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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum 

a. Pengertian Sistem Hukum 

Sistem, secara terminologi adalah keseluruhan bagian atau komponen 

yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sehingga sistem hukum dunia dapat dimaknai sebagai kesatuan 

atau keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara atau daerah 

di dunia untuk mencapai tujuan hukum di masing-masing negara atau 

daerah tersebut. Pada masa kini, sistem hukum dunia terdiri dari; sistem 

hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo Saxon (common law), sistem 

hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negaranegara blok 

timur (sosialis).8 Dari kelima sistem hukum yang ada, terdapat dua sistem 

hukum yang sangat mendominasi sistem-sistem hukum yang digunakan 

banyak negara di dunia, yaitu civil law system dengan istilah Rechtstaat dan 

common law system dengan istilah Rule of Law 

 

b. Civil Law System 

Sebagai sistem hukum yang mendapat pengaruh kerajan Romawi, 

Civil law merupakan sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di 

dunia. Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di 
                                                            
8Achmad syauqie,  "Sejarah Civil Law dan Common Law System, Hubungannya Dalam 
Perkembangan Hukum Di Indonesia", 
https://achmadsyauqie.files.wordpress.com/2012/11/sejarah‐civil‐law‐dan‐common‐law‐system‐
hubungannya‐dalam‐perkembangan‐hukum‐di‐indonesia.pdf, diunduh 13 November 2016 
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dataran Eropa. Kekhasan sistem civil law terletak pada tekanannya dalam 

penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika 

hukumnya.9 

Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur kedaulatan 

(sovereignty), termasuk dalam menetapkan hukum, maka yang menjadi 

sumber hukum dalam sistem Eropa Kontinental, meliputi:10  

a) Peraturan perundang-undangan, sebagai sumber hukum formal utama 

yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif (Statutes) 

b) Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh 

masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua, yang digali 

sebagian dari hukum di luar Undang-Undang.  

c) Traktat, yaitu perjanjian antarnegara. Traktat dibedakan antara 

perjanjian antarnegara yang sifatnya penting (treaty) dan perjanjian 

antarnegara yang bersifat biasa atau tidak begitu penting (agreement). 

Berdasarkan jenisnya traktat dibedakan pula antara perjanjian bilateral 

(dilakukan hanya oleh dua negara) dan perjanjian multilateral 

(dilakukan oleh lebih dari dua negara).  

d) Yurisprudensi, dalam konteks sistem civil law merupakan putusan 

hakim di semua tingkatan badan peradilan, yang kemudian dijadikan 

dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. 

Dalam sistem kontinental, hakim tidak terikat pada putusan 

                                                            
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa. 

Untuk merealisasi asas kesamaan putusan dalam sistem kontinental, 

maka hakim diikat oleh undang-undang.  

Menurut sumber-sumber hukum yang digunakan tersebut, maka 

sistem hukum Eropa Kontinental terbagi ke dalam dua golongan hukum, 

yaitu:11  

a) Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan 

umum, 9 disebut hukum publik, dan  

b) Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur 

hubungan orang, disebut hukum privat.  

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

kekuasaan dan wewenang penguasa negara, serta hubungan-hubungan 

antara masyarakat dan negara. Termasuk di dalamnya adalah hukum 

tatanegara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lainnya. Pada sisi 

lain hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur 

tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan 

individunya. Termasuk hukum privat adalah hukum sipil (perdata) dan 

hukum dagang.12 

Beberapa negara di dunia yang sistematika hukumnya banyak 

dipengaruhi civil law system, yaitu: Albania, Austria, Belanda, Belgia, 

Bulgaria, Brasil, Chili, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, 

Ekuador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Haiti, Hongaria, Indonesia, Italia, 

                                                            
11 Ibid. 
12 Ibid. 

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



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

Jepang, Jerman, Kolombia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau, 

Malta (namun hukum publiknya juga mendapat pengaruh common law 

system), Meksiko, Norwegia, Panama, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, 

Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan 

Yunani.13 

 

c. Common Law System 

Sistem common law hidup dan berkembang melalui pengajaran turun 

temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Common 

law system diterapkan dan mulai berkembang sejak abad XVI di Negara 

Inggris. Di dukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial 

yang terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di 

luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas 

koloni Inggris (negara persemakmuran/commonwealth). Dalam sistem ini 

tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum tertinggi hanyalah 

kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan / telah menjadi 

keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah 

yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System 

atau Uri Written Law (hukum tidak tertulis).14 Adapun sumber-sumber 

hukum dalam sistem common law, meliputi:15 

a) Yurisprudensi (judicial decisions), yakni hakim mempunyai 

wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum 
                                                            
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai 

pegangan bagi hakim–hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. 

b) Statute Law, yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris 

seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental. Statute 

Law merupakan sumber hukum kedua setelah yurisprudensi. Untuk 

melaksanakan Statute Law dibuat perangkat peraturan pelaksanaan 

oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan. 

c) Custom, yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di 

Inggris sehingga menjadi sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini hakim 

menggali serta membentuk norma-norma hukum. Custom ini 

kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. 

d) Reason (akal sehat). Reason atau common senses berfungsi sebagai 

sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan 

penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim, 

artinya tidak didapatkan norma hukum yang mampu memberikan 

penyelesaian mengenai perkara yang sedang diperiksa. Reason 

merupakan cara penemuan hukum dalam sistem common law ketika 

menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan norma-

norma hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain. Dengan 

reason, para hakim dibantu untuk menemukan norma-norma hukum 

untuk memberikan keputusan. 

Beberapa negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh 

common law system, diantaranya: Amerika Serikat, Australia, Inggris 
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(Britania), Hongkong, India, Republik Irlandia, Kanada, Pakistan, dan 

Selandia Baru. Khusus di India dan Pakistan beberapa aspek hukum privat 

banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama, seperti Islam, dan Hindu.16 

 

d. Sistem Hukum Adat 

Sistem hukum adat bersumber peraturan-peraturan hukum tidak 

tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran 

hukum masyarakatnya. hukum adat itu mempunyaitipe yang bersifat 

tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk 

ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar 

bagikehendak suci nenek moyang itu. Oleh karena itu, keinginan untuk 

melakukan sesuatu selalu dikembalikan kepada pangkalnya – kehendak 

suci nenek moyang – sebagai tolok ukur terhadap keinginan yang akan 

dilakukan. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah 

tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang 

silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-

kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi 

sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari.17 

 

e. Sistem Hukum Islam 

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai 

awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian 
                                                            
16 Ibid. 
17Dery Ariswanto, "Sistem Hukum", http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2014/07/makalah‐
sistem‐hukum.html, diunduh  13 November 2016 
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berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika 

secara individual atau kelompok. Sementara itu untuk beberapa negara di 

Afrika dan Asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara 

yang berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun 

mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak 

besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah 

menganut ajaran Islam. 

Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum Islam: 

a) Al-quran, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yang diwahyukan 
oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, dengan 
perantaraan Jibril. 

b) Sunnah nabi, ialah cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-
cerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad. 

c) Ijma’ ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam 
cara bekerja (berorganisasi).  

d) Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan 
antara dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metode ilmu 
hukum berdasarkan deduksi. Hal itu dilakukan dengan 
menciptakan  atau menarik suatu garis hukum baru dari garis 
hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada 
suatu keadaan karena  persamaan yang ada di dalamnya. 

