSEP DASAR STATISTIKA

A. Statistik

Kata statistik telah dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari

kumpulan data mengenai suatu hal. Contohnya, statistik penduduk, statistik kelahiran,

statistik pendidikan, statistik pertanian, statistik kesehatan dan sebagainya. Kumpulan

angka-angka dari suatu penelitian sering disusun, diatur, atau disajikan dalam bentuk

daftar atau tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-

gambar yang biasa disebut diagram atau grafik supaya lebih dapat menjelaskan lagi

tentang persoalan yang sedang dipelajari. Jadi, statistik menyatakan kumpulan data,

bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram, yang

melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan.

B. Statistika

Statistika adalah Ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan

menginterprestasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan

keputusan yang efektif. Buku ”Statistical Theory in Research”, karangan Anderson and

Bancof mendefinisikan statistika adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan

metode yang paling efektif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi

dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan metematika

probabilitas. Statistika, sebagai cabang ilmu yang memberikan berbagai macam

teknik dan metode analisis, telah menyediakan berbagai metode yang memiliki

kegunaan yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang kegunaan dari berbagai teknik

ini perlu dimiliki untuk menghindari penggunaan yang tidak tepat. Dua macam analisis

mungkin memiliki kegunaan yang sama tapi membutuhkan tipe data yang berbeda.

Pada umumnya pengertian Statistika selalu dikaitkan pada ilmu yang

berhubungan dengan apa yang dikenal dengan data dan rumus-rumus yang rumit.

Dalam statistika tercakup dua pekerjaan penting, yaitu :

penyajian& penafsiran DATA INFORMASI

Informasi : data yang telah diproses

Ilmu Statistika banyak sekali di gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik

dalam ilmu-ilmu alam (misalnya astronomi dan biologi) maupun ilmu-ilmu sosial
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(termasuk sosiologi dan psikologi), maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri).

Statistika juga di gunakan oleh untuk berbagai macam keperluan dan tujuan dalam

pemerintahan; sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal.

Aplikasi statistika lainnya yang sekarang popular adalah prosedur jajak pendapat atau

polling (misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum), serta jajak cepat (perhitungan

cepat hasil pemilu) atau quick count.
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B. Kerangka Konsep

Menemukenali dampak PHK terhadap
stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten

Pangkep(Terkhusus PT. Daya Cayo)

Survey Lapangan

Pengimputan

Data

Analisis Data

Hasil Penelitian

Arahan/Rekomendasi
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi Sampel dan Lokasi

Populasi karyawan PT. Daya Cayo yang berlokasi di kabupaten Pangkep

diPHK secara besar-besaran sejumlah 645 orang dan sampel yang kami

ambil adalah 87 dengan menggunakan “Rumus Slovin”

N
= 1 +

Ket:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

B. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif

deskripktif dengan menggunakan aplikasi “SPSS 13.0” , Analisis data

dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data

tersebut, mengelompokannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak

dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data

tersebut.

Dalam analisis data kuantitatif, apa yang dimaksud dengan mudah

dimengerti dan pola umum itu terwakili dalam bentuk simbol-simbol statistik,

yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien. Dalam proses

menganalisa data seringkali menggunakan statistika karena memang salah

satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Proses analisa data

tidak hanya sampai disini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisa dan diperoleh informasi yang

lebih sederhana, hasil analisa terus harus diinterpetasi untuk mencari makna

yang lebih luas dan impilkasi hasil-hasil analisa.
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Statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaiamana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan

pada populasi (tanpa diambil smapelnya) jelas akan menggunakan

statistic deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada

sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistic despkriptif maupun

inferensial. Statistic deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin

mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang

berlaku untuk populasi dimana sampel dambil. Mengenai data dengan

statistik deskriptif peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis

datanya. Jika peneliti mempunyai data diskrit, penyajian data yang dapat

dilakukan adalah mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif (mencari

persentase), serta mencari ukuran tendensi sentralnya yaitu: mode,

median dan mean (lebih lanjut lihat Arikunto, 1993: 363).

Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan

suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai

dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan

dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih

mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi

tentang keberadaan gejala tersebut

Fungsi statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan suatu data

variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum

teratur dan mudah diinterpretasikan maksudnya oleh orang yang

membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Selain itu

statistik deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa,

sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh

orang lain yang membutuhkan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk

angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Februari 2017 mencapai

131,55 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 3,88 juta orang apabila

dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 (127,67 juta orang) dan

naik sebanyak 6,11 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan

Agustus 2016 (125,44 juta orang).

Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2016-

Februari 2017 seiring dengan naiknya TPAK yaitu dari 68,06 persen pada

Februari 2016 menjadi 69,02 persen pada Februari 2017. Begitu pula

dengan yang terjadi pada periode Agustus 2016-Februari 2017,

peningkatan angkatan kerja juga diiringi peningkatan TPAK dari 66,34

persen pada Agustus 2016 menjadi 69,02 persen pada Februari 2017.

Secara nasional angka EPR pada Februari 2017 adalah sebesar

65,34. Berdasarkan angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada

Februari 2017 dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat

sekitar 65 orang yang bekerja. EPR ini mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan keadaan Februari 2016 maupun Agustus 2016

yaitu masing-masing naik sebesar 1,03 poin dan 2,72 poin.

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada

Februari 2017 distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan

keadaan pada periode Agustus 2016 dan Februari 2016, yaitu mayoritas

penduduk bekerja berstatus berusaha (47,34 persen), diikuti dengan

penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,08 persen), dan urutan terakhir

adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (14,58 persen).

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Februari 2017

masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan Februari 2016 maupun

Agustus 2016, yaitu didominasi oleh sektor jasa dengan persentase sebesar



23

47,65 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 31,86 persen,

dan sektor manufaktur sebesar 20,49 persen.

Hasil Sakernas Februari 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk di Indonesia bekerja di atas 35 jam per minggu mencapai hampir

lebih dari dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu

penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 32,31

persen, persentase ini mengalami peningkatan jikadibandingkan dengan

Februari 2016 (32,27 persen) maupun Agustus 2016 (29,09 persen)

berturut-turut sebesar 0,04 persen poin dan 3,22 persen poin.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas

Februari 2017 mencapai 9,49 juta orang, sebanyak 5,78 juta orang

berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,71 juta orang adalah

perempuan. Sedangkan menurut daerah tempat tinggal, jumlah

setengah penganggur di daerah perdesaan selalu lebih besar dibandingkan

dengan daerah perkotaan. Pada Februari 2017 jumlah setengah

penganggur di daerah perdesaan mencapai 5,90 juta orang, sementara di

perkotaan hanya sebanyak 3,59 juta orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2017, secara nasional tidak

menunjukkan perubahan yang signifikan kontribusi angkatan kerja menurut

tingkat pendidikan jika dibandingkan dengan Februari dan Agustus 2016.

Angkatan kerja pada Februari 2017 sebagian besar masih didominasi oleh

mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 56,44 persen.

Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 28,13

persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 12,26

persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih

adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,17 persen.

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai mencapai

2,70 juta rupiah dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan

keadaan Februari 2016 dan Agustus 2016 dengan kisaran masing-masing

sebanyak 520 ribu rupiah dan 150 ribu rupiah.

1.1 Analisis Ketenaga kerjaan
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Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei

antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas),

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja

Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanyaSakernas yang

dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan

keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Secara umum,

tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok

terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk

memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran,

dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya

di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Kegiatan pengumpulan

data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan

saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode

pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun

1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun

1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus,

sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga

dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010,

Sakernas dilakukan secara semesteran.
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Grafik 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan

Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2016 dan Februari 2017

Komposisi sektoral Sakernas Februari 2017 menurut provinsi

menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja

pada sektor pertanian adalah Provinsi Papua (69,19 persen), pada sektor

manufaktur adalah Provinsi Jawa Tengah (28,72 persen), dan pada sektor jasa

adalah Provinsi DKI Jakarta (85,44 persen).
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Kondisi ini sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan

keadaan Agustus 2016, dimana pada sektor manufaktur didominasi oleh Provinsi

Banten sebesar 31,56 persen. Sedangkan pada sektor pertanian dan jasa

masih tetap didominasi oleh Provinsi Papua dan Provinsi DKI Jakarta dengan

masing-masing sebesar 65,83 persen dan 85,18 persen.

