
BAB II 

    TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Hukum Sistem 

Ketenagakerjaan di Indonesia 

Perlindungan Hukum Pidana 

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat pasal 1 ayat (3) yang berisi : 

 “Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara 
Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi 
seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan 
hukum”. 

Berdasarkan isi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 

empat tersebut diatas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat 

perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak 

hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main 

hakim sendiri (eigen reichting) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum 

dapat tercapai.  

 Sudah lajim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu 

hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Melahirkan hak dan 

kewajiban satu satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga 

negaranya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun dan bunker.12 Beberapa unsur kata Perlindungan : 

12 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Amani, hal. 224.  
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1. Melindungi : Menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, 

memelihara, merawat, menyelamatkan 

2. Perlindungan : proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) 

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung) 

3. Pelindung : orang yang melindungi, alat untuk melindungi  

4. Terlindung : tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan  

5. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan 

6. Memperlindungi : Menjadikan atau menyebabkan berlindung 

7. Melindungkan : Membuat diri terlindungi 

 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum 

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki 

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk 

sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat 

mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka 

sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum 

(rectshandeling) dan hubungan hukum (rectsbetrekkingen) (Soeroso, 2006: 49).  

Perbuatan hukum (rectshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan hak 

dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari 
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perbuatan hukum sepihak seperti perbuatan surat wasiat atau hibah, danperbuatan 

hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.13 

Hubungan hukum (rectsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara 

dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu 

dengan individu, antara individu antara masyarakat atau antara masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lain. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak 

dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai 

hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau 

berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang 

mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan 

hukum. 

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau 

konsep Rule of Law  karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari 

keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kak asasi manusia, 

konsep  Negara hukum (rule of law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Hukum 

menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara 

menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 

1. Demi kepastian hukum 

2. Tuntutan perlakuan yang sama 

3. Legitimasi demokrasi 

4. Tuntutan akal budi14  

13 http:/artasite.blogspot.com/2010/10/Perbuatan-Hukum-html diakses pada tanggal 16 
Juni 2019, pukul 11:14 WIB  
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Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip Negara 

hukum, yaitu : 

1. Perlindungan hukum yang preventif 

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife. 

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan 

pemerintahaan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak.15 

Pembatasan kebebasan demi kepentingan umum seperti yang dimuat 

dalam deklarasi hak-hak manusia dan warga Negara yang dirumuskan Majelis 

Nasional Prancis dinyatakan semua orang terlahir dengan bebas serta sama dalam 

hak-haknya. Perbedaan-perbedaan sosial hanya dapat berdasarkan pada pelayanan 

umum. Undang-undang hanya mempunyai hak untuk melarang tindakan-tindakan 

yang merugikan masyarakat.  Tidak ada sesuatupun dapat melarang bila tidak 

dinyatakan oleh undang-undang, dan tidak seorangpun dihalang-halangi untuk 

melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh undang-undang. Hal ini menunjukan 

bahwa kebebasan seseorang terpaut dengan kebebasan dan kepentingan orang 

14  http://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses pada tanggal 11 Juli 2019, 
pukul 09:13 WIB 

15  Phillipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Sebuah Studi Tentang 
Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya : Bina Ilmu, hal. 18 
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lain. Maksudnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pembatasan 

terhadap kebebasan itu selalu menggunakan kriteria kepentingan umum.16 

2. Perlindungan hukum yang represif  

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Bentuk perlindungan hukum bertumpu dan bersumber pada 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan 

pada prinsip negara hukum. Hal ini berdasar sejarah dari Barat, yang 

menjadi momentum lahirnya konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap HAM diarahkan untuk pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip lainnya 

adalah status negara sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum 

harus melihat selalu tentang hak-hak asasi manusia. 

 Secara umum pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan., 

terutama tentang pekerja yang melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak. 

Keresahan dari masyarakat itu timbul karena dalam kenyataannya terdapat 

perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima oleh pekerja dengan 

sistem kontrak jika dibandingkan dengan pekerja tetap. 

