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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan 

Suatu kaidah atau aturan untuk mengatur sekelompok orang ialah 

hukum dan hukum dibutuhkan untuk menata masyarakat agar menjadi lebih 

tertib. Hukum juga bisa dikatakan sebagai norma yang mana didalamnya 

mengandung perintah maupun larangan serta sanksi jika melanggarnya. 

Hukum di Indonesia juga ada yang mengatur dalam hal ketenagakerjaan. 

Ketenagakerjaan diatur secara spesifik dalam UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan berbunyi : 

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Agar 

terpenuhinya kebutuhan hidup, seorang yang membutuhkan penghasilan 

menjadi tenaga kerja dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan 

barang dan/atau jasa.1 Oleh karena itu, aturan atau kaidah yang mengatur 

hubungan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa ialah hokum 

ketenagakerjaan. 

Kata lain dari ketenagakerjaan ialah perburuhan, perburuhan dapat 

diartikan sebagai pekerjaan atau bertalian dengan urusan.2 Sehingga 

                                                             
1 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps.1 Ayat 2. 
2 KBBI Online, “Buruh” 

https://kbbi.web.id/buruh diakses pada tanggal 8 Juni 2019. 
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hukum perburuhan atau ketenagakerjaan mengatur hal-hal seputar 

pekerjaan. Soetiksno mengemukakan : 

“Hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-

peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan 

seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah pimpinan (perintah) 

orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung 

bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut.” 

 

Hukum ketenagakerjaan terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis 

mengenai kejadian dalam bekerja serta menerima upah menurut Prof. Imam 

Soepomo. Monelaar juga mengemukakan bahwa dalam hukum 

ketenagakerjaan diatur hubungan antara sesama pekerja dan juga antara 

pekerja dengan pengusaha.3 

Maka dari itu kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan mengatur 

hubungan kerja yang mengikat para pelaku kerja baik pemberi maupun 

penerima kerja dimana dalamnya terdiri dari hak dan kewajiban kedua belah 

pihak untuk melindungi hak asasi manusia atas pekerjaan serta memiliki 

hidup yang layaknya manusia jalani sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 

Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.  

Pembangunan ketenagakerjaan di negara kita yaitu Negara Indonesia 

memiliki landasan sebagai dasar dan tumpuan. Landasan tersebut terdiri 

dari dua landasan, yaitu : Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).4 

                                                             
3 Admin HC, “Pengertian Hukum Ketenagakerjaan”  

http://www.hukumcorner.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan/ diakses pada tanggal 8 Juni 

2019. 
4 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 2. 
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Suatu hukum tentunya harus memiliki landasan sebagai dasar agar 

hukum yang dibuat tidak bersimpangan dengan hukum yang lebih tinggi. 

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan hukum 

ketenagakerjaan sehingga setiap aturan yang tercantum dalam hukum 

ketenagakerjaan tidak boleh bertentangan dengan landasan tersebut. 

Pancasila sebagai landasan idiil karena Pancasila adalah ideologi dan 

dasar negara. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk 

mewujudkan masrayarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selaras dengan 

sila kelima Pancasila yang ingin menciptakan keadilan bagi rakyat 

Indonesia.  

UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional karena UUD 

NRI Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi Negara Indonesia. 

Perumusan isinya sistematis karena disusun dari prinsip yang umum dan 

mendasar, selain itu juga elastis. Semakin elastis maka kemungkinannya 

besar untuk dapat mengikuti perkembangan zaman.5 Dengan landasan UUD 

NRI Tahun 1945, hukum ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi salah 

satu hak asasi manusia yaitu hak atas pekerjaan. 

Pasal 3 UU Ketenagakerjaan berbunyi :“Pembangunan 

ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui 

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah” Pembangunan 

tersebut dijalankan secara terpadu dan bekerja sama serta saling mendukung 

satu sama lain karena proses pembangunan tersebut memiliki keterkaitan 

dengan banyak pihak, baik itu pemerintah, pemberi dan penerima kerja. 

                                                             
5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia, cet.1, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 

hlm. 31. 
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Pembangunan ketenagakerjaan menggunakan asas pembangunan nasional 

Indonesia yang khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan 

merata sehingga diperlukan koordinasi antara pusat dan daerah.  

Setiap hal dibuat atau diciptakan demi suatu tujuan. Dalam Pasal 4 UU 

Ketenagakerjaan pembangunan ketenagakerjaan, tujuannya ada untuk 

memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara optimal dan juga 

manusiawi dengan adanya pemerataan kesempatan kerja, disamping itu 

juga memperhatikan perlindungan atas hak-hak pekerja agar dapat 

mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja maupun keluarganya. 

Sehingga ada 4 (empat) tujuan pembangunan ketenagakerjaan, yang 

pertama ialah untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi. Tujuan tersebut lebih melindungi hak penerima kerja atau 

karyawan. Terkadang para penerima kerja tidak diperlakukan secara 

manusiawi, beberapa kasus ditemukan bahwa ada perusahaan yang tidak 

memberi upah lembur bagi karyawannya atau karyawan mendapat 

perlakuan kekerasan fisik. Sehingga dibutuhkan hukum ketenagakerjaan 

agar bisa memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan juga manusiawi.   

