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A. Tinjauan Literasi   

1. Tinjauan Umum tentang Ketenagakerjaan 

 Dalam evaluasi hukum ketenagakerjaan mengatakan bahwa 

pelaksanaan pengembangan nasional, Tenaga Kerja berperan sebagai 

pemegang fungsi dan derajat yang istimewa selaku pelaku dan intensi 

ekspansi. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sangat dibutuhkan 

dalam bidang ketenagakerjaan / dunia bisnis dikarenakan dapat 

melindungi dan mempertahankan hak karyawan dengan tindakan 

preventif adanyanya tindakan disktriminasi dengan tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan Pekerja sebagai tujuan kemajuan dan 

perkemagan dunia usaha.
1
 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 

menjelaskan bahwa “Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja”. Selanjutnya dalam Pasal 2 memberikan “Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat”, namun arti Pekerja sesuai ketentuan dalam Pasal 3 

adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain”. 

                                                             
1 Muharam Hidayat, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta 

Pelaksanaannya Di Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti, 2006). 
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 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang 

Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang merupakan peraturan 

perundang-undangan yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 yang memberikan pengertian “Tenaga Kerja merupakan 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun 

diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat”.
2
 

 Dalam sebuah afiliasi ketenagakerjaan ditemukan suatu afiliasi 

Ketenagakerjaan yang berafiliasi dengan hasil yang didapatkan dari 

sebuah afiliasi kerja yang baik atau dapat disebut dengan hubungan 

industrial. Hubungan/Afiliasi industrial merupakan suatu teknik 

metode afiliasi yang dibentuk pada suatu proses pembuatan barang 

oleh pelaksana yang disebut sebagai Pemberi Kerja, Karyawan/Buruh 

dan Pemerintah yang terdapat dalam pada dasar nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945.
3
 

 Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Soetiksno, Hukum 

Ketenagakerjaan diartikan Peraturan hukum tentang afiliasi kerja yang 

membuat/menentukan seorang per-individual ditempatkan di bawah 

pimpinan orang lain. Kemudian, Prof. Imam Soepomo memberi 

pengertian lain tentang Hukum Ketenagakerjaan dan mengartikan 

sebagai himpunan/gabungan dari peraturan-peraturan yang berisi 

tentang seseorang (sebutan karyawan/pekerja) bekerja untuk oranng 

                                                             
2
 Nabilah Farah Diba, “Sistem Pengupahan Dalam Hubungan Kerja Di PT.Subur Antar 

Nusa Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan,” 2018. 
3 Santoso Budi, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama, ed. Tim UB Press 

(Malang: Tim UB Press, 2012). 
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lain (sebutan majikan/pemberi kerja) dan menerima upah dari hasil 

kerja tersebut.
4
 

 Sesuai dengan pemaparan diatas bahwa dalam pasal 1 ayat (2) 

menyebutkan “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasas Indonesia secara singkat 

menegaskan bahwa “Tenaga kerja adalah individu yang 

berkemampuan untuk melakukan pekerjaan”.
5
 

 Kemudian yang terlibat dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah 

para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. Cakupan 

kedua pihak tersebut sangatlah luas, Selain melibatkan kedua pihak 

tersebut, para pihak tersebut sudah pasti sangat berhubungan dalam 

industrial sehingga menimbulkan hubungan interaksi sesuai dengan 

jabatannya untuk menghasilkan jasa dan barang. Pihak-pihak yang 

dimaksudkan diatas ini adalah Pekerja, Pengusaha, Serikat Pekerja, 

dan Organisasi Pengusaha.
6
 

 Mencari nafkah adalah suatu bentuk dan tujuan dari suatu 

kebutuhan hidup manuasia, itulah sebabnya manusia merupakan 

makhluk sosial yang saling mebutuhkan satu sama lain. Dalam 

mencukupi kebutuhan hidup, manusia selalu saling memberi dan 

                                                             
4
 Maskuro Aini, “Pengertian Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Corner,” n.d. 

5
 “Arti Kata Tenaga Kerja - Kamus Besar Bahasa Indonesia,” https://kbbi.web.id/tenaga 

kerja. 
6
 Wiratama, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Kontrak Dengan Rumah 

Sakit Permata Hati Duri Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan,” September 11, 2015. 
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saling mengambil manfaat. Sepeti contohnya, seorang bos tidak dapat 

hidup tanpa karyawan, sebaliknya seorang karyawan tidak dapat hidup 

tanpa bos yang mempekerjakannya. Setiap orang mempuyai hak dalam 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari oleh sebab itu manusia harus 

melakukan usaha dan bekerja untuk menghasilakn pendapatan. Hal 

tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:  

1. “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak”.
7
 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Pasal 3 

menyebutkan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan 

atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas 

sektoral pusat dan daerah”.  Asas dalam ketenagakerjaan dengan asas 

pembangunan nasional serta demokrasi, keadilan dan merata pada 

hakekatnya ikut serta dan memiliki hubungan yang khusus dengan 

beberapa pihak meliputi Pengusaha, Pemerintah dan Buruh. 

Pelaksanaan pembangunan Ketengakerjaan diterapkan secara 

sistematis dalam bentuk hubungan kerja yang kondusif.
8
 

                                                             
7
 Feri Yudha Niarto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia 

Atas Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri,”  
8
 Notarianul Syamsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Indomaret 

Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan.,” 
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Dalam hukum ketenagakerjaan terdapat berbagai istilah yang 

perlu kita cermati, antara lain istilah tenaga kerja, pekerja, pemberi 

kerja dan pengusaha. Berbagai istilah tersebut perlu kita cermati guna 

menghindari terjadinya perbedaan pendapat dalam menggunakan 

istilah tersebut.  

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sudah ada pengaturan 

kepentingan secara individual dalam klarifikasi afiliansi Tenaga Kerja. 

Sifat keperdataan tersebut merupakan sifat yang menjadi dasar Hukum 

Ketenagakerjaan. Kemudian, Pemerintah selalu ikut campur dalam 

urusan hubungan kerja antar Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja karena 

Hukum Ketenagakerjaan juga bersifat publik atau terbuka. Yang 

dimaksud dalam campur tangan Pemerintah adalah sebagai berikut:  

a. Pemerintah menetapkan UMK untuk setiap Pekerja, Dan 

penetapan UMK tersebut akan naik setiap tahunnya. 

Penetapan UMK ini harus dilaksanakan untuk seluruh 

perusahaan tanpa kecuali  

b. Pemerintah menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 

dan PHK  

c. Selain menyelesaikan perselisihan tersebut, pemerintah juga 

menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang ditimbulkan 

dan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan. 

Penjelasan dalam Pasal 103, menyebutkan bahwa:  

 “Hubungan indutrial dilaksanakan melalui sarana:  

1. Serikat pekerja atau serikat buruh  
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2. Organisasi perusahaan  

3. Lembaga kerjasama bipartit  

4. Lembaga kerjasama tripartit  

5. Peraturan perusahaan  

6. Perjanjian kerjasama  

7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan  

8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial”. 

 

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja 

 Terciptanya Perjanjian Kerja pada hakikatnnya merupakan akibat 

dari timbulnya sebuah afiliansi kerja antara buruh dan majikan 

sebagaimana istilahnya adalah Perjanjian kerja yang merupakan 

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri 

dalam sebuah afiliansi kerja yang satu sebagai pemberi kerja dan yang 

satu sebagai penerima kerja, kemudian Pemberi Kerja wajib 

memberikan upah dalam bentuk uang kepada Penerima Kerja. Pada 

hakikatnya, Perjanjian Kerja yang dibuat secara individual antara 

Pengusaha dan Buruh tidak boleh bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan. Dengan kata lain Peraturan Perusahaan yang 

telah dibuat oleh Perusahaan harus lebih tinggi daripada Perjanjian 

Kerja yang dibuat secara individual.
9
 

                                                             
9 Asikin Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, ed. Rahmatika (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006). 
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 Dalam KUHPerdata Pasal 1601a memberikan pengertian yang 

jelas bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya 

pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan 

perjanjian kerja dengan menerima upah”. Sedangkan dalam Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak 

dan kewajiban kedua belah pihak”. 

