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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Operasional  

2.1.1.1 Pengertian Mutasi Karyawan 

Pengertian mutasi karyawan 

Kata mutasi karyawan atau pindah kerja bagi masyarakat telah dikenal 

baik terutama pada lingkungan perusahaan. Mutasi adalah kegiatan perpindahan 

tenaga kerja dari suatu lokasi atau unit kerja ke tempat yang baru. Mutasi kerja 

biasanya diikuti perubahan-perubahan seperti, lokasi kerja, unit kerja, tanggung 

jawab, tantangan, manajerial yang berbeda, rekan kerja, bahkan permasalahan 

baru. Mutasi karyawan sendiri merupakan suatu tantangan bagi perusahaan 

dimana perusahaan harus bisa menanggulangi timbulnya konflik pada penerapan 

mutasi karyawan tersebut ketika terjadi penolakan dari karyawan yang 

dimutasikan terutama pada jenis mutasi vertikal. 

Sebagaimana disebutkan pada pasal 32 Undang-undang no 13 tahun 2003 

mengenai ketenagakerjaan bahwa Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk 

menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, 

keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, 

martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.1 

Menurut Hasibuan mutasi adalah suatu perubahan posisi / jabatan / tempat 

/ pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 
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organisasi. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan 

karyawan, karena tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 

dalam perusahaan tersebut.2 

Siswanto 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”.3 

Menurut Daryanto mutasi adalah suatu kegiatan rutin dari suatu 

perusahaan untuk dapat melaksanakan prinsip the right men on the right place4  

Menurut Marihot penempatan kerja merupakan proses penugasan atau 

pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru 

atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk 

pegawai yang direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan 

penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja.5  

                                                           
2 Hasibuan, lo.Cit., hlm.102. 

3 Siswanto, Op.Cit., hlm 9 

4 Daryanto, Mutasi Dalam Meningkatkan Gairah Kerja, ReikaCipta : Jakarta, 2013, 

Hlm41 

 
5 Hariandja Marihot Tua Efendi, Manajemen sumberdaya manusia, Jakarta : PT 

Grasindo, 2005, Hlm 45 
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Menurut Wahyudi Mutasi karyawan merupakan suatu perubahan posisi 

/jabatan/pekerjaan/tempat kerjadari seorang karyawan yang dilakukan baik secara 

vertical maupun horizontal.6 

2.1.1.2 Pengertian Perusahaan Swasta 

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan 

distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan 

distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu 

manusia, alam dan modal. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan 

untuk memperoleh laba. Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan 

untuk mencari laba. Seperti yayasan sosial, keagamaan. Hasil suatu produksi 

dapat berupa barang dan jasa.7 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perusahaan adalah Kegiatan 

(pekerjaan dsb) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur 

dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah, 

atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb). 

Pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan menyatakan bahwa:8 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta 

                                                           
6 Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Sulita, 2006, hlm 166 

7 Pengertian Perusahaan, http://artonang.blogspot.com/2015/12/pengertian-

perusahaan.html, Dikutip 13 September 2018. 

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 

Perusahaan. 

Bernard, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mutasi Karyawan pada Perusahaan Swasta (Studi Kasus pada PT Bank 
Central Asia, Tbk Cabang Batam), 2019 
UIB Repository©2019

http://artonang.blogspot.com/2015/12/pengertian-perusahaan.html
http://artonang.blogspot.com/2015/12/pengertian-perusahaan.html


12 

 

 

 

berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba.” 

 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan, yang menyatakan bahwa:9 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara 

tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik 

yang diselenggarakan oleh oranperorangan maupun badan usaha yang berbentuk 

badan hukum/bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah 

RI.” 

 

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan,10 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

perusahaan adalah : 

“Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.” 

 

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja menyatakan “Perusahaan adalah setiap 5 bentuk badan usaha 

yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik 

milik swasta maupun milik negara.”11 

Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya berasal dari orang-

orang atau badan-badan nonpemerintah.12 Dengan kata lain perusahaan swasta 

                                                           
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen 

Peusahaan. 

 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

11 Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

12 Arti perusahaan swasta, https://www.apaarti.com/perusahaan-swasta.html, dikutip 13 

September 2013. 
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adalah perusahaan yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh swasta & tidak ada 

campur tangan Pemerintah. 

2.1.1.3 Pengertian Bank 

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan13 

Pasal 1 Butir 1 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usaha”. 

 

Pasal 1 Butir 2 

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak;” 

 

Pasal 1 ayat 3  

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;” 

 

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan 

undang-undang mengenai perbankan syariah”. 

 

Menurut Kamus Hukum Bank adalah:14 

                                                           
13 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang peruubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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“Bank adalah kantor yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar, 

menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang 

berwujud surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan 

dan peraturan-peraturan yang berlaku dan tempat atau kantor  yang dapat 

memberikan pinjaman uang tunai dengan syarat pinjaman berupa barang-

barang bergerak, surat-surat pemilikan, dan lain sebagainya, dan pada 

waktu pengembalian uang pinjaman tersebut ditambah rente atau interest 

(entres atau bunga) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sampai 

pada saat-saat tertentu sesuai dengan perjanjian”. 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bank adalah badan usaha di 

bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyakarat, 

terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang;15 

Menurut pendapat ahi mengenai pengertian perbankan: 

Kasmir berpendapat bahwa: 16 

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa bank lainnya”.  

 

G.M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik”, berpendapat bahwa:17 

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 

kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang 

yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan 

alat-alat penukar baru berupa uang giral”. 

 

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa:18 

                                                                                                                                                                
14 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda-Indonesia-Inggris, 

Semarang : Aneka Ilmu, 2008, hlm. 63-64. 

15 Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, 

Semarang : Widya karya, 2014, hlm.14 

16 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.12. 

17 Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta : Gramedia, 1997,  hlm. 1. 

18 Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Yogyakarta:Andi Offset, 1998,hlm.1. 
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“Bank adalah suatu industri yang bergerak dalam bidang kepercayaan, 

yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial 

intermediary) antara debitur dan kreditur dana”. 

 

R. Tjipto Andinugroho, berpendapat bahwa:19 

“Bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan 

memeberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) 

disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya”. 

 

2.1.1.4 Pengertian Peraturan Perusahaan 

Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 

02/MEN/1976 disebutkan bahwa peraturan perusahaan adalah “suatu peraturan 

yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 

syarat-syarat kerja yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan memuat 

tata tertib perusahaan.”  

Sejalan dengan pengertian tersebut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga 

memberikan pengertian peraturan perusahaan adalah “peraturan yang dibuat 

secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib 

perusahaan.”20 

Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Oembuatan Dan Pengesahan Peraturan 

Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Pejanjian Kerja Bersama 

                                                           
19 R. Tjipto Adinugroho, Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Jakarta : 

Padya Paramita, 1985, hlm. 5. 

20 Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia no 13 tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan 
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menyatakan peraturan perusahaan adalah “Peraturan Perusahaan yang selanjutnya 

disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.” 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.21 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuatketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. 

Peraturan Perusahaan dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perusahaan maupun 

karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara 

pengusaha dan karyawan, dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan 

karyawan dan kelansungan usaha perusahaan.22 

2.1.1.5 Pengertian Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Kerja Bersama 

 

Perjanjian kerja atau sering disebut kesepakatan kerja merupakan suatu 

perjanjian baik tertulis maupun tidak, dimana pihak pekerja bersedia untuk 

bekerja pada pihak pengusaha selama waktu tertentu atau waktu tidak tertentu 

dengan menerima upah. Pembuatan perjanjian kerja biasanya didahului dengan 

masa percobaan, namun demikian apabila pengusaha atau manajer menilai bahwa 

                                                           
21 Pembahasan tentang peraturan perusahaan, 

https://www.koranperdjoeangan.com/tentang-peraturan-perusahaan-yang-harus-kamu-tahu/, 

Dikutip Tanggal 14 September 2018. 

22 http://artonang.blogspot.com/2014/12/peraturan-perusahaan-dan-perjanjian.html, Dikutip 
Tanggal 14 September 2018. 
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calon karyawan tidak perlu melalui masa percobaan, dapat pula suatu perjanjian 

tanpa didahului dengan masa percobaan. 

Perjanjian yang dalam bahasa belanda biasa disebut Arbeidsovereenkoms, 

yang dapat diartikan dalam beberapa pengertian. pengertian pertama disebutkan 

dalam ketentuan pasal 1601 butir a KUHPerdata, mengenai perjanjian kerja 

disebutkan bahwa: 23 

“ 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 pekerjaan dengan 

menerima upah ”.    