Kedua, hukum ketenagakerjaan harus memiliki kepastian hukum dan 

memiliki nilai keadilan didalamnya. Pembangunan ketenagakerjaan ini 

mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan para pekerjanya sehingga 

dibutuhkan hukum ketenagakerjaan untuk mewujudkan pemerataan 

kesempatan kerja. 
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Ketiga, selain mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, juga 

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mencapai 

kesejahteraan hidup. Adanya hak-hak tenaga kerja yang patut dilindungi, 

baik itu mengenai upah, kesejahteraan, dan masih banyak lagi.  

Keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya. Terlepas dari kebutuhan para tenaga kerja, juga ada kebutuhan 

keluarga tenaga kerja yang ingin dipenuhi. Oleh karena itu, hukum 

ketenagakerjaan ini dibentuk untuk melindungi para pihak. Ketika haknya 

dilindungi dan dipenuhi maka kesejahteraan dapat diwujudkan. 6 

Selain tujuan, ada 2 (dua) sifat dari hukum ketenagakerjaan, yaitu : 

mengatur dan memaksa. Bersifat mengatur karena tidak semua aturan 

diwajibkan atau dengan kata lain diperbolehkan melakukan penyimpangan 

atas peraturan yang ada. Bersifat memaksa karena adanya intervensi dari 

pemerintah dalam hubungan kerja atas masalah-masalah tertentu, serta ada 

sanksi bagi pihak yang melanggar aturan yang ada.7 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 

Perjanjian atau biasanya disebut kontrak merupakan bentuk peristiwa 

hukum yang terjadi ketika seorang berjanji kepada orang yang lain untuk 

melaksanakan sesuatu atau tidak.8 Adanya tindakan saling berjanji sehingga 

pihak yang satu berjanji memberikan atau melakukan sesuatu dan pihak 

                                                             
6 Hukumnas, “Tujuan Hukum Ketenagakerjaan Menurut Pasal 4 UU No. 13/2003 UU 

Ketenagakerjaan” 

 https://hukamnas.com/tujuan-hukum-ketenagakerjaan diakses pada tanggal 9 Juni 2019. 
7 Abi Aswana, “Ruang Lingkup, Sifat dan Fungsi Hukum Ketenagakerjaan” 

http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/ruang-lingkup-sifat-dan-fungsi-hukum.html diakses 

pada tanggal 9 Juni 2019. 
8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, cet. 3, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 2. 
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lainnya berhak mendapatkan apa yang diperjanjikan, demikian sebaliknya. 

Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban 

sama halnya dengan isi sebuah perjanjian kerja. Selaras dengan Pasal 1 

Angka 14 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi : 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 

dan kewajiban para pihak.” 

 

Titik tolak atau dasar dari sebuah hubungan kerja ialah perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja tersebut dikatakan sah jika terpenuhi syarat sahnya 

perjanjian. Menurut R. Imam Soepomo, perjanjian kerja timbul ketika 

pekerja melakukan pengikatan diri untuk melakukan pekerjaan dan 

menerima upah dari pemberi kerja. Sedangkan Subekti berpendapat bahwa 

ciri-ciri perjanjian kerja adalah adanya upah yang telah diperjanjikan dan 

pemberi kerja berhak memerintah atas pekerjakaan yang hendak ditaati oleh 

pekerja. 9 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga 

mencantumkan pengertian dari perjanjian kerja. Adapun Pasal 1601a 

KUHPerdata berbunyi : 

“Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu 

buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak 

lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.” 

 

Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur dari perjanjian kerja, yaitu 

adanya unsur pekerjaan, perintah, upah dan waktu. 

                                                             
9 Java Creativity, “Pengertian Perjanjian Kerja & Perjanjian Kerja Bersama” 

http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/perjanjian-kerja-perjanjian-kerja.html diakses pada 

tanggal 10 Juni 2019. 
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Pekerjaan merupakan objek dari suatu perjanjian kerja dan pekerjaan 

harus dikerjakan sendiri oleh pekerja, dapat menyuruh orang ketiga dengan 

seizin pemberi kerja.10 Pada Pasal 1603 KUHPerdata, pekerja melakukan 

pekerjaan menurut kemampuannya tetapi apabila sifat dan juga luasnya 

pekerjaan tidak dituangkan ke dalam suatu perjanjian maka ditentukan oleh 

kebiasaan.  

Kedua adalah unsur perintah, yang berhak memberikan perintah ialah 

pemberi kerja dan penerima kerja berkewajiban untuk melaksanakan 

perintah yang telah diberikan kepadanya, perintah tersebut dapat berupa 

instruksi atau target kerja. Penerima kerja wajib menaati aturan yang telah 

dibuat oleh pemberi kerja dengan maksud untuk perbaikan tata tertib yang 

ada di perusahaan tersebut dalam batasan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1603b KUHPerdata. 

