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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Pasal 38 butir 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak 

asasi manusia yang menyatakan perlindungan bagi pekerja untuk memilih 

pekerjaan atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil1.  

Adil atau keadilan pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada 

tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang 

didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka 

hukum (equality before the law). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. 

hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang 

umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.2 

Keadilan itu itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus 

dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan 

hukum dengan cara yang benar. Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan 

                                                           
1 Pasal 38 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999, Setiap orang berhak 

dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 

ketenagakerjaan yang adil. 

2 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: 

Liberty, 2007, Hlm 77 
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bagi semua orang. Dalam konteks ini tidak hanya penafsiran secara legal, tetapi 

juga apa yang baik bagi kemanusiaan.3 

PT Bank Central Asia,Tbk merupakan perusahaan dengan standar 

perjanjian kerja4 yang sama untuk seluruh Indonesia termasuk di Batam. Dalam 

konteks syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, Dalam perjanjian kerja PT Bank 

Central Asia,Tbk tersebut calon pekerja wajib menyetujui dengan 

menandatangani perjanjian kerja dimana terdapat pasal yang menyatakan bahwa 

pekerja bersedia untuk ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Hal tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam menempatan 

karyawan serta mutasi karyawan dimana sepenuhnya telah menjadi hak bagi 

perusahaan sejak ditanda tanganinya pejanjian kerja oleh karyawan.  

Pada Perjanjian kerja bersama PT Bank Central Asia,Tbk 2016 – 2018 

peraturan mengenai mutasi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal  12. Dimana 

pada pasal 8 menyebutkan bahwa “penempatan pekerja merupakan kewenangan 

perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, pendidikan dan 

atau persyaratan jabatan.”5 Dan juga disebutkan pada Pasal 9 ayat 1 bahwa 

“Sesuai kewenangan yang dimiliki, perusahaan dapat memindahkan (mutasi) 

                                                           
3 Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS, Filsafat Hukum, Malang: Setara Press, 

2014,Hlm 81 

4 Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan 

dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah. Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

5 Perjanjian kerja bersama PT Bank Central Asia,Tbk periode 2016 – 2018, terdaftar pada 

Kementrian Ketenagakerjaan R.I c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja No 165/Pdf.8/PHIJSK-PK/PKB/X/2016. 
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pekerja ke unit lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan perusahaan, 

pengembangan diri/karir pekerja dan atau pembinaan pekerja, dengan tetap 

mempertimbangkan persyaratan jabatan, pendidikan dan atau kompetensi. Dalam 

pelaksanaannya perusahaan wajib membicarakan dengan pekerja bersangkutan 

guna mendapatkan pemahaman yang objektif mengenai alasan mutasi tersebut.” 

Hal tersebut juga tertuang pada perjanjian Magang6 Bakti BCA7. Pasal 1 

butir 4 mengenai ruang lingkup dimana PT Bank Central Asia,Tbk selaku pihak 

pertama berhak setiap saat untuk mengubah penugasan pihak kedua di posisi 

apapun dan atau menempatkan pihak kedua dikota manapun, sejauh perubahan 

penugasan dan atau penempatan magang tersebut masih di dalam Pihak Pertama8  

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 32 Butir 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan 

“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 

serta adil, dan setara tanpa diskriminasi”.9 Sebagaimana disebutkan pada Pasal 

                                                           
6 Pemagangan menurut Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 

tentang ketenaga kerjaan adalah “pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara 

langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih 

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka 

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.” 

7 Program Magang Bakti BCA memberi kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan 

pengalaman operasional sebagai CSO (Customer Service Officer) atau sebagai Teller. Peserta 

magang mengikuti serangkaian program pelatihan, antara lain menghitung dan menyortir uang, 

mengidentifikasi keaslian mata uang Rupiah, keterampilan sebagai Teller/CSO, pengetahuan 

tentang produk BCA, simulasi mini banking dan kerahasiaan bank, dan lain sebagainya. Selain itu, 

peserta magang juga dibekali pelatihan soft skill, seperti motivasi dan perawatan diri. 
https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/csr/solusi-cerdas-bca/program-magang-bakti-bca , 

diakses 18 Juli 2018 

8 Pasal 1 Butir 4 mengenai ruang lingkup, Perjanjian Magang PT Bank Central Asia, Tbk 

9 Pasal 32 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 
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28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 194510 yang menyatakan bahwa Setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjamin 

kesamaan hak dan kesempatan bagi karyawan atau pekerja dalam hal penempatan 

yang wajib dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan 

setara tanpa diskriminasi11. 

