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Dalam beberapa tahun terakhir ini, kelas buruh Indonesia terus
dihimpit berbagai kebijakan dan regulasi yang merugikan. Meskipun
perlawanan terus dilakukan oleh kelas buruh, namun negara tidak
bergeming dan tetap menerbitkan regulasi-regulasi tersebut. Dimulai
dari PP 78

tahun 2015 tentang Pengupahan, UU No 11 tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan terakhir terbit PP No 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta PHK.
Hingga hari ini, kelas buruh terus melanjutkan perlawanannya untuk
melawan regulasi-regulasi tersebut, baik dalam bentuk aksi demonstrasi
maupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimanapun, strategi untuk
menghadapi

pelaksanaan

regulasi-regulasi

tersebut

juga

harus

dilakukan. Karena faktanya, hampir seluruh pengusaha telah siap untuk
memberlakukan regulasi-regulasi tersebut di perusahaan masing-masing.
Salah satu jalan yang dapat ditempuh kelas buruh untuk melakukan

perlawanan terhadap himpitan regulasi-regulasi tersebut adalah melalui
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hal yang tentunya tidak asing lagi
bagi serikat buruh di Indonesia. Namun PKB yang dimaksud adalah bukan
perjanjian kerja yang dibuat di lingkungan tempat kerja, yaitu antara
serikat dan perusahaan, melainkan PKB antara beberapa serikat buruh
dengan beberapa pengusaha di bidang industri yang sama. PKB yang
demikian dimungkinkan dalam aturan UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan walaupun bukan hal yang mudah diwujudkan di Indonesia.
Tidak mudah membuat PKB yang demikian karena banyak faktor, misalnya
perbedaan kebijakan masing-masing serikat buruh, juga perbedaan
kebijakan masing-masing perusahaan. Dan tentu masih banyak lagi
hambatannya, akan tetapi mari melihat pada apa yang mungkin dicapai
melalui strategi ini.
Pertama, PKB jenis ini meningkatkan daya tawar kelas buruh dalam
perundingan pembuatan PKB. Umum diketahui oleh serikat buruh bahwa
tidak mudah membuat kesepakatan dalam perundingan PKB, sehingga tidak
jarang ditemui, isi dari PKB yang dihasilkan sama atau bahkan lebih
rendah dari peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Salah satu
masalah utamanya adalah rendahnya daya tawar serikat buruh di hadapan
pengusaha. Dengan bersatunya beberapa serikat buruh di sektor industri
yang sama, maka kekuatan masing-masing serikat buruh dapat digabungkan
untuk meningkatkan daya tawarnya.
Penting untuk diingat bahwa rendahnya daya tawar ini tidak semata
disebabkan oleh faktor internal serikat buruh itu sendiri, tetapi juga
oleh sistem perjanjian kerja waktu tertentu atau lebih dikenal dengan
sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing). Dengan sistem yang
menghilangkan kepastian pekerjaan ini, maka secara alami, para buruh
akan lebih terfokus pada usaha mempertahankan pekerjaannya, alih-alih
berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Kedua, memperkuat persatuan kelas buruh hingga di tingkatan akar
rumput. Slogan “bersatulah kaum buruh sedunia” merupakan cita-cita
bagi kelas buruh dalam perjuangannya meningkatkan kesejahteraan. Meski
demikian hal ini tidak mudah diwujudkan, bahkan di tingkatan pimpinan
serikat-serikat

buruh.

Dari

perbedaan

cara

pandang,

strategi

perjuangan hingga perbedaan pandangan politik maupun afiliasi politik
sebuah serikat buruh menjadi faktor penyebabnya.
Dengan strategi PKB antara beberapa serikat buruh di sektor industri
yang sama ini, maka upaya untuk membangun persatuan dapat dibangun
yang

dimulai

dari

tingkat

perusahaan,

dengan

bagaimana

mengidentifikasi persamaan persoalan, mencari titik temu, menemukan
jalan keluar hingga membuat strategi perjuangan bersama.
Ketiga, membangun landasan yang lebih kuat terkait politik kelas
buruh. Manfaat dari strategi PKB jenis ini salah satunya adalah
pemahaman yang lebih komprehensif akan situasi sebuah sektor industri,
baik dalam skala nasional maupun global. Apa yang terjadi pada sektor
industri garmen di Indonesia hari ini, tentu berbeda dengan apa yang
terjadi pada sektor industri elektronik.
Pengetahuan yang mendalam dan luas terhadap berbagai sektor industri
akan memperkaya strategi perjuangan kelas buruh di tingkat nasional.
Juga dapat menghindari kekeliruan dalam mengambil keputusan di tingkat
nasional, misalnya saja penetapan upah sektor padat karya di beberapa
daerah di Jawa Barat.[1] Dalam keputusan ini upah pada industri UMKM
disamakan dengan upah industri tekstil dan garmen yang mayoritas
adalah perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).
Ketiga hal diatas merupakan manfaat secara umum dari strategi PKB
jenis ini, di mana manfaat ini dapat dikembangkan lebih luas
pelaksanaannya. Misalnya, dalam jangka panjang, serikat-serikat buruh
dapat memunculkan program pendidikan bersama untuk meningkatkan
keterampilan dan program membangun badan usaha bersama.
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http://majalahsedane.org/upah-padat-karya-pemasok-menang-buyer-senang/