Selanjutnya ialah upah dimana tujuan utama seorang pekerja dalam 

melakukan pekerjaan ialah untuk mendapatkan upah sehingga upah 

merupakan hak dari pekerja atau penerima kerja yang berupa uang sebagai 

imbalan yang dibayar menurut kesepakatan atau perjanjian antara pemberi 

dan penerima kerja. 11 Dari upah inilah pekerja berusaha dalam melakukan 

pekerjaan yang mana dengan upah yang diterima, pekerja dapat memenuhi 

kebutuhannya dan keluarganya. 

 

                                                             
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan oleh Soedharyo 

Soimin, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), Ps. 1603a. 
11 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 1 Angka 30. 
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Unsur yang terakhir ialah adanya batas waktu tertentu. Perjanjian kerja 

antara pemberi dan penerima kerja tidak berlangsung selamanya, tentu ada 

batasan waktu tertentu. Waktu tertentu tersebut tidak diwajibkan untuk 

tercantum didalam perjanjian kerja.  Perjanjian kerja yang dibuat antara 

pemberi dan penerima kerja dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat 

sahnya suatu perjanjian kerja. Dalam Pasal 52 Ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja tentunya diciptakan atas kesepakatan 

pemberi dan penerima kerja tentunya. Selain harus sepakat, penerima kerja 

juga harus cakap dan mampu dalam melakukan pekerjaan. Adanya 

pekerjaan yang telah diperjanjikan di awal melakukan perjanjian dan 

pekerjaan yang diperjanjikan tersebut haruslah halal.  

Terpenuhinya 4 (empat) syarat diatas baru dapat dikatakan sahnya suatu 

perjanjian kerja.  Syarat kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat 

subjektif. Apabila tidak terpenuhi maka perjanjian pekerjaan tersebut dapat 

dibatalkan. Sedangkan apabila syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

dan harus halal yang biasanya disebut sebagai syarat objektif tidak terpenuhi 

maka perjanjian pekerjaan yang diperjanjikan batal demi hukum.  

Ada 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu : Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Adapun perbedaan antara PKWT dengan PKWTT diuraikan dalam tabel di 

bawah ini :12 

 

                                                             
12 Syiti Rommalla, “Perbedaan PKWT dan PKWTT yang Wajib Diketahui HR (Infografis)” 

https://www.gadjian.com/blog/2018/01/26/perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-yang-wajib-diketahui-hr-

infografis/ diakses pada tanggal 10 Juni 2019. 
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PKWT PKWTT 

Pekerjaan dibatasi dengan 

waktu 

Tidak dibatasi dengan waktu, 

pekerjaan dilakukan sampai 

pekerja usia pensiun maupun 

meninggal dunia 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) sesuai dengan perjanjian 

dan tidak menempuh proses 

Lembaga Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial (LPPHI) 

PHK dengan disebabkan  oleh 

alasan tertentu harus melalui 

proses LPPHI 

PHK sesuai dengan waktu yang 

diperjanjikan dan perusahaan 

tidak berkewajiban untuk 

membayar upah pesangon dan  

penghargaan 

Pemberi kerja wajib membayar 

(kecuali pada PHK tertentu) 

Tidak memiliki masa percobaan 

kerja, jika ada maka batal demi 

hukum 

Diperbolehkan masa percobaan 

Perjanjian kerja harus tertulis 

dengan huruf Latin dan 

berbahasa Indonesia 

Perjanjian kerja dapat tertulis 

atau lisan 

Wajib dicatatkan di instansi 

ketenagakerjaan 

Tidak wajib dicatatkan di 

instansi ketenagakerjaan 
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Perjanjian kerja dibuat berdasarkan sistematika yang diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan dimana sistematika tersebut diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) 

UU Ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kerja minimal memuat identitas 

perusahaan, identitas penerima kerja, jabatan dan jenis pekerjaan yang 

diperjanjikan kepada penerima kerja, tempat pekerjaan, besarnya upah, hak 

serta kewajiban pemberi dan penerima kerja, jangka waktu, tempat dan 

tanggal perjanjian kerja dibuat serta tanda tangan.  

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Bersama 

Perjanjian yang timbul dari hasil diskusi antara serikat pekerja dimana 

serikat pekerja tersebut dicatat pada instansi yang bertanggungjawab di 

bidang ketenagakerjaan serta memuat syarat kerja, hak dan kewajiban 

pemberi dan penerima kerja adalah perjanjian kerja bersama berdasarkan 

Pasal 1 Angka 21 UU Ketenagakerjaan. Serikat pekerja atau buruh itu 

sendiri merupakan suatu organisasi yang bebas, demokratis, terbuka dan 

bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan dari para pekerja.  