 
 

2. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Singapura 

a. Sistem Hukum Negara Indonesia 

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik, disamping 

memiliki kencenderungan menganut sistem hukum civil law, sistem hukum 

adat pun tetap diakui dalam pelaksanaanya. Lahirnya sistem hukum 

Indonesia tidak terlepas dari pernyataaan tegas di dalam Proklamasi 
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Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang 

berbunyi “kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan 

Indonesia”, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 

“...Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…”. Menurut 

Drs. C.S.T. Kansil, S.H., pernyataan tersebut diatas mengandung arti: 

pertama, menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. 

Kedua, pada saat itu juga menetapkan sistem hukum Indonesia, di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis.18 

 

b. Sistem Hukum Negara Singapura 

Sebagai sebuah negara yang merdeka, perkembangan hukum 

Singapura masih berkaitan erat dengan negara kolonialnya, Inggris. Sistem 

hukum Singapura memiliki akar hukum sistem Common Law Inggris.19  

Being a former British colony, the legal system in Singapore is based 

on the English common law"20 

Kalimat diatas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

"Menjadi daerah bekas jajahan inggris, sistem hukum Singapura 

berdasarkan atas sistem hukum common law Inggris" 

 

                                                            
18C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1977),  hlm. 169. 
19 Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata, Cet. 1, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 
6. 
20 Hawksford, "Introduction to Singapore's Legal System", 
https://www.guidemesingapore.com/relocation/introduction/singapores‐legal‐system, diunduh 
27 November 2016 
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3. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan Indonesia 

 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah 

masa kerja. Maka dengan kata lain hukum ketenagakerjaan merupakan alat 

untuk memberi perlindungan terhadap para tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama dan sesudah masa kerja. 

Hukum ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan 

lapangan dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada 

sektor pemenuhan kebutuhan primer, seperti pertanian, namun secara perlahan 

seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor 

pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, 

sehingga kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri 

dan perdagangan yang pesat, mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan 

yang menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan tersebut 

dengan tenaga kerjanya, disebut dengan hubungan kerja. Dengan demikian 

diperlukan adanya suatu aturan (hukum) yang dapat menjadi pengontrol dalam 

hubungan tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu perselisihan dalam hubungan 

kerja tersebut. 

a. Tenaga Kerja 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah "Setiap orang yang 
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mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat"21 

Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya 

“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk 

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia 

hanya dibedakan oleh batas umur.22  

Maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah individu yang 

sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang 

atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau 

upah. 

 

b. Buruh/Pekerja 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah "Setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"23 Dan 

menurut maimun, pekerja atau Buruh merupakan bagian dari tenaga kerja 

yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah 

                                                            
21 Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, cet. 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,  
2014),  hlm. 27. 
22 Sendjun H Manululang, Pokok‐Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka 
Citra, 1998), hlm. 3. 
23 Ibid. 
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pemberi kerja.24 Maka dapat disimpulkan bahwa pekerja /buruh adalah 

tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja dibawah perintah 

pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

 

c. Pengusaha 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 

angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah: 

a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Pada umumnya pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, 

atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. 

 

 

                                                            
24 Maimun,  Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Pradnya paramita,2003), hal. 
14. 
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d. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja 

Perjanjian kerja merupakan dasar terbentuknya hubungan kerja. 

Menurut Shamad, perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang 

mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan 

berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui 

bersama.25 Sedangkan menurut Subekti, perjanjian kerja adalah perjanjian 

antara seorang buruh dengan seorang majikan, dimana ditandai dengan 

adanya upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan hubungan diperatas 

yaitu hubungan persekutuan dimana pihak yang satu (majikan) berhak 

memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.26 

Menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak 

Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Dari pengertian perjanjian kerja dan hubungan kerja diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan dasar terbentuknya sebuah 

hubungan kerja. Dan unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar 

                                                            
25 Yunus Shamad, Hubungan Industrial di Indonesia, (Jakarta:PT. Bina Sumberdaya 
Manusia,1995), hlm. 55. 
26 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. X, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1995), hlm. 58. 
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hubungan kerja berdasarkan pengertian-pengertian diatas adalah sebagai 

berikut: 

a) Adanya pekerjaan; 

Objek perjanjian yang di perjanjikan dalam suatu perjanjian kerja 

adalah pekerjaan.  

b) Dibawah perintah (buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan); 

 perwujudan pekerjaan yang pengusaha berikan kepada pekerja dalam 

sebuah perjanjian kerja memiliki maksud bahwa pekerja yang 

bersangkutan harus tunduk kepada perintah pengusaha untuk 

melakukan pekerjaan sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian 

kerja tersebut. 

c) Adanya upah tertentu; 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, hal ini 

dikarenakan tujuan utama dilaksanakan perjanjian kerja bagi pekerja 

adalah untuk memperoleh upah. 

Sebagai bagian dari perjajian pada umumnya, perjanjian kerja harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan syarat-

syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  Pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1 

angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Syarat-syarat perjanjian kerja tersebut terbagi 
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menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil perjanjian kerja 

berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan adalah: 

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

(a)  Kesepakatan kedua belah pihak; 

(b)  Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

(c)  Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  

(d)  Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b 

dapat dibatalkan. 

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d 

batal demi hukum.  

Syarat pertama yaitu kesepakatan kedua belah pihak, berarti para 

pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat mengenai 

hal-hal yang diperjanjikan, dan kesepakatan tersebut mengikat para pihak. 

Syarat kedua yaitu kemampuan atau kecekapan melakukan perbuatan 

hukum  yang berarti berarti para pihak yang melakukan perjanjian haruslah 

cakap dalam membuat perjanjian (waras, cakap, cukup umur). Sebuah 

perjanjian kerja dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan 

tersebut. 

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



23 
 

  Universitas Internasional Batam 

Adanya pekerjaan yang di perjanjikan jika dibandingkan dengan 

syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) sama dengan poin "hal tertentu", karena pekerjaan 

yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian. Dan yang terakhir yaitu 

objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 

umum dan kesusilaan. Dan apabila sebuah perjanjian kerja dibuat 

bertentangan dengan ketentuan huruf c dan d ini maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum. 

Syarat formil sebuah perjanjian kerja terdapat dalam ketentuan Pasal 

54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 

berbunyi: 

(a) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. tempat pekerjaan; 

e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f.  syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 

dan pekerja/ buruh; 

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

i.  tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
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 Menurut waktu berakhirnya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT).  

 

e. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan “Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu”. 

Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:27 

a) Harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin, 

minimal rangkap dua. Apabila dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah 

bahasa Indonesia;  

b) Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu;  

c) Paling lama tiga tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau 

pembaruan; 

d) Pembaruan (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) PKWT dilakukan 

setelah tenggang waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya perjanjian;  
                                                            
27 Mega Pratiwi, "Pemberian Jamsostek Kepada Para Pekerja Yang Terikat Pada Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) Di PT. Star Camtex", (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 
2010), hlm. 16 
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e) Tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap;  

f) Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja; dan  

g) Upah dan syarat-syarat kerja yang diperjanjikan tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama 

(PKB) dan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Khakim apabila prinsip (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) 

PKWT tersebut dilanggar, maka:28 

a) Jika yang dilanggar adalah pada poin a) sampai dengan poin f) diatas 

maka secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  

b) Jika yang dilanggar adalah pada poin g), maka tetap berlaku ketentuan 

dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan 

perundang-undangan. 

