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Gangguan Covid-19 terhadap ekonomi & dunia kerja

⮚ Perdagangan, investasi & pertumbuhan menyusut secara global & nasional – dengan dampak merugikan
pada ekonomi, bisnis (terutama UKM) & pekerja; penutupan bisnis & kehilangan pekerjaan keduanya
meningkat dan beberapa mungkin tidak akan pernah pulih; pendapatan tenaga kerja telah turun karena
pengurangan jam kerja dan kehilangan pekerjaan*;

⮚ Gangguan yang disebabkan oleh pandemi & tanggapan terhadap pandemi oleh bisnis telah memengaruhi
hubungan perburuhan - banyak negara melihat konflik perburuhan berakhir – PHK, pengurangan tenaga
kerja & pemutusan hubungan kerja, perselisihan tentang pesangon, pemotongan upah & bonus yang 
belum dibayar, ketidakpatuhan terhadap PKB dan undang-undang perburuhan, tidak dibayarnya pekerja
harian/kontrak yang terpaksa tinggal di rumah atau diberhentikan selama penguncian negara akibat
Corona. 

⮚ Krisis telah mengungkap keterbatasan model pembangunan berbasis ekspor yang mengandalkan rantai
pasok serta ketidakcukupan kebijakan ketenagakerjaan, upah dan perlindungan sosial yang saat ini lazim
di banyak negara – ke depan, dialog sosial & budaya hubungan industrial kolaboratif akan sangat penting
dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
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Negara-negara dengan dialog sosial & budaya kepatuhan telah
menangani masalah ketenagakerjaan dengan lebih baik

⮚ Singapura: Penasihat Tripartit untuk mengelola kelebihan tenaga kerja, meminimalkan penghematan & dukungan
untuk bisnis (dukungan keuangan, subsidi upah, program keterampilan yang didanai publik & pengaturan kerja yang 
fleksibel, termasuk penciptaan 'bank waktu’);

⮚ Jepang: Federasi SP/SB & Pengusaha menyetujui praktik kerja yang fleksibel untuk mencegah kehilangan pekerjaan
dan juga membuat proposal bersama kepada Pemerintah untuk tindakan darurat guna memastikan mata
pencaharian, pekerjaan & dukungan untuk bisnis; menyebabkan Pemerintah menyediakan skema Subsidi
Penyesuaian Ketenagakerjaan untuk UMKM & bisnis lainnya untuk mencegah pemecatan dan PHK;

⮚ Sri Langka: Gugus tugas tripartit dibentuk untuk mengatasi dampak hubungan industrial dari pandemi, mencapai
kesepakatan yang berlaku untuk semua sektor, termasuk langkah-langkah penyesuaian upah untuk mendukung
pekerjaan; 

⮚ Selandia baru: Dialog mengarah pada subsidi upah untuk mendukung pekerjaan, pembekuan sewa untuk
membatasi biaya perumahan bagi kebanyakan orang yang bekerja; bantuan pinjaman dan sokongan cuti sakit;  

⮚ : 
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Perundingan bersama di masa Covid

⮚ PB berada di bawah tekanan – di beberapa negara, pandemi telah digunakan oleh beberapa pengusaha
untuk melakukan PHK, menuntut pembebasan dari penerapan PKB & moratorium kenaikan upah, 
termasuk upah minimum; tetapi dalam beberapa kasus, serikat pekerja telah mempertahankan upah & 
tunjangan & memperoleh manfaat baru seperti pembayaran darurat, pemeriksaan COVID gratis untuk
pekerja, cuti sakit tambahan, perlindungan ekstra untuk pekerja garis depan & tindakan K3 untuk tempat
kerja yang aman;    

⮚ Korea: Kesepakatan tingkat industri sektor keuangan (Juli 2020): mengatasi bencana melalui solidaritas
- kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan kenaikan upah mereka untuk meningkatkan upah
kelompok rentan, memperbaiki kondisi kerja mereka, dan merevitalisasi ekonomi lokal; 

— KFIU dan manajemen sepakat untuk menaikkan upah sebesar 1,8%, dimana 50% akan disumbangkan ke
dana kesejahteraan karyawan untuk mendukung pekerja perusahaan kontrak dan pekerja outsourcing
sementara dan 50% sisanya dibayarkan dalam mata uang lokal dan/atau sertifikat hadiah digunakan
untuk revitalisasi ekonomi lokal dan perlindungan pemilik usaha kecil. 
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Menangani Sengketa Perburuhan