Serikat pekerja tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dimana 

instansi tersebut terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota, 

Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 13 

Perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan dimana dalam 

proses perundingan mewajibkan lebih dari 50% anggota serikat pekerja 

                                                             
13 Syiti Rommalla, “7 Poin Penting Tentang Perjanjian Kerja Bersama” 

https://www.gadjian.com/blog/2018/03/23/7-poin-penting-tentang-perjanjian-kerja-bersama-pkb/ 

diakses pada tanggal 3 Juli 2019. 
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untuk hadir, jika belum mencapai persentase kehadiran maka dapat diajukan 

kembali setelah 6 (enam) bulan kedepan setelah proses pemungutan suara.14 

Perjanjian ini mulai berlaku dari hari penandatanganan kecuali ada 

ketentuan lain mengenai hal tersebut. Perjanjian ini mengatur mengenai hak 

dan kewajiban para pihak sehingga perjanjian kerja bersama bersifat 

mengikat para pihak. Perjanjian yang telah ditandatangani, didaftarkan oleh 

pengusaha di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.15 

Masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 

(satu) tahun. Apabila dibutuhkan perjanjian kerja bersama selanjutnya maka 

perundingan dapat dilaksanakan paling cepat 3 (bulan) sebelum perjanjian 

kerja bersama sebelumnya berakhir.  

Perjanjian kerja bersama yang dibuat dalam suatu perusahaan akan 

menerima manfaat dari perjanjian itu sendiri, dikarenakan perjanjian kerja 

bersama merupakan hasil perundingan antara pemberi dan penerima kerja 

maka akan tercipta hubungan industrial yang kondusif, ketika hubungan 

baik maka produktivitas pekerja juga akan meningkat. 

4. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja 

Dalam Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja diartikan 

sebagai :“Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah  

                                                             
14 Bernadetta, “4 Poin Penting yang Wajib Dipahami Pengusaha Perihal Perjanjian Kerja Bersama” 

https://sleekr.co/blog/4-poin-penting-yang-wajib-dipahami-pengusaha-perihal-perjanjian-kerja-

bersama/ diakses pada tanggal 10 Juni 2019. 
15 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 132 Ayat (1) dan (2). 
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dan perintah.” Menurut Lalu Husni, hubungan kerja timbul dikarenakan 

adanya sebuah perjanjian kerja. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan 

kerja adalah akibat dari perjanjian kerja dan hubungan tersebut terjadi antara 

2 subjek, yaitu pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau penerima 

kerja.  

Jika unsur perjanjian kerja ada 4 (empat), unsur hubungan kerja hanya 

ada 3 (tiga) unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Adanya unsur-unsur 

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, hak yang harus dipenuhi dan 

dilindungi serta kewajiban yang harus dijalankan.  

Ketika perjanjian dibuat maka muncul hubungan antara kedua belah 

pihak yang disebut sebagai hubungan kerja. Kata lain dari pemberi kerja 

adalah pengusaha, majikan, penguasa, dan atasan. Dan Pasal 1 Angka 5 UU 

Ketenagakerjaan, pengusaha berupa orang perseorangan, persekutuan atau 

badan hukum dimana menjalankan perusahaan baik itu milik sendiri, milik 

orang lain maupun yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang 

berlokasi di luar wilayah Negara Indonesia. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemberi kerja ialah subjek yang mempekerjakan subjek 

yang lain atau penerima kerja. 

Kata lain dari penerima kerja adalah pekerja, buruh, tenaga kerja dan 

karyawan. Definisi tenaga kerja tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU 

Ketenagakerjaan yang mana tenaga kerja merupakan orang yang melakukan 

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan upah yang merupakan 

imbalan dari yang mempekerjakannya.  
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Tenaga kerja terdiri dari 2 jenis, yaitu tenaga kerja dan tenaga kerja 

asing. Tenaga kerja asing adalah penerima kerja yang bekerja di wiliyah 

Indonesia tetapi bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Tenaga kerja juga 

terdiri dari tenaga kerja kontrak dan tetap dimana kedua tenaga kerja 

memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok ialah 

perbedaan jangka waktu dimana pekerja tetap memiliki jangka waktu yang 

lebih lama dibandingkan pekerja kontrak karena pekerja kontrak bekerja 

dengan dasar adanya suatu perjanjian kontrak untuk waktu tertentu.  

Dalam jenis perjanjian kerja pun berbeda, pekerja kontrak bekerja atas 

dasar surat perjanjian kerja waktu tertentu sedangkan surat perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu sebagai dasar pekerja tetap. Jenis pekerjaan pekerja 

kontrak adalah musiman yang dapat diselesaikan dalam waktu beberapa 

bulan. Perbedaan yang terakhir adalah ketika terjadi pemutusan hubungan 

kerja, pekerja tetap menerima pesangon ketika di PHK akan tetapi tidak bagi 

pekerja kontrak. Jika pekerja kontrak mengundurkan diri sebelum masa 

kerjanya selesai maka akan diwajibkan untuk membayar penalti atau ganti 

rugi dikarenakan telah ada surat perjanjian kerja yang mengikat antara 

pengusaha dan pekerja dalam waktu tertentu. 16 

5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan perusahaan 

Sebuah peraturan yang mencantumkan syarat kerja dan tata tertib 

perusahaan secara tertulis oleh pengusaha ialah peraturan perusahaan.17 

                                                             
16 Fingerspot, “Apa Perbedaan Karyawan Kontrak dengan Karyawan Tetap?” 

https://fingerspot.com/news/apa-perbedaan-karyawan-kontrak-dengan-karyawan-tetap diakses 

pada tanggal 4 Juli 2019. 
17 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 1 Angka 20. 
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Sehingga pengusahalah yang bertanggung jawab atas peraturan perusahaan 

yang telah dibuat. Peraturan perusahaan ini wajib dibuat jika memiliki 

minimal 10 (sepuluh) orang pekerja dan mulai berlaku setelah disahkan. 

