
KESEJAHTERAAN PEKERJA

Peristiwa gerakan pekerja Bekasi menyadarkan kita bahwa masih sangat terbuka permasalahan

kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Populasi mereka saat ini adalah 31% dari toal tenaga kerja

kita. Sebenarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi saat ini berdasarkan kepgub terakhir

masih tertinggi di Indonesia. Tapi sejahterakah mereka? Ternyata angka ini masih di bawah nilai

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang pekerja lajang sekalipun untuk daerah itu. Nyatanya mereka

punya anak istri, malahan mungkin saja harus membiayai keluarganya di kampung. Bila saja hanya

membiayai istri dan satu anak saja, maka mereka menurut Bank Dunia sudah masuk pada kelompok

penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari 2$ perhari/kapita. Itulah gambaran buram pekerja

kita, kepedihan pekerja Bekasi itu dirasakan juga oleh pekerja lainnya di Indonesia, dengan

ekuvalensi kebutuhan hidup dan nilai UMK. Bila tidak dicarikan solusinya, alih-alih meningkatnya

produktivitas dan daya saing produk nasional, yang terjadi munculnya ketidaknyaman baik bagi

investor maupun masyarakat pada umumnya.

Keberatan APINDO ini juga realistik, bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa dunia usaha dewasa ini

menghadapi kendala serius dengan krisis ekonomi global, mereka menghadapi masalah ekspor,

sementara pasar dalam negeri dihadapkan perdagangan dumping import. Tentu saja bagi

pemerintah pun ini sangat berat karena usaha mengeluarkan kemiskinan dan pengangguran harus

dihadapkan dengan ancaman realokasi investasi ke negara tetangga. Serta opini tidak kompetitipnya

produk nasional di pasar golbal.

Solusi jangka panjang, adalah membangun kesejahteraan pekerja dengan memotong inefisiensi

biaya hidup pekerja. Proses itu membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pengusaha. Saat ini

pengeluaran terbesar yakni 85,5% pekerja digunakan untuk makan, perumahan, dan transportasi.

Berkaitan dengan itu, tantangan pertama adalah bagaimana konsumsi mereka jatuh di lingkungan

sendiri. Tantangan kedua adalah pelibatan anggota keluarga pekerja dalam proses penyelematan

nilai tambah tersebut harus dioptimalkan. Dan Ketiga memotong jalur masuknya lintah darat dalam

memenuhi kebutuhan mendesak pekerja, seperti untuk biaya pendidikan anak, kesehatan, dan lain

sebagainya. Jawaban atas ketiga tantangan di atas, peran koperasi mencuat. Di beberapa

perusahaan praktik berkoperasi ini mulai dijalankan, hasilnya sangat luar biasa. Sebenarnya

reflikasinya bisa dijalankan pada perusahaan lain. Mereka bergerak pada usaha simpan pinjam,

penyediaan makan siang, pemondokan, maupun transportasi. Sekali lagi, peran pengusaha dan

pemerintah untuk memberi daya hidup gerakan ini sangat penting.

Bukan hal yang tidak mungkin dalam jangka waktu tertentu, koperasi pekerja ini bisa menjadi bagian

dari ownership perusahaan. Fenomena ini bukan hal yang baru di beberapa negara di Eropa, AS dan

juga Asia (Jepang dan Korea) koperasi jenis berkembang dengan baik, dan malahan menjadi raksasa

ekonomi dan masuk dalam kelompok 300 koperasi terbesar dunia versi ICA. Dengan demikian

kesejahteraan bukan saja mengurusi berapa besar yang diterima pekerja tapi, bagaimana efisinsi

pemanfaatan pendapatan melalui sistem tata kelola dan pola penyelematan penghasilan.

Peran pemerintah dan pengusaha dapat difokuskan pada penataan sistem kesejahteraan pekerja

dan pemberdayaan internal pekerja. Pola saat ini ternyata belum efektif, pelibatan pihak ketiga

dalam proses itu ternyata membuat dana kesejahteraan buruh itu menjadi meluber kemana-mana,

termasuk oknum pengusaha dan pejabat. Mengapa tidak diurus oleh pekerja sendiri?
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