 Pasal 1320 KUHPer menyebutkan bahwa: “sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu;  

1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri. 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.   

3) Suatu hal tertentu.  

4) Suatu sebab yang halal” 

Dalam penjelasan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan bahwa “Suatu 

hubungan kerja terjadi apabila adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha dan pekerja”. Namun dalam Pasal 1313 KUHPdt 

menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih”.  

Perjanjian Kerja diartikan dalam pasal 1 angka 14 berbunyi 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. 

Kemudian kitab KUHPerd Pasal 1601a mengatakan bahwa 
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“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 

(satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah 

perintah pihak lain, majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah”. 

 Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam 

Pasal 1 angka 14 mengatakan bahwa “Perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban parap 

pihak”. Pengertian sesuai pasal tersebut dapat menimbulkan beberapa 

unsur dari perjanjian kerja yaitu: 

a. Unsur Pekerjaan yang diperjanjikan 

 Unsur ini merupakan unsur yang menjadi hal yang utama 

dalam sebuah Perjanjian Kerja sebagaimana dengan adanya 

unsur Pekerjaan maka Pekerja memiliki kewajiban dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya tersebut, Pemberi Kerja bertugas dalam 

memberikan upah atas hasil kerja Pekerja tersebut.  

b. Unsur Perintah yang diberikan Pemberi Kerja 

 Dikatakan adanya unsur perintah dalam sebuah perjanjian 

kerja, unsur ini mengandung makna bahwa majikan berhak 

untuk memberi perintah kepada pekerja untuk melakukan 

sebuah pekerjaan. Perintah ini bersifat wajib dilakukan oleh 

pekerja agak mendapatkan sebuah imbalan atau upah.  
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c. Unsur Upah yang menjadi Hak Pekerja 

  Upah juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dikarenakan merupakan imbalan yang diberikan oleh Pemberi 

Kerja kepada Pekerja setelah menyelesaikan kewajibannya. 

Oleh sebab itu Upah merupakan tujuan bagi Pekerja, dan 

Pemberi Kerja wajib memberikan upah kepada Pekerja sesuai 

dengan yang telah diperjanjiakan secara individual. 

d. Unsur Waktu  

 Setiap Pekerja telah ditentukan waktu kerja sebagaimana 

dalam “Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan 

yaitu Waktu kerja sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. 7 jam kerja dalam 1 haru atau 40 jam kerja dalam 1 

minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 mingu; atau  

b. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 

minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu”. 

Hak dan kewajiban Pekerja telah diatur dalam undang-

undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 sebagaimana 

sesuai dalam ruang lingkup kerja. Berikut yang merupakan 

hak-hak Pekerja yang telah diatur dalam Ketenagakerjaan 

sebagai berikut:  

a. Hak-hak para tenaga kerja  

1. Memiliki hak diperlakukan sama tanpa diskrimasi. 

Hal ini ditentukan dalam “Pasal 5 bahwa Setiap 

tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 
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tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. 

Lalu dalam pasal 6 “Setiap pekerja berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha”. 

2. Setiap orang yang memiliki kompetensi berhak 

meningkatkan kinerja, terutama dalam sebuah 

perusahaan menginginkan karyawan yang 

berpotensi tinggi dalam melaksanakan pkerjaan. 

Hak ini terdapat dalam “Pasal 11 bahwa Setiap 

tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya melalui 

pelatihan kerja”. 

3. Setiap Pekerja diberi sebuah opportunity dalam 

pelatihan yang sama untuk memperoleh 

efektivitas melalui pengembangan pikiran, 

tindakan, kecakapan/skill, pengetahuan, dan sikap 

yang layak. Hak ini terdapat dalam “Pasal 12 

(ayat 3) Setiap Pekerja memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai 

dengan bidang tugasnya”. 

4. Setelah mendapatkan kesempatan dalam pelatihan 

yang sama, Tenaga Kerja berhak untuk 

mendapatkan pengakuan kompetensi kerja yang 
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ditetapkan sesuai “Pasal 18 ayat 1 bahwa Tenaga 

Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi 

kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang 

diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan swasta atau 

pelatihan ditempat kerja”. 

5. Setiap Tenaga Kerja berhak untuk diakui akan 

kualifikasi dan kompetensi kerja sesuai “Pasal 27 

bahwa Tenaga kerja yang telah mengikuti 

program pemagangan berhak atas pengakuan 

kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau 

lembaga sertifikasi”. 

6. Selain mendapatkan kualifikasi kerja, Tenaga 

Kerja juga berhak mendapatkan kesempatan untuk 

memilih pekerjaan sesuai dengan kemauan tanpa 

adanya paksaan untuk mendapatkan penghasilan 

yang layak, sesuai dengan “Pasal 31 bahwa 

Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak di dalam 

atau diluar negeri”. 

7. Setiap Tenaga Kerja berhak mendapatkan hak 

lembur sesuai dengan yang telah ditentukan dalam 
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“Pasal 78 UU No 13 Tahun 2003 yaitu Waktu 

kerja yang dimaksud antara lain:  

a. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 3 jam dalam sehari. 

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 14 jam seminggu. 

c. Berhak Mendapatkan Upah lembur”. 

 

8. Selain Hak karyawan dalam hal Lembur, 

Pemerintah juga menetapkan Hak istirahat dan 

cuti bekerja dalam “Pasal 79 ayat 2 UU No 13 

Tahun 2003 Waktu istirahat dan cuti, meliputi: 

a. istirahat antara jam kerja, sekurang-

kurangnya setengah jam setelah bekerja 

selama 4 jam         terus menerus dan 

waktu istirahat tersebut tidak termasuk 

jam kerja. 

b. Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari 

kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 

hari kerja         dalam seminggu. 

c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari 

kerja setelah pekerja/buruh yang 

bersangkutan         bekerja selama 12 

bulan secara terus-menerus. 
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d. Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 

bulan dan dilaksanakan pada tahun 

ketujuh dan           kedelapan masing-

masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang 

telah bekerja selama 6 

tahun             secara terus-menerus pada 

perusahaan yang sama dengan ketentuan 

pekerja/buruh                     tersebut tidak 

berhak lagi atas istirahat tahunannya 

dalam 2 tahun berjalan dan 

selanjutnya       berlaku untuk setiap 

kelipatan masa kerja 6 tahun”. 

 

9. Pengusaha wajib memberikan waktu ibadah 

kepada para Tenaga Kerja sesuai dalam “Pasal 80 

bahwa Pengusaha wajib memberikan kesempatan 

yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk 

melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 

agamanya.” 

10. Setiap Tenaga Kerja berhak mendapatkan 

perlindungan kerja sesuai dengan bunyi “Pasal 86 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas 

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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b. Moral dan Kesusilaan. 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia dan nilai – nilai 

agama”. 

11. Setiap Tenaga Kerja berhak mendapatkan upah 

yang layak untuk mencukup kebutuhan hidupnya. 