Kemudian peraturan perusahaan dibuat jika perusahaan tersebut tidak 

memiliki perjanjian kerja bersama.18 

Dengan dibuat dan diterapkan sebuah peraturan perusahaan, akan 

mendapatkan manfaat sebagai pedoman dan kepastian hukum bagi pemberi 

dan penerima kerja dan sarana untuk menciptakan hubungan kerja yang 

kondusif. Peraturan perusahaan dibuat dengan pertimbangan dan saran dari 

wakil penerima kerja. Ketika sebuah peraturan perusahaan dibuat yang 

mana didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, para 

pihak akan mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, peraturan perusahaan 

juga menjadi pedoman atau dasar hukum bagi pemberi dan penerima kerja. 

Peraturan perusahaan juga merupakan hukum bagi perusahan itu sendiri 

sehingga para pihak wajib untuk menaatinya.  

Peraturan perusahaan akan menjadi dasar hukum untuk menindaklanjuti 

suatu permasalahan di perusahaan karena tata tertib perusahaan diatur di 

dalam peraturan perusahaan yang mana mengatur hal-hal yang dilarang dan 

diwajibkan dalam bekerja. Tata tertib sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

bermasyarakat begitu pula dalam hubungan kerja, tata tertib dapat 

menciptakan hubungan yang harmonis dalam pekerjaan. Hubungan yang 

baik akan membuat penerima kerja bekerja secara produktif yang tentunya 

akan menguntungkan kedua belah pihak. 

                                                             
18 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 108 Ayat (1) dan (2). 
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Pengusaha atau pemberi kerja berhak atas hasil pekerjaan yang 

dikerjakan oleh pekerja, berhak untuk memerintah pekerja untuk melakukan 

suatu pekerjaan dan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) berdasarkan Bab XII UU Ketenagakerjaan. Adapun kewajiban dari 

pemberi kerja atau pengusaha adalah wajib memberikan perlindungan pada 

pekerja yang cacat, wajib memberi makanan dan minuman yang bergizi dan 

menjaga kesusilaan serta menyediakan angkutan antar jemput pada pekerja 

perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00. 

Pengusaha wajib menjalankan aturan mengenai waktu kerja, waktu 

istirahat dan cuti. Apabila mempekerjakan pada hari libur resmi maka wajib 

memberi upah lembur. Pengusaha harus memberikan kesempatan bagi 

pekerjanya untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal pemutusan hubungan 

kerja, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon atau 

uang penggantian hak apabila pekerja tersebut merupakan pekerja tetap. 

Hak pekerja atau penerima kerja juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan 

dimana setiap pekerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa adanya 

diskriminasi, mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat dan 

berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja tidak wajib bekerja 

pada hari libur resmi, pekerja juga berhak untuk jaminan sosial dan 

memperoleh upah yang layak sehingga ditetapkannya Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) agar adanya pemerataan upah pekerja. 
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Pekerja perempuan memiliki hak istimewa yaitu memperoleh istirahat 

sebelum waktunya melahirkan dan sesudah waktunya melahirkan. Apabila 

mengalami keguguran maka berhak memperoleh istirahat berdasarkan surat 

keterangan dokter atau bidan. 

Adapun kewajiban dari pekerja atau penerima kerja ialah melaksanakan 

hubungan industrial baik menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya, 

menjaga ketertiban dalam lingkungan kerja, mengerjakan tugasnya dengan 

baik, datang tepat waktu, tidak meninggalkan pekerjaan, mengembangkan 

keterampilan, menyalurkan aspirasi dan ikut dalam memajukan perusahaan 

tempat pekerja bekerja 

Seluruh kewajiban dan hak pemberi dan penerima kerja diatur secara 

detail dalam suatu naskah peraturan perusahaan. Dengan minimal 10 

(sepuluh) orang pekerja atau penerima kerja, suatu perusahaan wajib 

memiliki peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan inilah yang menjadi 

pedoman bagi pemberi dan penerima kerja dalam melakukan pekerjaan. Isi 

dari peraturan tersebut merupakan tata tertib yang tidak diatur di dalam 

aturan yang telah ada. 

Dalam proses pembuatan peraturan perusahaan, saran dan pertimbangan 

dari wakil pekerja di perusahaan tersebut untuk mewakili kepentingan 

pekerja wajib diperhatikan. Hanya ada satu peraturan perusahaan dalam satu 

perusahaan, jika memiliki perusahaan induk dan cabang maka dibuat 

peraturan perusahaan induk untuk berlaku umum di seluruh cabang dan 

dibuat peraturan perusahaan turunan di perusahaan cabang dimana dalam 

proses pelaksanaanya menyesuaikan kondisi itu. 
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Penyusunan peraturan perusahaan melalui beberapa langkah, naskah 

peraturan perusahaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan dibuat oleh 

perusahaan. Kemudian naskah tersebut diserahkan ke wakil pekerja untuk 

diminta saran dan pertimbangannya, apabila dalam 14 (empat belas) hari 

belum diberi saran maka perusahaan dapat mengajukan agar peraturan 

perusahaan dapat disahkan dengan menyertai bukti berupa surat permintaan 

saran.   

