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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Hukum di Indonesia dan Malaysia 

 

Ludwig von Bertalanffy, H. Thierry, William A. Shorde/ Voich Jr., Bachsan 

Mustofa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sistem 

sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang 

berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lain untuk 

mencapai tujuan. Sistem hukum terdiri dari komponen jiwa bangsa, komponen 

struktural, komponen substansial, dan komponen budaya hukum.
3
 

Subekti mengemukakan bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau 

catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang 

berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu 

pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang baik, tidak boleh terjadi 

duplikasi atau tumpang tindih (overlapping). Belleffoid mengatakan pula bahwa 

sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu 

berdasarkan asas-asas tertentu.
4
 

1. Sistem Hukum Indonesia 

 

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka 

hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di 

                                                           
3
 Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia : Unikum yang Dinamis”, http://fakultashukum-

universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-
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Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum 

Eropa Kontinental. Dengan demikian, secara mutatis mutandis sistem Eropa 

Kontinental dilaksanakan di Indonesia.
5
 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental atau 

civil law ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan 

dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun 

secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.” Prinsip dasar 

ini dianut dengan mengingat salah satu tujuan hukum yakni tercapainya 

kepastian hukum. Kepastian hanya dapat dicapai jika tindakan-tindakan 

hukum manusia diatur dengan peraturan-peraturan tertulis. Hakim tidak dapat 

leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, 

melainkan hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam 

batas-batas kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya 

mengikat para pihak yang berperkara saja (Res Ajudicata).
6
 

2. Sistem Hukum Malaysia 

 

Sistem hukum Malaysia terdiri dari hukum-hukum yang muncul dari 

tiga periode penting dalam sejarah Malaysia, yakni dari Kesultanan Malaka, 

penyebaran Islam ke Asia Tenggara, dan selanjutnya penyerapan budaya 

                                                           
5
 Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia : Unikum yang Dinamis”, http://fakultashukum-

universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-

yang-dinamis.html. Diunduh pada tanggal 04 Mei 2013 
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hukum pemerintahan kolonial Inggris yang memperkenalkan pemerintahan 

yang konstitusional dan sistem hukum anglo saxon.
7
 

Anglo Saxon atau common law merupakan sistem hukum yang mulai 

bekembang di Inggris pada abad ke XI. Common law sering disebut sebagai 

“Unwritten Law” (tidak tertulis), namun hal ini tidak sepenuhnya benar sebab 

dalam common law juga dikenal sumber-sumber hukum yang tertulis 

(statutes). Sumber hukum dalam sistem hukum common law ialah putusan-

putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis undang-

undang dan peraturan administrasi negara.
8
 

Hukum di Malaysia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori umum, 

yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis mengacu 

pada hukum, yang tidak disahkan oleh Legislatif dan yang tidak ditemukan di 

konstitusi negara. Hukum tidak tertulis ini berasal dari putusan Pengadilan. 

Hukum tertulis mengacu pada hukum yang terkandung dalam Konstitusi 

negara, atau kodifikasi yang diberlakukan sebagai undang-undang. Di 

Malaysia juga mengenal hukum islam, dimana hanya diberlakukan bagi orang 

yang beragama muslim.
9
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B. Tinjauan Umum Tentang Mogok Kerja 

 

1. Definisi Konseptual 

 

a. Mogok Kerja 

 

Kamus Oxford mendefinisikan Mogok Kerja (strike) sebagai 

penolakan untuk bekerja sebagai bentuk protes.
10

 Sedangkan Kamus 

Cambridge mendefinisikan mogok kerja sebagai suatu periode waktu 

tertentu dimana pekerja menolak untuk bekerja karena suatu argument 

dengan pemberi kerja mengenai keadaan pekerjaan, tingkat pembayaran, 

atau kerugian pekerjaan.
11

 

b. Pekerja 

Kamus Oxford mendefinisikan Pekerja (worker) sebagai orang yang 

dipekerjakan pada sebuah perusahaan atau industri, khususnya bagi 

mereka yang pekerjaannya melibatkan fisik. 
12

 

c. Pemberi Kerja 

Kamus Oxford mendefinisikan Pemberi Kerja (employer) sebagai 

seseorang atau perusahaan yang membayar orang untuk melakukan 

pekerjaan.
13

 

 

                                                           
10

 AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Ed. 7, (Inggris : Oxford University Press, 

2006), hlm.1465 

 
11
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2. Mogok Kerja Menurut Ketentuan Internasional 

Dasar filsafati hak berserikat buruh secara universal terdapat pada 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights (ICSECR), Konvensi dan Rekomendasi International 

Labour Organisation (ILO). 

a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Universal Declaration 

Of Human Rights 

 

Dasar filsafati hak berserikat berdasarkan Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disebut piagam PBB) bersifat 

umum, belum secara khusus diperuntukan bagi buruh, yakni 

terwujudnya perdamaian dunia dalam penggunaan hak berkumpul dan 

berserikat. Tidak boleh ada paksaan untuk menjadi atau tidak menjadi 

anggota suatu perkumpulan atau perserikatan.
14

 Pasal 20 ayat (1) 

Piagam PBB menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan 

berkumpul dan berserikat secara damai”. Selanjutnya pengertian damai 

dalam pelaksanaan hak berkumpul dan berserikat dinyatakan dalam 

Pasal 20 ayat (2) Piagam PBB yaitu tidak boleh ada paksaan untuk 

menjadi anggota dari suatu perkumpulan atau perserikatan. 

 

 

                                                           
14
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Putra Darwati, 2012), hlm.106 

Christino Deseka, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Melaksanakan Hak Mogok Kerja di Indonesia dan Malaysia , 2013 
UIB Repository©2012



12 

 

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

Dasar filsafati hak berserikat buruh berdasarkan International 

Covenant on Civil and Political Rights (untuk selanjutnya disebut 

ICCPR) adalah hak berkumpul dan hak berserikat dilakukan secara 

damai.  

Dasar hukum hak berkumpul terkandung Pasal 21 ICCPR, yaitu: 

“The right of peaceful assembly shall be recognized. No 

restrictions may be placed on the exercise of this right other than 

those imposed in conformity with the law and which are 

necessary in a democratic society in the interests of national 

security or public safety, public order (ordre public), the 

protection of public health or morals or the protection of the 

rights and freedoms of others.” 

