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SIARAN PERS 
No 12/SK/LBH-Mks/IV/2015 

tentang 
 

BURUH BERKERJA 11 TAHUN TANPA UPAH 
TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL  

 
Untuk kesekian kalinya ketidakadilan terjadi terhadap kaum pekerja, seorang bapak 
bernama Darwis Waris (72 Tahun) bekerja di PT. Esa Cipta Griya Nusantara tidak 
dibayarkan upahnya selama 11 tahun, sungguh sebuah ironi di negeri yang berlandaskan 
hukum ini. Parahnya, kasus ini terungkap di tengah konsolidasi persiapan peringatan hari 
buruh internasional (May Day), yang dikenal sebagai tonggak kemenangan buruh sedunia 
dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Walau hingga sekarang, perjuangan 
buruh lebih dari 100 tahun yang mampu mengubah jam kerja dari 12 jam kerja menjadi 8 
jam kerja harus terus berlanjut mengingat masih banyaknya pelanggaran hak-hak buruh 
hingga hari ini, sementara penegak hukum dan pemerintah hanya terdiam dan tidak 
mampu berbuat apa-apa dengan banyaknya tindak kejahatan di bidang ketenagakerjaan.  
 
Nasib yang dialami Bapak Darwis tersebut terjadi sejak tahun 2004 dimana dia tidak penah 
diberikan upah oleh perusahaan tempat dia bekerja, 11 tahun bekerja beliau hanya sesekali 
diberikan uang jika mendapatkan perintah pekerjaan di luar pekerjaan tetapnya sebagai 
pengawas di perusahaan tersebut, itu pun uang yang dimaksud digunakan untuk mengurus 
proyek pembangunan ruko, dan bukan upah atau penghasilan lain. 
  
Darwis bertahan tanpa diberi gaji karena sebelumnya dia memegang janji pemilik 
perusahaan yang akan memberikan asuransi jiwa tapi sampai saat ini belum diberikan 
kepadanya juga akan dijanjikan akan diberikan sebagian dari tanah yang diawasinya, 
namun setelah proyek pembangunan di atas tanah yang diawasinya berakhir, Darwis Waris 
malah diusir dari tanah tersebut.  
 
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, selanjutnya 
ketentuan Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
mengatur bahwa: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” sementara selama ini, jangankan Upah Minimum, 
Darwis Waris sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya selama ini.  
 
Apa yang dialami oleh Darwis Waris ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM 
mengingat indonesia telah mengakui hak-hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja 
yang adil dan menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kovenan Hak-Hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya (Ecosoc Right) yang diundangkan melalui Undang-Undang No. 
11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And 
Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) 
yang mengatur:  

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja 
yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin: (a) Bayaran yang memberikan 
semua pekerja, sekurang-kurangnya : 1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan 
pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan 
yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki 
dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 2. Kehidupan yang layak bagi mereka 
dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuanketentuan Kovenan ini”  
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Perusahaan juga dapat diduga telah melakukan kejahatan ketenagakerjaan dengan 
membayar upah dibawah Upah Minimum (bahkan tidak membayar upah) sebagaimana 
telah tegas diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. 
 
Berdasarkan penyampaian-penyampaian tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum darwis 
waris menyatakan sikap:  
 

1. Menuntut pembayaran upah kepada bapak Darwis Waris yang tidak dibayar selama 
ini. 

2. Mendesak aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan pegawai 
pengawas ketenagakerjaan untuk bertindak tegas atas ketidakadilan dan 
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan;  

 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
 

 
Makassar, 13 April 2015 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar 
 
 
 

Muhammad Haedir, S.H. 
Koord. Bidang Hak Buruh & Miskin Kota 

 
Gita Indah, S.H. 

Staf Bidang 
 

Muh. Alie Rahangiar 
Staf Bidang 