Isi dari peraturan perusahaan itu sendiri harus memenuhi unsur-unsur 

sebuah peraturan perusahaan dimana memuat hal-hal yang telah tercantum 

dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.  Ketika peraturan tersebut 

telah selesai dibuat oleh perusahaan maka diajukan permohonan 

pengesahan.  

Dalam proses pengesahan, diteliti naskah yang dibuat atas kelengkapan 

dokumen dan materi peraturan oleh instansi yang berwenang, apabila ada 

yang harus diperbaiki maka dilakukan perbaikan sampai peraturan 

perusahaan telah memenuhi syarat maka peraturan tersebut disahkan.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan 

perusahaan ialah memperhatikan faktor-faktor yang ada baik itu eksternal 

maupun internal dari organisasi perusahaan dengan menjalin komunikasi 

dengan pekerja mengenai peraturan perusahaan yang ingin dibentuk 

berdasarkan standar hukum ketenagakerjaan. Dalam standar hukum 

pemberi kerja dan penerima kerja haruslah menyadari bahwa hubungan 

industrial bukan merupakan sebuah tujuan tetapi cara untuk meningkatkan 
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produktivitas. 19 

Tahap terakhir dalam proses pembuatan peraturan perusahaan ialah 

tahap pengesahan. Dalam Pasal 112 Ayat (1) berbunyi : 

“Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) harus sudah 

diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 

naskah peraturan perusahaan diterima.” 

 

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum disahkan oleh menteri 

maka peraturan perusahaan tersebut dianggap telah disahkan atau telah 

mendapat pengesahan.  

Hal yang harus dilengkapi dalam permohonan pengesahan ialah adanya 

permohonan secara tertulis yang didalamnya berisi keterangan perusahaan 

disertai naskah peraturan perusahaan sebanyak 3 (tiga) rangkap dimana 

naskah tersebut telah ditandatangani oleh pengusaha. Selain itu, diperlukan 

bukti bahwa adanya permintaan saran dan perwakilan dari wakil pekerja.  

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 

2014, proses pengesahan suatu peraturan perusahaan disahkan oleh kepala 

instansi yang bertanggungjawab baik ditingkat kabupaten/kota bagi 

perusahaan yang hanya terdapat di 1 (satu) wilayah, apabila perusahaan 

terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi 

maka disahkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakerjaan tingkat provinsi serta jika perusahaan terdapat pada lebih  

 

                                                             
19 Ari Hernawan, “Kompleksitas Permasalahan dalam Pembuatan Peraturan perusahaan di 

Indonesia”, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2013. 
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dari 1 (satu) provinsi maka disahkan oleh direktur jenderal pembinaan 

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. 

Dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 

Tahun 2014, 

“Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus meneliti 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

meneliti materi peraturan perusahaan yang diajukan tidak boleh lebih 

rendah dari peraturan perundang-undangan.” 

 

Apabila syarat telah terpenuhi, pejabat yang telah disebutkan di atas akan 

menerbitkan surat keputusan. Apabila belum terpenuhi maka pejabat yang 

dimaksud akan memberitahukan kepada pengusaha secara tertulis agar 

peraturan perusahaan diperbaiki berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan tersebut 

diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. 

Peraturan perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun yang wajib 

diperbaharui ketika masa berlakunya habis. Ketentuan mengenai 

pembaharuan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014, dimana pengusaha wajib 

mengajukan pembaharuan atas peraturan perusahaan yang akan 

diperbaharui paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku 

peraturan perusahaan berakhir dengan memenuhi persyaratan yang ada 

sesuai pada Pasal 8 Ayat (2). Sama halnya dengan pembuatan peraturan 

perusahaan, dalam proses pembaharuan harus memperhatikan saran serta 

pertimbangan dari wakil pekerja.  
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B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI Tahun 1945) 

UUD NRI Tahun 2019 merupakan peraturan tertinggi di Negara 

Indonesia dan juga merupakan landasan konstitusional. UUD NRI Tahun 

1945 merupakan dasar terbentuknya peraturan perundang-undangan 

lainnya. Pembukaan UUD NRI Tahun 2019 alinea ke-4 didalamnya 

tercantum tujuan Negara Indonesia dimana salah satunya adalah 

memajukan kesejahteraan umum. Rasa berkesejahteraan umum dapat 

dicapai apabila masyarakat Indonesia dapat berkebutuhan cukup. Manusia 

memenuhi kebutuhannya dari penghasilan ia bekerja dan perusahaanlah 

salah satu lapangan pekerjaannya.  

Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia. Pekerjaan dan 

penghidupan yang layak adalah salah satunya yang mana diatur dalam Pasal 

27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Agar masyarakat Indonesia dapat 

memiliki pekerjaan serta penghidupan yang layak maka diperlukanlah suatu 

peraturan perundang-undangan dalam sebuah perusahaan dikarenakan 

dengan adanya peraturan tersebut maka akan memberikan kepastian hukum 

bagi masyarakat sebagai pekerja.  