Tidak semua jenis pekerjaan dapat dibuat dengan perjanjian kerja 

waktu tertentu. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menetapkan beberapa kategori pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT), yaitu Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara 

sifatnya; Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; Pekerjaan yang bersifat 

musiman; Dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:  

                                                            
28 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hlm. 18 
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a) Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat 

diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali 

untuk jangka waktu paling lama satu tahun (Pasal 59 ayat (4) 

(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003); dan  

b) Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh 

dilakukan sekali dan paling lama dua tahun (Pasal 59 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 

 

f. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 

2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu menyatakan “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang 

selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”. 

Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai pekerja memasuki usia 

pensiun, pekerja diputus hubungan kerjanya, pekerja meninggal dunia. 

Bentuk PKWTT adalah fakultatif yaitu diserahkan kepada para pihak untuk 

merumuskan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Hanya 

saja berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) ditetapkan bahwa apabila PKWTT dibuat 

secara lisan, ada kewajiban pengusaha untuk membuat surat pengangkatan 

bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan masa 

percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam hal demikian, 
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pengusaha dilarang untuk membayar upah di bawah upah minimum yang 

berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

 

g. Hak dan Kewajiban Pekerja 

Hubungan kerja yang muncul akibat terjadinya perjanjian kerja antara 

pekerja dan pengusaha menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. Dalam hubungan industrial, yang disebut sebagai hak pekerja 

adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, begitu juga 

sebaliknya hak dari pengusaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh pekerja. Berikut adalah hak dan kewajiban seorang pekerja: 

a. Upah29 

Pengupahan atau upah adalah hak dari pekerja/buruh yang diterima 

olehnya dan dinyatakan dalam bentuk uang. Upah merupakan imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Hal tersebut 

terkait erat bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak kemudian 

ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh, dengan 

cara menetapkan upah minimum ( Pasal 88 Undang-Undang No 13 

Tahun 2003). 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh 

para pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja di dalam 
                                                            
29 Ariani Endah Nuryanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di Ud Berkah 
Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" (Skripsi Sarjana Hukum 
Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006), hlm. 21 
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lingkungan kerjanya. Berdasarkan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pengusaha dilarang 

membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan apabila 

pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari 

upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 

91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).30 

b. Fasilitas berupa tunjangan31 

Fasilitas yang berupa tunjangan yang diberikan kepada pekerja/buruh 

pada umumnya berupa Tunjangan Keagamaan. Tunjangan Keagamaan 

berupa Tunjangan Hari Raya untuk berbagai umat agama seperti 

Lebaran, Natal, Nyepi dan Waisak. Pembayaran THR diberikan 

pengusaha kepada pekerja/buruh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

hari raya keagamaan, besarnya THR sebesar satu kali upah per bulan 

(Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No PER- 04/MEN/1994). 

c. Mengembangkan Kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja.32 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan 

dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. (Pasal 11 Undang-

Undang No 13 Tahun 2003). Oleh karena itu, pelatihan kerja sangat 

penting untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan serta 
                                                            
30 gajimu.com, "Pertanyaan Mengenai Gaji Atau Upah Kerja", 
http://www.gajimu.com/main/pekerjaan‐yanglayak/upah‐kerja/pertanyaan‐mengenai‐gaji‐atau‐
upah‐kerja‐1/pertanyaan‐mengenai‐gaji‐atau‐upah‐kerja, diunduh 9 Desember 2016 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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keahlian pekerja/buruh untuk mencapai produktivitas baik bagi 

pekerja/buruh maupun untuk tercapainya produktivitas usahausaha 

perusahaan. Dalam hal perusahaan menyelenggarakan latihan kerja 

agar mengikutsertakan pekerja harian lepas yang dipekerjakan ( Pasal 

8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.06/MEN/1985).  

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menyebutkan 

bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja 

setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga 

pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau 

pelatihan di tempat kerja. 

d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, 

pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia dan moral agama.33 

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 

setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan 

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. Maka dari itu pada Pasal 87 perusahaan diwajibkan untuk 

menerapkan sistem managemen sesuai dengan peraturan pemerintah 

terkait kesehatan dan keselamatan kerja untuk para pekerjanya. 

 

 

                                                            
33 Ibid. 
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e. Memperoleh jaminan sosial tenaga kerja 

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 

setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja yang 

dimaksud disini adalah pekerja/buruh berhak diikutsertakan dalam 

program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. 

f. Melakukan pekerjaan sesuai yang telah diperjanjikan34 

Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003, yang menyatakan bahwa Perjanjian kerja dibuat adanya 

pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang dijanjikan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Peraturan 

Perundang-undangan. Maka pekerjaan yang harus dipekerjakan oleh 

pekerja adalah pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian 

kerja. Jika macam dan jenis pekerjaan ini tidak ditetapkan dalam 

perjanjian maka yang berlaku adalah kebiasaan, artinya pekerjaan 

yang harus dilakukan pekerja/buruh adalah pekerjaan yang bisa 

dilakukan didalam perusahaan itu oleh pekerja/buruh lain sebelum dia. 

g. Mematuhi perintah dari pengusaha35 

Pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan harus sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Petunjuk atau perintah dari 

pengusaha diatur dalam perjanjian kerja. Apabila pekerja/buruh 

                                                            
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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bekerja menurut kemauannya sendiri dengan tidak mengindahkan 

petunjuk yang telah diberikan pengusaha berarti menyalahi perjanjian.  

Dalam melakukan pekerjaannya pekerja/buruh wajib taat terhadap 

peraturan. Peraturan perusahaan dibuat oleh pengusaha sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

yaitu,  Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata 

tertib perusahaan.  

Oleh karena itu, pekerja/buruh harus menaati peraturan-peraturan 

mengenai pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan yang 

bertujuan untuk meningkatkan tata tertib dalam perusahaan yang 

diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja. 

Peraturan tata tertib perusahaan ditetapkan oleh pengusaha sebagai 

akibat adanya kepemimpinan dari pengusaha terhadap pekerja/buruh. 

 

h. Hak dan Kewajiban Pengusaha 

Di dalam perjanjian kerja selain terdapat hak dan kewajiban pekerja, 

juga terdapat hak dan kewajiban pengusaha yaitu: 

a. Membuat peraturan perusahaan.36 

Pengusaha berhak membuat peraturan perusahaan. Pembuatan 

peraturan perusahaan ini berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa Peraturan 

                                                            
36 Ibid. 
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perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

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

Disini peraturan perusahaan hanya dibuat secara sepihak oleh 

pengusaha yang mempunyai pekerja/buruh lebih dari 25 (dua puluh 

lima) orang. Dalam pembuatan peraturan perusahaan pekerja/buruh 

tidak ikut serta menentuan isinya, oleh karena itu ada yang 

menyatakan bahwa peraturan perusahaan adalah peraturan yang berisi 

terpisah dari perjanjian kerja 

b. Mendapatkan laporan mogok kerja 

Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

pengusaha berhak mendapatkan laporan tertulis dari pekerja/buruh 

dan serikat pekerja/buruh sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum 

mogok kerja dilaksanakan. 

c. Membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha 

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan 

kebebasan kepada pengusaha untuk membentuk dan menjadi anggota 

organisasi pengusaha. 

d. Membayar gaji/upah 

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, 
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termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh pada saat 

terjadinya perjanjian kerja sampai perjanjian kerja berakhir. 

Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan 

diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dengan pekerja/buruh 

perempuan. Upah dan tunjangan lainnya yang diterima oleh 

pekerja/buruh laki-laki sama besarnya dengan upah atau tunjangan 

lainnya yang diterima oleh pekerja/buruh perempuan untuk pekerjaan 

yang sama nilainya artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan 

dengan uraian jabatan (job discription) yang sama pada suatu 

pekerjaan.37 

Namun sesuai dengan pengertian perjanjian kerja dan menurut pasal 

93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha berhak untuk 

tidak membayar upah pekerja apabila pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

e. Memberikan sanksi denda 

Pengusaha berhak memberikan pelanggaran berupa denda kepada 

pekerja/buruh apabila pekerja/buruh melakukan kelalaian. Hal ini 

berdasarkan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh 

                                                            
37 Ibid. 
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pekerja/buruh karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat dikenakan 

denda. 

f. Memberikan waktu istirahat mingguan dan hari libur38 

Pengusaha wajib mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga 

pekerja/buruh tidak harus melakukan pekerjaan pada hari minggu dan 

hari-hari yang dipersamakan dengan hari minggu menurut kebiasaan 

setempat untuk pekerjaan yang diperjanjikan.  

Pada umumnya dalam istirahat mingguan pekerja/buruh tidak 

mendapat upah, kecuali apabila diperjanjikan atau dalam peraturan 

perusahaan atau diatur dalam perjanjian ketenagakerjaan.  

Mengenai hari libur resmi, apabila pada waktu istirahat mingguan dan 

hari libur resmi pekerja/buruh disuruh bekerja maka hal ini disebut 

kerja lembur.  

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada 

hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus 

dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan 

lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

( Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ). 

Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan 

pekerjaan pada hari libur resmi maka bagi pekerja/buruh yang pada 

hari libur resmi memperoleh upah kerja lembur. 

 

                                                            
38 Ibid. 
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i. Pekerja Harian Lepas 

Pengertian pekerja harian lepas menurut Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Republik Indonesia Nomor PER-06/MEN/1985 Tahun 1985 Pasal 1 

huruf a adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu 

pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume 

pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja 

secara harian. 

Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pada pokoknya juga menguraikan pengertian pekerja 

harian adalah pekerja dengan penghasilan yang dibayarkan atas dasar 

perhitungan harian, dengan kondisi penghasilan sebulan adalah sama 

dengan 30 kali penghasilan sehari.39 

Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu menyatakan perjanjian kerja harian atau lepas adalah:  

a. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal 

waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, 

dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. 

b. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua 

puluh satu) hari dalam 1 (satu)bulan. 

                                                            
39 NM. Wahyu Kuncoro, S.H., "Hak pesangon bagi Pekerja Harian", 
http://konsultasihukumgratis.blogspot.co.id/2011/01/hak‐pesangon‐bagi‐pekerja‐harian.html, 
diunduh 2 Desember 2016  

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



36 
 

  Universitas Internasional Batam 

c. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih 

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja 

harian lepas berubah menjadi PKWTT. 

Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu tersebut, dijelaskan pula bahwa:  

a. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. 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 

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



37 
 

  Universitas Internasional Batam 

pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan bagi PKWTT. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hubungan kerja pekerja harian lepas dengan pihak 

perusahaan  berupa perjanjian kerja waktu  tertentu (PKWT) yang dapat 

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu(PKWTT). Perubahan bentuk 

hubungan kerja tersebut berpengaruh terhadap status dan hak yang akan 

diterima oleh pekerja harian lepas tersebut.  

 

4. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan Singapura 

a. Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja 

Pengertian tenaga kerja menurut hukum Singapura diatur dalam 

Employment Act yang berbunyi: 

""employee” means a person who has entered into or works under a 
contract of service with an employer and includes a workman, and 
any officer or employee of the Government included in a category, 
class or description of such officers or employees declared by the 
President to be employees for the purposes of this Act or any 
provision thereof, but does not include — 

(a) any seaman; 
(b) any domestic worker; 
(c) subject to subsection (2), any person employed in a 

managerial or an executive position; and 
(d) any person belonging to any other class of persons whom the 

Minister may, from time to time by notification in the Gazette, 
declare not to be employees for the purposes of this Act;"40 
 

                                                            
40 SIngapore, Employment Act (Chapter 91) 2009 
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yang peneliti terjemahkan secara bebas menjadi: 

""Tenaga Kerja" berarti seseorang yang telah masuk atau kerja 

dibawah kontrak dengan seorang pemberi kerja dan termasuk seorang 

pekerja, dan setiap pejabat atau karyawan pemerintahan termasuk 

dalam kategori, kelas atau keterangan atas pejabat atau pekerja 

tersebut dinyatakan oleh presiden untuk menjadi karyawan untuk 

tujuan undang-undang ini atau ketentuan daripadanya, tetapi tidak 

termasuk- 

(a) pelaut apapun 

(b) setiap pekerja rumah tangga 

(c) tunduk pada ayat (2), setiap orang yang dipekerjakan dalam 

posisi eksekutif maupun managemen. 

(d) setiap orang yang berasal dari kelas lain yang ditentukan oleh 

menteri, dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan dalam 

berita, dinyatakan bukan seorang karyawan dengan tujuan  

untuk undang-undang ini." 

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian tenaga kerja berdasarkan 

Employment Act diatas dalam hukum negara Singapura, hubungan kerja 

antara pengusaha dan pekerja diatur oleh sebuah hubungan kontrak. 

Berdasarkan hubungan kontraknya terdapat dua jenis tenaga kerja di negara 

Singapura:41 

 

                                                            
41 Catherine Tay Swee Kian, Know your Employment Rights and Obligation, (Singapore: Marshall 
Cavendish Business, 2002), hlm. 25 
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a) Contract of Service 

"A contract of service is an agreement (oral or written) between 
one person employing another as an employee. For example, it can 
be an apprenticeship contract or in the form of a letter of 
appointment" 
 

Kalimat tersebut peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

"Sebuah kontrak adalah sebuah kesepakatan (lisan maupun tulisan) 

mengenai seseorang mempekerjakan seseorang yang lain sebagai 

pekerja. Sebagai contoh, dapat berupa kontrak magang atau dalam 

bentuk surat penunjukan". 

Unsur seorang pekerja "Contract of Service" yaitu: 

(a) Adanya hubungan antara pengusaha dan pekerja, disini 

pengusaha mempunyai kontrol dan berhak memberikan perintah 

langsung kepada pekerja 

(b) Pekerja menerima pembayaran gaji (salary or wages), atas 

pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan pengusaha 

(c) Ada kemungkinan haknya dilindungi oleh Employment Act, 

karena tidak semua pekerjaan dengan Contract of Service 

dilindungi Employment Act 

(d) Pekerja mempunyai jam waktu kerja yang jelas (working hours), 

uang lembur (overtime pay), cuti liburan (holiday leave), dan 

cuti sakit (sick leave). 
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b) Contract for Service 

"There is no employer-employee relationship in a contract for 

service. Ther person who gives services on a freelance basis for a 

fee does not come within the protection of the Employment Act". 

 

Kalimat tersebut peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

"Dalam sebuah contract for service tidak ada hubungan pengusaha 

dan pekerja. Tenaga kerja yang bekerja sebagai freelance yang 

berdasarkan kesepakatan biaya tidak dilindungi oleh Employment 

Act". 

Unsur seorang tenaga kerja "Contract for Service" yaitu: 

(a) tidak adanya hubungan pengusaha dan pekerja, namun lebih ke 

client dan contractor 

(b) Tidak dilindungi oleh Employment Act 

(c) Manfaat yang diberikan dalam Undang-undang tidak berlaku 

(d) Menerima pembayaran uang setelah menyelesaikan pekerjaan 

(workdone). 