⮚ Secara umum - Negara-negara Asia memiliki prinsip berurutan dalam pengaturan penyelesaian
sengketa: 

• Tingkat pertama: Tanggung jawab bersama: para pihak mencoba untuk menyelesaikan
perselisihan mereka di tempat kerja/tingkat perusahaan melalui mekanisme bi-partit; 

• Kedua: Intervensi di luar perusahaan/pihak ketiga melalui konsiliasi/mediasi & arbitrase
sukarela (juga arbitrase wajib dalam kasus-kasus tertentu);

• Ketiga: Badan peradilan dan banding multi-level; 

⮚ Masalah utama: 
— biaya transaksi (waktu, uang & energi yang dihabiskan dalam penyelesaian sengketa); 
— prosedur & hasil gagal untuk mempromosikan pencegahan perselisihan atau pembangunan

hubungan; 

⮚ Meningkatkan mekanisme & mediasi bipartit dapat membantu mengatasi masalah di atas;  
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Prinsip Utama ILO untuk pencegahan dan penyelesaian
perselisihan industrial

⮚ cara terbaik untuk mengatur hubungan antar pihak adalah dengan membiarkan mereka
mengaturnya sendiri – itulah mengapa konstituen ILO setuju untuk mengembangkan & mengadopsi C 
87 & C 98 (untuk memberikan Kebebasan Berserikat, Hak Berorganisasi & Perundingan Bersama; 

⮚ Penyelesaian sengketa: badan & prosedur untuk penyelesaian perselisihan perburuhan harus dipahami
sedemikian rupa untuk berkontribusi pada promosi Perundingan Bersama (C. No 154);

⮚ Konsiliasi/Mediasi dapat menjadi bagian dari proses tawar-menawar asalkan bersifat sukarela (R 92 
merekomendasikan layanan konsiliasi/mediasi/arbitrase gratis, cepat & sukarela); 

⮚ Hak untuk mengorganisir protes, termasuk pemogokan: bagian penting dari hak untuk berorganisasi & 
perundingan bersama dan relevan dengan penyelesaian sengketa; Apabila pembatasan yang sah dapat
diberlakukan (Kecuali layanan esensial), hal ini harus disertai dengan jaminan kompensasi termasuk
prosedur konsiliasi dan arbitrase yang: Memadai, Tidak Berpihak, Cepat & mendapat kepercayaan para 
pihak;
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Tindakan dan mekanisme lain yang relevan dengan

penyelesaian sengketa

⮚ R. 130 tentang Pemeriksaan Pengaduan: Mendorong pembentukan prosedur
pengaduan di tingkat perusahaan sebagai langkah pertama sebelum beralih ke
prosedur lain, seperti pengadilan atau arbitrase (berlaku untuk sengketa hak); 

⮚ R.94 tentang Kerjasama Tingkat Usaha: mendorong pengaturan konsultasi & 
kerjasama di tingkat perusahaan untuk mempromosikan dialog manajemen tenaga
kerja untuk keuntungan bersama (tentang isu-isu yang TIDAK dalam lingkup
perundingan bersama atau ditangani oleh mekanisme lain yang berkaitan dengan
penentuan syarat dan ketentuan kerja); 

⮚ R.129 tentang Komunikasi dalam Badan Usaha: merekomendasikan perumusan
kebijakan komunikasi – dalam konsultasi dengan perwakilan pekerja – untuk
menciptakan lingkungan saling pengertian dan kepercayaan dalam usaha. 
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Mekanisme bipartit untuk penyelesaian sengketa

menjadi efektif jika ada

⮚ Organisasi pekerja (& pengusaha) yang kuat & representatif dengan kapasitas organisasi & teknis untuk
membuat dan memenuhi kesepakatan; ini juga membutuhkan: Penghormatan terhadap Surat 
Persetujuan & Perundingan Bersama - dalam hukum, kebijakan & tata kelola; 

⮚ Kewajiban untuk berunding: Hukum dan kebijakan harus mempromosikan hal ini – di banyak negara 
penolakan untuk tawar-menawar dianggap sebagai praktik perburuhan yang tidak adil dan disetujui oleh 
hukum; 

⮚ Menghormati tanggung jawab timbal balik dari para pihak dalam situasi keluhan dan disiplin: 

