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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan 

Hal tersebut dikarenakan pengusaha tidak dapat melakukan usahanya tanpa 

ada pekerja, sebaliknya pekerja juga tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu 

lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pengusaha. Walaupun hubungan 

pekerja dan pengusaha merupakan hubungan ketergantungan, pengusaha 

selalu mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pekerja. 

Ketimpangan posisi antara pekerja dan pengusaha memerlukan alat 

untuk menyeimbangkan posisi. Mogok kerja merupakan tindakan represif bagi 

pekerja untuk dapat menyeimbangkan posisi tawarnya yang cenderung lebih 

lemat dibandingkan dengan pengusaha. Namun kenyataannya, banyak sekali 

terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan demi menghalangi 

pekerja melaksanakan mogok kerja yang menjadi haknya. 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 

26 Juni 1945 mempunyai tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dalam 

penggunaan hak berkumpul dan berserikat. Dalam Piagam PBB pasal 20 ayat 

(1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan 

berserikat secara damai.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan 

berkumpul dan berserikat secara damai tidak boleh dihalang-halangi karena 

merupakan hak dari setiap orang.  

Mukadimah International Labour Organization (ILO) sendiri dalam 

alinea satu menyatakan bahwa perdamaian yang bersifat universal dan abadi 
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baru dapat dicapai apabila didasarkan pada keadilan sosial, yang salah di 

antaranya pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat. Dalam Freedom of 

Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, 

menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menciptakan hukum 

nasionalnya dengan tidak menghalang-halangi atau diberlakukan sedemikian 

rupa sehingga menghalangi pekerja/buruh memperoleh hak-hak kebebasan 

berserikat dan berorganisasi.  

Salah satu bentuk pengakuan kebebasan berkumpul dan berserikat 

adalah dengan diakuinya tindakan mogok kerja. Mogok kerja merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh pekerja atau serikat serikat pekerja untuk 

menyeimbangkan posisinya yang cenderung lebih lemah secara ekonomi 

dibanding pengusaha. Tanpa hak tersebut, maka pekerja akan sulit membela 

hak-haknya dari pengusaha yang lebih kuat kedudukannya secara ekonomi. 

Oleh sebab itu, negara wajib melindungi hak mogok kerja pekerja, salah 

satunya dengan cara menciptakan hukum nasional yang menyeimbangkan 

kedudukan pekerja dan pengusaha. 

Di Indonesia banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak mogok 

kerja yang dimiliki pekerja. Salah satu kasus pelanggaran terjadi pada 

karyawan PT. Wakatobi Dive Resort. Pada tanggal 13 Agustus sejumlah 

karyawan melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut agar pihak 

perusahaan yaitu PT. Wakatobi Dive Resort dapat memenuhi tuntutan 

normatif yang seharusnya menjadi hak pekerja. PT. Wakatobi Dive Resort 

dianggap telah melanggar hak-hak pekerja, di mana tidak membayar upah 
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lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi jam kerja yang semestinya. 

Selain itu, pekerja di PT. Wakatobi Dive Resort juga tidak bisa menikmati 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), sehingga jaminan-jaminan yang 

seharusnya menjadi hak pekerja tidak didapatkan. Namun akibatnya beberapa 

sejumlah aktivis dari serikat pekerja PT. Wakatobi Dive Resort dibawa ke 

Polres Wakatobi dan dijerat dengan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman paling lama 

satu tahun perjara. Selain itu, mereka juga dijerat pasal Pasal 167 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, barangsiapa memaksa masuk ke dalam 

rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan 

melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas 

permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. Kasus tersebut menjadi bukti lemahnya 

perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, padahal mogok kerja oleh 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diakui 

sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap pekerja dan serikat pekerja.
1
 

Pelanggaran hak bagi pekerja juga terjadi di Malaysia. Putrajaya 

Holdings Sdn (PJH), anak perusahaan Petronas, berusaha untuk 

mengeliminasi anggota dari serikat pekerja yang beru terbentuk yakni Union 

of Employees in the Construction Industry (UECI). Setelah Union of 

Employees in the Construction Industry (UECI) mengajukan permohonan 

                                                             
1
 http://baubaupos.com/page.php?kat=3&id_berita=5088. Diunduh pada tanggal 01 Mei 2013 
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untuk pengakuan pada 13 Maret, para pejabat Putrajaya Holdings Sdn 

memaksa 120 anggota Union of Employees in the Construction Industry 

(UECI) untuk mengundurkan diri dan kemudian akan dipekerjakan kembali 

sebagai karyawan outsourcing.
2
 Hukum Malaysia hanya memperbolehkan 

mogok kerja dilakukan oleh serikat pekerja yang terdaftar dan diakui. Namun 

dengan tindakan union busting seperti kasus di atas maka perlindungan hukum 

bagi pekerja untuk melaksanakan hak mogoknya menjadi sulit tercapai, 

padahal konstitusi Federal Malaysia telah menyakatan semua warga negara 

mempunyai hak untuk membentuk serikat (all citizens have the right to form 

associations). 

Negara Indonesia dan negara Malaysia sama-sama mengakui mogok 

kerja sebagai hak asasi manusia. Terdapat perbedaan mengenai kontrol dan 

pembatasan melalui pengaturan hukum atas hak pekerja untuk melakukan 

mogok kerja. Indonesia tidak memberikan kontrol dan pembatasan yang ketat 

terhadap mogok kerja karena alasan demokrasi dan hak asasi manusia. 

Berbeda dengan Malaysia di mana kontrol dan pembatasan atas tindakan 

mogok kerja diberikan lebih ketat dengan asalan kepentingan ekonomi 

nasional, sehingga pekerja lebih sulit untuk melaksanakan mogok kerja. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara 

Indonesia dan negara Malaysia dengan mengangkat skripsi yang berjudul  

                                                             
2
 http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&tocid=4565c22535&toid=4565c25f42b&publisher=ITUC&type

=&coi=&docid=4ea661f8c&skip=0n. Diunduh pada tanggal 01 Mei 2013 
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“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM 

MELAKSANAKAN HAK MOGOK KERJA DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan mogok kerja di Indonesia dan 

Malaysia? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja yang melaksanakan hak 

mogok kerja di Indonesia dan Malaysia? 

3. Sistem hukum negara mana yang lebih baik dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap mogok kerja oleh pekerja? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan judul 

Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Khususnya Mengenai Mogok 

Kerja oleh Pekerja di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut : 

a. Memaparkan dan menganalisa persamaan dan perbedaan dari hukum 

ataupun aturan ketenagakerjaan di Indonesia dan Malaysia, khususnya 

tentang mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja. 

b. Memaparkan dan menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja  

khususnya mengenai ketentuan mogok kerja di Indonesia dan 

Malaysia. 
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c. Memaparkan dan menganalisa pendekatan hukum mana yang lebih 

memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang melakukan 

mogok kerja. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

semua pembaca, khususnya : 

a. Bagi Pemerintah 

Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk 

membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi 

bahan bagi pemerintah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan mogok 

kerja khususnya dalam kepastian dan perlindungan hukum bagi 

pekerja. 

b. Bagi Pengusaha dan Pekerja 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja mengenai hak-hak 

maupun kewajiban-kewajibannya yang diberikan undang-undang 

khususnya tentang mogok kerja. 

c. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen 

sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-

ketentuan mogok kerja baik di Indonesia maupun di Malaysia. 
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