Pemerintah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mempunyai 

tugas: 

1. Perencanaan tenaga kerja 

2. Perlusasan kesempatan kerja 

16 Bhader Johan Nasution, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi 
Pekerja, Bandung : Mandar Maju, hal. 26 
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3. Pembinaan 

4. Pengawasan 

Tugas pemerintah ini kiranya sesuai dengan fungsinya seperti yang 

tercantum pada pasal 102 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 

yaitu : 

- Menetapkan kebijakan 

- Memberikan pelayanan 

- Melaksanakan pengawasan 

- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan17 

 Pada kenyataannya sekarang ini di tengah adanya keresahaan dari 

masyarakat tersebut, justru banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

kecenderungan untuk memakai para pekerja dengan sistem kontrak tersebut, dan 

pada umumnya dilakukan melalui pihak ketiga atau dikenal dengan istilah 

perusahaan penyedia tenaga kerja. 

 Menurut Soepomo dalam Asikin yang dikutip oleh Abdul Hakim, 

perlindungan tenaga kerja dapat dibagi menjadi tiga macam yakni :  

1. Perlindungan Ekonomis  

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, 

termasuk apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja diluar 

kehendaknya. 

2. Perlindungan Sosial 

17  Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 
20  
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Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, 

kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi.  

3. Perlindungan Teknis 

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan 

kerja. 

 Perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertujuan untuk 

menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan 

pengusaha tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada 

pihak yang lemah. Oleh karena itu pengusaha yang secara sosio-ekonomi 

memiliki kedudukan yang kuat wajib membantu melaksanakan ketentuan 

perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Norma perlindungan kerja ialah standar dan ketentuan tertentu yang harus 

dijadikan pedoman atau pegangan pokok, sedang pembinaan norma-norma 

perlindungan kerja ialah pembentukan penerapan dan pengawasan bagi 

perlindungan tersebut.18 

 Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berbunyi : 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 

18 G. Kartasapoetra, 1986, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, 
Jakarta : Bina Aksara, hal. 130  
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b). Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 

lama dan paling lama 3 tahun 

c). Pekerjaan yang bersifat musiman  

d). Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan19 

 

2.1.1 Tinjauan Pustaka Mengenai Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

diri sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu 

Negara dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga 

kerja. 

Sedangkan menurut DR. Payaman Simanjuntak 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.20 

19 http:tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli, diakses pada 
tanggal 10 Juli 2019, pukul 22.20 WIB 

20  Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal 
Pendidikan Dan Kebudayaan Vol 17 no 6, hal. 708 
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Jadi yang dimaksud tenaga kerja yaitu 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 untuk kebutuhan sehari-hari.  

Klasifikasi Tenaga Kerja 

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar 

yang ditentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan 

ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan yaitu : 

- Berdasarkan penduduknya  

1) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 

dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan 

kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang 

dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 

antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.  

2) Bukan Tenaga Kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu 

dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003, 

mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusia 

dibawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun. Contoh : para 

pensiunan, lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 
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- Berdasarkan batas kerja 

1) Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 

sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi 

sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari 

pekerjaan. 

2) Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun 

keatas yang kegiiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan sebagainya. Contoh : anak sekolah, mahasiswa, para 

ibu rumah tangga, orang cacat dan para pegangguran sukarela. 

 2.1.2 Pengaturan Tentang Perjanjian Kerja 

 Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 

yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya yaitu 

majikan untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah (Pasal 1601 

a BW/KUHPerdata).21 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1 point ke 14 memberikan pengertian Perjanjian Kerja adalah suatu 

perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 

1313 KUHP batasan pengertian Perjanjian Kerja adalah suatu perbuatan 

21  Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta 
: PT Rineka Cipta, hal. 63.  
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dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk 

melakukan suatu hal.  