 

Selain itu Iman Soepono seorang pakar Hukum Perburuhan Indonesia 

mengetengahkan pengertian mengenai perjanjian kerja adalah:24  

“ Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu , buruh, 

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, 

majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar 

upah”. 

Selanjutnya perihal pengertian Perjanjian Kerja, menurut pendapat Subekti 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah : 25 

“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian 

mana ditandai dengan ciri ciri ; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan 

berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah 

perintah yang harus di taati oleh pihak yang lain.” 

 

Perjanjian kerja adalah hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai 

pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan merupakan 

                                                           
23 Pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian kerja 

24 Prof .R. Iman Soepono, S.H., Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan, 

1983, hlm 53 

25 Prof Subekti, S.H., Aneka perjanjian, Bandung : Alumni, 1984, hlm 58 
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perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi 

kerja26 yang memenuhi syarat-syarat kerja sebagaimana mengatur hak dan 

kewajiban para pihak27 dimana Perjanjian kerja juga dapat dibuat secara tertulis 

maupun lisan.28 

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan meyatakan bahwa:29 

“Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 

perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab 

di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha 

atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak.” 

 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama – sama antara 

pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan 

organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung 

jawab dibidang ketenagakerjaan.30 

 

 

 

                                                           
26 https://www.kompasiana.com/amran/54fd84dba33311483d50fe5c/hubungan-kerja-

antara-pengusaha-dan-pekerja-beserta-sifatnya, diakses 7 agustus 2018. 

27 Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan. 

28 Ibid at 12 

29 Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

30 http://hukumketenagakerjaanindonesia.blogspot.com/2012/04/perjanjian-kerja-

bersama.html, diakses 07 Agustus 2018. 
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2.1.1.6 Pengertian Serikat Pekerja 

Pasal 1 Ayat 1 Undang–Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja / Serikat Buruh31  

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.” 

 

Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan32 

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.” 

 

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 33 

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh  adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.” 

 

                                                           
31 Pasal 1 Ayat 1 Undang–Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat 

Buruh 

32 Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

33 Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
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Henry Simamora menyatakan bahwa “Serikat Pekerja adalah sebuah 

organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan 

syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya”.34 

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Serikat pekerja atau serikat buruh 

adalah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di 

bidang seperti upah, jam dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinannya, serikat 

pekerja bertawar-menawar dengan majikan atas nama anggota serikat (anggota 

orang kebanyakan) dan merundingkan kontrak buruh (perundingan kolektif) 

dengan majikan. Hal ini dapat termasuk perundingan upah, aturan kerja, prosedur 

keluhan, aturan tentang penyewaan, pemecatan, dan promosi buruh, keuntungan, 

keamanan dan kebijakan tempat kerja.35 

 

2.1.2 Landasan Konsepsional 

2.1.2.1 Konsep Mutasi Karyawan 

Konsep mutasi karyawan dimana pada pelaksanaannya merupakan 

wewenang dan atas kebutuhan perusahaan guna mencapai efisien dan efektifitas 

bagi perusahaan yang diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan 

yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan 

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.36 

 

                                                           
34 Henry Simamora, Manajemen sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Bagian Penerbitan 

STIE YKPN, 1999, Hlm 678 

35 https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_pekerja, Dikutip Tanggal 14 September 2018 

36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 
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Dasar Mutasi 

Mutasi Pada prinsipnya bahwa mutasi atau pemindahan pegawai tersebut 

hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip “the right man in the right place” 

atau menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga kinerjanya 

lebih meningkat dan lebih berkualitas atau pekerjaannya dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. Mutasi karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang 

sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat.37  

Dalam pelaksanakan mutasi harus dipertimbangkan secara objektif dan 

rasional sbb:38 

1. Mutasi Karyawan disebabkan atas kebijakan dan peraturan manajer, yang 

berarti bahwa pelaksanaan mutasi didasarkan atas perencanaan perusahaan 

menurut kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dan dituangkan 

dalam pedoman yang berlaku. Dasar kebijakan dan peraturan tersebut pada 

umumnya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga tingkat 

objektivitas yang maksimal dalam pelaksanaan mutasi. Di lain pihak pada 

umumnya kebijakan dan peraturan dilaksanakan karena mutasi merupakan 

kewajiban yang dilaksanakan. Untuk menjaga tingkat objektivitas yang 

maksimal dalam pelaksanaan maka pedoman normatif yang melandasi 

hendaknya dituangkan secara tertulis dan dibuat secara tegas dan jelas. 

                                                           
37 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, Jakarta: Bumi 

aksara 2003, hlm. 102. 

38 M.Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013, hlm.97. 
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2. Mutasi karyawan didasarkan atas prinsip The Right Man on The Right 

Job, rotasi karyawan dilakukan untuk menempatkan karyawan pada posisi 

yang tepat. 

3. Mutasi karyawan sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja, suatu 

beban kerja yang bersifat monoton diberikan kepada seorang tenaga kerja 

mungkin suatu ketika dapat menimbulkan rasa bosan sehingga dalam 

situasi dan kondisi tersebut moral kerja tenaga kerja yang bersangkutan 

ada pada tingkat rendah. Dalam kondisi yang demikian, apabila tindakan 

untuk memberikan porsi dan komposisi pada pekerjaan yang lebih tinggi 

belum mengizinkan karena berbagai balansi yang rasional maka salah satu 

teknik yang harus ditempuh adalah dengan cara memutasikan tenaga kerja 

yang bersangkutan. Akan tetapi dalam pelaksanaan mutasi harus 

dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan dan prediksi atas resiko yang 

mungkin terjadi yang akan datang. 

4. Mutasi karyawan sebagai media kompetisi rasional, artinya dengan 

kompetisi yang rasional diharapkan kemajuan akan mengalami tingkat 

yang lebih tinggi dari individu tenaga kerja. Oleh karena itu, kompetisi 

antar tenaga kerja dalam perusahaan harus dapat diciptakan. Salah satu 

cara yang harus ditempuh adalah memutasikan tenaga kerja. Dengan cara 

memutasikan pekerja lebih dari seorang tenaga kerja walaupun dengan 

cara bergantian sehingga bagi tenaga kerja baru akan timbul mutasi untuk 

mempunyai prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja 

sebelumnya. 
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5. Mutasi karyawan sebagai langkah untuk promosi karyawan bagi 

karyawan, mutasi dimaksudkan suatu pemindahan pada jenjang horizontal 

sama dengan beban kerja sebelumnya sedangkan promosi dimaksudkan 

sebagai suatu pemindahan pada tingkatan vertikal lebih tinggi dengan 

beban kerja sebelumnya. Tenaga kerja yang direncanakan untuk 

mengalami promosi memerlukan penambahan pengalaman, pengetahuan 

dan keahlian pada diri tenaga kerja dalam scope yang luas, walaupun 

kurang mendalam salah satu cara yang ditempuh oleh manajemen adalah 

dengan jalan memutasikan tenaga kerja yang bersangkutan ke beberapa 

pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya apabila dilaksanakan 

promosi. 

6. Mutasi karyawan dilakukan untuk mengurangi labour turn over, apabila 

rasa kebosanan terhadap beban kerja yang tiap hari dipikul oleh seorang 

tenaga kerja mencapai tingkat maksimal maka dampak negatif atas kondisi 

ini bukan hanya menurunkan moral kerja akan tetapi, lebih dari itu dapat 

juga menimbulkan keinginan tenaga kerja yang bersangkutan untuk keluar 

dari perusahaan. Untuk menanggulangi kondisi ini apabila pelaksanaan 

promosi belum memungkinkan maka mutasi adalah salah satu jalan yang 

harus ditempuh. 

7. Pelaksanaan mutasi harus terkoordinasi, dalam melaksanakan program 

mutasi hendaknya dilakukan secara terkoordinasi, karena suatu mutasi 

yang dilakukan pada umumnya menyangkut aktivitas lainnya secara 
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berantai. Karena mutasi adalah suatu gerak yang berputar sehingga nilai-

nilai positif atas pelaksanaan kegiatan tampak pada perusahaan. 

Sebagaimana disebutkan Wahyudi mengenai pelaksanaan Mutasi 

Horizontal yang biasa dikenal dengan mutasi promosi maupun demosi.39 

Mengenai Hal pelaksanaan mutasi horizontal dalam kategori demosi sangat jarang 

dilakukan yakni biasanya terkait dengan hukuman (punishment)40 dan sangsi 

akibat kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh karyawan. Dalam hal 

tindakan berupa kelalaian sangsi yang akan diberikan perusahaan berupa surat 

peringatan, demosi, dan apabila pelanggaran tersebut berat dan menyangkut 

kredibilitas perusahaan maka sangsi yang diberikan bisa berupa pemutusan 

hubungan kerja. Dalam Hal tindakan pelanggaran yang dilakukan karyawan 

termasuk dalam kategori disengaja (fraud)41, biasa sangsi yang diberikan 

perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja maupun dianjurkan untuk 

mengundurkan diri.  