Setiap Tenaga Kerja minimal mendapatkan gaji 

UMK sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah setiap tahunnya. Hal ini sesuai dalam 

“Pasal 88 bahwa Setiap pekerja berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

12. Apabila seorang pekerja sedang sakit dan 

berhalangan untuk tidak hadir dalam bekerja, 

pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah 

seperti yang telah ditentukan pada “Pasal 93 ayat 

sebagai berikut 

a. 4 bulan pertama mendapatkan upah 

100%. 

b. 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%. 

c. 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%. 

d. Untuk bulan selanjutnya mendapatkan 

upah 25%, selama tidak dilakukan PHK”. 
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13. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan wajib 

dimiliki oleh setiap Pekerja sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Pasal 99. 

14. Pembentukkan organisasi serikat menjadi hak 

Tenaga Kerja sebagaimana dengan Pasal 104. 

15. Pekerja Permanen yang dipecat atau PHK oleh 

pengusaha wajib mendapatkan hak dalah bentuk 

hak pesangon sebagaimana dalam “Pasal 156 UU 

no 13 tahun 2013 

Perhitungan uang pesangon: 

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 

(satu) bulan upah. 

b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) 

bulanupah. 

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) 

bulan upah. 

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 

(empat)bulan upah. 

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) 

bulan upah. 
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f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, 

tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 

(enam)bulan upah. 

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 

(tujuh) bulan upah. 

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 

(delapan) bulan            upah. 

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 

9 (sembilan) bulan upah”. 

 

16. Pekerja Kontrak yang dipecat atau di PHK berhak 

mendapatkan uang jasa/pergantian hak yakni: 

“Perhitungan penghargaan masa kerja: 

a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) 

bulan upah; 

b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) 

bulan upah; 

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 

(empat) bulan upah; 
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d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 

5 (lima) bulan upah; 

e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 18 (delapan belas) 

tahun, 6 (enam) bulan upah; 

f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh 

satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 

g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh 

empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun 

atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.” 

 

b. Kewajiban Tenaga Kerja  

Selain pemerintah menetapkan hak Tenaga Kerja, 

Pemerintah juga menetapkan kewajiban Tenaga Kerja 

dalam bekerja sebagaimana dalam Undang-undang 

Ketenagakerjaan menentukan “Kewajiban Tenaga 

Kerja meliputi 

a. Pasal 102 (ayat 2) Dalam melaksanakan 

hubungan industrial, pekerja dan serikat 

pekerja mempunyai fungsi menjalankan 
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pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, 

menjaga ketertiban demi kelangsungan 

produksi, menyalurkan aspirasi secara 

demokrasi, mengembangkan keterampilan 

dan keahliannya serta ikut memajukan 

perusahaan dan memperjuangkan 

kesejahteraan anggota beserta 

keluarganya. 

b. Pasal 26 (ayat 1) Pengusaha, serikat 

pekerja dan pekerja wajib melaksanakan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja 

bersama. Ayat 1: Pengusaha dan serikat 

pekerja wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau 

perubahannya kepada seluruh pekerja. 

c. Pasal 136 (ayat 1) Penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial wajib 

dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja 

atau serikat pekerja secara musyawarah 

untuk mufakat. 

d. Pasal 40 (ayat1): Sekurang-kurangnya 

dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum 

mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan 

serikat pekerja wajib memberitahukan 
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secara tertulis kepada pengusaha dan 

instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan setempat”. 

 

Setiap orang memiliki hak dalam memiliki pekerjaan sesuai 

dengan keinginannya untuk mendapatkan penghasilan yang 

layak. Tetapi, kebanyakan perusahaan memperlakukan 

Pekerjanya dengan tidak layak seperti memberikan upah tidak 

sesuai dengan UMK dan memberikan pekerjaan tidak sesuai 

dengan yang pernah dibahas pada saat interview. Berikut ini 

adalah beberapa kewajiban perusahan:  

1. Menyediakan Jaminan Ketenagakerjaan 

 Seperti yang telah dijelaskan pada hak 

tenaga kerja bahwa Pekerja berhak mendapatkan 

Jaminan Ketenagakerjaan dalm dalam bentuk 

BPJS. Jaminan Ketenagakerjaan ini wajib 

disediakan oleh setiap Pengusaha atau Perusahaan 

untuk setiap Tenaga Kerja tanpa kecuali. Apabila 

Perusahaan tidak mendaftarkan BPJS kepada 

karyawannya, makan perusahaan akan diberikan 

sanksi tertulis, teguran dan sanski administrative. 

Yang dimaksudkan dengan sanksi administratif 

adalah perusahaan tidak mendapatkan perizinan 

dalam mendirikan bangunan, izin melakukan 
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tender proyek atau tidak diberi ijin untuk 

memperkerjakan tenaga kerja asing. 

2. Memberikan Waktu Istirahat 

 Setiap Pengusaha wajib untuk memberikan 

waktu istirahat kepada Pekerja sesuai dengan hak-

hak tenaga kerja yang pernah disebutkan diatas. 

Dalam hal istirahat mingguan, pekerja berhak 

mendapatkan istirahat selama 2 hari untuk waktu 

kerja selama 5 hari dengan waktu kerja 8 jam 

sehari. Sedangkan untuk waktu kerja 6 hari, 

pekerja berhak mendapat waktu istirahat selama 1 

hari dengan waktu kerja 7 jam sehari. 

3. Membayarkan Upah 

 Seperti yang telah disampaikan sebelumnya 

bahwa dalam membayarkan Upah karyawan, 

Pengusaha dilarang untuk membayar upah 

dibawah angka UMK. Hal ini diatur dalam “Pasal 

90 Pengusaha dilarang membayar upah lebih 

rendah dari upah minimum”. Ada tiga komponen 

upah yang bisa dijadikan sebagai besaran upah 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 

Komponen upah tersebut yaitu: 

 

a. Upah pokok 
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b. Upah pokok dengan tunjangan tetap, 

dimana besaran upah pokok minimal 75% 

dari besaran upah tokok dan tunjangan 

tetap. 

c. Upah pokok dengan tunjangan tetap dan 

tidak tetap, dimana besaran upah pokok 

75% dari besara upah pokok, tunjangan 

tetap dan tunjangan tidak tetap. 

Besarnya upah yang ditentukan harus 

diatur dalam perjanjian kerja / kontrak kerja antar 

Pekerja dan Pemberi Kerja. Dalam penentuan upah 

ini, Pemberi Kerja harus dan wajib untuk 

menentukan sesuai dengan pengalaman kerja, 

tingkat Pendidikan, kemampuan dan kecakapan 

Pekerja tersebut. Tidak mungkin seorang Pekerja 

dengan pengalaman yang cukup banyak dan 

kinerja yang cukup bagus mendapatkan gaji 

dibawah UMK atau tidak jauh beda dengan UMK. 

Dalam hal ini, Pekerja harus bisa menunjukkan 

bahwa dia bisa bekerja dengan baik dan 

berpotensi. 

Pengusaha harus membayarkan gaji kepada 

karyawan tepat pada waktunya. Apabila 

Carina Tan. Hubungan Hukum Pekerja dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan 
Konglomerasi, 2019. 
UIB Repository©2019



26 

 

 
  

Universitas Internasional Batam 
 

perusahaan terlambat membayar upah/gaji 

karyawan, Pemerintah berhak untuk memberikan 

sanksi kepada Perusahaan. Tanggal Pembayaran 

Upah biasanya telah ditentukan dalam kontrak 

kerja sehingga tidak menimbulkan perselisahan.  

