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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sebagai upaya dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara, Pembangunan Nasional Negara Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Masyarakat yang 

sejahtera, adil dan makmur akan tercapai apabila negara dapat memberi 

peluang bagi seluruh masyarakat untuk mendapat pekerjaan, karena hanya 

dengan bekerjalah masyarakat dapat menopang dan memenuhi kebutuhan 

hidup mereka.  

Tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap 

tenaga kerja diamanatkan dalam Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tertulis: “Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja.”1 Dan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak dan Asasi Manusia, yang 

menyatakan bahwa:  

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, 

berhak atas pekerjaan yang layak.  

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya 

dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.  
                                                            
1 Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
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3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 

yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 

syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.  

4. Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan 

sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil 

sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan 

kehidupan keluarganya.2 

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara 

mempunyai hak atas perlakuan yang adil serta layak dalam suatu hubungan 

kerja. Dan untuk mewujudkan tercapainya hak tersebut pemerintah telah 

menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja dan 

pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal 

dimulai suatu hubungan kerja yang dibuat atas pernyataan kesanggupan 

antara pekerja dengan pengusaha. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat 

dilakukan secara lisan maupun tulisan.  

Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh 

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

                                                            
2 Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak dan Asasi Manusia 
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dan kewajiban para pihak.3 Perjanjian kerja sebagai sebuah perjanjian wajib 

memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam hukum perdata dan asas-

asas perjanjian pada umumnya. Sehingga dengan adanya perjanjian kerja 

berarti telah ada perlindungan hukum baik bagi pihak pengusaha maupun 

pihak pekerja karena salah satu syarat sebuah perjanjian menurut pasal 1320 

kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kata sepakat. 

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja terbagi menjadi 2 jenis yaitu Perjanjian 

Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu 

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

adalah perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau 

berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, sedangkan Perjanjian Kerja untuk 

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) merupakan perjanjian kerja yang tidak 

ditentukan waktunya, bersifat tetap dan berlaku selamanya sampai terjadi 

pemutusan hubungan kerja (PHK).4 hal lain yang membedakan kedua jenis 

perjanjian kerja tersebut adalah hak-hak yang hanya didapatkan oleh 

Perjanjian Kerja Waktu tertentu sebagian besar beda dengan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu. 

Pekerja dalam perusahaan pada umunya terbagi menjadi pekerja tetap 

dan pekerja tidak tetap. Pekerja tetap merupakan pekerja yang 

melaksanakan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang 

                                                            
3 Undang‐Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
4 Legalakses, "Perjanjian Kerja : PKWT & PKWTT", http://www.legalakses.com/perjanjian‐kerja‐
pkwt‐pkwtt/, diunduh 6 November 2016. 
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terdiri dari pekerja  yang bekerja didalam kantor. Sedangkan pekerja tidak 

tetap merupakan pekerja yang melaksanakan Perjanjian Kerja untuk Waktu 

Tertentu (PKWT) yang pada umumnya terdiri atas pekerja yang melakukan 

pekerjaan sesuai perjanjian atau kontrak ataupun pekerja harian lepas yang 

bekerja dalam jangka waktu tertentu. 

Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan 

hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai 

dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis 

pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang 

bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai 

hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah 

pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus 

tetapi bersifat musiman.5 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“KEPMEN No. 

100 Tahun 2004”) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu apabila tidak 

memenuhi ketentuan pada pasal 15 akan diubah menjadi Perjanjian Kerja 

untuk Waktu Tidak Tertentu. Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 

2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

menyatakan bahwa: 

                                                            
5 Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Grafindo Persada,2004), Hlm. 23. 
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1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.  

2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT 

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.  

3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan 

ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan 

penyimpangan.  

4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 

30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan 

tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka 

PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat 

PKWT tersebut.  

5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak 

pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.6 

Maka berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja 

harian lepas maupun pekerja tidak tetap dapat menerima hak sebagaimana 

                                                            
6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep‐
100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertent 
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yang diterima pekerja tetap (yang melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu 

untuk Tidak Tertentu) ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Namun pada praktiknya masih banyak terdapat kasus pekerja harian 

lepas tidak mendapatkan hak sesuai standar kebutuhan hidup yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. salah satu contoh kasus adalah kasus pada 

putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/ Pdt.Sus-PHI/2014. Dimana 

putusan tersebut mengadili permasalahan seorang pekerja harian lepas yang 

telah bekerja pada suatu perusahaan selama 23 tahun sejak tahun 1987 

hingga tahun 2011 karena meninggal dunia  akibat kecelakaan kerja, namun 

tidak mendapat hak sebagaimana yang diterima oleh pekerja tetap. 

Banyaknya kasus-kasus diatas merupakan salah satu faktor kurang 

baiknya kualitas kehidupan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah 

survey kualitas kehidupan yang berdasarkan atas keterjangkauan, lapangan 

pekerjaan yang baik, kestabilan ekonomi, kekeluargaan, kesetaraan 

pendapatan, kestabilan politik, keamanan, sistem pendidikan yang 

dikembangkan dengan baik dan sistem kesehatan yang dikembangkan 

dengan baik pada suatu negara, negara Indonesia hanya mendapatkan 

peringkat ke 30 dari 60 negara yang terdaftar. Sedangkan negara tetangga 

Indonesia, negara Singapura mendapat peringkat ke 15 dari 60 negara di 

dunia, dan peringkat ke 2 se-asia.7 Survey tersebut telah menarik peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana negara Singapura 

                                                            
7 US News, " Quality of Life Rankings", http://www.usnews.com/news/best‐countries/quality‐of‐
life‐full‐list, diunduh 25 Desember 2016 
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mengatur masalah ketenagakerjaan dinegaranya. Maka berdasarkan uraian 

diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan melakukan 

perbandingan hukum negara Indonesia dan negara Singapura dengan 

mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA 

HARIAN LEPAS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA 

DAN HUKUM SINGAPURA)" 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hukum negara 

Indonesia dengan Hukum Negara Singapura terkait perlindungan 

hukum atas hak pekerja harian lepas? 

2. Negara manakah yang lebih baik dalam memberikan perlindungan 

hukum atas hak pekerja harian lepas? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, 

maka pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

perumusan masalah yang telah disusun, berupa untuk: 

1. Memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaaan tindakan 

perlindungan hukum atas hak pekerja harian lepas pada negara 

Indonesia dan negara Singapura. 
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2. Memaparkan dan menganalisis kelebihan sistem perlindungan hukum 

yang dilakukan negara Singapura dalam bidang ketenagakerjaan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

semua pembaca, khususnya: 

a. Bagi Pemerintah 

peneliti berhadap skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap Badan legislatif yang mempunyai kuasa untuk membuat 

hukum untuk mengembangkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku 

di Indonesia. 

b. Bagi Pengusaha dan Pekerja 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

maupun pengetahuan kepada pengusaha dan pekerja harian lepas 

mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang telah 

diatur dalam undang-undang. 

c. Bagi Akademisi 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, sehingga menambah wawasan kaum 

akademisi khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak 

pekerja harian lepas yang ada pada negara Indonesia dan negara 

Singapura. 

 

Fendy, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Harian Lepas ( Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Singapura), 2017 
UIB Repository©2017