Pada mutasi Horizontal pada kategori mutasi Promosi yang merupakan 

mutasi yang disertai dengan hadiah kenaikan jabatan yang disertai dengan 

                                                           
39 Wahyudi, Op.Cit., hlm 9 

 
40Punishment merupakan konsekuensi dari perilaku yang negatif, Menurut Ivancevich, 

Konopaske dan Matteson punishment didefinisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi 

yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukanya perilaku tertentu, 

Gania, 2006, Hlm 226. http://manajemen-unitomo2012.blogspot.com/2015/03/definisi-

punishment.html, diakses 26 Agustus 2018. 

41 Fraud merupakan suatu tindakan yang dilakuan secara sengaja untuk tujuan pribadi 

atau kelompok, dimana tindakan yang di sengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak 

tertentu atau instansi tertentu dimana didalamnya menyangkut tentang kecurangan, Kebohongan, 

 Penipuan, Kejahatan, Penggelapan, Manipulasi, Rekayasa, pemutar balikkan fakta, 

menghilangkan secara sengaja. 
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kenaikan upah. Namun akibat dari mutasi promosi tersebut menyebabkan 

perubahan dan pergeseran pada struktur organisasi perusahaan sehingga atas 

penawaran promosi jabatan tersebut karyawan harus bersedia mutasi ke tempat 

baru khususnya pada perusahaan besar yang memiliki banyak cabang baik secara 

nasional maupun internasional. 

Konsep mutasi horizontal adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan 

dalam suatu organisasi ataupun instansi. Mutasi promosi didasarkan atas standart 

kualifikasi tersediri dari perusahaan. Dengan adanya pencapaian target perusahaan 

maupun kecakapan karyawan yang dinilai perusahaan melebihi dan unggul 

dibandingkan karyawan lainnya. dalam hal promosi karyawan akan merasa lebih 

dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh 

manajemen perusahaan dimana perusahaan juga berharap dengan promosi 

tersebut akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi dan lebih baik bagi 

perusahaan itu sendiri. Pihak manajemen perusahaan menyadari arti pentingnya 

promosi dalam peningkatan produktivitas dan demi kemajuan perusahaan hal 

pelaksanaan promosi tersebut harus dipertimbangkan secara objektif berdasarkan  

penilaian prestasi kerja maupun sikap dan kemampuan leadership dari karyawan. 

Pelaksanaan mutasi karyawan dengan bentuk rotasi yakni perpindahan ke 

unit kerja baru atau ke lokasi tempat kerja yang baru. Rotasi merupakan 

perpindahan kerja dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama 

dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja dimana perpindahan 

tersebut tidak diiringi dengan kompensasi gaji serta dalam tugas dan tanggung 

jawab yang baru umumnya adalah sama. Konsep mutasi kategori rotasi kerja 
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dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan maupun peningkatan 

kemampuan karyawan untuk dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain pada 

perusahaan yang fungsinya untuk pengembangan agar karyawan lebih memahami 

bagian lain termasuk memahami keseluruhan operasional perusahaan yang 

nantinya menjadi modal bagi karyawan tersebut untuk mendapatkan promosi. 

Baik secara horizontal maupun vertical pelaksanaan mutasi bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan bagi karyawan serta kebutuhan 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam efektifitas dan 

efisiensi. Dalam pelaksanaannya perusahaan wajib mempertimbangkan baik dari 

sisi kebutuhan perusahaan akan pengembangan keahlian, kemampuan serta 

produktifitas perusahaan dengan tetap memperhatikan hak asasi dan perlindungan 

hukum. 

Jenis-Jenis Mutasi 

Paul Pigors dan Charles Mayers dalam Hasibuan mengemukakan 5 jenis 

transfer yaitu :42 

1. Production Transfer 

Mengalihtugaskan karyawan dari satu bagian kebagian lain secara 

horizontal, karena pada bagian lain itu kekurangan tenaga kerja, 

sedang pada bagian itu produksi akan ditingkatkan. 

2. Replacement Transfer 

Mengalihtugaskan karyawan yang sudah lama dinasnya ke jabatan lain 

secara horizontal untuk menggantikan karyawan yang masa dinasnya 

                                                           
42 Hasibuan, Op.Cit., hlm. 117-119. 
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sedikit atau diberhentikan. Hal ini terjadi karena aktivitas perusahaan 

diperkecil sehingga sebagian karyawan harus diberhentikan dan hanya 

karyawan yang mempunyai masa dinas yang lama tetap dipekerjakan. 

3. Versatility Transfer 

Mengalihtugaskan karyawan ke jabatan/pekerjaan lainnya secara 

horizontal agar karyawan yang bersangkutan dapat melakukan 

pekerjaan atau ahli dalam berbagai lapangan pekerjaan. 

4. Shift Transfer 

Mengalihtugaskan karyawan yang sifatnya horizontal dari satu regu ke 

regu lain sedang pekerjaannya tetap sama. 

5. Remedial Transfer 

Mengalihtugaskan seorang karyawan ke jabatan/pekerjaan lain, baik 

pekerjaannya sama atau tidak atas permintaan karyawan bersangkutan 

karena tidak dapat bekerja sama dengan rekanrekannya. 

Tujuan dan Manfaat Mutasi 

Tujuan Mutasi Menurut Hasibuan adalah43 : 

1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan 

komposisi pekerjaan atau jabatan. 

3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. 

4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya. 

                                                           
43 Hasibuan, Op.Cit., hlm.102. 
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5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya 

meningkatkan karir yang lebih tinggi. 

6. Untuk pelaksanaan hukuman/sanksi atas pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukannya. 

7. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya. 

8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui 

persaingan terbuka. 

9. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik. 

10. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. 

11. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan. 

Menurut Moekijat mutasi bertujuan untuk :44 

1. Mempertahankan pegawai-pegawai yang telah lama masa kerjanya 

sebagai perubahan atau pengurangan keperluan produksi. 

2. Mengembangkan kecakapan pegawai dalam berbagi bidang. 

3. Megadakan penggantian antar regu. 

4. Memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan. 

Manfaat Mutasi 

Menurut Siagian manfaat mutasi karyawan adalah45 : 

1. Pengalaman baru. 

2. Cakrawala pandangan yang lebih luas. 

                                                           
44 Drs Moekijat, Manajemen sumber daya manusia, Bandung: Mandar maju, 2010, 

hlm117 

45 Prof . Dr . Sondang P . Siagian , MPA, Manajemen sumber daya manusia, 

Jakarta:Bumi Akasara, 2011, Hlm 172 
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3. Tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan. 

4. Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. 

5. Perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional. 

6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. 

7. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan 

dan situasi baru yang dihadapi. 

Menurut Susilo Martoyo manfaat mutasi karyawan adalah:46 

a. Kebutuhan untuk menyesuaikan sementara (sebagai pengganti 

sementara)  

b. Mengatasi keadaan darurat karena fluktuasi volume pekerjaan 

c. Kebutuhan latihan (misalnya: rotasi jabatan) 

d. Kebutuhan ploeg pekerjaan dan sebagainya 

e. Untuk menjamin kepercayaan pegawai/karyawan/anggota 

organisasi bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena 

kekurangcakapan dalam jabatan yang lama. 

f. Untuk menghindarkan rasa bosan pegawai/ karyawan/ anggota 

yang bersangkutan, baik karena macam pekerjaannya ataupun 

karena lingkungan kerjanya.  

Dasar Pelaksanaan Mutasi 

Yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi menurut H.Malayu S.P. Hasibuan 

yaitu : 47 

a. Seniority System 
                                                           

46 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm.76 

47 Hasibuan, lo.Cit., hlm.103. 
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Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia, dan 

pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi 

ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan 

berdasarkan senioritas belum tentu mampu menduduki jabatan 

yang baru. 

b. Spoil System 

Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem 

mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka 

atau tidak suka.  

c. Merit System 

Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang 

bersifat ilmiah, objektif dan hasil prestasi kerja. Merit System ini 

merupakan dasar mutasi yang baik karena : 

1. Output dan produktivitas kerja meningkat. 

2. Semangat kerja meningkat. 

3. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun. 