4. Memberikan Waktu Beribadah 

  Dalam UU Ketenagakerjaan juga diatur 

mengenai hak pekerja dalam melakukan ibadah 

sesuai dengan agama yang dianutnya pada pasal 

80. Setiap pengusaha wajib memberikan waktu 

yang cukup agar pekerjanya bisa melakukan 

ibadah sesuai agamanya. Selain itu, pihak 

perusahaan juga tidak bisa memutuskan hubungan 

kerja dengan menggunakan alasan pekerja 

melakukan ibadah sesuai dengan agamanya.
10

 

Apabila para pihak menjalankan prinsip itikad baik akan 

membuat Perjanjian Kerja berjalan sangat efekti yang 

mengandung arti sebagai berikut:  

 

1. Diakui sebagai perwakilan organiasi; 

                                                             
10

 Sugandy Riyan, “Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja,”  
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2. Perolehan negosiasi yang berguna akan 

menimbulkan rasa kepercayaan para pihak dalam 

perjanjian. 

3. Perjanjian tersebut terikat bagi para pihak dan 

dipahami oleh para pihak;  

4. Implementasi Perjanjian kerja dapat diseleksi tanpa 

adanya halangan dari pihak manapun oleh Pekerja 

Serikat.  

Dalam mendasari hubungan kerja antar buruh dan majikan 

adalah Perjanjian Kerja yang mengandung unsur Upah, 

Pekerjaan dan Perintah. Pernyataan tersebut dalam “Pasal 52 

ayat 1 berbunyi 

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. kemampuan atau kecakapan melakukan 

perbuatan hukum; 

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang 

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat 

dibatalkan. 

3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang 

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi 

hukum”. 

Setiap Perjanjian yang dibuat dalam mengikatkan diri 

dalam bekerja sebaiknya dituangkan secara tertulis agar 

memenuhi persyaratan sah perjanjian sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 1320 KUHPerdata. Selain diatur dalam 

KUHPerdata, ketentuan tersebut juga diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan apda pasal 51 agar perjanjian dibuat secara 

tertulis agar sah dimata hukum agar tidak bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku. 

Perjanjian Kerja secara lisan diberlakukan untuk PKWTT. 

Sementara untuk PWKT diwajibkan untuk membuat perjanjian 

secara tertulis. Apabila PKWT yang dibuat secara lisan, maka 

hal ini bertentangan dan akan menjadi PKWTT. 

1. Perjanjian Kerja yang dibuat dalam waktu tertentu 

 Sebagaimana dengan yang telah diketahui 

mengenai Kontrak Kerja, yang dimaksud dengan 

PKWT ialah Perjanjian yang dibuat secara 

individual dalam suatu perusahaan dengan waktu 

yang telah ditentukan. Perjanjian ini dibuat 
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berdasarkan sifat dan jenis dalam waktu yang 

ditentukan. Isi dalam kontrak kerja ini dibuat untuk 

mengikat secara individual dalm hubungan kerja 

antara pengusaha dan pekerja.  

 Menurut ketentuan “Pasal 4 ayat 3 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia Nomor 05/MEN/1986 yang menyatakan 

bahwa kesepakatan kerja untuk waktu tertentu 

hanya diadakan untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut sifanya, jenis dan kegiatannya adalah 

selesai dalam waktu tertentu.” Ketentuan dalam 

“Pasal 1603 e ayat (1) KUHPerd mengatur PKWT: 

Hubungan kerja berakir demi hukum jika habis 

waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atas 

peraturan-peraturan atau dalam peraturan 

perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada 

menurut kebiasaan”. 

 Dalam “Pasal 59 ayat (4) telah disebutkan 

bahwa: Perjanjian kerja waktu tertentu yang 

didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 

diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan 

hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk 

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”. Dalam 

ketentuan pasal ini, penekanan “paling lama 2 (dua) 
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tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali 

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun” 

memiliki pengertian bahwa seorang Pekerja 

minimal bekerja selama 3 tahun dalam sebuah 

perusahaan.  Apabila bekerja lebih dari 3 tahun, 

maka Pekerja tersebut secara langsung dialihkan 

menjadi karyawan permanen.  

 Sebagaimana telat ditentukan oleh 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan sebagai 

berikut: “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang 

selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu 

atau untuk pekerja tertentu”. 

 Ketentuan Kep.100/Men/VI/2004 “Pasal 3 PKWT 

diperuntukkan untuk Pekerja yang melakukan 

pekerjaannya dalam masa kerja tiga tahun saja: 

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau 

sementara sifatnya adalah PKWT yang 

didasarkan atas selesainya pekerjaan 

tertentu. 
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(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. 

 

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang 

diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan 

lebih cepat dari yang diperjanjikan maka 

PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat 

selesainya pekerjaan. 

 

(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya 

pekerjaan tertentu harus dicantumkan 

batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. 

 

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan 

selesainya pekerjaan tertentu namun karena 

kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum 

dapat diselesaikan, dapat dilakukan 

pembaharuan PKWT. 

 

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa 

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 

berakhirnya perjanjian kerja. 
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(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak 

ada hubungan kerja antara pekerja/buruh 

dan pengusaha. 

 

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan 

dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan 

dalam perjanjian”. 

 

     Dampak dari PKWT ini sangat beresiko bagi 

seorang Pekerja. Pernyataan ini karena setiap Pekerja 

tidak tahu kepastian masa kerja mereka sampai kapan. 

Pengusaha berhak untuk tidak menyambung kontrak 

Pekerja sapabila masa kontrak habis. Hal ini 

menyebabkan pekerja kehilangan pekerjaannya dan 

menjadi pengangguran. 

     Kemudian, ada beberapa kenyataan yang terjadi 

pada hamper setiap perusahaan yaitu selalu memberikan 

masa percobaan selama 3 bulan awal untuk seorang 

Pekerja baru. Namun, dalam “Pasal 58 ayat 1 

menyebutkan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa 

percobaan kerja”. Hal ini apabila diterapkan maka 
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selanjutnya sesuai ayat 2: “Dalam hal disyaratkan masa 

percobaan kerja dalam kerja yang disyaratkan batal demi 

hukum”. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), masa percobaan”.  

     Dalam memasuki dunia kerja, kebanyakan 

masyarakat tidak memahami peraturan yang ada. Selain 

mengenai pemahaman, namun juga dikarenakan 

sempitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh 

sebab itu, kebanyakan masyarakat takut tidak memiliki 

pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk mencukupi 

hidupnya.  

     Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 

angka 25 menjelaskan bahwa “pemutusan hubungan 

kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 

dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha”. 

Selama ini Pekerja jarang menggugat setiap permasalahan 

yang dialaminya ke pengadilan. Apapun jenis bentuk 

perjanjian kerja, tetap saja sangat merugikan Pekerja 

karena Perjanjian tersebut tidak dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi masa depan seorang 

pekerja. Keseimpulan untuk PKWT ini adalah bahwa 

pihak Perusahaan sangat mudah melakukan PHK 
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terhadap Pekerjanya dalam masa kontrak secara sepihak 

tanpa memberikan alasan yang pasti.
11

 

2. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu 

 Ketentuan Kep.100/Men/VI/2004 “Pasal 1 angkat 2 

menyatakan PKWTT adalah perjanjian antara pekerja 

dan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja 

yang bersifat tetap.” Dalam perjanjian bentuk PKWTT 

tidak ada pengaturan mengenai waktu kerja seorang 

karyawan permanen. Oleh karena itu, PKWTT tidak ada 

pengaturan dalam kepastian mengenai pengakhiran 

hubungan kerja. Jika Pengusaha yang melakukan 

pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan harus 

membayar uang pesangon, uang penghargaan kerja dan 

hak-hak karyawan permanen yang lainnya.  