 

Makna dari ketentuan Pasal 21 ICCPR tersebut adalah : Hak untuk 

berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada suatu pembatasan 

dapat dikenakan pada pelaksanaan hak tersebut kecuali jika hal 

tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam 

masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional 

atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap 

kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan 

kebebasan orang lain.
15

 

Dasar hukum hak berserikat terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) 

ICCPR, yaitu : 

                                                           
15
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“Everyone shall have the right to freedom of association with 

others, including the right to form and join trade unions for the 

protection of his interests.”  

 

(Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan 

orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung 

dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya) 

 

Hak berserikat meliputi hak untuk membentuk dan hak untuk 

bergabung dengan serikat buruh, dengan tujuan melindungi 

kepentingan.
16

 

c. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 

(ICSECR) 

 

Dasar filsafati hak berserikat berdasarkan International Covenant 

on Economic, Social, and Cultural Rights (untuk selanjutnya disebut 

ICSECR) adalah hak berserikat sebagai alat untuk memajukan dan 

melindungi ekonomi dan sosial. Pasal 8 ICSECR, yaitu : 

“The right of everyone to form trade unions and join the trade 

union of his choice, subject only to the rules of the organization 

concerned, for the promotion and protection of his economic and 

social interests. No restrictions may be placed on the exercise of 

this right other than those prescribed by law and which are 

necessary in a democratic society in the interests of national 

security or public order or for the protection of the rights and 

freedoms of others”  

 

(Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan 

bergabung dalam serikat buruh pilihannya, tunduk pada aturan-

aturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan 

melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada 

pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan 

dalam suatu masyarakat demikratis demi kepentingan keamanan 

                                                           
16
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nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan 

kebebasan orang lain); 

 

“The right of trade unions to establish national federations or 

confederations and the right of the latter to form or join 

international trade-union organizations” 

 

(Hak serikat buruh untuk membentuk federasi atau konfederasi 

nasional, dan hak federasi atau konfederasi tersebut untuk 

membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat buruh 

internasional); 

 

“The right of trade unions to function freely subject to no 

limitations other than those prescribed by law and which are 

necessary in a democratic society in the interests of national 

security or public order or for the protection of the rights and 

freedoms of others” 

 

(Hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebas tanpa dikenai 

pembatasan selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan 

yang perlu dalam suatu masyarakat demokratis demi kepntingan 

keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi 

perlindungan hak dan kebabasan orang lain); 

 

“The right to strike, provided that it is exercised in conformity 

with the laws of the particular country” 

 

(Hak untuk melakukan pemogokan, dengan ketentuan bahwa hak 

tersebut dilakukan sesuai dengan hukum negara tertentu); 

 

“This article shall not prevent the imposition of lawful 

restrictions on the exercise of these rights by members of the 

armed forces or of the police or of the administration of the 

State” 

 

(Pasal ini tidak akan menghalangi dibuatnya pembatasan-

pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak tersebut di atas oleh 

anggota angkatan bersenjata, atau kepolisian, atau pemerintah 

Negara); 

 

“Nothing in this article shall authorize States Parties to the 

International Labour Organisation Convention of 1948 

concerning Freedom of Association and Protection of the Right 
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to Organize to take legislative measures which would prejudice, 

or apply the law in such a manner as would prejudice, the 

guarantees provided for in that Convention” 

 

(Tidak ada satu pun ketentuan dalam pasal ini yang memberi 

kewenangan pada Negara Pihak “Konvensi Internasional 

Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan 

Berserikat dan Kebebasan Berorganisasi” untuk mengambil 

tindakan legislative atau menerapkan undang-undang sedemikian 

rupa sehingga mengurangi jaminan yang telah ditetapkan dalam 

konvensi tersebut); 

 

d. Konvensi International Labour Organisation (ILO) 

 

Dasar filsafati hak berserikat buruh berdasarkan Konvensi 

International Labour Organisation (untuk selanjut Konvensi ILO) 

adalah keadilan sosial. Mukadimah International Labour Organisation 

alinea satu menyatakan bahwa perdamaian yang bersifat universal dan 

abadi hanya dapat dicapai apabila didasarkan pada keadilan sosial. 

Keadilan sosial dapat dicapai melalui perbaikan kondisi kerja. 

Perbaikan kondisi kerja di antaranya dapat melalui pengakuan atas 

prinsip kebebasan berserikat.
17

 

Hak berserikat secara universal adalah suatu hak yang dimiliki 

oleh buruh sebagai bagian dari hak asasi manusia baik secara 

individual maupun kolektif, yang terdiri dari hak membentuk Serikat 

Buruh dan hak berunding. Ada dua konvensi ILO yang menjadi 

fundamental rights, yaitu Freedom of Association and Protection of 

the Right to Organise Convention, 1948, Konvensi tentang Kebebasan 

                                                           
17
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Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (C.87) dan Right 

to Organise and Collective Barganining Convention, 1949, Konvensi 

tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama (C.98).
18

 

Hak berserikat dirumuskan oleh C.87 sebagai hak perorangan 

dan hak kolektif, yang di dalamnya terkandung kewajiban perorangan 

(pekerja, pengusaha), organisasi (pekerja, pengusaha) dan negara. Hak 

perorangan (pekerja dan pengusaha) meliputi hak untuk : 

1) Mendirikan organisasi pekerja/organisasi pengusaha (Pasal 2 

C.87); 

2) Tunduk hanya pada peraturan-peraturan dari organisasi yang 

bersangkutan (Pasal 2 C. 87); 

3) Bergabung pada organisasi-organisasi pilihan sendiri (Pasal 2 C. 

87). 

 

Hak kolektif (organisasi pekerja dan organisasi pengusaha) meliputi 

hak untuk : 

1) Menyusun konstitusi dan peraturannya sendiri (Pasal 3 ayat (1) C. 

87); 

2) Memilih wakil-wakilnya secara bebas (Pasal 3 ayat (1) C. 87); 

3) Mengatur administrasi (Pasal 3 ayat (1) C. 87); 

4) Mengatur kegiatan-kegiatannya (Pasal 3 ayat (1) C. 87); 

5) Merumuskan program-programnya (Pasal 3 ayat (1) C. 87); 

6) Tidak dapat dibubarkan oleh penguasa administratif (Pasal 4 C. 