 Hubungan buruh dan pengusaha tidak juga terdapat pada perjanjian 

pekerjaan yang ditujukan kepada hasil pekerjaan. Bedanya perjanjian 

pemborongan pekerjaan dengan perjanjian melakukan pekerjaan tertentu 

ialah bahwa perjanjian melakukan pekerjaan ini tidak melihat hasil yang 

dicapai. Jika orang yang berobat tidak menjadi sembuh bahkan akhirnya 

meninggal dunia, maka dokter itu telah memenuhi kewajibannya menurut 

perjanjian. 

 Pengertian Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tidak menyebutkan bentuk 

Perjanjian Kerja itu lisan atau tulisan, demikian juga mengenai jangka 

waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 

 Berdasarkan pengertian Perjanjian Kerja di atas dapat ditarik 

beberapa unsur yaitu : 

1) Adanya unsur pekerjaan (work) 

Dalam suatu Perjanjian Kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan 

(objek perjanjian). Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu 

sangat pribadi karena bersangkutan dengan 

keterampilan/keahliannya. Maka menurut hukum jika pekerja 

meninggal dunia, perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. 

2) Adanya unsur perintah 
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Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh 

pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada 

perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang telah 

diperjanjikan. 

3) Adanya waktu tertentu 

Dalam melakukan pekerjaan haruslah dilakukan sesuai dengan waktu 

yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja atau peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya tidak 

boleh sekehendak hati dari majikan atau dilakukan seumur hidup. 

4) Waktu Kerja 

Waktu kerja dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 

2003 telah diatur mengenai waktu kerja yaitu setiap pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja itu dibagi menjadi 

2 yaitu : 

- Waktu kerja 6 hari kerja dalam satu minggu ialah satu harinya 7 

jam dan dalam satu minggu 40 jam. 

- Waktu kerja untuk 5 hari dalam 1 minggu ialah dalam satu 

harinya 8 jam dan 40 jam dalam 1 minggu.22 

5) Adanya upah  

Upah memegang peranan penting dalam hubungan Perjanjian Kerja. 

Bahkan dapat dikatakan tujuan utama seorang pekerja bekerja pada 

pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehungga jika tidak ada 

22 Rukiyah L, dan Darda Syahrizal, 2013, Undang-undang Ketenagakerjaan dan 
Aplikasinya, Jakarta Timur : Dunia Cerdas, hal.187 
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unsur upah maka suatu hubungan tersebut bukanlah merupakan 

hubungan kerja. 

  Upah merupakan prestasi atas imbalan jasa/pekerjaan yang 

diberikan oleh buruh kepada pengusaha dalam pasal 50 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa : 

“Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan pekerja”. 

Selanjutnya dalam Pasal 51 dinyatakan bahwa : 

1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan 

2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis menjamin kepastian hak dan 

kewajiban para pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat 

membantu proses pembuktian. 

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat 

keterangan : 

a) Nama, alamat perusahaan serta jenis usaha 

b) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja 

c) Jabatan atau jenis pekerjaan 

d) Tempat pekerjaan 

e) Besarnya upah dan cara pembayarannya 
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f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 

dan pekerja 

g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

h) Tempat dan tanggal perjanjian dibuat 

i) Tandatangan para pihak dalam Perjanjian Kerja 

Selain hal-hal diatas terdapat juga hal lainnya yang perlu 

diatur dalam suatu perjanjian kerja yaitu : 

a) Macam pekerjaan 

b) Cara-cara pelaksanaannya 

c) Waktu atau jam kerja 

d) Tempat kerja 

e) Besarnya imbalan kerja, macam-macamnya serta cara 

pembayarannya 

f) Fasilitas-fasilitas yang disediakan majikan/perusahaan bagi 

pekerja/buruh/pegawai 

g) Biaya kesehatan/pengobatan bagi buruh 

h) Tunjangan-tunjangan tertentu 

i) Perihal cuti 

j) Perihal izin meninggalkan pekerjaan 

k) Perihal hari libur 

l) Perihal jaminan hidup dan masa depan pekerja 

m) Perihal pakaian pekerja 

n) Perihal jaminan perlindungan pekerja 

o) Perihal penyelesaian masalah-masalah pekerja 
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p) Perihal pesangon dan uang jasa 

q) Berbagai masalah yang dianggap perlu 

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : 

a) Hak dan kewajiban pengusaha 

b) Syarat kerja 

c) Tata tertib perusahaan 

d) Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan23 

6) Cuti  

a) Cuti Besar dan Tahunan 

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh. 

b) Cuti Melahirkan 

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. Pekerja/buruh perempuan yang 

mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu 

setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter 

kandungan atau bidan.  