 Menurut “Pasal 60 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan bahwa PKWT dapat 

mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama tiga 

bulan”. Penjelasan Undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa pekerja PKWTT dihitung sebagai karyawan 

PKWTT sehak tanggal masa trainningnya selesai.  

 Kemudian dalam membuat PKWTT secara lisan, 

perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja 

untuk karyawannya yang berisi: 

                                                             
11 Rizqa Dahlan, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam 

Perjanjian Kerja Pada PT. IndoTruck Utama” 18, no. 3 (2016): 337–51. 

Carina Tan. Hubungan Hukum Pekerja dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan 
Konglomerasi, 2019. 
UIB Repository©2019



35 

 

 
  

Universitas Internasional Batam 
 

a. Nama serta alamat karyawan 

b. Tanggal kapan karyawan akan bekerja 

c. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan 

karyawan 

d. Besar upah yang akan diterima karyawan 

 Pada saat masa percobaan berlangsung, Perusahaan 

harus membayar upah karyawan permanen diatas UMK.  

Menurut “Pasal 15 Kepmenakertrans 100/2004, PKWT 

dapat berubah menjadi PKWTT Apabila: 

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan huruf latin berubah menjadi 

PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 

2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

jenis pekerjaan yang dipersyaratkan, maka 

PKWT berubah menjadi PKWTT sejak 

adanya hubungan kerja; 

3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk 

pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru menyimpang dari ketentuan jangka 

waktu perpanjangan, maka PKWT berubah 

menjadi PKWTT sejak dilakukan 

penyimpangan; 
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4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak 

melalui masa tenggang waktu 30 (tiga 

puluh) hari setelah berakhirnya 

perpanjangan PKWT dan tidak 

diperjanjikan lain, maka PKWT berubah 

menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya 

syarat PKWT tersebut; 

5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan 

kerja terhadap pekerja dengan hubungan 

kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam 

angka (1), angka (2), angka (3) dan angka 

(4), maka hak-hak pekerja dan prosedur 

penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang- undangan bagi 

PKWTT”. 

 Seperti yang pernah disebutkan bahwa suatu perjanjian ada yang 

berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang membedakan 2 bentuk 

tersebut adalah Perjanjian tertulis disepakati kedua belah pihak dan 

terdapat kontrak kerja yang ditanda-tangani kedua pihak, sedangkan 

bentuk tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara lisan namun 

tetap mengikat kedua belah pihak, akantetapi mengenai isi perjanjian 

tersebut tidak dituliskan sehingga hal ini dapat merugikan salah satu 

pihak.  
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 Berdasarkan ketentuan “Pasal 61 UU Ketenagakerjaan: 

Perjanjian kerja berakhir apabila: 

a. Pekerja meninggal dunia; 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

b. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

atau 

c. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”. 

 

3. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perusahaan 

“Pasal 1 angka 20 UUKetenagakerjaan mendefinisikan Peraturan 

Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib 

perusahaan”. Permenaker No. PER.16/MEN/XI/2011 “Pasal 1 angka 

1 mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang 

dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja dan tata tertib perusahaan”. 

Peraturan Perusahaan sebagaimana pengertian yang disampaikan 

diatas disimpulkan bahwa Peraturan Perusahaan wajib dibuat secara 

tertulis oleh Pengusaha yang isinya mengatur tentang syarat kerja, tata 
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tertib perusahaan serta hak dan kewajiban Pekerja maupun Pengusaha. 

Selain mengatur tentang tata tertib perusahaan, dalam pembuatan 

Peraturan Perusahaan juga mempersyarakatkan bagi Perusahaan yang 

mempekerjakan Karyawan 10 (sepuluh) orang sesuai Pasal 108 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila suatu perusahaan 

memiliki Perjanjian Kerja Bersama, maka Peraturan Perusahaan tidak 

berlaku lagi, karena Perjanjian Kerja Bersama telah mengatur tata 

tertib perusahaan sebagaimana dengan yang diatur dalam Peraturan 

Perusahaan.  

Dasar hukum diatas dirujuk dalam “Pasal 111 ayat (1) 

UUKetenagakerjaan disebutkan bahwa: peraturan perusahaan 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. Hak dan kewajiban pengusaha; 

b. Hak dan kewajiban pekerja/ buruh; 

c. Syarat kerja; 

d. Tata tertib perusahaan; 

e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan”.
12

 

 Persyaratan diatas ditetapkan oleh Disnaker agar tidak 

merugikan kedua belahpihak antara Pengusaha maupun Pekerja. 

Persyaratan tersebut dibuat karena belum diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Agar dapat mengikat hubungan dengan buruh, 

maka ketentuan dibawah ini harus terpenuhi:  

                                                             
12 Nurachmad Much, Peraturan Dan Perjanjian Dalam Perusahaan, ed. Tim Medpress 

(Yogyakarta: Medpress Digital, 2013). 
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4. Apabila Butuh menyetujui Peraturan Perausahaan 

secara tertulis; 

5. Satu rangkap Peraturan Perusahaan wajib diberikan 

kepada buruh;  

6. Satu eksemplar peraturan perusahaan diserahkan 

kepada Kementerian Perburuhan untuk dibaca oleh 

umum; 

7. Satu eksemplar peraturan perusahaan wajib 

ditempelkan di perusahaan agar dibaca oleh buruh. 

 Sesuai dengan pengertian Peraturan yang telah diberikan 

sebelumnya, Maka Peraturan Perusahaan diwajibkan bagi perusahaan 

yang merekrut karyawan lebih dari 10 orang supaya kepentingan 

masing-masing pihak yaitu hak dan kewajiban tidak dirugikan. 

Peraturan perusahaan dibuat sebagaimana berfungsi untuk: 

a. Peraturan perusahaan membantu meningkatkan 

kestabilan ekonomi. 

 Fungsi ini apabila dijalankan oleh para pihak sesuai 

dengan peraturan yang ada maka perekonomian 

perusahaan tersebut akan meningkat, begitu juga 

dengan keharmonisan antar kedua pihak akan terjaga. 

b. Peraturan perusahaan memelihara suatu hak dan 

kewajiban.  

 Fungsi ini berfungsi untuk kepentingan masing-

masing. Seperti yang pernah dijelaskan pada latar 
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belakang bahwa manusia merupakan makhluk sosial. 

Oleh sebab itu hak dan kewajiban wajib dituliskan 

dalam peraturan perusahaan, karena Perusahaan 

membutuhkan Karyawan dan Karyawan membutuhkan 

Perusahaan. 

a. Peraturan perusahaan menjamin kinerja karwayan; 

 Sebelum menerima suatu pekerjaan dalam 

perusahaan, setiap personalia harus membahas job 

deskripsi karyawan tersebut. Dan karyawan hanya perlu 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan 

perusahaan. Fungsi ini diterapkan agar perusahaan dan 

Karyawan tidak terjadi perselisihan. Job deskripsi 

merupakan bagian dari peraturan perusahaan yang 

mengatur kinerja perusahaan. 

c. Peraturan perusahaan meningkatkan keamanan internal 

perusahaan; 

 Peraturan Perusahaan dibuat agar tidak terjadi 

berbagai macam perselisihan maupun gangguan. 

Setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak secara 

tegas. Peraturan Perusahaa selain mengatur tentang hak 

dan kewajiban, juga mengatur tentang sanksi hukuman 

sesuai dengan tingkat pelanggaran.  