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa mutasi adalah suatu 

perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal 

maupun vertikal di dalam satu organisasi.12 Sastrohadiwiryo juga menjelaskan 

bahwa mutasi adalah “rotasi jabatan adalah kegiatan ketenagakerjaan yang 

berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab dan status 

ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja 

yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan memberikan 

prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan”.13 

Pelaksanaan mutasi karyawan yang dilakukan PT Bank Central Asia,Tbk 

batam terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 telah terjadi pelaksanaan 

sebanyak 6 kali mutasi secara vertical maupun horizontal. Dimana setiap 

                                                           
10 Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

11 Ibid 

12 Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007, hlm.103 

13 B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Bumi 

aksara, 2008, hlm 9 
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pelaksanaan akan menimbulkan permasalahan dan konflik bagi karyawan yang 

dimutasikan. 

H. Malayu S.P. Hasibuan menyatakakan bahwa mutasi vertical dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk perubahan posisi/jabatan / pekerjaan lebih tinggi 

atau rendah tingkatannya yang biasanya diikuti dengan perubahan pendapatan.14 

Dalam hal mutasi vertical biasa dinilai positif yang biasanya merupakan promosi 

dan akan dinilai negative apabila terjadi demosi. Pelaksanaan mutasi Vertikal PT 

Bank Central Asia,Tbk Batam keluar wilayah biasanya tidak menimbulkan 

konflik mengingat kompensasi jabatan serta fasilitas lain yang ditawarkan 

perusahaan. Berbeda dengan mutasi horizontal yang biasanya hanya sebatas 

penempatan baru bagi karyawan tanpa disertai kompensasi apapun. H. Malayu 

S.P. Hasibuan juga menyatakakan bahwa mutasi Horisontal merupakan 

pemindahan karyawan dari posisi jabatan/pekerjaan ke pekerjaan lain tapi masih 

dalam tingkatan yang sama.15 

Penerapan mutasi Horizontal sering dinilai negative dan  akan 

menimbulkan konflik ketika adanya pembanding atau perbedaan perlakuan 

sehingga terjadinya ketidakadilan. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z, Rubin 

mengungkapkan bahwa Objek Konflik pastilah terkait erat dengan sebuah 

kepentingan dari pelaku konflik tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan di 

sini ialah perasaan dari pelaku konflik tentang apa yang sesungguhnya ia 

                                                           
14 Hasibuan, Op.Cit., hlm.104. 

15 Ibid 
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inginkan.16 Pasal 6 UU No 13/2003 Tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa 

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi17 dari pengusaha.”18 Juga dituangkan pada Pasal 31: “Setiap tenaga 

kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, 

atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di 

luar negeri.”19 Pada pelaksanaan mutasi karyawan sering menimbulkan 

pembanding serta perbedaan perlakuan yang dinilai tidak adil bagi karyawan. 

 

1.2 PERMASALAHAN PENELITIAN 

Dari latar belakang penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

permasalahannya sbb: 

1. Apakah PT Bank Central Asia, Tbk Batam Telah menerapkan 

pelaksanaan mutasi karyawan sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang 

No 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan? 

                                                           
16 Teori konflik sosial / Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin penerjemah Helly P. 

Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto 

17 Diskriminasi menurut Pasal 1 Undang-Undang no 39 tentang Hak Asasi Manusia 

adalah “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung 

didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 

pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 

18 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

19 Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 
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2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan mutasi karyawan pada 

PT Bank Central Asia,Tbk Cabang Batam? 

3. Apa solusi dalam menyelesaikan kendala pada pelaksanaan mutasi 

Karyawan pada PT Bank Central Asia,Tbk Cabang Batam?  

1.3.1  TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis apakah PT Bank Central Asia, Tbk Batam Telah 

menerapkan Pasal 32 Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang 

ketenaga kerjaan  

2. Untuk menganalisis kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan 

mutasi karyawan pada PTBank Central Asia,Tbk cabang Batam? 

3. Untuk menganalisis solusi dalam menyelesaikan kendala pada 

pelaksanaan mutasi Karyawan pada PT Bank Central Asia, Tbk cabang 

Batam?  

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN 

1. Kontribusi teoritis 

Memberikan tambahan pemikiran kepada pengembang ilmu hukum 

khususnya dalam bidang hukum ketenaga kerjaan dengan 

mengukuhkan teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto) 

menyebutkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor 

hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 

masyarakat serta faktor kebudayaan.  
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2. Kontribusi praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan 

khususnya dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap 

permasalahan mutasi karyawan. 

Memberikan manfaat bagi Manajemen PT Bank Central Asia,Tbk 

Batam sebagai masukan bagi perusahaan dalam hal pelaksanaan 

mutasi karyawan sesuai dengan asas yang diperundangkan. 

Memberikan manfaat bagi Serikat Pekerja di PT BCA sebagai bahan 

masukkan dan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kerja 

bersama. 

Memberikan manfaat dan bahan masukan bagi mereka yang berminat 

untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah 

penelitian yang berbeda. 
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