 

c) Kesempatan Menyusukan Anak 

23Ibid, hlm 68  
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Bagi tenaga kerja wanita yang masih menyusukan anak, harus 

diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anak dan 

dimungkinkan mengadakan tempat penitipan anak. 

 

d) Cuti Haji 

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 

kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang 

diwajibkan oleh agamanya. Menyediakan tempat untuk 

melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

perusahaan. 

e) Cuti Haid 

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid meraakan sakit 

dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada 

hari pertama dan kedua pada waktu haid. 24 

Jangka waktu Perjanjian Kerja dapat dibuat untuk jangka waktu 

tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya 

(PKWT) dan tidak tertentu (PKWTT) bagi hubungan kerja yang tidak 

dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesai pekerjaan tertentu. 

Kewajiban pihak pekerja dalam suatu perjanjian umumnya disebut 

prestasi. Dalam hal prestasi ini Soebekti menulis : “suatu pihak yang 

memperoleh hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban yang 

merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu 

24 Rachmat Trijono, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Papas Sinar 
Sinarti, hal.63 
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pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh yang 

dianggap sebagai kebalikannya dan sebaliknya apa yang menjadi hak 

pengusaha akan menjadi kewajiban pekerja”. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja 

yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk wktu tertentu maupun 

waktu yang tidak tertentu. 

Menurut Prof. Imam Soepomo, S.H. dalam bukunya “Pengantar Hukum 

Perburuhan” ; Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, yang 

terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan, dimana 

buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima 

upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh 

dengan membayar upah. 

Seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan pihak 

perusahaan/majikan, ia mengikatkan dirinya untuk menerima upah. Ia mengetahui 

bahwa untuk memperoleh haknya itu, iapun harus memberikan sesuatu kepada 

pihak majikan yaitu berupa pengerahan jasa-jasanya sebagai kewajiban yang 

harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan.25 

Bentuk jaminan yang dimaksud  yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 99 menyebutkan 

bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan tersebut 

25Ibid, hlm 63  
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meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan 

kesehatan. 

Susunan kerja dan lingkungan kerja yang baik sangat diharapkan dalam 

jalinan hubungan kerja, dapat diciptakan melalui : 

1) Adanya syarat-syarat kerja yang baik 

2) Hubungan antara pengusaha dengan stafnya dan para pekerja baik atasan 

maupun bawahan yang harmonis, sehingga antara masing-masing selalu 

timbul toleransi 

3) Hubungan antara pekerja dengan sesama pekerja lainnya 

4) Keadaan perusahaan dan usahanya26 

Dengan diwujudkannya syarat-syarat kerja yang sesuai ketentuan-ketentuan 

atau perundang-undangan yang berlaku, syarat-syarat kerja dan peraturan kerja 

akan diterima dengan baik oleh pekerja dengan senang hati. Bekerja dengan 

senang akan mewujudkan produktivitas yang tinggi, sehingga produksi akan 

meningkat kuantitas dan kualitasnya. 

Hubungan kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 sebagaiman 

yang terdapat dalam pasal 1 angka 15 adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan 

perintah. Pada umumnya perjanjian itu dapat timbul karena adanya hubungan 

kerja antara dua orang atau dua pihak untuk saling berjanji dalam melakukan 

ataupun melaksanakan suatu hal, dimana perjanjian kerja sebagai sarana 

pendahuluan atau sebelum berlangsungnya hubungan kerja haruslah diwujudkan 

26 G.Kartasapoetra, dan Rience G.Widianingsih, 1982, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, 
Bandung : Armico, hal.73. 
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sebaik-baiknya dalam arti mencerminkan keadilan bagi pengusaha atau bagi 

pekerja itu sendiri. 