Grafik 2. Presentase Jam Kerja Menurut Provinsi dan Lama Jam

Kerja,

Agustus 2016 dan Februari 2017
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Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2017 seperti yang terlihat pada

Grafik 2, menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja

dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi

Barat (50,61 persen), Jambi (44,67 persen), dan Nusa Tenggara Timur (44,12

persen). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di

bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (16,43

persen), Banten (22,02 persen), dan Kepulauan Riau (22,78 persen).

2. Kondisi Tenaga Kerja Sulawesi Selatan

Selama 7 tahun terakhir (2008-2015), Sulawesi Selatan memiliki tingkat

partisipasi angkatan kerja (TPAK) rata-rata 62 persen setiap tahunnya

(tentunya nilai absolutnya bertambah seiring pertumbuhan penduduk).

Dalam hal pengentasan pengangguran, ternyata Sulawesi Selatan mampu

mengurangi penganggurannya sebesar 4,7 persen dalam kurun waktu

yang sama.

Melihat dari tingkat pendidikannya, 71,7 persen pengangguran

Sulawesi Selatan tahun 2014 merupakan penduduk dengan tingkat

pendidikan SMA/SMK ke atas. Sedangkan 62 persen penduduk yang

bekerja berpendidikan SMP kebawah.

Disinyalir dari dua indikator ini bahwa sebagian besar orang

menganggur bukanlah orang miskin, bahkan bisa jadi dari kalangan

mampu. Sebaliknya, nampak sebagian besar penduduk bekerja adalah

penduduk yang cenderung miskin. Orang yang miskin, cenderung akan

mempertahankan hidupnya dengan bekerja meskipun itu serabutan.

Karena, mereka pada dasarnya membutuhkan makan.

Hampir setengahnya dari penduduk yang bekerja menggeluti lapangan

usaha sektor pertanian (42 persen). Dan sebagian besar pula (65 persen)

dari penduduk bekerja tersebut adalah penduduk yang tinggal di pedesaan.

3. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep

Berdasarkan hasil estimasi Survei Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pangkajene
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dan Kepulauan adalah 228.544 jiwa yang terdiri dari 107.868 jiwa laki-

laki dan 120.676 jiwa perempuan.

Dari penduduk usia kerja tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) pada tahun 2015 adalah 59,25 persen. Sedangkan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 7,01 persen dan Tingkat

Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 92,99 persen.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi penduduk

umur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan yang tamat SD merupakan yang terbesar yaitu mencapai

28,62 persen, diikuti dengan tamat SMA sebesar 21,74 persen.

Lapangan usaha yang terbanyak dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan adalah pada sektor pertanian yakni sebesar 34,77 persen.

Sedangkan berdasarkan status pekerjaan maka proporsi penduduk yang

berstatus karyawan/buruh merupakan yang terbesar, yaitu 46,74

persen. Sementara itu, berdasarkan jam kerja maka proporsi penduduk

yang bekerja lebih dari 35 jam adalah 60.61 persen.

Kabupaten Pangkep, khususnya sisi pemutusan hubungan pekerjaan.

Mengenai situasi ketenagakerjaan sebelum mendapatkan pekerjaan dan

setelah terjadinya pemutusan kerja menggunakan kuesioner yang berisi

pertanyaan yang berhubungan dengan identitas responden, Penerimaan

dan pemutusan serta pasca pemutusan hubungan kerja .

Kami memiliki 87 responden, dan dilihat dari datapara responden, ruang

lingkup responden yang kami miliki terbatas hanya pada mantan karyawan

PT. Daya Cayo , berumur 28 tahun sampai 60 tahun dengan perbandinang

antara laki-laki dan perempuan adalah 85 laki-laki dan 2 perempuan,

beragama islam dan mayoritas memiliki ruham sendiri .