87); 

7) Tidak dapat dibekukan oleh penguasa administratif (Pasal 4 C. 87); 

8) Mendirikan federasi (Pasal 5 C. 87); 

9) Bergabung dengan federasi (Pasal 5 C. 87); 

10) Mendirikan konfederasi (Pasal 5 C. 87); 

11) Bergabung dengan konfederasi (Pasal 5 C. 87); 

12) Berafiliasi dengan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha 

internasional (Pasal 5 C. 87). 

 

                                                           
18
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Kewajiban negara adalah: 

1) Menahan diri dari campur tangan yang sah secara hukum yang 

dapat membatasi atau menghambat pelaksanaan hak untuk 

menyusun konstitusi dan peraturannya sendiri, memilik wakil-

wakilnya secara bebas, mengatur administrasi, mengatur kegiatan-

kegiatan dan merumuskan program-program kerja organisasi 

(Pasal 3 ayat (2) C. 87); 

2) Tidak membatasi syarat perolehan badan hukum organisasi pekerja 

dan organisasi pengusaha (Pasal 7 C. 87); 

3) Menciptakan hukum nasional yang tidak menghalangi atau 

diberlakukan sedemikian rupa sehingga menghalangi jaminan-

jaminan yang diatur dalam Konvensi ini (Pasal 8 ayat (2) C. 87); 

4) Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan tepat untuk 

menjamin agar pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak 

berorganisasi secara bebas (Pasal 11 C. 87). 

 

Right to Organise and Collective Barganining Convention, atau 

konvensi tentang hak berorganisasi dan perundingan bersama (C.98) 

mengatur tentang hak berorganisasi dan perundingan bersama. Di 

dalam hak berunding terdapat hak mogok. Hak berunding inherent 

dengan hak mogok. Hak berunding merupakan bagian dari tiga 

dimensi konsep yang meliputi hak berorganisasi (rights to organize), 

hak berunding (rights to bargain), serta hak mogok (rights to strike).
19

 

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit hak untuk mogok 

kerja, Pasal 3 Konvensi tentang kebebasan berserikat dan perlindungan 

atas hak berorganisasi (C.87) menetapkan hak pekerja dan pengusaha 

untuk mengatur administrasi dan kegiatan mereka dan untuk 

merumuskan program-program mereka (Workers' and employers' 

                                                           
19

 Asri  Wijayanti, Op.Cit, hlm 123. 
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organisations shall have the right to draw up their constitutions and 

rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their 

administration and activities and to formulate their programmes). 

Pasal 10 Konvensi tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas 

hak berorganisasi (C.87) menyatakan tujuan organisasi adalah untuk 

memajukan dan membela kepentingan pekerja dan pengusaha. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dua badan yang dibentuk untuk 

mengawasi penerapan standar ILO, yakni Komite tentang Kebebasan 

Berserikat (1952) dan Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan 

Rekomendasi (1959), sering menyatakan bahwa hak mogok adalah 

hak dasar pekerja dan organisasi mereka.
20

 Komite Ahli ILO 

(Committee of Experts) yang merupakan forum independen dalam 

salah satu rekomendasinya yang terkait juga berpendapat bahwa: 
21

 

“Hak mogok adalah hak esensial bagi buruh dan organisasinya 

dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan ekonomi 

dan sosial buruh. Kepentingan-kepentingan ini bukan hanya 

berarti memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif 

dalam suatu hubungan kerja, tetapi juga termasuk kepentingan 

buruh dalam menuntut perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi 

yang berpengaruh pada kondisi buruh”  

 

                                                           
20

 http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_087987.pdf. Diunduh tanggal 1 Mei 2013. 

 
21

 Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, hlm 22 
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Konvensi ILO Nomor 87 ILO dan Konvensi ILO Nomor 98 

secara universal memberikan prinsip dasar bagi buruh untuk 

melaksanakan hak berserikatnya melalui:
22

 

1) Jaminan kebebasan berserikat tanpa perbedaan apapun; 

2) Kebebasan berserikat tanpa izin terlebih dahulu; 

3) Kebebasan memilih; 

4) Kebebasan organisasi untuk berfungsi : menjamin kerangka 

kegiatan, administrasi, aktivitas, dan program; 

5) Hak untuk mengorganisasi; 

6) Perundingan dan kesepakatan kolektif; 

7) Hak-hak dan kemerdekaan sipil serikat pekerja 

 

Dalam beberapa tahun terakhir ILO telah mengesahkan daftar 

hak-hak buruh sebagai hak asasi manusia. Pada tahun 1998, ILO 

mendeklarasikan “Declaration of Fundamental Principles and Rights 

at Work”. Deklarasi tersebut mengikat setiap negara anggota ILO 

untuk menghormati dan memajukan prinsip-prinsip dan hak-hak dalam 

empat kategori, baik negara anggota tersebut telah ataupun tidak 

meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Kategori-kategori tersebut 

adalah: kebebasan berserikat (konvensi ILO nomor 87) dan hak untuk 

berunding bersama (konvensi ILO nomor 98), penghapusan kerja 

paksa (konvensi ILO nomor 29 dan 105, rekomendasi nomor 35), 

penghapusan pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam hal 
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pekerjaan dan jabatan (konvensi ILO nomor 100 dan 111, rekomendasi 

nomor 90 dan 111).
23

 

C. Ketentuan Mogok Kerja di Indonesia 

 

Menurut Sunindhia dan Widiyanti, pemogokan terbagi atas dua macam, 

yaitu mogok yang berlawanan dengan hukum dan mogok yang tidak berlawanan 

dengan hukum. Untuk menentukan apakah mogok kerja berlawanan dengan 

hukum atau tidak, dapat diukur dari tujuan dan tata caranya. Menurut Abdul 

Khakim, cara mengukur hal tersebut dilakukan dengan melihat seberapa jauh 

pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja tersebut menaati ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24

 

Dasar hukum di Indonesia untuk melakukan mogok kerja (strike) adalah:
25

 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28, Pasal 28C, 

dan Pasal 28F); 

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum; 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh; 

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 137 

sampai dengan Pasal 145); 

6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

Kep.232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah; 

7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. 1 

Tahun 20005 tentang Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia pada Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

8) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 368.Kp.02.03.2002 Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja dan 

Pentupan Perusahaan (Lock Out).
26

 

 

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945  

 

Pada mulanya prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan 

dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum reformasi) yang 

berbunyi : 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. 