Perjanjian kerja yang mewajibkan hak pekerja pada umumnya disimpulkan 

dalam kewajiban pengusha demikian pula kewajiban pekerja tersimpul dalam hak 

pengusaha.adapun kewajiban pekerja adalah : 

1. Melakukan pekerjaan 

2. Mentaati peraturan tentang melakukan pekerjaan 

3. Membayar ganti kerugian dan denda 

Kewajiban pengusaha yang menjadi hak bagi pekerja adalah : 

1. Membayar upah 

2. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja 

3. Memberikan surat keterangan 

4. Mengurus perawatan dan pengobatan 

Hubungan kerja diantara pekerja dan pengusaha yang terikat perjanjian 

dapat berakhir. Beberapa cara yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan 

kerja, yaitu: 

1) Putus demi hukum  

2) Diputuskan oleh pengusaha 

3) Diputuskan oleh pihak pekerja, dan 

4) Putusan karena pengadilan 

 

2.3 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Tenaga kerja  
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2.3.1 pengertian perlindungan hukum  

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti 

mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pengertian 

perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang 

wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan 

untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban 

dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak 

manapun yang diberikan pada tahap  penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan atas pemeriksaan di siding pengadilan. 

 

2.3.2 Manfaat perlindungan hukum 

kaitannya dengan penegakan hukum dapat diartikan sebagai 

pemberian akses keadilan kepada para pencari keadilan. Perlindungan 

hukum bagi masyarakat yang bersengketa dengan pemerintah juga 

merupakan satu bentuk upaya penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang 

pada dasarnya didasari oleh kebutuhan suatu kondisi pemerintahan yang 

bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dapa dikatakan bahwa 

pada dasarnya perlindungan hukum bagi pencari keadilan sangat 

berhubungan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu 

Negara hukum seperti Indonesia. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
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 2.4.1 Pengertian K3    

Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

menyatakan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya 

disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.” Keselamatan dan kesehatan 

kerja merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk 

mencegah timbulnya kecelakaan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan 

kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja 

(perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 

unsur yaitu ; 

1) Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha 

sosial 

2) Adanya sumber bahaya 

3) Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus menerus 

maupun hanya sewaktu-waktu. 

 

2.4.1.1 Keselamatan Kerja 

  Apabila kita berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang 

dimaksudkan disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu 

kecelakaan yang terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah 

kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan : 
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“Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang 

mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas”. 

  Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya 

demikian pula kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, dimana ada empat 

faktor penyebabnya yaitu : 

1) Faktor manusianya 

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, 

salah penempatannya misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah 

Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan dibagian tata 

usaha. 

2) Faktor materialnya/bahannya/peralatannya 

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya 

lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat 

menimbulkan kecelakaan. 

3) Faktor bahaya/sumber bahaya, ada 2 sebab : 

a. Perbuatan berbahaya 

Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, 

sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya. 

b. Kondisi/keadaan berbahaya  

Yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, 

lingkungan, proses,sifat pekerjaan. 

4) Faktor yang dihadapi 
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Misalnya kurangnya pemeliharaan/peralatan mesin-mesin/peralatan 

sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.27 

2.4.1.2 Kesehatan Kerja 

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan 

agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, 

mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara 

optimal. Menurut manullang adapun factor-faktor dari kesehatan kerja 

meliputi : 

a. Lingkungan kerja secara medis dalam hal ini lingkungan kerja secara 

medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Kebersihan lingkungan kerja 

2) Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja 

3) Sistem pembangunan sampah dan limbah produksi 

b. Sarana kesehatan kerja yang dapat dilihat dari : 

1) Penyediaan air bersih 

2) Sarana olahraga dan kesempatan rekreasi 

3) Sarana kamar mandi dan WC 

c. Pemeliharaan kesehatan kerja yang dapat dilakukan dengan upaya : 