4. Absensi karyawan semakin baik. 

5. Disiplin karyawan semakin baik. 

6. Jumlah kecelakaan akan menurun. 
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Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mutasi 

Pelaksanaan mutasi harus didasarkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi oleh karena itu perlu ada evaluasi perkerja yang akan dimutasikan secara 

objekif. Mutasi yang dianggap objektif dan rasional menurut Siswanto yakni:48 

a. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. 

b. Mutasi atas dasar prinsip The right man on the right place. 

c. Mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan modal kerja. 

d. Mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal. 

e. Mutasi sebagai langkah untuk promosi. 

f. Mutasi untuk mengurangi labour turn over. 

g. Mutasi harus terkoordinasi.  

 

Menurut Hasibuan Pelaksanaan mutasi dapat dilakukan dengan dua cara49: 

a. Mutasi biasa 

Mutasi biasa adalah pemindahan karyawan tanpa diikuti kenaikan 

jabatan. Mutasi bertujuan untuk: 

1. Memenuhi keinginan karyawan yang bersangkutan; 

2. Memenuhi kekurangan tenaga di unit/bagian lain; 

3. Menempatkan karyawan sesuai dengan kecakapan, 

kemampuan dan bidangnya. 

b. Mutasi promosi 

                                                           
48 Siswanto, Lo.Cit., hlm 221. 

49 Hasibuan, lo.Cit., hlm.107. 
 

Bernard, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mutasi Karyawan pada Perusahaan Swasta (Studi Kasus pada PT Bank 
Central Asia, Tbk Cabang Batam), 2019 
UIB Repository©2019



32 

 

 

 

Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority dan 

responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu 

organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan 

semakin besar 

Selain itu dalam Pelaksanaan mutasi karyawan Hasibuan juga menjelaskan 

cara mutasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi adalah50: 

1. Cara tidak ilmiah Mutasi dengan cara tidak ilmiah dilakukan dengan :  

a. Tidak didasarkan kepada norma/standar kriteria tertentu  

b. Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah, bukan 

atas prestasi atau faktor-faktor riil 

c. Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan 

atas kebutuhan riil karyawan. 

d. Berdasarkan spoil system 

2. Cara ilmiah Mutasi dengan cara ilmiah didasarkan atas metode ilmiah 

sebagai berikut:  

a. Berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis 

pekerjaan  

b. Berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata  

c. Berorientasi pada formasi riil kepegawaian  

d. Berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam  

e. Berdasarkan obyektivitas yang dapat dipertanggung jawabkan 

 

                                                           
50 Ibid 
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Kendala Pelaksanaan Mutasi 

Sastrohadiwiryo mengemukakan ada tiga jenis penolakan terhadap 

mutasi karyawan, yaitu : 51 

a. Faktor logis atau rasional 

Penolakan ini dilakukan dengan pertimbangan waktu yang 

diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar 

kembali, kemungkinan timbulnya situasi yang kurang diinginkan 

seperti penurunan tingkat keterampilan karena formasi jabatan 

tidak memungkinkan, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan 

oleh perusahaan. 

b. Faktor Psikologis 

Penolakan berdasarkan faktor psikologis ini merupakan penolakan 

yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Seperti 

kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, 

rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak menyukai pimpinan 

atau agen perubahan yang lain, rendahnya kepercayaan terhadap 

pihak lain, kebutuhan akan rasa aman. 

c. Faktor Sosiologis (kepentingan kelompok) Penolakan terjadi 

karena beberapa alasan antara lain konspirasi yang bersifat politis, 

bertentangan dengan nilai kelompok, kepentingan pribadi, dan 

keinginan mempertahankan hubungan (relationship) yang terjalin 

sekarang. 

                                                           
51 Siswanto, Lo.Cit., hlm 214. 
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2.1.2.2 Konsep Perusahaan Swasta 

 Istilah Perusahaan selalu dikaitkan sebagai pelaku usaha sebagai subjek 

pelaku ekonomi berupa badan usaha maupun tidak berbadan usaha. Istilah Pelaku 

usaha sering disebut juga sebagai pelaku ekonomi.52 

Pelaku ekonomi disebut sebagai subjek yang menjalankan/melakukan 

kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau 

melakukan distribusi barang atau jasa.53 

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen,  

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

  

 Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa termasuk dalam 

pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, 

importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dari pengertian di atas mengandung 

makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya produsen pabrikan yang 

menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi juga para rekanan, termasuk para agen, 

distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan 

                                                           
52 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 97. 

53 ibid 

Bernard, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mutasi Karyawan pada Perusahaan Swasta (Studi Kasus pada PT Bank 
Central Asia, Tbk Cabang Batam), 2019 
UIB Repository©2019



35 

 

 

 

pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau 

pengguna barang dan/atau jasa.54 

Bentuk Hukum perusahaan Swasta  

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud: 55 

a. perusahaan perseorangan,  

b. perusahaan persekutuan 

c. Perusahaan yang bukan atau tidak berbadan hukum  

d. Perusahaan persekutuan yang berbadan hukum  

 Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk 

usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran 

keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil 

usahanya tersebut. Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi 

dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan 

perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu:56  

a. Perusahaan Dagang (PD)  

b. Usaha Dagang (UD)  

c. Perusahaan Otobus (PO). 

 Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk 

persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. 

                                                           
54 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 5. 

55 HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 

1999, Hlm.17. 

56 Ibid. 
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Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam 

suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini 

timbul perikatan-perikatan keperdataan. Persekutuan berarti perkumpulan orang-

orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha 

tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah 

persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara 

persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan 

perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan 

perusahaan.57 

 Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang 

tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum. Perusahaan 

persekutuan yang tidak berbadan hukum pada dasarnya merupakan perusahaan 

yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan persekutuan yang tidak 

berbadan hukum adalah perusahaan yang berwujud persekutuan atau perserikatan 

yang dilakukan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang dapat berupa:58 

a. Persekutuan Perdata59  

b. Persekutuan Firma (Fa)60 

                                                           
57 Ibid 

58 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 14 

59 Maatschap (Persekutuan Perdata) Maatschap atauPersekutuan Perdata, adalah 

kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk 

berhimpun dengan menggunakan nama bersama.  

60 Venootschap onder firma; perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering 

juga disebut Fa, adalah sebuah bentukpersekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau 

lebih dengan memakai nama bersama. 
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c. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootshaap yang 

disingkat CV) 61 

 Perusahaan Persekutuan yang Berbadan Hukum adalah62 persekutuan atau 

badan yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat 

menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum 

adalah manusia (natuurlijkpersoon)63 dan badan hukum (rechts-persoon)64. 

 Menurut Satjipto Rahardjo, badan hukum sebagai subjek hukum 

merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, 

diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan 

terhadap manusia. Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan 

hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:65  

a. Adanya kekayaan yang terpisah. 

b. Mempunyai tujuan tertentu. 

c. Mempunyai kepentingan sendiri. 

d. Adanya organisasi yang teratur. 

                                                           
61 Commanditaire vennootschap) atau biasanya disingkat dengan CV adalah merupakan 

suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang 

atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak 

sebagai pemimpin. 

62 Ibid 

63 Natuurlijk persoon, Manusia Sebagai Subjek Hukum adalah setiap orang yang 

mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. 

64 Rechts-persoo, badan hukum meupakan perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh 

hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah 

suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti 

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. 

65 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1996, hlm 69. 
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 Suatu badan dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ciri-ciri 

sebagai berikut:66 

1. Memiliki kekayaan sendiri 

Menurut teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie), yang 

dikembangkan oleh Brinz dan van der Heijden, setiap badan hukum 

memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan 

tertentu, dan kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu. 

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti 

orang pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat 

mengadakan hubungan bisnis atau dagang dengan pihak lain, sehingga 

dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus 

atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan 

yang dimilikinya itu. 

2. Anggaran dasar disahkan oleh pemerintah. 

Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara 

resmi dari pemerintah. Pengesahan oleh pemerintah merupakan 

pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan 

tidak dilarang Undang- Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan. Pengesahan Anggaran Dasar juga menentukan 

bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula 

badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan 

                                                           
66 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002, Hlm 65-67. 
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dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari 

harta kekayaan pribadi pengurus atau pendiri. 

3. Diwakili oleh pengurus. 

Menurut teori fiksi (fictie theorie) dari Von Savigny, sebagaimana 

dikutip Abdulkadir Muhammad, badan hukum itu dianggap sebagai 

hal yang abstrak, tidak nyata, karena tidak mempunyai kekuasaan 

untuk menyatakan kehendak, hanya manusialah yang mempunyai 

kehendak14. Badan hukum dianggap seolah-olah manusia, sehingga 

tindakan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika 

manusia dalam tindakannya mempunyai tanggung jawab, maka badan 

hukum juga mempunyai tanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukannya. 