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sama sekali belum memberikan 

jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya 

menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Setelah reformasi, 

melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, jaminan konstitusional 

dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan : 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat”. 

Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan 

kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), 

kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan 
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pendapat (freedom of expression), tidak hanya bagi setiap warga negara 

Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang 

asing yang berada di Indonesia.
27

  

Landasan konstitusional untuk mogok kerja terdapat pada Pasal 28C 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28F menyatakan setiap 

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
28

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dalam 

pertimbangannya menyebutkan “hak mogok yang merupakan hak dasar buruh 

yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap 

[Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)]. 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

 

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan 

Yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, tidak 
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ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapa mencabutnya. Pada hakikatnya 

Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu 

hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir Hak 

Asasi Manusia lainnya atau tanpa kedua hak ini hak asasi manusia lainnya 

akan sulit ditegakkan.
29

 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang 

secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus 

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

perlindungan hak asasi manusia dan bebas dari diskriminasi. 

Perlindungan terhadap kebebasan penyampaian pendapat di muka 

umum, termasuk hak untuk mogok ternyata dalam Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : 

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 
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3. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

 

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa mogok kerja adalah tindakan 

pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan 

atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau 

memperlambat pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan makna yang luas, 

bahwa ruang lingkup mogok kerja tidak saja meliputi penghentian mogok 

kerja secara total, tetapi juga meliputi tindakan memperlambat pekerjaan, 

mogok duduk, dan tindakan menekan lainnya. Dari aspek subyek, pengertian 

tersebut juga menjelaskan bahwa mogok kerja tidak hanya dapat dilakukan 

oleh serikat pekerja/serikat buruh tetapi juga dapat dilakukan oleh sekumpulan 

pekerja/buruh yang bukan merupakan organisasi serikat pekerja/serikat 

buruh.
30

 

Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan,  mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh, asalkan 

dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 

Dalam penjelasan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, arti gagalnya perundingan dalam hal ini adalah tidak 

tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau 

                                                           
30

 Budi Santoso, “Pengaturan Mogok Kerja dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia”, 

Pandecta, Volume VI Nomor 1, Januari 2011, hlm. 99  

Christino Deseka, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Melaksanakan Hak Mogok Kerja di Indonesia dan Malaysia , 2013 
UIB Repository©2012



25 

 

perundingan mengalami jalan buntu. Keputusan Menteri  Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, dalam Pasal 4 

Keputusan nomor 232/Men/2003, sebelum melakukan mogok kerja harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Benar-benar sudah diadakan perundingan yang mendalam mengenai 

pokok-pokok perselisihan antara serikat pekerja dan majikan; 

2) Benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh pihak 

pengusaha; 

3) Telah dua kali dalam jangka waktu dua minggu tidak berhasil mengajak 

pihak lainnya untuk berunding. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan tertib dan damai dijelaskan dalam 

Penjelasan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sebagai mogok kerja dilakukan tidak mengganggu keamanan 

dan ketertiban umum, dan atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda 

milik perusahaan atau milik pengusaha atau milik orang lain atau milik 

masyarakat. 

Pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/ serikat buruh yang berniat 

mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja 

berlangsung harus dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Pekerja/buruh 

yang diajak mogok kerja dapat memenuhi atau menolak ajakan tersebut Hal 

tersebut dinyatakan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

Pelanggaran terhadap Pasal 137 dan 138 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 186. Pada 
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mulanya pelanggaran tersebut mengandung sanksi yang sangat tegas, yakni 

berupa sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

Sanksi tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 

sepanjang mengenai anak kalimat “Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)” 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh 

karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam 

pertimbangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sanksi yang terdapat 

dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok 

yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945. 

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengamanatkan tindakan mogok kerja oleh pekerja/buruh 

pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang 

jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau 

membahayakan keselamatan orang lain. Yang di maksud dengan perusahaan 

yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis 

aktivitasnya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yaitu rumah sakit, 

dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol 

pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa 
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yaitu pemogokan yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak sedang 

menjalankan tugas. Hal ini dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 139 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan untuk melakukan mogok kerja, sekurang-

kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja 

dilaksanakan, pekerja/buruh atau serikat sekerja/serikat buruh wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Surat pemberitahuan 

tersebut sekurang-kurangnya memuat:  

1) waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;  

2) tempat mogok kerja, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 140 

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

yaitu tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan 

yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja; 

3) alasan dan sebab-sebab mengapa harus dilakukan mogok kerja; 

4) tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan 

sekretaris serikat pekerja/serikat buruh jika mogok kerja tersebut 

dilakukan oleh lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh sebagai 

penanggung jawab mogok kerja. 

Apabila mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka surat pemberitahuan 
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sebagaimana di maksud di atas ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh 

yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. 

Dalam hal pekerja/buruh melakukan mogok kerja tanpa surat pemberitahuan, 

maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha 

dapat mengambil tindakan sementara dengan cara melarang para 

pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja berada di lokasiaktivitas proses 

produksi dan bila dianggap perlu, melarang pekerja/buruh yang melakukan 

mogok kerja berada di lokasi perusahaan.  

Dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur bahwa instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan setelah menerima surat pemberitahuan 

tertulis dari pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, wajib 

memberikan tanda terima. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan  wajib 

menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan 

mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. 

Apabila perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus 

dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan 

pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

sebagai saksi. Apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka 

pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja 
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kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

berwenang, yakni Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan tersebut, maka 

atas dasar perundingan, antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh 

atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat dilanjutkan atau 

dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.  

Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  telah menyatakan dengan tegas siapapun tidak boleh 

menghalang-halangi pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh 

untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan 

aman. Dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan yang dimaksud dengan menghalang-

halangi yaitu: 

1) menjatuhkan hukuman; 

2) mengintimidasi dalam bentuk apapun;  

3) melakukan mutasi yang merugikan pekerja; 

Setiap mogok kerja tuntutan buruh/pekerja dapat berupa tuntutan 

normatif ataupun tuntutan tidak normatif. Tuntutan normatif adalah tuntutan 

yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan 
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tuntutan tidak normatif adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan.
31

 Sebagaimana di maksud dalam Pasal 145 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang 

melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif 

yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak 

mendapatkan upah. Menurut penjelasan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, yang dimaksud sungguh-sungguh 

melanggar hak normatif adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia 

memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan atau ditetapkan dalam 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, walaupun telah ditetapkan 

dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang mogok kerja 

tersebut tidak menghilangkan ketentuan sanksi terhadap pengusaha yang 

melakukan pelanggaran ketentuan normatif.
 
 

Mogok kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 

140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka 

menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mogok kerja tersebut tidak sah. Akibat hukum mogok kerja 

yang tidak sah tersebut diatur dengan Keputusan Menteri. 
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Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah 

mogok kerja tersebut dikatakan sebagai mogok kerja yang tidak sah apabila : 

1) bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau  

2) tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau  

3) dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan 

mogok kerja; dan/atau  

4) isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf 

a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan mogok kerja yang dilakukan secara 

tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Pengusaha wajib melakukan 

pemanggilan 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) secara 

patut dan tertulis. Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan yang telah 

dilakukan pengusaha dianggap mengundurkan diri. 

Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 

Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah menyatakan 

mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau  

perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, 

yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan  

sebagai mogok kerja yang tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, 
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menurut Pasal 7 dikualifikasikan sebagai mangkir. Dalam hal mogok kerja 

yang dilakukan secara tidak sah tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa 

manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai 

kesalahan berat. 

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan 

(2), yakni:  

“(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 

82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan 

ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  

 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

tindak pidana kejahatan.”  

 

Terhadap mogok kerja yang dilakukan secara sah, berdasarkan Pasal 140 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha 

dilarang :  

1) mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari 

luar perusahaan; dan/atau  

2) memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada 

pekerja/buruh dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan 

setelah melakukan mogok kerja. 
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4. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh 

 

Upaya pemerintah selanjutnya untuk memberikan jaminan kebebasan 

berserikat dan berkumpul bagi buruh dituangkan dalam Undang- Undang No. 

21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran   Negara 

tahun 2000 No.131. Tambahan Lembaran Negara No. 3989). 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan 

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, 

pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak 

bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut serikat 

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

mempunyai fungsi : 

1) sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian 

perselisihan industrial; 

2) sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaha kerja sama dibidang 

ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; 

3) sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 

dan berkeadilan sesuai dengan peraaturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

4) sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan anggotanya; 

5) sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan 

pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6) sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham 

dalam perusahaan. 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh menyatakan setiap pekerja/serikat buruh diberi hak oleh 
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undang-undang untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh. Undang-Undang telah menentukan bahwa serikat pekerja/serikat buruh 

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.  

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh menyatakan pekerja/serikat buruh, federasi dan 

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas 

pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, 

partai politik, dan pihak manapun. Selanjutnya, Pasal 10 undang-undang 

tersebut menyatakan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi 

serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis 

pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Serikat 

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

mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, 

sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 3 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh mengharuskan serikat pekerja/serikat buruh, federasi 

dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk 

memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Selanjutnya dalam 

Pasal 25 undang-undang tersebut menyatakan Serikat pekerja/serikat buruh, 
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federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai 

nomor bukti pencatatan berhak :  

1) membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; 

2) mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial; 

3) mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; 

4) membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; 

5) melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. Ketentuan Mogok Kerja di Malaysia 

 

1. Menurut Konstitusi Federal Malaysia 

 

Kostitusi Federal Malaysia yang diberlakukan pada tahun 1957, adalah 

hukum tertinggi di Malaysia. Setiap hukum yang menyimpang dari Konstitusi 

maka dianggap tidak berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Konstitusi 

Malaysia: 

“This Constitution is the supreme law of the Federation and any law 

passed after Merdeka Day which is inconsistent with this Constitution 

shall, to the extent of the inconsistency, be void” 

 

(Konstitusi ini adalah hukum tertinggi dari Federasi dan setiap hukum 

sebelum Hari Kemerdekaan yang tidak konsisten dengan Konstitusi ini, 

menjadi tidak berlaku sejauh hal tersebut bertentangan) 

 

 Dalam Konstitusi Federal Malaysia Pasal 10 menyatakan bahwa : 

 

1) every citizen has the right to freedom of speech and expression;  

2) all citizens have the right to assemble peaceably and without arms;  

3) all citizens have the right to form associations. 

 

Pasal 10 Konstitusi Federal Malaysia memberikan jaminan bahwa setiap 

warga negera mempunyai hak kebebasan berbicara dan berekspresi, semua 
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warga negara mempunyai hak untuk berkumpul secara damai, semua warga 

negara mempunyai hak untuk membentuk serikat. 

2. Menurut Industrial Relation Act 1967 

Pasal 2 Industrial Relation Act 1967 memberi pengertian mogok kerja 

(strike) sebagai: 

“Cessation of work by a body of workmen acting in combination, or a 

concerted refusal or a refusal under a common understanding of a 

number of workmen to continue to work or to accept employment, and 

includes any act or omission by a body of workmen acting in the 

combination or under a common understanding, which is intended to or 

does result in any limitation, restriction, reduction or cessation of a 

dilatoriness in the performance or execution of the whole or any part of 

the duties connected with their employment” 

 

Dalam terjemahan bahasa Indonesia dapat diartikan : 

 

“Mogok Kerja adalah memberhentikan kerja yang dilakukan oleh 

sekumpulan pekerja yang bertindak secara bersatu, atau secara bersama-

sama enggan atau keengganan untuk terus bekerja atau untuk menerima 

pekerjaan atas persepahaman bersama supaya menyebabkan apa juga 

batasan, halangan, pengurangan atau penangguhan perlakuan atau 

pelaksanaan kesemua atau mana-mana bagian tugas yang bersangkutan 

dengan pekerjaan” 

 