(e) Tidak terikat oleh jam kerja, tidak adanya pembayaran di hari 

tidak bekerja 

(f) Membawa peralatan dan perlengkapan sendiri. 

Secara singkat perbedaan Contract of  service dan contract for service 

adalah:42 

                                                            
42 Ministry of Manpower, "Contract of service", http://www.mom.gov.sg/employment‐
practices/contract‐of‐service, diunduh 29 November 2016 
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"A contract of service is an agreement between an employer and an 
employee. 

In a contract for service, an independent contractor, such as a self-
employed person or vendor, is engaged for a fee to carry out an 
assignment or project". 

Kalimat diatas peneliti terjemahkan secara bebas menjadi: 

"Sebuah contract of service adalah kesepakatan antara pengusaha 
dan pekerja 

Dalam sebuah contract for service, seorang kontraktor 
independen, seperti seorang yang bekerja sendiri ataupun penjaja, 
yang mendapatkan pembayaran atas sebuah pekerjaan". 

Di negara Singapura pembedaan contract of service dan contract for 

service sangatlah penting, hal ini disebabkan karena perlindungan  

yang diberikan undang-undang ketenagakerjaan negara Singapura, 

Employment Act, hanya berlaku untuk pekerja dengan hubungan kerja 

contract of service. Di Singapura, hanya pekerja yang memiliki 

hubungan kerja contract of servicelah yang dapat disebut sebagai 

seorang pekerja.43 

 

b. Ruang Lingkup Ketenagakerjaan 

(a) "Employment Act: who it covers 

All employees under a contract of service with an employer are covered"44 

Kalimat diatas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

"Employment Act: Siapakah yang dilindungi 

                                                            
43 Tay, Catherine Swee Kian, Op. Cit, hlm. 25 
44 Ministry of Manpower, "Employment Act: who it covers", 
http://www.mom.gov.sg/employment‐practices/employment‐act/who‐is‐covered, diunduh 27 
November 2016 
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Semua pekerja yang terikat oleh contract of service dengan pengusaha 

dilindungi oleh Employment Act." 

(b) "Every employee earning less than $2500 per month, including workmen 
(regardless of nationality and their salary level) who are under a contract of 
service with his employer, but the Employment Act does not apply to the 
following:45 

 Anyone employed in managerial, executive or confidential position 
who earns a basic monthly salary of more than $4,500 

 Any seafarer 
 Any domestic worker 
 Anyone employed by a Statutory Board or the Government 
 Any person belonging to any other class of persons whom the minister 

may" 
Kalimat diatas peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Setiap pekerja yang berpenghasilan kurang dari $2500 per bulan, termasuk 

buruh (tanpa melihat kewarganegaraan dan tingkatan gaji) yang berada di 

bawah contract of service dengan pengusaha. Akan tetapi Employment Act 

tidak berlaku bagi: 

 Setiap orang yang bekerja di bidang managemen, eksekutif atau posisi 

rahasia yang berpenghasilan lebih dari $4,500 per bulan 

 Pelaut 

 Pembantu rumah tangga 

 Seseorang yang dipekerjakan dibidang pemerintahan. 

 Setiap orang yang termasuk dalam golongan bukan pekerja menurut 

menteri yang diberitahukan dalam berita dari waktu ke waktu yang 

dinyatakan bukan pekerja menurut Undang-Undang ini. 

 

 
                                                            
45 Tay, Catherine Swee Kian, Op. Cit, hlm. 27 
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c. Pengusaha 

"“employer” means any person who employs another person under a 
contract of service and includes — 

(a) the Government in respect of such categories, classes or 
descriptions of officers or employees of the Government as 
from time to time are declared by the President to be 
employees for the purposes of this Act; 

(b) any statutory authority; 

(c) the duly authorised agent or manager of the employer; and 

(d) the person who owns or is carrying on or for the time being 
responsible for the management of the profession, business, 
trade or work in which the employee is engaged;"46 

Kalimat diatas peneliti terjemahkan secara bebas menjadi: 

Pengusaha berarti setiap orang yang mempekerjakan orang lain 
dibawah contract of service dan termasuk didalamnya — 

(a) Pemerintah sehubungan dengan kategori, kelas atau deskripsi 
dari pejabat atau pegawai pemerintahan dari waktu ke waktu 
dinyatakan oleh presiden sebagai pekerja untuk tujuan 
Undang-Undang ini. 

(b) Otoritas hukum; 

(c) Agen yang berwenang atau pengelola pengusaha; dan 

(d) orang yang memiliki atau dalam sementara waktu bertanggung 
jawab untuk pengelolaan suatu profesi, bisnis, perdagangan 
atau pekerjaan dimana pekerja tersebut terlibat. 

 

d. Hak-Hak Pekerja 

Berikut adalah hak bekerja bagi para pekerja di negara Singapura menurut 

kementerian tenaga kerja Singapura dalam bahasa melayu yang peneliti 

sesuaikan dengan bahasa Indonesia secara bebas:47 

                                                            
46 Singapore, Employment Act Chapter 91 
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(a) Pembayaran Gaji 

Pembayaran gaji dan upah lembur harus dibayarkan sekurang-

kurangnya sebulan sekali. Pembayaran gaji pekerja paling lambat 

dalam masa 7 hari setelah akhir tempo pembayaran gaji, sedangkan 

untuk pembayaran upah lembur paling lambat dalam masa 14 hari 

setelah berakhirnya tempo pembayaran gaji terakhir. contohnya untuk 

masa kerja pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2015, 

maka pembayaran gaji pekerja tersebut dilakukan paling lambat pada 

tanggal 7 Februari 2015 dan pembayaran upah lembur paling lambat 

14 Februari 2015. 

(b) Waktu Kerja 

Waktu bekerja sesuai dengan kontrak kerja tidak boleh melebihi 44 

jam seminggu (didalamnya tidak termasuk waktu istirahat dan waktu 

kerja lembur). Semua pekerjaan yang dilakukan melebihi masa kerja 

yang diperjanjikan dalam kontrak dianggap sebagai kerja lembur.  

Contohnya: waktu bekerja pada pukul 09.00 pagi hingga pukul 06.00 

sore, dengan waktu istirahat makan 1 jam maka pada hari tersebut 

masa kerjanya adalah 8 jam. sehingga dalam seminggu pekerja 

tersebut seharunya hanya bekerja 5,5 hari dalam seminggu, dan 

apabila melebihi masa teresebut dihitung sebagai upah lembur. 

Ketentuan lainnya mengenai waktu kerja yaitu pekerja tidak 

                                                                                                                                                                   
47 Ministry of Manpower, "Guide on employment laws for employees", 
http://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/employment‐practices/workright/guide‐on‐
employment‐laws‐for‐employees.pdf#page=22, diunduh  1 Desember 2016 
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diperbolehkan bekerja melebihi 12 jam sehari dan jumlah waktu 

lembut tidak boleh melebihi 72 jam sebulan. 

(c) Hari Rehat 

Pekerja berhak menerima sekurang-kurangnya satu hari istirahat 

tanpa gaji pada hari minggu. Dan apabila pengusaha menginginkan 

pekerja bekerja pada hari tersebut pengusaha wajib membayarkan 

upah sebesar upah satu hari kerja untuk pekerjaan yang memerlukan 

waktu kurang/setengah hari, dan membayar upah sebesar upah dua 

hari untuk pekerjaan yang memerlukan waktu pengerjaan 1 lebih dari 

setengah hari. Namun apabila pekerjaan pada hari minggu atas dasar 

keinginan pekerja maka pekerja berhak atas gaji sebesar gaji setengah 

hari untuk pekerjaan yang dilakukan kurang/setengah hari saja, dan 

upah sebesar upah satu hari apabila pekerjaan dilakukan lebih dari 

setengah hari. Ketentuan tersebut hanya berlaku khusus kepada gaji 

bulanan yang tidak melebihi $4500 bagi pekerja  dan yang memiliki 

upah tidak melebihi $2500 bagi pekerja yang tidak memiliki jabatan 

profesional, pengurus atau eksekutif. 