Informasi tentang perkerjaan yang di tawarkan perusahaan didapatkan

oleh calon pekerja melalui keluarga/kerabat . Proses penerimaan pekerja

mayoritas melalui seleksi berkas dan wawancara dan kelulusan pun

langsung di umumkan setelahnya . Menurut responden, gaji yang di

dapatkan sesua dengan yang di tawarkan saat sebelum dan wawancara
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dan mengaku gaji yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga .

Alasan perusahaan melakukan pemutusan kerja didasarkan atas

ketidak mampuan perusahaan untuk menampung perkerja. Saat

pemutusan kerja, mayoritas para pekerja tidak diberikan pemberitahuan

terlebih dahulu. Lama kerja karyawan sebelum di PHK bervariasi, dari 5

tahun sampai 17 tahun. Meskipun tanpa pesangon, para pekerja mengaku

dapat bantuan dari Dinas Tenaga Kerja atau Organisasi serikat pekerja

saat proses pemutusan kerja, Pasca pemutusan kerja, mayoritas

responden sudah memiliki pekerjaa, dengan beberapa yang masih

menunggu panggilan kerja. pekerjaan yang mereka miliki mayoritas

adalah petani/buruh tani, buruh bangunan, supir bentor.

4. Problematika Ketenagakerjaan

4.1 Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Pangkep

Tidak ada jaminan perusahaan selalu berhasil dalam bisnis karena dalam

menjalankan operasinya perusahaan dituntut untuk menghasilkan keuntungan.

Dengan keuntungan ini, perusahaan dapat beroperasi normal dan berkembang.

Namun, ada kalanya keuntungan tidak selalu diperoleh. Sekalipun biaya telah

dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan dan usaha-usaha penghematan telah

dilakukan, perusahaaan bisa saja merugi.

Pada kondisi ini, pimpinan perusahaan bisa membuat beberapa opsi untuk

menyelamatkan perusahaan, dimana salah satu opsinya adalah melakukan PHK

dengan alasan efisiensi. PHK itu sendiri diatur oleh KUHPerdata bab 7a bagian 5,

dan bersifat publik yaitu mengenai ijin untuk memutuskan hubungan kerja diatur dalam

UU No.12/1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta, dan Pasal

16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep ‐78/Men/2001

tentang perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Nomor Kerja

Kep‐150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan

menetapkan beberapa prosedur tentang pemutusan hubungan kerja dalam suatu

perusahaan.
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja

dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri,

pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Dari hasil survey kami di 3

perusahaan, yaitu PT. Daya Cayo, PT. Batara Indosurya Sejahtera Abadi dan PT.

Batu Alam Indah, ada kurang lebih 750 pemutusan hubungan kerja yang dilakukan

perusahaan tersebut. Alasan perusahaan-perusahaan tadi melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap karyawannya adalah ketidakmampuan perusahaan

membiayai gaji karyawannya dan juga berhentinya aktifitas kegiatan pekerjaan

perusahaan-perusahaan tersebut. PT. Daya Cayo melakukan 654 PHK, PT. Batara

Indosurya Sejahtera Abadi melakukan 42 PHK dan PT. Batu Alam Indah melakukan

32 PHK per 2017 menurut data dari Dinas ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan.

Pemutusan Hubungan Kerja juga terjadi di dalam wlayah studi kasus analisa ini.

Dampak dari pemutusan hubungan kerja ini tidak hanya berefek pada individu pekerja

tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi pada keluarga pekerja itu sendiri. Dari

hasil analisa sampel tenaga kerja yang mengalami PHK, terlihat bahwa kebanyakan

pekerja merupakan bagian keluarga muda. Dari Dari aspek usia, umumnya anggota

keluarga yang terkena PHK berusia 29 tahun ke atas.

JENIS KELAMIN RESPONDEN

Perempuan
2%

Laki-Laki
98%

Gambar 3. Grafik jenis kelamin responden

Tingkat pendidikan responden penelitian 50% merupakan

tamatan SMA dan 34% tamatan SMP, 15% tamatan SD dan hanya 1 %
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yang merupakan tamatan sarjana. Hal ini dapat menjelaskan tingkat

pengetahuan yang dimiliki oleh responden.