Perusahaan berbadan Hukum 

1. Perseroan Terbatas (PT) 67 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik 

                                                           
67 Naamloze Vennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang 

memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang 

dimilikinya. 
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Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah 

diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.68 

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada 

cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” 

menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas 

jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan 

persekutuan badan hukum.69 

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas 

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2007 tentang perseroan terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 

berikut:70 

a. Perjanjian dua orang atau lebih. 71 

Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal 

dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk 

berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas 

mempunyai lebih dari satu pemegang saham. 

                                                           
68 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan 

(badan usaha) di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997, Hlm.48. 

69 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2002, Hlm.68. 

70 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 43-44. 

71 Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 
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b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.72 

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus 

dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia.Perjanjian 

merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran  

dasar yang telah disepakati. 

c. Modal Dasar73 

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh ) juta 

rupiah. 

d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.74 

Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat 

perseroan didirikan. 

Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 

Ada lima Prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima 

prosedur tersebut adalah:75 

a. Pembuatan perjanjian tertulis. 

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam 

perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal 

yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas 

b. Pembuatan akta pendirian. 

                                                           
72 Ibid 

73 Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 
74 Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 
75 Zaeni Id. at 43-44 
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Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa 

Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT. 

c. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman; 76 

Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari 

Menteri Kehakiman. 

d. Pendaftaran Perseroan.77 

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di 

Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri 

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 

e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara.78 

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam 

tambahan Berita Negara. 

Ciri Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua 

yaitu:79 

a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan 

                                                           
76 Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

 
77 Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

 
78 Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

 
79 Soedjono, Op. Cit., Hlm.49. 
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b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan 

melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi 

harta kekayaan pribadi 

Jenis-Jenis Preseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi 

menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, 

sebagaimana berikut dibawah ini. 

a. Perseroan Terbuka80 

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap 

orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan 

membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas 

nama. 

b. Perseroan Tertutup81 

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang 

modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang 

sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang 

kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. 

c. Perseroan Publik82 

                                                           
80 Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 
81 https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas#PT_tertutup, diakses tanggal 30 

September 2018. 

82 Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 
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Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria 

jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal. 

Struktur organisasi 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas menyatakan bahwa Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan 

Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri 

dari Rapat Umum Pemegang Saham,selanjutnya disebut (“RUPS”), Direksi 

dan Dewan Komisaris. 

RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan 

yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasehat kepada Direksi. 

Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan: 

a. Tanggung Jawab Direksi83 

                                                           
83 Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 
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Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) 

anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian 

sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:84 

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;  

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan 

kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan;  

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan 

kerugian; dan 

4. Telah mengambil tindakan untuk mencagah timbul atau 

selanjutnya kerugian tersebut. 

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian 

Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh 

kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota 

Direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas seluruh 

                                                           
84 Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 
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kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.85 Tanggung 

jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau 

lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.  

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris86 

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan 

yakni dalam hal pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya 

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 

Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota 

Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan 

pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota 

Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 

Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan 

Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan 

                                                           
85 Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 
86 Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 
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Komisaris. Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung 

jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:87 

a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan 

kehatihatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan;  

b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun 

tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang 

mengakibatkan kerugian; dan  

c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah 

timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

2.1.2.3 Konsep Bank 

 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak.88 

Prinsip Perbankan menurut Kasmir adalah: 

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (bank konvensional) 

Bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya menggunakan dua metode yaitu:  

                                                           
87 Pasal 114 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

 
88 https://brainly.co.id/tugas/7424530, diakses 30 september 2018. 
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a. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli 

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga tertentu. 

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional 

menggunakan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan 

biaya-biaya lainnya. 

2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (bank syariah),  

Bank yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya, sedangkan penentuan 

biaya-biaya pada bank lainnya juga sesuai syariah Islam. Sumber 

penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan dasar hukumnya adalah Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul. 

 

Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan menurut 

jenisnya terdiri atas :89 

1. Bank Umum 

                                                           
89 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 
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Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya90 

1. Bank Pemerintah (BUMN) Di mana baik akta pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini 

dimiliki oleh Pemerintah. 

2. Bank Milik Swasta Nasional Merupakan Bank yang kepemilikannya 

secara keseluruhan atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, 

begitu pula pembagian keuntungannya diambil dan dikuasai oleh pihak 

swasta.  

3. Bank Asing merupakan Bank yang kepemilikannya dikuasai oleh pihak 

asing yang merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik 

swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. 

4. Bank Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki 

oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan 

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 

Jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu:91 

                                                           
90 Kasmir Op. Cit 26-29 
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a. Bank devisa Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit (L/C) dan transaksi luar 

negeri lainnya.  

b. Bank non Devisa Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang 

belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa 

sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. 

Kegiatan usaha bank umum meliputi :92 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu.  

b. Memberikan Kredit.  

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.  

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank 

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan 

dalam perdagangan surat-surat dimaksud.  

                                                                                                                                                                
91 Ibid, Hlm 29-30. 

92 Ibid, Hlm 30-31. 
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2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud.  

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.  

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  

5. Obligasi.  

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.  

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan 1 (satu) tahun 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah.  

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.  

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.  

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.  

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.  
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k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.  

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali 

amanat.  

m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

n. Melakukan Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.1.2.4 Konsep Peraturan Perusahaan 

Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan93 menyatakan peraturan perusahaan dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib 

perusahaan, dari pengertian tersebut jelaslah bahwa peraturan perusahaan dibuat 

secara sepihak oleh pengusaha yang berisikan tentang syarat kerja, hak dan 

kewajiban pekerja dan pengusaha dan tata tertib perusahaan dimana sekurang-

kurangnya memuat: 

1. hak dan kewajiban pengusaha 

2. hak dan kewajiban pekerja/buruh 

                                                           
93 Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 
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3. syarat kerja 

4. tata tertib perusahaan 

5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan 

Ketentuan peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masa berlakunya 

peraturan  perusahaan paling lama dua tahun dan wajib diperbaharui setelah habis 

masa berlakunya.94 

Dari peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi ,dan Koperasi  Per-

02/Men/1978 juga  mengatur hal-hal yang berkaitan dengan  Peraturan 

Perusahaan dam Perjanjian Perburuhan sebagai berikut : 

1. Jika dalam suatu perusahaan sudah ada perjanjian perburuhan,maka jika 

masa berlaku nya berakhir  perjanjian perburuhan tersebut tidak boleh 

diganti dengan peraturan perusahaan. Melainkan harus di ganti dengan 

perjanjian perburuhan yang baru yang di rundingkan antar pengusaha 

dengan serikat pekerja. 

2. Di perusahaan yang sudah ada serikat pekerjaannya ,jika serikat pekerja 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengusaha untuk 

merundingkan pembuatan perjanjian perburuhan ,maka pengusaha wajib 

melayani  kehendak  dari serikat pekerja tersebut . 

                                                           
94 https://www.trigonalmedia.com/2015/06/peraturan-perusahaan.html, diakses tanggal 2 

agustus 2018 
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3. Apabila di perusahaan sudah ada peraturan perusahaan yang telah 

disahkan oleh menteri dan masa berlaku nya belum berakhir ,tetapi apabila 

di perusahaan kemudian terbentuk serikat pekerja dan serikat pekerja 

tersebut mengajukan permintaan tertulis untuk merundingkan perjanjian 

perburuhan ,maka pengusaha wajib melayani permintaan tersebut tanpa 

menunggu masa berakhirnya peraturan perusahaan. 

            Peraturan Perusahaan biasanya di buat atau di susun oleh pihak 

manajemen perusahaan yang kemudian di berlakukan untuk karyawannya. Dalam 

proses penyusunan peraturan perusahaan wajib konsultasikan dengan Departemen 

Tenaga Kerja. Konsultasi serta pengesahan peraturan perusahaan oleh 

Departemen Tenaga Kerja dimaksudkan: 

1. Mencengah tercantumnya ketentuan yang bertentangan dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Menjamin kesejahteraan karyawan melalui syarat-syarat kerja yang di 

cantumkan dalam peraturan perusahaan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan. 

            Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen 

Tenaga Kerja tersebut mempunyai tanggal mulai efektif berlaku dan mempunyai 

masa berlaku .Masa berlaku peraturan Perusahaan paling lama dua tahun. Jika 

terjadinya penandatanganan perjanjian buruh yang baru maka Peraturan 

Perusahaan sudah tidak berlaku lagi meskipun belum berakhir masa berlakunya. 
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2.1.2.5 Konsep Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja mengatur keharusan dalam pembuatan peraturan 

perusahaan dimana pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai 

berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban 

membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila 

perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.95 

Dari perjanjian kerja diatas, maka dalam suatu perjanjian kerja harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Adanya kepemimpinan mempunyai wewenang untuk mengatur dan 

memerintah orang yang dipimpinnya. Pimpinan disini bisa seorang 

manajer ataupun pemilik perusahaannya sendiri, sedang orang 

yang dipimpin adalah pekerjanya.  

2. Adanya penunaian kerja dimana dalam perjanjian kerja 

mengandung unsur penunaian kerja, dimana satu pihak akan 

menunaikan atau melaksanakan kerja dari pihak lain. Yang 

tersangkut dalam perjanjian kerja adalah manusianya yang akan 

menunaikan atau melaksanakan kerja tersebut. 

3. Adanya Jangka Waktu dimana keterikatnya seorang pekerja dalam 

perjanjian kerja mempunyai jangka waktu. Jangka waktu perjanjian 

kerja  di bedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu tertentu dan 

                                                           
95 Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga 

kerjaan. 
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jangka waktu tidak tertentu.Perjanjian kerja jangka tertentu atau 

perjanjian kerja  untuk karyawan kontrak biasanya satu tahun 

,dapat di perpanjang sekali lagi.Dan dalam keadaan tertentu dapat 

diperpanjang sekali lagi,sehingga totalnya  menjadi tiga tahun 

.Sedangkan perjanjian Kerja jangka waktu tidak tertentu 

merupakan terjadi PHK,baik karena pensiun,mengundurkan diri,di 

pecat,atau meninggal dunia. 

4. Adanya pengupahan yakni kompensasi dan imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang 

telah atau akan di lakukan ,di nyatakan atau di nilai dalam bentuk 

uang, yang di tetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan 

perundang-undangan ,dan di bayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pengusaha dengan buruh,termasuk tunjangan baik 

untuk buruh sendiri maupun keluarganya.Perjanjian kerja akan 

mengandung unsur pemberian upah dari pengusaha kepada pekerja 

nya. 

Berdasarkan jangka waktu keterikatannya,perjanjian kerja dapat 

dibedakan  menjadi dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja 

tidak tertentu. 

Perjanjian kerja waktu tertentu 

            Perjanjian Kerja  waktu tertentu yaitu hubungan kerja berakhir 

demi hukum jika habis waktu nya yang di tetapkan dalam perjanjian atau 
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peraturan-peraturan atau dalam peraturan perundangan-undangan atau jika 

semua nya itu tidak ada,menurut kebiasaan yang berlaku.96 

Perjanjian kerja waktu tertentu dapat di bedakan menjadi tiga yaitu : 

1. Perjanjian kerja waktu tertentu dimana waktu berlaku nya di 

tentukan menurut perjanjian,Misalnya satu tahun perjanjian kerja 

ini pada umumnya di berlakukan untuk keryawan kontrak tersebut. 

2. Perjanjian  kerja waktu tertentu dimana waktu berlaku nya di 

dasarkan atas kebiasaan.Misalnya untuk suatu proyek pembuatan 

jalan dan pemetik kopi untuk kedua pekerjaan di nyatakan selesai. 

3. Perjanjian kerja waktu tertentu dimana berlaku nya menurut 

undang-undang .Misalnya memperkerjakan tenaga asing maka 

jangka waktu perjanjiankerja sesuai dengan ketentuan tentang 

penempatan tenaga asing. 

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu97 adalah perjanjian kerja dimana 

waktu lama nya hubungan kerja tidak di tentukan baik dalam perjanjian 

atau peraturan majikan ,dalam peraturan perudang-undangan ataupun 

menurut kebiasaan. Pada umumnya perjanjian kerja waktu tidak di 

tentukan ini di berlakukan untuk karyawan tetap. Masa 

berakhir  perjanjian  kerja adalah terjadi PHK baik karena meninggal, 

mengudurkan diri, pensiun atau pemecatan. 

Dari kedua  bentuk perjanjian kerja di atas terdapat fungsi serta 

kegunaan yang berbeda  

                                                           
96 Pasal 1603 huruf e ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
97 Ibid 
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1. Penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 

atau di gunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, 

jenis  atau kegiatan akan selesai dalam waktu seperti : 

a. Yang sekali selesai atau sifatnya sementara ; 

b. Yang di perkirakan untuk jangka waktu yang tidak berlalu lama 

akan selesai; 

c. Yang bersifat musiman  atau yang  berulang kembali ; 

d. Yang bukan  merupakan kegiatan pokok suatu perusahaan atau 

hanya merupakan penunjang ; 

e. Yang berhubungan dengan produk baru ,atau kegiatan 

baru,atau tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajagan. 

2. Bagi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat diadakan  untuk 

semua  pekerjaan tidak membedakan sifat,jenis ,dan kegiatannya . 

Yang berhak melakukan perjanjian kerja adalah orang yang sudah dewasa 

atau cakap menurut hukum. R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) 98 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum 

dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang 

kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. 

Pasal 1330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Yang tak 

cakap untuk membuat persetujuan adalah;99 

                                                           
98 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeiya, 2007, hlm 61 

99 Pasal 1330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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1. Anak yang belum dewasa; 

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh 

undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 

Anak adalah orang laki-laki  atau perempuan  yang berumur  14 

tahun  ke bawah .Dengan demikian mereka dapat membuat perjanjia kerja. 

Menurut Undang-undang ketenagakerjaan dimana yang tidak berhak 

melakukan suatu perikatan dikategorikan sebagai anak yakni Anak adalah 

setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.100 

 Sesuai pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam 

perikatan perjanjian kerja Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu 

dipenuhi empat syarat;101 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

 

            Dalam hal pelanggaran perjanjian kerja, maka baik pengusaha 

maupun pekerja dapat melakukan wansprestasi atau pelanggaran hukum 

terhadap isi perjanjian yang telah di sepakati bersama  oleh karena  itu 

                                                           
100 Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. 

101 Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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pihak yang melakukan wansprestasi atau pun pelanggaran hukum dapat di 

minta untuk membayar ganti rugi.  

Perjanjian Kerja Bersama 

Fungsi Perjanjian Kerja Bersama adalah sarana untuk memuat dan 

menuangkan kesepakatan baru yang didasari atas kesepakatan antara serikat 

pekerja/buruh dengan pengusaha yang disebut Lex Special102 artinya sebuah 

produk yang tidak diatur dalam Undang – undang maka dia akan menjadi 

normatif bila mana sudah disepakati dan dituangkan dalam PKB serta telah 

diketahui oleh Dinas yang terkait dan mengikat kedua belah pihak untuk 

dilaksanakan. 

Tujuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama : 

1. Mempertegas dan memperjelas hak – hak dan kewajiban pekeja 

dan pengusaha 

2. Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis 

dalam perusahaan 

3. Memetapkan secara bersama syarat – syarat kerja keadaan 

industrial yang harmonis dan atau hubungan ketenagakerjaan yang 

belum diatur dalam peraturan perundang –undangan. 

Manfaat Perjanjian Kerja Bersama : 

a. Baik pekerja maupun pengusaha akan lebih memahami tentang hak 

dan kewajiban masing – masing 

                                                           
102 Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan 

bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum 

(lex generalis). 
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b. Mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial atau 

hubungan ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran 

proses produksi dan peningkatan usaha 

c. Membantu ketenangan kerja pekerja serta mendorong semangat 

dan kegaitan bekerja yang lebih tekun dan rajin 

d. Pengusaha dapat menganggarkan biaya tenaga kerja (labour cost) 

yang perlu dicadangkan atau disesuaikan dengan masa berlakunya 

PKB. 

Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian kerja bersama dibuat berdasarkan 

musyawarah antara Serikat pekerja / serikat buruh dengan pengusaha sebagaimana 

diatur  pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang serikat 

pekerja atau serikat buruh103 yang kembali disebutkan pada pasal 116 Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan104 Dimana dalam 1 

perusahaan hanya bisa memiliki 1 perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi 

seluruh pekerja/buruh di perusahaan. 

Jika di dalam 1 perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat 

buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh 

dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha 

apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh 

pekerja/buruh di perusahaan, namun jika serikat pekerja dalam perusahaan 

tersebut tidak memiliki jumlah anggota yang cukup maka serikat pekerja tersebut 

                                                           
103 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang serikat pekerja atau serikat 

buruh 

104 Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan 
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wajib mendapat dukungan dari pemungutan suara sekurang kurangnya 50% dari 

jumlah seluruh pekerja untuk dapat bisa berunding dengan perusahaan dalam 

pembuatan perjanjian kerja bersama. 

Apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja 

maka yang berhak melakukan perundingan adalah serikat pekerja yang memiliki 

anggota lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja atau jika masih tidak 

memenuhi kuota dimaksud maka serikat pekerja bisa melakukan kualisi hingga 

tercapai jumlah lebih dari 50% atau membentuk tim perunding yang anggotanya 

ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing 

serikat pekerja. Pembentukan tim perunding terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh 

dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha. 

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan 

dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan 

tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. Apabila dalam 

perundingan tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama lama 

akan tetap berlaku paling lambat satu tahun. 

Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat:105 

1. hak dan kewajiban pengusaha; 

2. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta 

pekerja/buruh; 

                                                           
105 id at 28 
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3. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja 

bersama; dan 

4. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 

Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, apabila bertentangan 

maka ketentuan tersebut batal demi hukum. 

Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib 

melaksanakan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerja bersama yang 

berlaku pada saat penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja 

bersama. Perjanjian kerja bersama tersebut didaftarkan pengusaha pada instansi 

yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 

2.1.2.6 Konsep Serikat Pekerja 

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting 

dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dan tujuan 

keberadaan Serikat pekerja atau serikat butuh dari hasil UU No. 18 tahun 1956 

yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang Hak Berserikat 

dan berunding bersama. Dan yang terakhir dikeluarkan UU No. 21 tahun 2000 

tentang serikat pekerja / serikat buruh. 
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Hak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan hak asasi 

pekerja yang telah dijamin didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945106 dan 

untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh diberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat 

pekerja, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk 

memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan juga meningkatkan 

kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dimana dalam menggunakan haknya 

tersebut pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan 

yang lebih luas yaitu kepentingan Bangsa dan Negara oleh karena itu penggunaan 

hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis dan berkeadilan. 

Hak berserikat bagi pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi 

International Labour Organization ( ILO ) Nomor 87107 Tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 

98 Tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama108. Konvensi 

tentang hak berserikat bagi pekerja/buruh ini telah diratifikasi oleh Indonesia 

menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. 

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan 

                                                           
106 Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 

107 Hak berserikat bagi pekerja/buruh, Konvensi International Labour Organization 

Nomor 87 

108 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, Konvensi 

International Labour Organization Nomor 98 
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kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan 

aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta 

ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 

keluarganya.109 

Serikat Pekerja/Buruh dapat membentuk Federasi Serikat Pekerja/Buruh 

maupun Konferensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pada Pasal 1 angka 4 Undang- 

Undang No.21 tahun 2000, Federasi serikat pekerja/serikat buruh ialah gabungan 

serikat pekerja/serikat buruh. Adapun pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

No.21 tahun 2000, Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh ialah gabungan 

federasi serikat pekerja/serikat buruh. 

Federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 

serikat pekerja. Dan Konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari 

sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. 

Pada dasarnya sebuah serikat pekerja harus terbuka untuk menerima 

anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan jenis kelamin. Jadi 

sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, anda hanya tinggal menghubungi 

pengurus serikat pekerja di kantor anda, biasanya akan diminta untuk mengisi 

formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat pekerja yang 

memungut iuran bulanan kepada anggotanya yang relatif sangat kecil berkisar Rp. 

1,000 - Rp. 5,000, gunanya untuk pelaksanaan-pelaksanaan program 

penyejahteraan karyawan anggotanya.  

                                                           
109 Ibid  
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Mengenai keanggotaan pekerja dalam suatu serikat pekerja diatur pada 

Pasal 14, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera 

bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat 

pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja/serikat buruh 

dalam satu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja/serikat 

buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat 

pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.110 Hal tersebut juga tertuang pada pasal 16 

dimana setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu 

federasi serikat pekerja/serikat buruh demikian juga sebuah federasi hanya dapat 

menjadi anggota dari satu konfederasi.111 

Pekerja/buruh menurut UU No.21 tahun 2000 ialah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari definisi 

tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan unsur menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaitu 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.112 

Serikat pekerja/serikat buruh bebas dalam menentukan asas organisasinya 

tetapi tidak boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dan 

                                                           
110 Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat 

Buruh/Serikat Pekerja 

111 ibid 

112 ibid 
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Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh mempunyai sifat antara lain : 

1. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan 

kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi 

serikat pekerja/serikat buruh tidak dibawah pengaruh ataupun tekanan dari 

pihak manapun. 

2. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan 

kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku 

bangsa, dan jenis kelamin. 

3. Mandiri ialah dalam mendirikan, menjalankan dan juga mengembangkan 

organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak 

lain di luar organisasi. 

4. Demokratis ialah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan 

pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban 

organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. 

5. Bertanggung jawab ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak 

dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi 

serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, 

masyarakat, dan negara. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2000, Serikat 

Pekerja /Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Buruh bertujuan untuk 

memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan 

kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.113 

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja merupakan organisasi 

yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar 

perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 

Sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat 

pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, 

menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 

demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut 

memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 

keluarganya. 

Secara luas tujuan dari keberadaan serikat buruh/pekerja adalah : 

1. Mengisi cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara materi dan 

spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan pancasila; 

2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja; 

                                                           
113 Ibid 
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3. Terlaksananya hubunga industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan; 

4. Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial 

barang dan jasa serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan 

menumbuhkembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja; 

5. Terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan 

produktivitas; 

6. Terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, 

serasi dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan 

tertib demokrasi; 

7. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan 

nasib, syarat – syarat kerja dan kondisi serta penghidupan yang layak 

sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

2.1.3 Landasan Yuridis 

2.1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Ketentuan yang mengatur tentang ketenaga kerjaan terdapat pada BAB X 

tentang Warga Negara dan Penduduk dan BAB XA tentang Hak Asasi 

Manusia114, sebagai berikut: 

Pasal 27     : (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 

Pasal 28D : (2)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja; 

Pasal 28I : (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

                                                           
114 Perubahan Kedua, tanggal 18 Agustus 2000 
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perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu; 

  

 

2.1.3.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Hukum perdata di Indonesia berdasarkan Staatsblaad115 nomor 23 tahun 

1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut 

sebagai KUH Perdata. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 

tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848. 

Ketentuan yang mengatur Dalam hal perjanjian dan perikatan terdapat pada Bab II  

tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah: 

Pasal 1320 : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 

empat syarat; 

(1)   kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

(2)   kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

(3)   suatu pokok persoalan tertentu; 

(4)   suatu sebab yang tidak terlarang. 

 

Pasal 1330 :  Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 

(1)   anak yang belum dewasa; 

(2)   orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 

(3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal 

yang ditentukan undang-undang dan pada 

umumnya semua orang yang oleh undang-

undang dilarang untuk membuat persetujuan 

tertentu. 

 

Pasal 1601a : Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah 

perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu 

                                                           
115 Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI saat periode kolonial disebut Het 

Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau periode transisi disebut Het Staatsblad van 

Indonesie dengan penyebutan singkat Staatsblad. Lembaran Negara Republik Indonesia yang 

merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai 

informasi yang berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumuman,  

Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan 

setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai 

kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaran_negara, diakses tanggal 02 Oktober 2018 
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waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah 

 

2.1.3.3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh 

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Diundangkan pada tanggal 23 September 

1999 di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Teridiri dari XI 

BAB, 106 pasal. Ketentuan yang mengatur tentang hak tenaga kerja terdapat 

dalam BAB VII tentang Hak atas Kesejahteraan sebagai berikut: 

Pasal 38 : (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, 

dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 

   (2)  Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan 

yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 

ketenagakerjaan yang adil. 

   (3)  Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan 

pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, 

berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang 

sama. 

   (4)  Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan 

pekerjaan yang sepadan dengan martabat 

kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai 

prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan 

kehidupan keluarganya. 

 

 
2.1.3.4. Undang-Undang Ketenagakerjaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 oleh Presiden 

Megawati Soekarnoputri, Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 di Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279. Teridiri dari XVIII BAB, 193 pasal. 

Ketentuan yang mengatur mutasi karyawan diatur dalam BAB  VI tentang 

penempatan tenaga kerja sebagai berikut: 

Pasal 1 :(17) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di    

perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat 

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya.  

  

 Ketentuan yang mengatur mutasi karyawan diatur dalam BAB  VI tentang 

penempatan tenaga kerja sebagai berikut: 

 

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. 