1) Pemberian makanan yang bergizi 

2) Pelayanan kesehatan tenaga kerja 

3) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 

27 Sendjun H. Op. Cit, hal. 87. 
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Berikut ini merupakan indikator dari kesehatan kerja karyawan : 

a. Adanya penghargaan kerja 

b. Adanya serikat pekerja atau kumpulan pekerja  

c. Tersedianya kesempatan untuk istirahat beribadah 

d. Adanya jaminan kesehatan dari perusahaan28 

 

2.4.2 Tujuan K3  

  Upaya kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk 

melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas 

kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja, pengendalian bahaya tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, 

dan rehabilitasi. dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) adalah : 

a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja 

b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh 

c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin 

keselamtannya 

d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman 

dan beerdaya guna. 

 

2.4.3 Dasar Hukum K3 

28 Ibid, hlm. 89.   
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  Penerapan K3 dalam perusahaan tidak terlepas dengan adanya 

landasan hukum penerapan K3 itu sendiri. Landasan hukum yang dimaksud 

memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan apa dan bagaimana K3 

tersebut harus diterapkan. Adapun sumber hukum K3 adalah sebagai 

berikut: 

a. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

b. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

c. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja 

2.4.4 Ruang Lingkup K3 

  Perlindungan K3 merupakan jenis perlindungan preventif yang 

diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

Perlindungan terhadap pekerja/buruh merupakan hak yang harus dipenuhi 

oleh setiap perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh. Secara umum 

perlindungan ditempat kerja mencakup : 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama. 

K3 dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan 

wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

(SMK3) yang terintegras dengan sistem manajemen.  
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Penyelenggaraan K3 ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. 

Pertama adalah seberapa serius K3 hendak diimplementasikan dalam 

perusahaan. Kedua pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing 

pekerja/buruh bila tidak melaksanakan K3, serta keterlibatan (dukungan) 

serikat pekerja/buruh dalam program K3 ditempat kerja. Ketiga adalah 

kualitas program pelatihan K3 sebagai sarana sosialisasi. Adapun hal lain 

yang tidak kalah penting adalah dengan adanya komite yang bertindak 

sebagai penilai efektifitas dan efesiensi program bahkan melaksanakan 

investigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja/buruh 

yang terkena musibah kecelakaan kerja. Dengan kata lain bahwa adanya 

kebijakan standar berupa kombinasi aturan, sanksi dan benefit 

dilaksanakannya K3 oleh perusahaan bagi pekerja/ buruh perusahaan.  

 

2.5 Tinjauan Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, No. 

PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, Instruksi Menteri Tenaga 

Kerja No. Ins. 02/MEN/1995 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing di Perusahaan, Peraturan Pemerintah No. 

36 tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja. 

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 
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yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang 

dialami oleh tenaga kerja. Kemudian dapat disebut pula sebagai kebijaksanaan 

yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan 

perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini ialah tenaga kerja dan 

pengusaha. 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya 

jaminan sosial tenaga kerja yaitu : 

1) Jaminan sosial merupakan ketenangan kerja bagi para pekerja dan ketenangan 

berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas 

kerja. 

2) Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen, berarti pengusaha 

dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerjanya. 

3) Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja, praktis akan menimbulkan ikatan 

bagi pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpisah 

ketempat lain. 

4) Jaminan sosial tenaga kerja juga akan ikut menciptakan ketenangan kerja 

serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja dengan pengusaha. 

5) Dengan adanya jaminan sosial tenaga ketenagakerjaan, kepastian akan 

perlindungan terhadap risiko-risiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama 

untuk melindungi kelangsungan penghasilan pekerja yang sangat dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya. 
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       Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ruang lingkup program jaminan 

sosial tenaga kerja meliputi : 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja 

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan 

kecelakaan kerja (Pasal 8 ayat (1)).  

2) Jaminan Kematian 

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, 

keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (Pasal 12 ayat (1). 

3) Jaminan Hari Tua 

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Tenaga kerja suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 16 ayat (1)).29 

29  H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum 
Perburuhan), Jakarta : PTIK,  hal. 224.  
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