(d) Cuti Umum, Cuti Sakit dan Cuti Tahunan 

 Pekerja berhak atas 11 hari cuti umum yang dibayarkan setiap 

tahun. cuti umum adalah hari libur pada Tahun Baru, Tahun 

Baru Imlek (dua hari), Good Friday, Hari Buruh, Hari Vesak, 

Hari Kebangsaan, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, Deepavali 

dan Hari natal. Apabila pekerja bekerja pada hari tersebut maka 
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pekerja berhak atas tambahan gaji satu hari atau digantikan 

dengan libur satu hari. 

 Pekerja berhak atas cuti sakit yang tetap mendapatkan upah 

dengan ketentuan telah bekerja sekurang-kurangnya tiga bulan, 

mendapatkan surat dokter dari dokter yang telah diluluskan oleh 

perusahaan dan pemerintah, dan memberitahu atasan mengenai 

cuti sakit yang akan pekerja ajukan dalam masa 48 jam. 

 Pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan bergaji apabila telah 

bekerja sekurang-kurangnya 3 bulan. Pekerja berhak atas cuti 

selama 7 hari apabila telah bekerja selama 1 tahun, 8 hari 

apabila telah bekerja selama 2 tahun, 9 hari apabila telah bekerja 

selama 3 tahun dan seterusnya hingga 14 hari untuk pekerja 

yang bekerja 8 tahun atau lebih. 

(e) Memberikan kontribusi dalam Central Provident Fund (CPF) 

"The Central Provident Fund (CPF) is a comprehensive social 
security system that enables working Singapore Citizens and 
Permanent Residents to set aside funds for retirement. It also 
addresses healthcare, home ownership, family protection and 
asset enhancement."48 

  
Kalimat diatas penulis terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Central Provident Fund (CPF) adalah sistem jaminan sosial 

yang komprehensif yang memungkinkan warga negara 

Singapura yang bekerja dan penduduk tetap Singapura untuk 

                                                            
48 Central Provident Fund Board, "CPF Overview", 
https://www.cpf.gov.sg/Members/AboutUs/about‐us‐info/cpf‐overview, diunduh 26 Desember 
2016 
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menyisihkan dana untuk keperluan pensiun. Dimana juga 

digunakan untuk keperluan kesehatan, kepemilikan rumah, 

perlindungan keluarga dan pengembangan aset. 

CPF adalah tabungan jaminan sosial yang wajib diikuti oleh 

pengusaha dan pekerja berkewarganegaraan Singapura atau 

penduduk tetap Singapura (SPR) yang memperoleh pendapatan lebih 

dari $50 per bulan. Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya 

dalam CPF walaupun pekerjanya merupakan pekerja sambilan atau 

kontrak atau sedang magang. Namun dalam suatu ketentuan 

menyebutkan bahwa CPF tidak perlu dibayarkan apabila diberikan 

kepada pelajar yang bekerja pada hari libur sekolah, Mahasiswa yang 

bekerja dibawah program-program pelatihan yang diakui oleh 

beberapa universitas di Singapura seperti National University of 

Singapore, Nanyang Technological University, Singapore 

Management University, Singapore Institute of Technology, 

Singapore University of Technology and Design, Nanyang 

Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Republic Polytechnic, Singapore 

Polytechnic, Temasek Polytechnic atau Institute of Technical 

Education, dan kepada pekerja yang bekerja di luar negeri. CPF 

sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan 

dan kesehatan pesertanya. 
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(f) Mendapatkan Key Employment Terms (KETs) 

Untuk pekerja baru yang mendapatkan perlindungan dari 

Employment Act dan mulai bekerja setelah 1 april 2016, wajib 

mendapatkan KETs tertulis dari pengusaha paling lambat dalam masa 

14 hari kalender.  KETs merupakan sebuah formulir berisi keterangan 

perusahaan, pekerja, pekerjaan, masa bekerja, masa perjanjian, upah, 

upah lembur, cuti, manfaat kesehatan hingga masa pemberitahuan 

yang dimana berguna untuk para pihak baik pengusaha maupun 

pekerja dalam memastikan kepentingan yang akan didapatkan 

masing-masing pihak, mengembangkan kepercayaan antara pekerja 

dan pengusaha, hingga menfasilitasi solusi terhadap sengketa 

ketenagakerjaan.49 

(g) Mendapatkan Slip Gaji 

Pekerja yang berada diawah perlindungan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Singapura / Employment Act berhak mendapatkan 

slip gaji yang rinci daripada pengusaha yang dimana diberikan 

sekurang-kurangnya sebulan sekali atau diberikan bersama-sama 

dengan pembayaran gaji atau apabila dalam hal pemutusan hubungan 

kerja(PHK) diberikan bersama-sama dengan gaji yang tertunggak. 

 

 

 
                                                            
49 Ministry of Manpower, "Workright do it right toolkit", 
http://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/employment‐
practices/workright/workright‐do‐it‐right‐toolkit.pdf?la=en, diunduh 1 Desember 2016 
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e. Pekerja Harian Lepas 

Hukum ketenagakerjaan Singapura / Employment Act Chapter 91 

membagi tenaga kerja hanya berdasarkan kontrak kerjanya, yaitu contract of 

service atau contract for service. Maka dapat dikatakan hukum 

ketenagakerjaan Singapura tidak membagi spesifik atas pekerja harian lepas 

sebagai pekerja yang menerima upah atau gaji berdasarkan kehadirannya, 

melainkan pekerja harian lepas disamakan dengan pekerja biasa yang 

memiliki kontrak kerja dengan pembayaran gaji berdasarkan kehadiran.  

Tetapi meskipun memiliki kesetaraan status dengan pekerja biasa dan 

memiliki hak yang sama dengan pekerja biasa yang memiliki hubungan 

kerja contract of service, jika di Indonesia pekerja harian lepas hanya 

dibatasi untuk bekerja 21 hari dalam sebulan maka di Singapura terdapat 

pekerja harian lepas yang hanya diperbolehkan untuk bekerja selama 35 jam 

dalam seminggu. Pekerja harian lepas tersebut di Singapura disebut sebagai 

pekerja paruh waktu. Disini dapat dilihat adanya persamaan dalam 

pembatasan waktu kerja antara pekerja harian lepas indonesia dan pekerja 

harian lepas Singapura. Dan karena terdapat pembatasan waktu tersebut 

pekerja harian lepas di Singapura pun juga mendapatkan pembatasan hak 

sama layaknya pekerja harian lepas di Indonesia yang tidak mendapatkan 

hak penuh sebagai seorang pekerja. 