Tindakan pekerja memperlambat (go slow) ataupun bekerja mengikuti 

aturan (work to rule) juga dikatakan sebagai mogok kerja. Putusan Mahkamah 

Perusahaan nomor 28 tahun 1975 menyatakan “memperlambat (slow-down 

atau go slow) ataupun bekerja mengikuti aturan (work-to-rule) oleh pekerja 

adalah bentuk dari mogok kerja dalam Industrial Relation Act.
32

 Bekerja 

                                                           
32

 http://apirnet.ilo.org/resources/guidelines-on-strikes-pickets-and-lockouts-in-malaysia. Diunduh 
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mengikuti aturan (work-to-rule) mempunyai pengertian yakni situasi dimana 

pekerja benar-benar melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, 

seminimal mungkin dari apa yang telah ditentukan oleh aturan perusahaan, 

aturan dan regulasi.
33

  

Serikat pekerja yang ingin mendapatkan perlidungan hukum sewaktu 

melaksanakan mogok kerja harus memastikan bahwa mogok kerja yang 

dilaksanakan adalah sah menurut hukum. Ketentuan-ketentuan dalam 

hubungan industrial Malaysia menentukan mogok kerja wajib memenuhi 

persyaratan substantif dan persyaratan prosedural agar dapat dikatakan sah 

menurut hukum.
34

 

1. Syarat Substantif 

Syarat substantif ini merupakan persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk dilakukannya mogok kerja. Dalam Pasal 45 ayat (1) (b) 

Industrial Relation Act 1967 mengatur bahwa suatu mogok kerja yang 

dilakukan oleh pekerja/buruh dikatakan bertentangan dengan hukum atau 

ilegal apabila terdapat motif lain selain daripada kelanjutan perselisihan 

industrial antara pekerja yang melakukan mogok kerja dengan pengusaha. 

Yang dimaksud dengan motif lain selain daripada perselisihan industrial 

meliputi mogok kerja dengan alasan politik ataupun mogok kerja yang 

                                                                                                                                                                      
 
33

 https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9814228672, buku “A-Z Guide to 

Employment Practice in Malaysia, 2
nd

 Edition”, 2009, ditulis oleh Alfred Charles, hlm. 294. Diunduh 

pada tanggal 20 April 2013. 
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 Budi Santoso, Op.Cit, hlm. 103 
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dilakukan untuk memberikan dukungan atau solidaritas kepada sesama 

pekerja yang dipekerjakan oleh pengusaha lain terhadap perselisihan 

industrial yang tidak berhubungan dengannya.
35

 

Pasal 45 (d) Industrial Relation Act 1967 menyatakan mogok kerja 

yang timbul sebagai akibat dari perselisihan yang berkaitan dengan suatu 

Perjanjian Kerja Bersama yang sudah diakui oleh pengadilan adalah 

dilarang. Perjanjian Kerja Bersama yang sudah diakui oleh pengadilan 

mengikat dan dianggap sebagai putusan yang berlaku bagi para pihak yang 

terkait, yaitu pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja. Hal tersebut 

dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) Industrial Relation Act 1967. Jika ada 

pihak yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama maka pihak lainnya dapat 

mengajukan pengaduan kepada pengadilan, tidak melalui mogok kerja. 

Pasal 44 (e) Industrial Relation Act 1967 menyatakan mogok kerja 

juga dilarang apabila dilakukan sebagai akibat dari perselisihan terhadap 

hak pengusaha (management’s prerogatives) dalam Perjanjian Kerja 

Bersama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13(3) Industrial Relation 

Act 1967, yaitu yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, mutasi, 

rekrutmen pekerja, pengurangan pekerja, penetapan tugas pekerjaan, 

penerimaan karyawan kembali, dan reorganisasi bisnis. 

                                                           
35
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Industrial Relation Act 1967 juga membatasi mogok kerja dari sisi 

waktu pelaksanaannya. Pasal 10 ayat (1) Industrial Relation Act 1967 

menyatakan mogok kerja dilarang dilakukan selama menunggu keputusan 

atau ketidakpuasan terhadap keputusan menteri. Pasal 44 (a,b, dan c) 

Industrial Relation Act 1967 melarang mogok kerja dilakukan selama 

perselisihan indiustrial telah diajukan kepada Lembaga Penyidikan dan 

sedang menunggu keputusannya, perselisihan telah diajukan kepada yang 

di-Pertuan Agong atau kepala negara Malaysia menolak karena 

perselisihan tersebut perselisihan hubungan industrial tersebut berkaitan 

dengan negara.  

Aturan hubungan industrial Malaysia menyatakan, walaupun tidak 

secara tegas, hanya pekerja yang terdaftar dalam serikat pekerja dapat 

melakukan atau ikut serta dalam tindakan mogok kerja. Mogok kerja yang 

dilakukan oleh pekerja yang bukan merupakan anggota dari serikat 

pekerja yang terdaftar, maka dikatakan mogok kerja dikatakan sebagai 

melanggar hukum atau ilegal.
36

  

Serikat pekerja yang melakukan mogok haruslah serikat kerja yang 

telah didaftarkan. Pasal 19 (b) Trade Union Act 1959 menyatakan 

terhadap serikat pekerja yang gagal mendaftar ataupun permohonan 
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pendaftarannya ditolak atau dibatalkan, dilarang untuk terlibat mogok 

kerja dalam bentuk apapun. 

2. Syarat Prosedural 

a. Prosedur Serikat Pekerja 

Ketentuan untuk dapat melaksanakan mogok kerja oleh serikat 

buruh yang telah terdaftar diatur dalam Trade Union Act 1959 

Malaysia. Menutut Pasal 25A ayat (1) Trade Union Act 1959, untuk 

dapat melaksanakan mogok kerja serikat pekerja wajib terlebih dahulu 

melakukan pengambilan suara  secara tertutup (secret ballot) dan 

disetujui paling kurang dua per tiga dari keseluruhan anggota yang 

berhak untuk memberikan suara. Pengambilan suara tersebut wajib 

mencantumkan di dalamnya hal yang menjadi alasan mogok kerja dan 

sifat-sifat dari tindakan mogok kerja yang akan dilakukan. Menurut 

Pasal 40 ayat (2) Trade Union Act 1959, suara yang tidak memenuhi 

ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai 

kekuatan. Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (5) Trade Union Act 1959 

menyatakan hasil pemungutan suara tersebut dalam jangka waktu 14 

(empat belas) hari wajib diserahkan kepada Director General Of Trade 

Union sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan bentuk yang ditentukan 

aturan. Director General Of Trade Union dapat melakukan 

pemeriksaan atau investigasi terhadap hasil pemungutan suara 

tersebut, apabila terdapat pelanggaran maka dapat tidak mengabulkan 
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permohonan untuk mogok kerja. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 

