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TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP ILO

• perdamaian abadi hanya dapat diperoleh
apabila dilandasi oleh keadilan sosial;

• buruh/pekerja bukanlah komoditas;

• kemerdekaan menyatakan pendapat dan
berkumpul merupakan hal yang mendasar
untuk kemajuan yang berkelanjutan;

• semua manusia, tanpa memandang ras, 
kepercayaan atau jenis kelamin mempunyai
kesempatan yang sama untuk mewujudkan
kesejahteraan jasmani maupun rohani.
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Fungsi ILO sebagai :

� Lembaga yang membentuk standar
perburuhan internasional.

� Lembaga yang memfasilitasi kerjasama
internasional.

�

Struktur ILO
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INSTRUMEN ILO
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PHILOSOFI ERA REFORMASI :

• Penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia;

• Partisipasi masyarakat dalam mengambil
keputusan.

�

1. Kebebasan berserikat dan perlindungan
hak melakukan perundingan.

� Konvensi No. 87 (diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun
1998).

� Konvensi No. 98 (diratifikasi melalui
Undang-undang No. 18 Tahun 1956).
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ISU POKOK KONVENSI 
KEBEBASAN BERSERIKAT

1. Hak untuk mendirikan atau bergabung
dengan organisasi pilihan sendiri.

2. Hak mengelola dan membuat anggaran
dasar sendiri.

3. Tidak dapat dibubarkan atau dilarang
oleh pemerintah.

4. Pengaturan tersendiri bagi polisi dan
angkatan bersenjata.

5. Perlindungan dari tindakan anti serikat
buruh.
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2. Penghapusan segala bentuk kerja paksa
atau kerja yang diharuskan. 

a. Konvensi No. 29 (diratifikasi pada jaman
Belanda dengan Stbl. No. 26, 1933).

b. Konvensi No. 105 (diratifikasi
berdasarkan Undang-undang No. 19 
Tahun 1999).
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ISU POKOK KONVENSI KERJA PAKSA 

1. Definisi kerja paksa adalah semua pekerjaan
atau jasa dengan ancaman hukuman dan
tidak secara sukarela.

2. Tidak termasuk kerja paksa :
a. wajib militer dengan undang-undang.
b. kewajiban yang biasa dilakukan warga
negara
c. pekerjaan atas perintah pengadilan.
d. pekerjaan dalam keadaan darurat.
e. tugas kemasyarakatan.
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3. Bentuk kerja paksa atau wajib kerja :

a. sebagai alat penekanan politik atau
hukuman atau pengungkapan
pandangan politik atau ideologi yang 
bertentangan dengan sistem politik, 
sosial dan ekonomi yang berlaku.
b. penggunaan tenaga kerja untuk tujuan

pembangunan ekonomi.
c. sebagai cara mendisiplinkan pekerja.
d. sebagai hukuman akibat pemogokan.
e. sebagai perlakuan diskriminatif.
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3. Larangan untuk mempekerjakan
pekerja anak.

a. Konvensi No. 138 (diratifikasi
berdasarkan Undang-undang Nomor
20 Tahun 1999).

b. Konvensi No. 182 (diratifikasi
berdasarkan Undang-undang Nomor
1 Tahun 2000.
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ISU POKOK KONVENSI PEKERJA ANAK

• Usia minimum untuk bekerja adalah 15 
tahun.

• Pengecualian bagi anak usia 13 - 15 tahun
dapat diperbolehkan bekerja dengan syarat
tidak berbahaya bagi kesehatan dan
perkembangannya serta tidak mengganggu
proses belajar anak.

• Sedangkan bagi yang berusia 16 tahun
keatas (orang muda) dapat diperbolehkan
bekerja dengan syarat tidak berbahaya bagi
kesehatan, keselamatan dan moral serta
sesuai dengan kurikulum sekolah



8

15

PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK 
(untuk anak dibawah usia 18 tahun) :

• Segala bentuk perbudakan, perdagangan anak, 
kerja paksa,termasuk pengerahan anak yang 
dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

• Pemanfaatan anak untuk pelacuran, dan produksi
serta pertunjukan pornografi;

• Pemanfaatan anak untuk kegiatan produksi dan
perdagangan obat-obatan;

• Pekerjaan yang sifat dan lingkungannya
membahayakan kesehatan, keselamatan dan
moral anak.
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4. Penghapusan segala bentuk
diskriminasi tenaga kerja.

a. Konvensi No. 100 (diratifikasi dengan
Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957).

b. Konvensi No. 111 (diratifikasi dengan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999).
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ISU POKOK KONVENSI DISKRIMINASI

1. Pengupahan yang sama bagi buruh laki-
laki dan perempuan untuk jenis
pekerjaan yang sama nilainya.

2.  Pelaksanaan melalui :
a.UU atau peraturan nasional
b.badan penetapan upah.
c.perjanjian kerja bersama.
d.gabungan cara-cara tersebut di atas.
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DISKRIMINASI :

Setiap pembedaan, pengecualian, 
atau pengutamaan atas dasar ras, 
warna kulit, jenis kelamin, agama, 
keyakinan politik, kebangsaan, atau
asal usul sosial yang berakibat
meniadakan atau mengurangi
persamaan kesempatan atau
perlakuan dalam pekerjaan atau
jabatan.
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PENERAPAN KONVENSI DASAR ILO      
DI INDONESIA.

Paket reformasi hukum perburuhan :

1. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
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HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI 
:

�Perumusan yang sederhana;

�Pencerminan prinsip universalitas;

�Penerapan yang fleksibel.
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