Pasal 32 :(1)  Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan 

asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara 

tanpa diskriminasi.116 

  (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk 

menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat 

sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, 

                                                           
116 Penjelasan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia NOmor 13 Tahun 2003 

tentang ketenaga kerjaan.  
Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara 

jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk 
melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja 
ditempatkan. 

Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan 
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja 

dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk 
menerima tenaga kerja yang ditawarkan. 

Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang 
cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang 
dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada 
kepentingan pihak tertentu. 

Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan 
berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, 
agama, dan aliran politik. 
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dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, 

martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 

  (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan 

memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 

program nasional dan daerah. 

 

2.1.3.5. Undang-Undang tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 4 Agustus 

2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Diundangkan pada Tanggal 4 Agustus 

2000 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 131. 

Ketentuan yang mengatur tentang penjelasan mengenai serikat pekerja sbb: 

Pasal 1 :  (1) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, danuntuk pekerja/buruh baik di 

perusahaan maupun di luar perusahaan, yangbersifat 

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung 

jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

 (8) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan 

hukum atau tidak, milik orang perseorangan, 

persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara yang mempekerjakan 

pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

  

Pasal 14 :  (1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota 

lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu 

perusahaan. 

  (2)  Dalam hal seorang pekerja/serikat buruh dalam satu 

perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat 

pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus 

menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat 

buruh yang dipilihnya.117 
                                                           

117 Penjelasan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh: Dalam pernyataan tertulis yang dibuatnya, pekerja/buruh 

dapat menyatakan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memilih di antara serikat 

pekerja/serikat buruh yang ada. 
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Pasal 25 :  (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi 

serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai 

nomor bukti pencatatan berhak :  

a. membuat perjanjian kerja bersama dengan 

pengusaha; 

b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan 

perselisihan industrial; 

c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga 

ketenagakerjaan; 

d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan 

yang berkaitan dengan usaha peningkatan 

kesejahteraan pekerja/buruh;118 

e. melakukan kegiatan lainnya di bidang 

ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 (2)  Dalam hal seorang pekerja/serikat buruh dalam satu 

perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat 

pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus 

menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat 

buruh yang dipilihnya. 

 

2.1.3.6. Undang-Undang Perbankan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. Disahkan Di Jakarta, Pada 

Tanggal 10 November1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. 

Diundangkan pada Tanggal 10 November 1998 dengan Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182. Ketentuan yang mengatur tentang 

jenis dan bentuk usaha perbankan terdapat dalam BAB I Ketentuan umum sbb: 

Pasal 1 : (1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usaha 

   (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

                                                           
118 Penjelasan pasal 25 ayat 1 butir d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh: Yang dimaksud dengan usaha peningkatan 

kesejahteraan pekerja/ buruh adalah mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk usaha lain. 
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kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; 

 (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran 

  

2.1.3.7. Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 16 Agustus 2007 oleh 

Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan pada Tanggal 16 

Agustus 2007 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 

106. Ketentuan yang mengatur tentang Syarat dan tanda daftar perseroan terbatas 

sbb: 

Pasal 1 :  (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut 

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. 

 (2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang 

Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 

 (4) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya 

disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau 

anggaran dasar. 

 (5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. 

 (6) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang 

bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada Direksi. 
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 (7) Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau 

Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 

 (8) Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi 

kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. 

 

2.1.4.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu Tentang tinjauan yuridis tentang penerapan mutasi 

karyawan, sebagai berikut: 

1. Don Pm Siagian, dengan Judul “ Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap 

Aspek Mutasi Karyawan Lintas  Perseroan Terbatas Terhadap Satu Kelompok 

Usaha Koran Daerah Group Kompas Gramedia“ dengan lokasi penelitian di 

kota Yogyakarta. Hasil penilitan menunjukkan status dan kedudukan hukum 

tenaga kerja dalam konteks mutasi menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan 

yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban 

karyawan terkait mutasi tidak terdapat secara eksplisit di Undang-Undangn 

No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga keseluruhan perihal 

mutasi hampir diatur peraturan perusahaan pada masing-masing Perusahaan. 

Hal ini membuat pelaksanaan mutasi karyawan dalam hubungan kerja 

berpotensi konflik, hal ini dikarenakan Peraturan Perusahaan maupun 

keputusan lain dalam perusahaan tidak mengatur secara rinci mengenai 

mekanisme mutasi karyawan. Peraturan perusahaan sebagai pedoman bagi 

perusahaan perlu membuat sebuah mekanisme serta parameter yang dapat 
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menjadi acuan bagi pelaksanaan mutasi karyawan secara keseluruhan dengan 

lebih terperinci sehingga adanya parameter yang jelas ketika terjadi 

permasalahan yang berkaitan dengan mutasi karyawan meskipun peraturan 

perusahaan telah mengadopsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Gracia Ken Sekar S, dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 

Yang Dimutasikan Secara Sepihak Oleh PT Bina Rupa Aksara (Studi Putusan 

Nomor 121/PK/PDT.SUS/2010), Dengan lokasi penelitian di Kota Jember. 

Hasil penelitian menunjukkan tindakan perusahaan dalam melakukan 

pemutusan hubungan kerja akibat penolakan mutasi karyawan belum sesuai 

dengan perlidungan hukum tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam praktek 

perusahaan tidak menjalankan aturan pelaksanaan pasal 168 ayat 1 undang-

undang ketenagakerjaan dimana perusahaan wajib melakukan pemanggilan 

kepada pekerja yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut 

tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan 

telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, oleh 

sebab itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengunduran diri. Perlindungan 

hukum bagi tenaga kerja khususnya hukum ketenagakerjaan  hendaknya bisa 

mengatur secara lebih detail mengenai perihal mutasi karyawan sehingga 

secara efektif bisa memberikan perlindungan bagi pekerja maupun perusahaan 

itu sendiri. 
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3. Sella Haryanto, dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja 

Yang Diputuskan Hubungan Kerja Karena Pekerja Menolak Mutasi Pada PT 

Shanggraha Dhika (Studi Kasus Putusan Nomor 210/PDT.SUS-

PHI/2016/PN.JKT.PST), Dengan lokasi penelitian di Kota Jakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat ketidak sesuaian antara hukum dengan 

peristiwa hukum yang terjadi. Tindakan perusahaan dalam pelaksanaan mutasi 

tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 dimana mutasi dilakukan 

kepada bidang yang tidak sesuai dengan keterampilan tenaga kerja. Menolak 

mutasi bukan merupakan pelanggaran syarat kerja dimana menolak mutasi 

dianggap perlawanan atas perintah atasan namun hal tersebut bukan 

merupakan pelanggaran hukum sehingga atas pemutusan kerja tersebut 

pekerja tetap berhak menerima pesangon atau uang penghargaan masa kerja 

sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang ketenagakerjaan. Atas putusan 

tersebut perlindungan hukum represif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

dinilai tidak mampu melindungi hak pekerja. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu tentang mutasi karyawan dan 

perlindungan hukum terhadap pekerja belum ada yang melakukan penelitian 

tentang tinjauan yuridis pelaksanaan mutasi karyawan pada perusahaan swasta 

(studi kasus yang sama pada PT Bank Central Asia,Tbk Cabang batam), Oleh 

karena itu, penelitian ini adalah asli, dimana secara akademik penelitian ini 

dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena belum ada yang 

melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian ini. 
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2.2  Landasan Teori 

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)  

Teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu 

effectiviness of legal theory bahasa Belanda disebut effectiviteit van de 

jurisdische theorie. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek 

keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum 

tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait 

yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.119 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama 

haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika 

suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah 

efektif120 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti 

efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah 

keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya 

menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan 

pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. 

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat 

                                                           
119 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya, 2013, 

Hlm 67. 

120 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 

Disertasi, Jakarta: Rajawali Press, 2013, Hlm.375. 
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pada bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan 

antara input dan outputnya. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto121 adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan 

hukum pada lima hal yakni :122 

1. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian Hukum. sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan 

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu 

perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai 

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan 

                                                           
121 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8. 

122 Ibid 
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mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena 

hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.123 

2. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan 

yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai 

petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah 

laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan 

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang 

dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap 

melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh 

kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.124 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum 

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan 

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, 

sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 

                                                           
123 Ibid 

124 Ibid 
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mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 

peranan yang aktual.125 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 126 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang 

dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu 

berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 

wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

                                                           
125 Ibid 

126 Ibid 
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mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar 

hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Ibid 
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