"A part-time employee is one who is under a contract of service to 

work less than 35 hours a week. 
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Part-time employees are covered by the Employment Act (except for 

those who are managers, executives, domestic workers or seamen)."50 

Kalimat diatas Peneliti terjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Seorang pekerja paruh waktu adalah pekerja dibawah contract of 

service yang bekerja dengan masa kerja kurang dari 35 jam seminggu  

Pekerja paruh waktu dilindungi oleh Employment Act (kecuali untuk 

para manager, executif, pekerja rumah tangga atau pelaut) 

Ciri lain yang membedakan kontrak kerja pekerja biasa dengan 

kontrak kerja (contract of service) pekerja harian lepas di Singapura yaitu 

kontrak kerja pekerja harian lepas di Singapura harus tercantum secara rinci 

tarif/gaji dasar perjam, gaji kotor perjam (terif dasar ditambah tunjangan, 

jumlah jam kerja per hari atau per minggu dan jumlah hari kerja per minggu 

atau per bulan.51 

Pada dasarnya pekerja harian lepas di Singapura memiliki hak yang 

sama dengan pekerja biasa. Namun memiliki perbedaan atas perhitungan 

hak yang akan diperoleh, yang dimana perhitungan tersebut meliputi 

perhitungan upah lembur, hari libur, dan cuti-cuti sebagaimana yang 

didapatkan oleh pekerja biasa. 

 

                                                            
50 Ministry of Manpower, "Part‐time employment", http://www.mom.gov.sg/employment‐
practices/part‐time‐employment/who‐is‐a‐part‐time‐worker, diunduh 1 Desember 2016 
51 Ibid. 
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(1) Perhitungan upah lembur 

Bagi pekerja harian lepas pembayaran upah lembur akan didapatkan 

pekerja tersebut apabila pekerja tersebut bekerja melebihi jam kerja 

pekerja biasa. Maka apabila pekerja tersebut masih bekerja dalam 

jangka waktu pekerja biasa maka pembayaran upahnya hanya 

berdasarkan kesepakatan awal pada contract of service. Contohnya 

adalah apabila seorang pekerja harian lepas yang memiliki jam kerja 4 

jam sehari dan disaat yang sama pekerja biasa memiliki jam kerja 8 

jam sehari, dimana upah perjam pekerja harian lepas tersebut adalah 

$5 (lima dollar), jika pekerja harian lepas tersebut bekerja selama 9 

jam sehari maka perhitungan upahnya adalah 8 jam dikalikan upah 

perjam ditambah dengan upah lembur selama 1 jam dikalikan 1,5  kali 

upah perjam yang di perjanjikan. 

(2) Perhitungan hari cuti 

Di Singapura sebagai pekerja harian lepas, sesorang berhak 

mendapatkan 1 hari istirahat perminggu jika waktu bekerjanya 

sekurang-kurangnya 5 hari dalam seminggu. Dan jika pekerja harian 

lepas tersebut bekerja pada hari istirahat, maka pembayaran upahnya 

didasarkan atas apabila pekerjaan tersebut dilakukan atas kehendak 

pengusaha atau keinginan pekerja. 
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B. Kajian Yuridis 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan acuan yang menunjukkan 

bahwa adanya tindakan perlindungan hukum dari Negara Indonesia kepada 

tenaga kerjanya. Hal ini 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.” 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pada 

pembahasan perlindungan hukum pekerja harian lepas menunjukkan dasar-

dasar dalam pembuatan suatu perjanjian kerja yang disebutkan dalam pasal 

1320, yang berbunyi:” Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 

empat syarat;1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan 

untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu 

sebab yang tidak terlarang”. 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

merupakan bukti perwujudan perlindungan hukum Negara Indonesia kepada 

tenaga kerjanya. Mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja harian 

lepas tercantum dalam beberapa pasal berikut: 
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a. Pasal 1  

(2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

(3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

(14) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 

hak, dan kewajiban para pihak. 

(15) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 

(30) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. 

b. Pasal 51 ayat (1) 

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 
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c. Pasal 52 ayat (1) 

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:  

a) kesepakatan kedua belah pihak;  

b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  

c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan  

d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Pasal 59 ayat (1) 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:  

a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  

b) pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;  

c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau  

d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 

atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu 

tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya 
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boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun. 

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan 

perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) 

kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

e. Pasal 60  

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa 

percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. 

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang 

berlaku. 

f. Pasal 79  

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh. 

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi:  

a) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk jam kerja;  
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b) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu;  

c) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) 

bulan secara terus menerus; dan  

d) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 

dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 

(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) 

tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan 

ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat 

tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku 

untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.Perjanjian kerja 

waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat 

diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun. 

g. Pasal 82 

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 

(satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu 

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan atau bidan. 
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(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan 

berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai 

dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 

h. Pasal 85 

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 

i. Pasal 88 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a) upah minimum;  

b) upah kerja lembur;  

c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  

d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya;  

e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  

f) bentuk dan cara pembayaran upah;  

g) denda dan potongan upah;  

h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
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i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  

j) upah untuk pembayaran pesangon; dan  

k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

j. Pasal 90 ayat (1) 

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

k. Pasal 99 

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh 

jaminan sosial tenaga kerja. 

l. Pasaal 157  

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar 

perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 

30 kali penghasilan sehari. 

 

4. 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) 

Ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang didalamnya 

mencakup perjanjian pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-
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100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (KEPMEN No. 100 Tahun 2004) dalam pasal-pasal 

sebagai berikut: 

a. Pasal 1  

(1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT 

adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja 

tertentu.  

(2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut 

PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap 

b. Pasal 10 

(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal 

waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, 

dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.  

(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua 

puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.  

(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih 

selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja 

harian lepas berubah menjadi PKWTT. 
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c. Pasal 15 

(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. 
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5. Singapore Employment Act 1968 (Chapter 91) 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara Singapura kepada 

warganya dalam bidang ketenagakerjaan adalah pembentukan Singapore 

Employment Act 1968 ini. Dimana ketentuan terkait perlindungan hukum 

pekerja harian lepas dalam Singapore Employment Act 1968 tercantum dalam 

pasal-pasal berikut: 

 Tabel 2.1 

Pengaturan Perlindungan Hukum Pekerja Pada Singapore Employment Act 
1968 

Singapore Employment Act 1968 

""employee” means a person 
who has entered into or works 
under a contract of service 
with an employer and includes 
a workman, and any officer or 
employee of the Government 
included in a category, class or 
description of such officers or 
employees declared by the 
President to be employees for 
the purposes of this Act or any 
provision thereof, but does not 
include — 

(a) any seaman; 
(b) any domestic worker; 
(c) subject to subsection (2), 

any person employed in a 
managerial or an 
executive position; and 
any person belonging to 
any other class of 
persons whom the 
Minister may, from time 
to time by notification in 
the Gazette, declare not 
to be employees for the 

""Tenaga Kerja" berarti seseorang 
yang telah masuk atau kerja 
dibawah kontrak dengan seorang 
pemberi kerja dan termasuk seorang 
pekerja, dan setiap pejabat atau 
karyawan pemerintahan termasuk 
dalam kategori, kelas atau 
keterangan atas pejabat atau pekerja 
tersebut dinyatakan oleh presiden 
untuk menjadi karyawan untuk 
tujuan undang-undang ini atau 
ketentuan daripadanya, tetapi tidak 
termasuk- 
(a) pelaut apapun 
(b) setiap pekerja rumah tangga 
(c) tunduk pada ayat (2), setiap 

orang yang dipekerjakan dalam 
posisi eksekutif maupun 
managemen. 

(d) setiap orang yang berasal dari 
kelas lain yang ditentukan oleh 
menteri, dari waktu ke waktu 
dengan pemberitahuan dalam 
berita, dinyatakan bukan 
seorang karyawan dengan 
tujuan  untuk undang-undang 
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purposes of this Act;" ini." 
 