  Setiap Peraturan Perusahaan wajib diperbarui setelah masa berlaku 

2 tahun. Peraturan Perusahaan berlaku sesudah disahkan oleh Lembaga 

Carina Tan. Hubungan Hukum Pekerja dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan 
Konglomerasi, 2019. 
UIB Repository©2019



41 

 

 
  

Universitas Internasional Batam 
 

yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan. Perusahaan akan 

membuat perubahan mengenai isi Peraturan Perusahaan dalam masa 

tenggang waktu masa berlakunya Peraturan tersebut, namun perubahan 

tersebut harus didasari kesepakatan bersama antara Serikat Buruh. 

Kemudian, pengesahan tersebut wajib mendapat pengesahan dari 

Lembaga yang bertanggung jawab pada bidang Ketenagakerjaan, jika 

Perusahaan tidak mengajukan permohonan pengesahan, makan 

perubahaan Peraturan Perusahaan dianggap tidak ada. 

Dalam melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan, Perusahaan/ 

Pengusaha wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:  

1. Pengajuan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan 

kepada: 

a. Kepala Lembaga yang bertanggung jawab di bidang 

Ketengakerjaan  

b. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

2. Permohonan pengesahan harus dilengkapi:  

a) Permohonan tertulis yang harus memuat: 

1. Identitas Perusahaan, seperti nama, alamat; 

2. Identitas Pengusaha; 

3. Wilayah; 

4. Kedudukan Perusahaan; 

5. Bidang dan golongan perusahaan; 

6. Kuantitas Pekerja; 
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7. status hubungan kerja; 

9. Nominal upah dari tertinggi sampai terendah; 

10. Identitas Pekerja Serikat (bila ada); 

11. NIK serikat pekerja/serikat buruh (bila ada); 

12. Jangka waktu berlakunya PP; 

13. Pengesahan PP yang keberapa 

b) Naskah Peraturan Perusahaan tersebut dibuat 3 rangkap 

yang ditanda-tangani oleh pemilik perusahaan.  

3.  Kepala Lembaga Ketenagakerjaan membilah, meneliti, 

menelaah kelengakapan dokumen yang diajukan karena 

Peraturan Perusahaan yang diajukan tidak boleh Kepala 

Lembaga yang berwenang dalam mengesahkan Peraturan 

Perusahaan akan menerbitkan Surat keputusan dalam 

jangka waktu setidaknya paling lama 7 hari kerja semenjak 

menerima permohonan pengesahan. 

4.  Apabila pada saat pengajuan permohonan pengesahan, 

Peraturan Perusahaan tidak memenuhi standard 

persyaratan materi dan terdapat materia yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan 

satu pihak, makan dalam waktu 7 haru, permohonan 

tersebut akan dikembalikan secara tertulis agar dilengkapi 

atau direvisi. Pengusaha wajib menyampaikan Peraturan 

Perusahaan yang telah diperbaiki dalam masa waktu paling 

14 hari sejak Peraturan Perusahaan dikembalikan. Apabila 
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Perusahaan tidak menyampaikan permohonan tersebut, 

maka Perusahaan dianggap tidak memiliki Peraturan 

Perusahaan.  

Setelah mendapatkan pengesahan dari Lembaga yang berwenang, 

Pengusaha wajib memberitahukan isi Peraturan Perusahaan tersebut 

serta memberikan Naskah Peraturan Perusahaan atau perubahan 

Peraturan Perusahaan tersebut kepada Pekerja. Selain memberikan 

naskah PP, Pengusaha juga wajib menempelkan Naskah tersebut agar 

dibaca oleh Pekerja. Selain itu, Pengusaha wajib menjelaskan isi-isi PP 

tersebutkepada Pekerja. Hubungan antara Peraturan Perusahaan dan 

Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan-ketentuan Peraturan Perusahaan yang telah 

berakhir masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai 

ditanda datangani perjanjian kerja bersama; 

b. Dalam hal di perusahaan telah di lakukan perundingan 

pembuatan perjanjian kerja bersama tetapi belum 

mencapai kesepakatan maka pengusaha wajib 

mengajukan pengesahan pembaruan Peraturan 

Perusahaan. 

Setiap perusahaan hanya boleh memiliki 1 Peraturan Perusahaan 

dalam satu perusahaan dan wajib ditaati oleh pihak yang bersangkutan. 

Perusahaan dapat membuat Peraturan Perusahaan turunan yang 

berlaku untuk semua perusahaan cabang. Yang membedakan Peraturan 
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Perusahaan induk dan cabang adalah, Peraturan Perusahaan induk 

memuat isi ketentuan yang pada umumnya berlaku, sedangkan untuk 

Perusahaan cabang memuat pelaksanaan Peraturan Perusahaan induk 

yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan cabang. 

Selama Peraturan Peruashaan cabang belum disahkan maka Peraturan 

Perusahaan Induk tetap berlaku. Namun apabila perusahaan 

merupakan badan hukum sendiri, maka masing-masing perusahaan 

wajib membuat Peraturan Perusahaan sendiri.
13

 

4. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Konglomerasi 

 Dalam dunia bisnis pada prakteknya sudah melebar sehingga 

perusahaan dipecah sesuai dengan golongan bisnisnya. Perusahaan 

yang telah dipecah tersebut dikomandoi oleh satu perusahaan yang 

mandiri dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan yang 

khusus. 

 Perlu dibedakan perlindungan bagi pemegang saham (owner 

shilelding) dan perlindungan bagi korporasi (entity shielding) sebagai 

entitas hukum mandiri. Model organisasi bisnis yang bukan berbadan 

hukum memberikan owner shilelding kepada partner sehingga harta 

dan kekayaan pribadi dari partner tersebut dapat dilindungi dari 

tuntutan kewajiban kreditor partner lainnya atau dalam kata lain hal 

inilah yang menimbulkan konsep pertanggungjawaban terbatas bagi 

pemegang saham. Namun tidak satupun dari model partnership 

tersebut yang dapat memberikan entity shielding yang didalamnya 

                                                             
13
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memberikan perlindungan bagi korporasi itu sendiri. Tanpa adanya 

entity shielding kelangsungan usaha dari organisasi bisnis tersebut 

akan lebih singkat karena secara teoritis setiap kreditor bahkan dapat 

menuntut dilakukannya likuidasi untuk kepentingan pelunasan 

kewajiban yang ditimbulkan oleh salah seorang pemegang saham. Jika 

pendirian organisasi tersebut melahirkan personalitas hukum serta 

adanya pemisahan kekayaan (seperti halnya korporasi) maka dengan 

sendirinya organisasi bisnis tersebut mendapatkan dua jenis 

perlindungan tersebut.
14

 

 Perusahaan konglomerasi tersebut tidak dapat dikendapi sehingga 

dapat menyebabkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. 

Meskipun demikian, Perusahaan konglomerasi itu sering dibutuhkan 

karena dapat mempercepat tingkatan perekonomian. Dapat dikatakan 

bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan atau 

pengurusan bersama diatur dengan gaya dan pola yang sama.
15

 

A. Definisi Perusahaan Konglomerasi 

 Menurut Black Law Dictionary pengertian 

conglomerate berarti "a corporation that owns unrelated 

enterprises in wide variety of industry".
16

 Pemahaman 

tersebut ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan 

konglomerasi adalah perusahaan yang mempunyai 

                                                             
14

 Windi Afdal, “Korporasi Dalam Hukum Organisasi Bisnis Islam,” 2016. 
15

 Ratna Yuliani, “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam 

Suatu Perusahaan Kelompok,”  
16

 Oesman Yuliani, “Tinjauan Terhadap Perseroan Terbatas,” 
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hubungan berbeda dari perusahaan lain dalam beragam 

industrinya.  