40 ayat (6) Trade Union Act 1959. Setelah hasil pemungutan suara 

tersebut diserahkan kepada Director General Of Trade Union dan 

diterima, maka wajib menunggu selama 7 (tujuh) hari sebelum mogok 

kerja dapat dilaksanakan. 

b. Essential Services 

Bidang usaha tertentu dalam Industrial Relation Act 1967 

dikategorikan khusus, yaitu sebagai essential services, antara lain: 

1) Pelayanan Bank; 

2) Pelayanan listrik; 

3) Pemadam kebakaran; 

4) Pelabuhan, dermaga, pelayanan bandara and usahanya, termasuk 

bongkar muat, penanganan kargo, pilot and penyimpanan barang; 

5) Pelayanan pos; 

6) Pelayanan penjara; 

7) Produksi, penyulingan, penyimpanan, pasokan dan distribusi bahan 

bakar dan pelumas; 

8) Pelayanan kesehatan umum; 

9) Pelayanan limbah publik; 

10) Pelayanan komunikasi radio, termasuk penyiaran dan televisi; 

11) Pelayanan telegraf, telepon, dan telekomunikasi; 

12) Pelayanan transportasi darat, air, dan udara; 

13) Pelayanan air; 

14) Setiap pelayanan yang disediakan oleh Departemen Pemerintah: 

 Kimia 

 Penerbangan sipil 

 Bea dan cukai 

 Imigrasi 

 Kelautan 

 Meteorologi 

 Percetakan 

15) Pelayanan yang berhubungan atau terkait dengan, atau membantu, 

pemeliharaan dan fungsi angkatan bersenjata dan Royal Malaysian 

Police Force; 
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16) Setiap bagian dari pelayanan, mana berkenaan atau berkaitan 

dengan keselamatan pekerja; 

17) Industri yang dinyatakan oleh Menteri dengan pemberitahuan 

melalui berita sebagai industri yang penting untuk perekonomian 

Malaysia. 

 

Dalam Pasal 43 ayat (1) Industrial Relation Act 1976, terhadap 

bidang-bidang tersebut yang dikategorikan sebagai essential services, 

tidak diizinkan untuk melakukan mogok kerja:  

1) Sebelum memberi pemberitahuan kepada pengusaha selama 42 

(empat puluh dua) hari sebelum mogok kerja; 

2) Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pemberitahuan tersebut 

disampaikan; 

3) Sebelum tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan untuk 

dilakukan mogok kerja jatuh tempo. 

 

Menurut Pasal 46 ayat (1) Industrial Relation Act 1967, setiap orang 

yang melakukan mogok kerja ilegal atau bertentangan dengan hukum akan 

dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling 

besar RM1000 (seribu ringgit), dan penambahan RM50 (lima puluh 

ringgit) setiap hari selama pelanggaran tersebut dilangsungkan. 

Menurut Pasal 47 Industrial Relation Act 1967, setiap orang yang 

mengajak atau menghasut orang lain untuk mengambil bagian atau 

bertindak pada mogok kerja yang dilarang oleh Industrial Relation Act 

1976, ataupun mengajak atau menghasut orang lain untuk 

memberhentikan pekerjaan dengan mengetahui bahwa hal tersebut akan 

membahayakan keselamatan manusia ataupun pelayanan kesehatan 

publik, ataupun menyebabkan kerusakan pada aset, dihukum dengan 
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hukuman penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak 

RM1000 (seribu ringgit). 

Menurut Pasal 48 Industrial Relation Act 1967, setiap orang yang 

diketahui membiayai atau mendukung dengan uang atau finansial terhadap 

mogok kerja tidak sah, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 

enam bulan dan/atau denda paling banyak RM500 (lima ratus ringgit). 

Setiap serikat pekerja ataupun setiap pengurusnya yang mendukung, 

mengatur, ataupun membiayai pemogokan yang melanggar hukum atau 

ilegal, dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun 

dan/atau denda paling banyak RM 2000 (dua ribu ringgit), dengan 

penambahan RM 100 (seratus ringgit) setiap harinya selama pelanggaran 

tersebut berlangsung. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 25A ayat (2) Trade 

Union Act 1959. 

Pekerja yang terlibat dalam mogok kerja yang melanggar hukum 

atau ilegal dapat diberhentikan oleh pemberi kerja. Hal tersebut didasarkan 

pada putusan pengadilan industrial Sama Subur Sdn Bhd, Tawau v Sabah 

Plantation Industri Employees’ Union (1991) 1 ILR 161 yang 

menyatakan: 
37

 

“… there was overwhelming justification and excuse to terminate the 

services of claimant, in the ground that the claimant was involved in 

the illegal strike on 8, 9, and 11 September 1986. The Company had 
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discharged its burden on proof. In this Court’s opinion the Company 

was not guilty of victimisation of the claimant or of unfair labour 

practice and … “ 

 

Director General Of Trade Union mempunyai wewenang melarang 

setiap pekerja yang terlibat mogok kerja yang bertentangan dengan hukum 

atau ilegal untuk menjadi anggota serikat pekerja tanpa persetujuannya. 

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 25A ayat (3) Trade Union Act 1959. 

Pasal 39 Industrial Relation Act 1967 tentang intimidasi mengatur 

setiap orang yang sebagai kelanjutan dari sengketa hubungan industrial 

dan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan 

sesuatu, dimana orang tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan 

atau tidak melakukan, secara tidak sah dan tanpa kewenangan : 

1) Menggunakan kekerasan atau mengintimidasi orang lain atau anggota 

keluarganya, atau merusak barang miliknya; 

2) Mengikuti terus menerus orang lain dari satu tempat ke tempat lain; 

3) Menyembunyikan alat, pakaian, atau benda lainnya yang dimiliki atau 

digunakan orang lain, atau menghalangi orang untuk 

menggunakannya; 

4) Mengamati rumah atau tempat lainnya seperti residen, tempat bekerja 

atau melakukan usaha, atau mendatanginya; 

5) Mengikuti orang lain dengan dua orang atau lebih; 
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dinyatakan melanggar hukum dan dihukum dengan hukuman penjara 

paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak RM1000 (seribu 

ringgit). 