Tingkat Pendidikan

1%
15%

50%

34%

Tamat SD

Tamat SMP

Tamat SMA

Tamat S1

Gambar 4. Grafik tingkat pendidikan responden

Pekerja yang bekerja pada PT. Daya Cayo selama 7 tahun adalah

jumlah persen tertinggi di perusahaan tersebut dan untuk dan 15, dan 1

tahun merupakan rata-rata tingkatan rendah lama bekerja dengan jumlah

4.5% dan 3,4%.
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Gambar 5. Grafik lama bekerja sebelum PHK

Terdapat 4 jenis pekerjaan yang didapat oleh korban phk yaitu 19 orang

berwiraswasta, 26 petani, 21 buruh bangunan, dan 7 sebagai sopir bentor. Ada

juga 15 orang pengangguran sekitar 17%. Angka jumlah pekerjaan setelah

phk tertinggi ialah petani dengan total 29,5% dan yang terendah sopir bentor

dengan angka 7%.

Jenis Pekerjaan Pasca PHK

24%

8%

29%

17%

22%

Pengangguran
wiraswasta
Petani
Buruh Bangunan
Supir Bentor

Gambar 5. Grafik jenis pekerjaan pasca PHK
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PemberitahuanMengenai
PHK

18%

82%
Ada

Tidak Ada

Gambar 6 Grafik pemberitahuan PHK kepada responden

Pemberian pesangon pasca phk
Ada
3%

Tidak ada
97%

Ada

Tidak ada

Gambar 7 Grafik pemberian pesangon pasca PHK kepada responden

Grafik 6 & 7 diatas menunjukkan bahwa masih banyak responden atau

eks karyawan yang hingga saat ini belum dibayarkan pesangon dan

bahkan tidak menerima keterangan pemutusan hubungan kerja. Menurut

salah satu narasumber eks karyawan kejadian penutupan ini dikarenakan

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar gaji karyawan sehingga

karyawan meminta menutup perusahaan dan menjual asset perusahaan

untuk membayar gaji karyawan. Namun, pembayaran tersebut bertahap

dilakukan sehingga belum semua karyawan mendapatkan haknya

(pesangon).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar terlihat eks-karyawan PT. Daya Cayo yang

menjadi responden penelitian didominasi oleh kepala kepala keluarga.

Perusahaan yang tutup sejak 3 Juni 2016 ini hingga saat ini masih

belum memberikan pesangon bagi sebagian besar eks-karyawan

mereka. Para karyawan yang kini menyandang status PHK oleh

perusahaan yang ditinggal tutup kini beralih pekerjaan menjadi petani,

buruh bangunan, pedagang kecil, dan supir becak motor.

Bahkanbeberapa responden masih belum menemukan pekerjaan

pasca PHK dari perusahaan. PHK yang dilakukan oleh pihak

perusahaan sebagian besar tidak diberitahukan langsung kepada

karyawan. Terlihat jelas bahwa PHK yang dilakukan perusahaan PT.

Daya Cayo berdampak pada kondisi social ekonomi eks-karyawan

dilihat dari perubahan status pekerjaan yang menjadikan pekerja

mengalami penurunan status social dari pekerja tetap perusahaan dan

memiliki gaji perbulan menjadi pekerja harian dengan penghasilan tak

menentu

B. Rekomendasi

o Melihat masih terdapatnya eks karyawan yang belum bekerja

atau menanti pekerjaan maka dibutuhkan bantuan untuk

pelaksanaan pelatihan kerja dari dinas terkait (DInas

Ketenagakerjaan)

o Perlu sinkronisasi data antara dinas ketenagakerjaan dan dinas

koperasi dan UMKM dalam pemberian bantuan modal bagi eks

karyawan yang telah diPHK dengan mengikuti prosedur dari

perbankan setempat.

o Mengarahkan para eks karyawan yang telah diPHK untuk

mengikuti berbagai dan program kerja yang juga difasilitasi oleh

beberapa lembaga seperti yang diselenggarakan oleh Badan

Usaha Ekonomi Aisyiyah di Kelurahan Biranga, pemberdayaan
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koperasi nelayan, dan bantuan pelatihan dalam program

kawasan mandiri pangan oleh dinas pertanian.
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