— Tugas pekerja untuk menjaga disiplin & mematuhi aturan & standar tempat kerja; 
— Tanggung jawab pemberi kerja untuk menanggapi keluhan pekerja dan menghilangkan penyebab

ketidakpuasan atau konflik yang sah; 

⮚ Konsultasi tingkat perusahaan-pengaturan kerjasama & mekanisme pengaduan: berdasarkan hukum
atau kesepakatan perundingan bersama; 

⮚ Harga yang dibayar untuk pelanggaran undang-undang perburuhan harus jauh lebih berat daripada
harga yang dibayarkan untuk kepatuhan; 
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Mediasi Ketenagakerjaan sebagai mekanisme

penyelesaian sengketa semakin berkembang

⮚ Konsiliasi/mediasi sebelum para pihak dapat mengakses penyelesaian yudisial berkembang di banyak
negara – terutama di negara-negara “common law”; hal itu bisa berbasis yudisial atau non-yudisial; 

⮚ Mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di negara-negara di mana para pihak melihatnya
sebagai opsi yang lebih cepat & lebih murah dibandingkan dengan pengadilan hukum dan ketakutan
akan biaya yang dibayarkan akibat ketidakpatuhan (Misalnya: AS, Kanada, Australia, Korea, Selandia
Baru, Singapura, Jepang); 

⮚ Keberhasilan mediasi wajib tergantung pada –
— Kredibilitas lembaga yang menyediakan mediasi;
— Kredibilitas dan Kompetensi mediator;
— Kepatuhan terhadap hukum dan hak-hak pekerja – menghormati supremasi hukum;
— Tekanan pada para pihak untuk menyelesaikan; 

⮚ Di hampir setiap negara, ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan praktik Mediasi untuk
membangun kepercayaan di antara para pihak dan meningkatkan efektivitasnya sebagai metode
penyelesaian sengketa.;
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Beberapa tantangan yang dihadapi mediasi

⮚ Tidak semua perselisihan dapat 'dimediasi'. Bagaimana merancang sistem yang menyalurkan
perselisihan ke prosedur yang paling sesuai pada tahap awal (ketika para pihak menyadari bahwa
negosiasi bilateral tidak akan menghasilkan solusi); 

⮚ Pekerja lebih memilih pengadilan berbasis ajudikasi; kebutuhan untuk mempromosikan kepercayaan
pekerja dalam metode selain proses Pengadilan; ini tidak hanya membutuhkan lebih banyak publisitas
tetapi juga investasi dalam undang-undang dan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan semacam
itu - tetapi sumber daya untuk keterbatasan ini; 

⮚ Pemberlakukan kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi - para pihak sering harus datang ke Pengadilan
untuk menegakkan hukum, terutama di mana kompensasi harus diberikan;  

⮚ Ketimpangan dalam keterampilan mediator dan tidak adanya standar untuk praktik mediasi dan 
kelayakan untuk menjadi mediator – merupakan masalah yang sedang berlangsung; Di mana layanan
Mediasi disediakan oleh Kemnaker, Pelatihan Mediator dan mempertahankan mediator berpengalaman
perlu dipastikan (Pejabat pemerintah dipindahkan); 

⮚Hasil mediasi*: Apakah mediasi itu telah mempromosikan keadilan? Mengurangi beban di pengadilan? 
Peningkatan akses keadilan bagi pihak yang berperkara? Waktu menunggu? 
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Masalah untuk Diskusi

⮚ Peran Hukum v/s peran perundingan bersama: Bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan dan 
memperkuat keduanya? 

— Negara & Hukum dapat mendorong kepatuhan, tetapi tidak dapat memaksa kerja sama atau
mencegah perselisihan; tawar-menawar kolektif bisa; melalui proses PB, pengusaha & SP/SB belajar
lembur untuk mengatasi perbedaan mereka, bernegosiasi, berkompromi, bekerja sama, mencapai
solusi yang disepakati bersama yang menghormati kebutuhan satu sama lain – hal ini membantu
mengalihkan hubungan industrial dari konflik ke dialog; 

⮚ Pada Mediasi: 

— Pendekatan apa yang digunakan oleh Mediator Kemenaker untuk mediasi perselisihan perburuhan? 

— Apakah mayoritas mediasi yang dilakukan oleh Mediator Kemenaker berakhir dengan Rekomendasi
Mediator bagi para pihak, bukan kesepakatan bersama antara para pihak? 

— Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia? 
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