“contract of service” means 
any agreement, whether in 
writing or oral, express or 
implied, whereby one person 
agrees to employ another as an 
employee and that other agrees 
to serve his employer as an 
employee and includes an 
apprenticeship contract or 
agreement; 

"contract  of service" berarti 
perjanjian apapun, baik secara tertulis 
atau lisan, tersurat maupun tersirat, 
dimana satu orang setuju untuk 
mempekerjakan yang lain sebagai 
karyawan dan yang lain itu setuju 
untuk melayani pemberi kerjanya 
sebagai seorang karyawan dan 
termasuk kontrak magang atau 
perjanjian. 

“salary” means all 
remuneration including 
allowances payable to an 
employee in respect of work 
done under his contract of 
service, but does not include — 

 
(a) the value of any house 

accommodation, supply 
of electricity, water, 
medical attendance, or 
other amenity, or of any 
service excluded by 
general or special order 
of the Minister published 
in the Gazette; 

(b) any contribution paid by 
the employer on his own 
account to any pension 
fund or provident fund; 

(c) any travelling allowance 
or the value of any 
travelling concession; 

(d) any sum paid to the 
employee to reimburse 
him for special expenses 
incurred by him in the 
course of his 
employment; 

(e) any gratuity payable on 
discharge or retirement; 
and 

Upah berarti semua pembayaran 
imbalan termasuk pembayaran 
tunjangan kepada pekerja sehubungan 
dengan pekerjaan yang telah 
dilaksanakan berdasarkan contract of 
service, tetapi tidak termasuk 
didalamnya — 
 

(a) Nilai berbagai akomodasi 
rumah, pasokan listrik, air, 
kehadiran medis, atau 
kemudahan lainnya, atau 
layanan lain yang 
dikecualikan oleh menteri 
didalam berita terkait 
ketertiban umum maupun 
khusus; 

(b) Setiap kontribusi yang telah 
dibayar pengusaha dengan 
rekening pribadinya untuk 
setiap dana pensiun atau dana 
hari tua; 

(c) Setiap tunjangan perjalanan 
atau nilai dari setiap izin 
perjalanan; 

(d) setiap pembayaran kepada 
pekerja atas uang yang telah 
dikeluarkan pekerja dalam 
menjalankan pekerjaannya;  

(e) setiap pembayaran ketika 
ketidakhadiran atau pensiun; 

(f) setiap manfaat penghematan 
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(f) any retrenchment benefit 
payable on retrenchment;

 

yang dibayarkan; 
 

 No salary period shall exceed 
one month. 

Tidak ada Periode gaji yang melebihi 
1 bulan 

 In the absence of a salary 
period so fixed, the salary period 
shall be deemed to be one month.

 

Dengan tidak adanya periode gaji 
yang tetap, periode gaji akan 
dianggap menjadi satu bulan 

 

"Salary earned by an employee 
under a contract of service, 
other than additional payments 
for overtime work, shall be paid 
before the expiry of the 7th day 
after the last day of the salary 
period in respect of which the 
salary is payable." 

Upah yang dihasilkan oleh seorang 
pekerja dibawah contract of service, 
selain pembayaran tunjangan atas 
kerja lembur, harus dibayarkan 
sebelum berakhirnya hari ketujuh 
setelah hari terakhir periode gaji 
dalam hal gaji dapat dibayarkan. 

"Additional payments for 
overtime work shall be paid not 
later than 14 days after the last 
day of the salary period during 
which the overtime work was 
performed." 
 

Pembayaran tunjangan kerja lembur 
harus dibayarkan tidak lebih lama 
dari 14 hari setelah berakhirnya hari 
terakhir periode gaji saat pekerjaan 
lembur tersebut dikerjakan. 

 

Sumber: Singapore Employment Act 1968 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki 

hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas 

dan hak-hak lainnya. Sehingga pada dasarnya setiap manusia memiliki hak 

untuk dilindungi dalam segala aspek kehidupan. Dalam sebuah negara, hukum 
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merupakan sarana untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Dengan begitu, 

pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. 

Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.52 

Menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan 

arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum 

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai 

subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.53 

Maka perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk 

tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek 

hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan 

hukum positif di Indonesia.54 

Dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan hukum terhadap pekerja 

dilakukan agar hak-hak pekerja tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat 

dalam hubungan kerja terdapat kedudukan para pihak yang tidak sejajar. Di 

mana pekerja berada pada posisi yang lemah baik dalam segi ekonomi maupun 

                                                            
52 Any Suryani H., "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta 
Keluarganya Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional 
Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya," Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke‐46 
No.2 (April‐Juni 2016), hlm. 261. 
53 IDtesis, "Perlindungan Hukum", http://tesishukum.com/pengertian‐perlindungan‐hukum‐
menurut‐para‐ahli/, diunduh 3 Desember 2016. 
54 Soeroso, Penghantar Ilmu Hukum, Cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 49. 
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sosial, sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi 

pelanggaran atas hak-hak mereka.  

Memberikan perlindungan hukum bagi pekerja juga merupakan tujuan 

dari hukum ketenagakerjaan, seperti dikatakan oleh senjun H. manulang, 

bahwa tujuan hukum perburuhan itu adalah untuk mencapai atau melaksanakan 

keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja 

terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha.55 

Maka menurut Zainal Asikin, perlindungan hukum dari kekuasaan 

majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang 

perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam 

perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena 

keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara 

sosiologis dan filosofis.56 

 

2. Teori Keadilan Hukum 

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang 

beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan 

penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk 

                                                            
55 Leonardo Imanuel Terok, "Kajian Hukum Atas Hak Pekerja Kontrak Yang Dikenai Pemutusan 
Hubungan Kerja (Phk) Dalam Masa Kontrak", (Skripsi Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 
2015), hlm. 93 
56 Zainal Asikin, Dasar‐Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 35. 
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menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya 

agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.57 

Menurut filsafat umum Aristoteles keadilan adalah inti dari hukum, 

karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. 

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan 

tetapi bukan persamarataan. Disini Aristoteles membedakan hak 

persamaannya sesuai dengan hak proporsional dimana kesamaan proporsional 

ialah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan 

dan prestasi yang telah dilakukanya.58 

John Rawls dalam bukunya a theory of justice Menjelaskan teori 

keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair 

equality of opportunity. The difference principle menegaskan tentang 

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat bagi 

mereka yang paling kurang beruntung, mengingat perbedaan sosial-ekonomis 

dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidakadilan kepada seseorang untuk 

mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara 

itu the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka 

yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek 

                                                            
57 Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik", (Bahan pada 
Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai 
HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009) 
58 Ugun Guntari, "Teori Keadilan Hukum Dalam Persperktif Hukum", http://ugun‐
guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori‐keadilan‐dalam‐perspektif‐hukum.html, diunduh 3 
Desember 2016 

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



67 
 

  Universitas Internasional Batam 

kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, mereka yang harus diberikan 

perlindungan khusus.59 

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang 

sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang 

paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi 

masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling 

tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, 

kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. 

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, 

kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.60 

Dari teori-teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa teori 

perlindungan hukum dan teori keadilan memiliki pengaruh terhadap hubungan 

ketenagakerjaan. Dimana kedua teori tersebut menitikberatkan akan 

perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai golongan yang lemah jika 

dibandingkan dengan pengusaha, yang harus ditegakkan berdasarkan prestasi 

yang telah dicapai oleh pekerja. 

 

                                                            
59 Rahman Amin, "Falsafah Keadilan, Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum", 
http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/hukum‐pidana.html, diunduh 4 Desember 2016 
60 Ibid. 
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