Peraturan perusahaan mengatur mengenai hak dan kewajiban antara 

pemberi dan penerima kerja sehingga hak dari pekerja akan lebih terjamin, 

baik itu mengenai upah maupun yang lainnya. Upah seseorang sebanding 

dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan upah minimum pekerja juga telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dibentuknya 

Cristina. Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan pada CV. Sukses Sejahtera Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



26 
 

  Universitas Internasional Batam 

suatu peraturan perusahaan merupakan implementasi dari Pasal 27 Ayat 2 

UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi :“Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai hal yang ada dalam tenaga 

kerja baik itu sebelum, selama maupun sesudah masa kerja. UU 

ketenagakerjaan ialah bentuk implementasi dari UUD NRI Tahun 1945 

yang mengatur mengenai hak atas pekerjaan dimana dalam UU ini telah 

diatur hal-hal yang lebih detail mengenai hubungan kerja. Dalam hubungan 

kerja, terdiri dari 2 (dua) subjek yaitu pemberi dan penerima kerja, penerima 

kerja disebut juga sebagai pekerja.  

Pekerja terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu pekerja tetap dan pekerja 

kontrak. Dibutuhkannya suatu perjanjian kerja sebagai dasar atau acuan 

untuk bekerja yang mana perjanjian kerja ini diatur di dalam UU 

Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan, 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 

dan kewajiban para pihak.” 

 

Perjanjian kerja terdiri dari 2 (dua) macam, PKWT dan PKWTT 

sebagaimana dicantum dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. 

Ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian kerja. Pasal 52 Ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas kesepakatan pemberi dan 

penerima kerja tentunya. Kemudian penerima kerja juga harus cakap dan 

mampu dalam melakukan pekerjaan. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

dan pekerjaan tersebut harus halal. Halal berarti pekerjaan tersebut tidaklah 
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diperbolehkan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan 

peraturan yang telah ada. Penyebab timbulnya hubungan kerja adalah 

perjanjian kerja karena ketika perjanjian kerja telah disepakati maka 

timbulah hubungan antara kedua belah pihak yang saling mengikat satu 

sama lain.  

Dalam Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja diartikan 

sebagai :“Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.” 

 

Dalam hubungan tersebut mengatur apa saja yang menjadi hak dan 

kewajiban pemberi dan penerima kerja yang mana diatur juga di dalam 

suatu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ialah peraturan tertulis 

yang dibuat oleh pengusaha.20 Dan memuat tata tertib dan syarat kerja 

berdasarkan Pasal 1 Angka 20 UU Ketenagakerjaan.  

Peraturan perusahaan diatur khusus dalam bagian keenam UU 

Ketenagakerjaan. Adanya kewajiban untuk membentuk peraturan 

perusahaan jika memiliki minimal 10 (sepuluh) orang pekerja. 21 Walaupun 

peraturan perusahaan dibuat oleh pengusaha, akan tetapi harus 

memperhatikan saran dari wakil pekerja juga. 22 Isi dari peraturan 

perusahaan itu sendiri memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat 

                                                             
20 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 109. 
21 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 108 Ayat (1). 
22 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279, Ps. 110 Ayat (1). 

Cristina. Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan pada CV. Sukses Sejahtera Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



28 
 

  Universitas Internasional Batam 

kerja, tata tertib dan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan.  

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 

perusahaan Serta Pembuatan dan  Perjanjian Kerja Bersama 

Dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 mengatur lebih detail mengenai 

peraturan perusahaan baik dari sisi pembuatan maupun pengesahannya. 

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan 

Peraturan perusahaan Serta Pembuatan dan  Perjanjian Kerja Bersama, 

“Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) peraturan 

perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan 

yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT.” 

 

 Ketika suatu peraturan perusahaan telah dibuat, haruslah 

disampaikan kepada pekerja dalam perusahaan tersebut sebagaimana diatur 

dalam Pasal 6 Ayat (1). Dalam pembuatannya, pengusaha melibatkan 

pekerjanya untuk memberikan pertimbangan atas pembuatan peraturan 

perusahan sehingga ada campur tangan dari pekerja dan tidak mutlak hanya 

sebagai perintah dari pengusaha dimana dalam peraturan perusahaan 

memuat tata tertib juga.   

 Pengesahan peraturan perusahaan dilakukan oleh instansi-instansi 

yang berwenang  dimana dapat dilihat pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2). 

Langkah-langkah proses yang harus ditempuh dalam pengesahan peraturan 
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 perusahaan dicantumkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. 

Singkatnya, diajukan terlebih dahulu permohonan atas pengesahan kepada 

instansi yang berwenang disertai naskah peraturan perusahaan serta bukti 

telah diminta saran dan pertimbangan dari wakil pekerja. Pasal 8 Ayat (5), 

instansi tersebut akan memeriksa apakah dokumen telah lengkap atau belum 

serta materi dari peraturan perusahaan selama 6 (enam) hari kerja.  