 

B. Unsur-Unsur yang Terdiri dari Perusahaan konglomerasi 

1. Adanya kesatuan dari sudut ekonomi. 

 Dirujuk dari segi perekonomian, Perusahaan 

konglomerasi dianggap Perusahaan Kesatuan yang 

mana terdapat Perusahaan Pertama dan Perusahaan-

perusahaan selanjutnya yang didirikan. Kesatuan 

ekonomi antara kedua perusahaan tersebut salah 

satunya dapat terwujud melalui Kepemilikan Saham 

Perusahaan Pertama dan Perusahaan Selanjutnya. 

2. Adanya jumlah formal secara yuridis. 

 Hubungan antara Perusahaan konglomerasi 

dapat dikatakan sebagai hubungan antara badan-

badan hukum. Perusahaan konglomerasi tersebut 

dipimpin secara bersama atau dibawah pimpinan 

sentral.  

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas  

PT merupakan fundamen dalam pembangunan ekonomi nasional 

sehingga memerlukan sebuah dasar hukum untuk mengintensifkan 
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pembangunan nasional sesuai dengan asas kekeluargaan. Oleh sebab 

itu, lahirnya UU No.1 tahun 1995, namun seiring perkembangan dunia, 

UU ini tidak lagi serasi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum pada saat ini. oleh 

sebab itu pemerintah mengeluarkan UU N0.40/2004 untuk 

mengesampingkan UU No.1/1995.  

 Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian “Perseroan 

Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” UU menyatakan bahwa 

Perusahaan merupakan badan hukum. Dengan pernyataan itu, PT 

merupakan subyek hukum yang mendukung dan dan kewajiban, 

sebagai badan hukum. Hal ini dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum 

yang dilakukan PT layaknya seorang manusia yang memiliki harta 

kekayaan maupun utang karena PT bertindak dengan pengurusnya. 

Makna Perseroan Terbatas diuraikan menjadi Perseroan, berarti 

Modal yang dibagi menjadi sero-sero, kemudian Terbatas artinya 

memiliki tanggung jawab yang memiliki batas maksimal / terbatas 

terhadap saham yang dimilikinya. Pada dasarnya istilah Perusahaan 

adalah untuk mencari keuntungan untuk menyejahterahkan pemilik 

usaha (profit oriented). Masyarakat baisanya menganggap Perusahaan 

adalah Persekutuan Saham, seperti yang diterangkan diatas bahwa 
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Perusahaan memiliki modal yang dibagi-bagi dan terdiri dari beberapa 

saham. PT disebut sebagai organisasi tertaur memiliki unsur dibawah 

ini:  

1. Dikelompokkan sebagai organisasi badan yang teratur 

2. Memiliki kekayaan tersendiri   

3. Melaksanakan hubungan hukum 

4. Mempunyai tujuan sendiri      

 Dirujuk dari pengertian diatas agar dapat membuktikan bahwa PT 

merupakan Perusahaan yang berbadan hukum, maka harus menenuhi 

unsur sebagai berikut:  

1. Berupa badan hukum yang bertujuan sebagai 

persekutuan modal; 

2. Dibuat berdasarkan suatu Perjanjian;  

3. Menjalankan suatu kegiatan usaha; 

4. Memiliki modal yang terbagi beberapa saham; 

5. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan 

oleh UUPT; 

Selain sebagai pembangunan nasional, UUPT diperuntukkan untuk 

memberikan dasar yang kokoh bagi dunia usaha/bisnis dalam 

menghadapi perekonomian dunia dan untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di era globaliasi pada waktu yang akan 

datang. Oleh sebab itu, pengusaha membutuhkan peraturan yang khusu 

mengatur tentang PT agar dapat menjamin terpeliharanya dunia usaha 

yang sehat. 
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Tidak hanya sebagai pembangunan nasional, tuntutan masyarakat 

akan perkembangan dunia usaha juga termasuk salah satu alasan akan 

perubahan perundang-undangan yang lama. Isi ketentuan UUPT 

terbaru ini diakomodasikan menjadi beberapa ketentuan Perseroan, 

akomodasi yang dimaksud mengenai penambahan aturan baru, revisi, 

penyempurnaan, namun ketetuan yang lama masih dipertahankan agar 

masih signifikan dengan kehidupan dalam masyarakat.   

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan 

aturan-aturan sebagai berikut:   

1. Wajib mengajukan permohonan dan pengesahan 

perusahaan yang disebut badan hukum.  

2. Wajib mengajukan permohonan dan tujuan pemberian 

persetujuan perubahan anggaran dasar.    

3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau 

pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan 

data yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi 

system administrasi badan hukum secara elektronik 

disamping tetap dimungkinkannya menggunakan sistem 

manual dalam keadaan tertentu.
17

 

Konsekuensi yuridis dengan pemberlakuan UU Baru yaitu No. 

40/2007 mengesampingkan UU lama yaitu No.1/1995 yang 

mendapatkan status badan hukum bahwa ketentuan dalam UU lama 
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masih berlaku status badan hukumnya yang mana telah diatur dalam 

pasal 157 UU No.40/2007, kemudian untuk Perseroan yang belum 

memiliki status badan hukum atau tidak melakukan perubahan 

mengenai anggaran dasarnya, harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 157 tentang Perseroan 

Terbatas.
18

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Undang-undang 

Ketenaga Kerjaan 

 UU No.13 Tahun 2003 mengatur tentang Hukum Ketenagakerjaan, 

mengenai arti yang pernah dijelaskan pada Tinjauan umum 

sebelumnya dalam “Pasal 1 bahwa segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja”. Kemudian pada pasal 5 memberikan perlindungan bahwa; 

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. 

 Dalam penjelasan yuridis arti dari psal 5 setiap orang memiliki 

kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa dibeda-

bedakan baik secara suku, ras, jenis kelamin maupun agama. Semua 

masyarakat mendapat pekerjaan layak sesuai dengan keinginan dan 

bidang masing-masing termasuk mendapat perlakuan yang sama.
19

 

                                                             
18

 Kurniati Grasia, “Konsekuensi Yuridis Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Terhadap Perseroan Yang Telah Memiliki Status Badan Hukum” 10, no. 23 (June 1, 

2012). 
19

 Nurhamidah, “Pelaksanaan Pemberian Upah Lembur Bagi Para Pekerja Pada PT. Mitra 

Indah Sempurna Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Hukum 

Ketenagakerjaan,” September 9, 2015. 
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 Pasal 6 menjelaskan bahwa; “Setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 

pengusaha”. Dirujuk pada pasal tersebut sama artinya bahwa 

Pengusaha wajib memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa adanya 

diskriminasi hal apapun. 

 Didalam Kitab Hukum Perdata “Pasal 1602 menjelaskan bahwa si 

majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu g 

telah ditentukan”. Selanjunya pada “Pasal 1603 dijelaskan bahwa si 

buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut 

kemampuannya yang sebaik- baiknya. Sekedar tentang sifat serta 

luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan dalam 

perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan”. 

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal bekerja, Pekerja 

wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diperitahkan 

oleh Pengusaha, apabila Pekerja melaksanakan pekerjaan tersebut 

giliran pengusahalah yang wajib membayar Upah kepada Pekerja. Hal 

ini disebut sebagai suatu hal yang wajib dilakukan oleh Pekerja dan 

Pekerja berhak untuk mendapatkan imbalan. 

 Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut 

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, “meliputi: 

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh 

untuk berunding dengan pengusaha; 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 
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3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh 

perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan 

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan 

sosial tenaga kerja”. 

Dirujuk pada “Pasal 59 menurut jenis dan sifatnya PKWTT dibagi 

menjadi 4 yaitu: 

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara 

sifatnya; 

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 

waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) 

tahun; 

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan”. 