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Industrial Relation Act 1967 

menyatakan, tanpa mengurangi hal-hal yang diatur dalam Pasal 39 di atas, 

merupakan pelanggaran hukum apabila satu pekerja atau lebih bertindak 

sendiri atau atas nama serikat pekerja atau pengusaha berada ataupun 

mendekati tempat tertentu sebagai akibat dari perselisihan industrial. 

Bukan merupakan pelanggaran hukum apabila satu pekerja atau lebih 

berada di tempat pekerja bekerja dan di mana terjadi perselisihan 

industrial, apabila hanya dengan damai dan bertujuan untuk : 

1) memperoleh atau menyampaikan informasi; 

2) mengajak atau membujuk pekerja lain untuk bekerja atau tidak 

bekerja. 

Kehadiran tersebut tidak boleh dalam jumlah yang sedemikian rupa 

sehingga dapat dikatakan sebagai : 

1) mengintimidasi orang lain; 

2) menghalangi jalan masuk atau keluar; 

3) mengarah pada pelanggaran terhadap perdamaian; 

Setiap orang yang bertentangan dengan Pasal tersebut dinyatakan 

melanggar hukum dan dihukum dengan hukuman penjara paling lama satu 

tahun dan/atau denda paling banyak RM1000 (seribu ringgit). 
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3. Menurut Trade Union Act 1959 

Dalam Pasal 2A ayat (1) Trade Union Act 1959, serikat (trade 

union) diartikan sebagai asosiasi ataupun kombinasi dari pekerja atau 

pemberi kerja, di Malaysia Barat, Sabah, atau Sarawak, dalam suatu 

perusahaan tertentu, pekerjaan, atau industri, atau dalam perusahaan, 

pekerjaan, atau industri yang sejenis, baik pekerja tersebut sementara 

ataupun permanen, dan mempunyai tujuan satu atau lebih untuk:  

 Pengaturan hubungan pekerja dengan pemberi kerja, dengan tujuan 

mendukung hubungan industrial yang baik antara pekerja dengan 

pemberi kerja, mendukung kondisi kerja, dan menunjang ekonomi, 

status sosial, atau menambah produktivitas; 

 Pengaturan hubungan antara pekerja dengan pekerja, atau antara 

pemberi kerja dengan pemberi kerja; 

 Sebagai perwakilan baik pekerja ataupun pemberi kerja dalam 

perselisihan industrial; 

 Pelaksanaan atau menghadapi perselisihan industrial, ataupun masalah 

yang berkaitan; 

 Pendukung atau pengorganisasi atau pendanaan dari mogok kerja 

ataupun penutupan perusahaan dalam perusahaan atau industri atau 

penyedia pembayaran ataupun keuntungan lainnya bagi anggota ketika 

mogok kerja ataupun penutupan perusahaan; 
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Pasal 20 Trade Union Act 1959 menyatakan sebuah serikat pekerja 

tidak mendapat perlindungan hak-hak, imunitas, atau hak sebagai serikat 

pekerja yang terdaftar, kecuali apabila serikat tersebut terdaftar. Jika ada 

serikat pekerja yang tidak mendaftarkan diri, atau jika pendaftaran serikat 

pekerja ditolak, ditarik atau dibatalkan, maka dilarang untuk terlibat dan 

berperan dalam perselisihan hubungan industrial atau mendukung, 

mengorganisir atau mendanai pemogokan, atau memberikan gaji atau 

dukungan lainnya bagi para anggotanya selama mogok. 

Director General Of Trade Union dapat menolak untuk 

mendaftarkan serikat pekerja jika: 

1) Director General Of Trade Union berpendapat bahwa serikat pekerja 

kemungkinan akan digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum 

atau untuk tujuan bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan dan 

aturan:; 

2) Salah satu tujuan dari serikat pekerja adalah melanggar hukum; 

3) Director General Of Trade Union tidak yakin bahwa serikat buruh 

telah memenuhi Trade Union Act 1959; 

4) Serikat pekerja meliputi kelompok tertentu dari pekerja yang telah ada 

dan menurut Director General Of Trade Union duplikasi tersebut 

dapat menyebabkan persaingan antara dua serikat; 
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5) Director General Of Trade Union berpendapat bahwa tujuan, aturan, 

dan konstitusi serikat pekerja bertentangan dengan Trade Union Act 

1959 atau peraturan-peraturan lainnya; 

6) Nama serikat pekerja yang akan didaftarkan:  

 identik dengan serikat buruh lain, atau hampir menyerupai nama 

serikat pekerja lain, sehingga menurut pendapat Director General 

Of Trade Union, hal tersebut dapat menipu publik atau anggota 

dari serikat pekerja lain; atau 

 nama tersebut tidak disetujui oleh Director General Of Trade 

Union, kecuali serikat pekerja mengganti nama yang dapat 

diterima oleh Director General Of Trade Union. 

E. Teori Perlindungan Hukum/Rechtsbscherming Theory  

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya 

adalah untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang 

bisa berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, koordinasi yang harus dilakukan 

oleh hukum adalah dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-

kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut 

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
38 

   

                                                           
38

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 53 
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Sarana perlindungan hukum (rechsbescherming) menurut Philipus Hadjon 

dapat ditinjau dari dua (2) hal yaitu:
39

 

1. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan dua (2) sarana 

yakni: 

a. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana peraturan perundang-

undangan. 

b. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana Perjanjian. 

2. Perlindungan hukum secara represif yakni memperoleh perlindungan hukum 

dengan menempuh jalur Peradilan Umum ataupun daya paksa. 

Menurut Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila 

sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum 

bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan “the rule of 

law”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

memberikan isinya dan konsep rechsstaat dan “the rule of law” menciptakan 

sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-

hak asasi manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat atau “the rule of law”. 

Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip 

perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 

                                                           
39 

Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet. I, Ed. Khusus, (Surabaya: 

Peradaban, 2007), hlm 3-5  
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perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 

Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.
40
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