 Perbaikan diajukan oleh instansi yang memeriksa apabila naskah 

peraturan perusahaan tidak memenuhi syarat secara tertulis. dalam kurun 

waktu 14 (empat belas) hari, pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan 

peraturan perusahaan yang telah diperbaiki. Pasal 9 Ayat (3) berbunyi : 

“Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali peraturan 

perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses 

pengesahan dimulai dari awal sebagaimana diatur dalam Pasal 8.” 

 

Surat keputusan akan diterbitkan apabila permohonan pengesahan peraturan 

perusahaan telah memenuhi semua persyaratan dalam waktu 5 (lima) hari 

kerja. peraturan perusahaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.  

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Dalam suatu hubungan kerja, akan muncul hak dan kewajiban. 

Hubungan kerja itupun ada setelah adanya perjanjian kerja. KUHPerdata 

juga mencantumkan pengertian dari perjanjian kerja. Adapun Pasal 1601a 

KUHPerdata berbunyi : 

“Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu 

buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak 

lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.” 
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Dapat dilihat bahwa subjek dalam hubungan kerja pada KUHPerdata 

adalah buruh dan majikan. Kewajiban majikan merupakan hak dari buruh 

demikian sebaliknya kewajiban buruh ialah hak dari majikan. Kewajiban 

majikan diatur pada Pasal 1602 sampai Pasal 1602y KUHPerdata sedangkan 

kewajiban buruh diatur pada Pasal 1063 sampai pasal 1603d. Kewajiban 

majikan yang paling mendasar ialah membayar upah kepada pekerja yang 

telah dipekerjakannya. Upah yang dibayar berdasarkan jumlah dan waktu 

yang telah diperjanjikan.  

Kewajiban buruh pada dasarnya ialah melaksanakan pekerjaan yang 

telah diberikan kepadanya menurut kemampuan buruh atau pekerja itu 

sendiri. Dalam menjalankan pekerjaannya, buruh harus menaati aturan yang 

ada di perusahaan tempat buruh bekerja. Sehingga dengan landasan ini juga 

penulis akan membuat suatu naskah peraturan perusahaan dimana dalam 

peraturan perusahaan juga mengandung tata tertib perusahaan yang mana 

merupakan salah satu permasalahan di CV. Sukses Sejahtera.  

C. Landasan Teori 

Teori yang digunakan oleh penulis ialah teori tujuan hukum menurut Gustav 

Radbruch. Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum di Jerman yang 

pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman. 23 Tujuan hukum atau 

cita-cita hukum menurut teorinya ada 3 (tiga), yaitu kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan. Segala sesuatu diciptakan tentunya memiliki tujuan, begitu pula 

dengan hukum. Suatu peraturan dibentuk untuk tujuan tertentu karena tanpa 

adanya tujuan maka hukum akan kehilangan maknanya. 

                                                             
23 Wikipedia Online, “Gustav Radbruch” 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch diakses pada tanggal 5 Juli 2019. 
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Tujuan yang pertama ialah kepastian. Mengenai kepastian hukum juga 

diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mana setiap orang 

memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum secara adil. Menurut Gustav 

Radbruch, hukum yang dapat memberikan jaminan dalam kepastian hukum 

adalah hukum yang berguna.24  

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kepastian hukum dapat mencapai 

ketertiban dalam masyarakat.  Peraturan perushaan merupakan salah satu 

contoh produk hukum yang mana tujuan dibentuknya juga untuk menjamin 

kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya peraturan perusahaan, setiap 

hak-hak akan lebih terjamin. Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, 

dengan adanya peraturan perusahaan maka kepastian hukum akan terjamin yang 

mana akibat dari adanya kepastian hukum adalah suasana pekerjaan akan lebih 

tertib dan akan meningkatkan produktivitas dalam hubungan kerja.  

Tujuan kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan hak asasi setiap 

manusia dimana salah satu bunyi dari sila Pancasila juga menyatakan bahwa 

adanya hak atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 

Semua dipandang sama, tidak ada diskriminasi. Dengan adanya peraturan 

perusahaan, diharapkan semua pekerja diperlakukan sama sehingga adanya rasa 

keadilan dalam lingkungan pekerjaan. 

Tujuan ketiga adalah kemanfataan dimana hukum ada untuk mencapai cita-

cita masyarakat. Memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat. Begitupula peraturan perusahaan, dalam sebuah 

                                                             
24 Afner Juwono, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Hukum” 

https://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html diakses pada 

tanggal 5 Juli 2019. 
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perusahaan, peraturan perusahaan lah hukumnya. hukum yang mengatur dan 

mengikat para pekerja. dengan adanya peraturan perusahaan ini diharapkan bisa 

bermanfaat bagi berbagai pihak. Adanya peraturan perusahaan yang mengatur 

mengenai upah tentunya bermanfaat bagi pekerja dimana adanya kepastian 

hukum didalamnya. selain berisi hak dan kewajiban, peraturan perusahaan juga 

mengatur tata tertib perusahaan. Tentunya bermanfaat bagi perusahaan itu 

sendiri, adanya dasar hukum bagi perusahaan untuk memerintah suatu 

pekerjaan sehingga lingkungan pekerjaan juga lebih harmonis dan efektif.  
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