Dalam menerima untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya pihak 

perusahaan diwakili oleh departemen personalia / HRD membahas 

tentang pekerjaan Pekerja tersebut, mulai dari hak, kewajiban, maupun 

peraturan dalam perusahaan tersebut kemudian hasil dari perundingan 

tersebut akan dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh 

perusahaan, kemudian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.  

Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

memberikan definisi mengenai “perjanjian kerja bersama sebagai 

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat 
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pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat/serikat buruh yang 

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha, beberapa pengusaha, atau 

perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak”. Oleh karena itu, peran Pekerja 

diwakilkan oleh Organisasi Pekerja dan pihak yang mewakili 

perusahaan tersebut sangat penting dalam kesepakatan pembuatan 

suatu perjanjian kerja bersama yang diatur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan.
20

 

 

C.  Landasan Teoritis  

1. Teori Korporasi  

 Dalam KBBI, korporasi diartikan sebagai:  

a. Suatu badan hukum yang disahkan;  

b. Suatu badan usaha yang dijalankan agar berkembang 

menjadi perusahaan yang besar. 

  Pengertian korporasi dijabarkan sebagai berikut: 

1. Corporatie, dalam Bahasa Belanda. 

2. Corporation, dalam Bahasa Inggris  

3. Korporation, dalam Bahasa Jerman  

4. Corporatio, dalam Bahasa Latin 
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 Menurut Subekti dan Tjitrosudiro (Muladi dan Dwidja Priyatno, 

1991: 14) mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan korporasi 

(corporatie) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.  

Kemudian menurut Utrech dan M. Soleh Djindang (Edi Yunara, 2005 

;10), yang mengemukakan: “Korporasi adalah suatu gabungan orang 

dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu 

subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi 

adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan 

kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota 

masing-masing”. 

 Corporatio berasal dari kata kerja Coporare yang berarti 

membadankan. Dirujuk dari pengertian tersebut, Corporatio adalah 

hasil dari suatu pekerjaan yang membadankan, dan badan tersebut 

ibaratnya seorang manusia, didapatkan dengan perbuatan manusia 

sebagai lawan badan manusia, yang terjadi menurut alam. 

 Kata Korporasi biasanya disebut sebagai badan usaha tempat 

melakukan suatu kegiatan produksi. Tidak semua perusahaan terdaftar 

di pemerintah. Untuk Perusahaan yang terdaftar, baru bisa dikatakan 

mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Status badan usaha ini 

didapati apabila terdaftar secara resmi. 

 Perusahaan berdasarkan Memori Penjelasan “Pasal 29 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1995 adalah perseroan yang mempunyai 

hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:  
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a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki 

oleh perusahaan induknya;  

b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS 

dikuasai oleh perusahaan induknya; dan atau 

c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan 

pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi 

oleh perusahaan induknya”. 

 Ikatan antara perusahaan utama dengan perusahaan anak itu pada 

hakikinya jua tergolong ikatan faal, yaitu ikatan antara individu per 

individu yang memiliki bisnis maupun karyawan yang dilandaskan 

pada konvensi faal. Ikatan faal pada hakikinya ialah komitmen yang 

muncul antara penumbang faal maupun akseptor faal berlandaskan 

pada satu konvensi. 

 Ikatan faal perihal ini bisa berwujud melaksanakan perusahaan 

maupun melaksanakan aktivitas. Selain ikatan faal, ikatan perusahaan 

konglomerasi bisa jua digolongkan bak ikatan yang berbeda dalam 

cakupan faal bisnis. Pada hakikinya, individu berlandaskan ikatan beda 

ialah individu yang menyandang ikatan selain ikatan faal dengan 

badan usaha, diaman ialah individu yang menyubtitusi badan usaha 

agar melaksanakan tindakan hukum untuk maupun atas identitas faal 

berlandaskan: 

1. Pemberian otoritas 

2. Berlandaskan perikatan dengan pemberian otoritas 

(pemberian otoritas tak diberikan dengan surat 
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otoritas, melainkan dituliskan dalam perikatan itu 

alkisah ialah strukturiasi yang tak dapat dicerai-

beraikan dari perikatan itu) 

3. Berlandaskan pelimpahan wewenang
21

 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Perlindungan hukum merupakan pemberian naungan 

kepada kedaulatan individu yang merana oleh individu lain 

maupun pengamanan itu diberikan kepada publik sehingga 

individu bisa mengecap setiap kedaulatan yang diberikan oleh 

norma maupun denga makna lain, perlindungan hukum merupakan 

segelintir perbuatan hukum yang mesti diberikan oleh birokrat 

hukum agar terciptanya keamanan secara pemikiran maupun 

badani dari provokasi maupun aneka macam gangguan dari 

individu manapun.  

 Menurut Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa 

“perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.” 

 Perlindungan hukum dalam kerangka Hukum Administrasi 

Negara ialah patokan dari aksinya gunya hukum agar terciptanya 

                                                             
21
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fungsionaris hukum yaitu keadilan, kegunaan maupun kejelasan 

hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu pengamanan yang 

diberikan kepada subyek hukum sesuai norma yang berlaku, baik 

itu berkarakter preventif maupun represif, baik itu tertulis maupun 

tak tertulis dalam perihal memajukan kaidah hukum. Perlindungan 

hukum untuk publik diklasifikasi menjadi dua, yakni: 

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu corak 

perlindungan hukum dimana kepada publik diberi 

oportunitas untuk menggelindingkan penolakan 

maupun padnagan sebelum satu dekrit pemerintahan 

memperoleh corak yang tetap. 

2. Perlindungan hukum represif, yakni corak 

perlindungan hukum dimana lebih difokuskan 

dalam pemecahan konflik. 

 Perlindungan hukum yang berikan kepada publik Indonesia ialah 

aplikasi atas asas legalisasi maupun perlindungan terhadap derajat 

maupun mutu individu yang berlandaskan Pancasila. Tiap individu 

berkedaulatan memperoleh perlindungan dari hukum. Nyaris setiap 

ikatan kaidah mesti memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu 

terkandung banyak ragam perlindungan hukum.  

 Hukum perlu melakukan koordinasi dengan cara membatasi dan 

melindungi kepentingan-kepentingan dalam cara mengalokasikan 

suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. 

Dalam pasal 7 Piagam PBB berbunyi: “All equal the law and are 
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entitled without any discrimination to equal protection against any 

discrimination in violation of this declaration and against any 

incitement to such discrimination”. Yang kemudian diterjemahkan 

secara bebas oleh Febri Jaya, yaitu: “Setiap orang sama di hadapan 

hokum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan yang sama 

terhadap bentuk diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini 

dan terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”.
22

 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa arti pekerja maupun buruh 

merupakan tiap individu yang bertugas dengan mendapatkan bayaran 

maupun ganjaran dalam bentuk apapun. Makna ini agak awam tetapi 

artinya sangat luas karena dapat melingkungi tiap individu yang 

bertugas pada siapa saja baik, perindividuan, persekutuan, badan 

hukum dan lain-lainnnya dengan mendapatkan ganjaran maupun 

bayaran. Untuk keperluan satuan tanggungan musibah dalm 

perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berlandaskan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992, arti pekerja diekstensifkan menjadi: 

1. Magang maupun pelajar yang bertugas pada 

perusahaan baik yang mendapatkan bayaran 

maupun tidak 

2. Individu yang membeli profesi  

3. Tahanan yang dipekerjakan diperusahaan.  

 

                                                             
22 Jaya Febri, Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan; Kajian Perbandingan Hukum Di 
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