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KOMPETENSI dan INDIKATOR

• KOMPETENSI 

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang berbagai
pengertian dasar dalam Hukum Ketenagakerjaan, sifat, objek dan
landasan Hukum Ketenagakerjaan.

• INDIKATOR• INDIKATOR

Mahasiswa diharapkan mampu: 

• menjelaskan pengertian-pengertian yang dikenal dalam Hukum
Ketenagakerjaan.

• menjelaskan sifat Hukum Ketenagakerjaan

• menjelaskan objek Hukum Ketenagakerjaan

• menjelaskan landasan, asas dan tujuan dari Hukum
Ketenagakerjaan



Pengertian Hukum Perburuhan

Molenaar; sarjana Belanda ini mengatakan 

bahwa "ar-beidsrecht" (Hukum Perburuhan) 

adalah bagian dari hukum yang berlaku yang 

pada pokoknya mengatur hubungan antara pada pokoknya mengatur hubungan antara 

buruh dengan majikan, antara buruh dengan 

buruh dan antara buruh dengan penguasa. 



M.G. Levenbach;  merumuskan hukum
arbeidsrecht sebagai sesuatu yang meliputi
hukum yang berkenaan dengan keadaan
penghidupan yang langsung ada sangkut-pautnya
dengan hubungan-kerja, dimaksudkannya
peraturan-peraturan mengenai persiapan bagi
dengan hubungan-kerja, dimaksudkannya
peraturan-peraturan mengenai persiapan bagi
hubungan -kerja (yaitu penempatan dalam arti-
kata yang luas, latihan dan magang), mengenai
jaminan social buruh serta peraturan-peraturan
mengenai badan dan organisasi-organisasi di
lapangan perburuhan. 



• MOK ; berpendapat bahwa “arbeidsrecht” adalah

hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang 

dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan

dengan keadaan penghidupan yang langsung

bergandengan dengan pekerjaan tersebut.

• Iman Soepomo ; dari berbagai pengertian di atas

beliau membuat rumusan tentang arti katabeliau membuat rumusan tentang arti kata

Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan, 

baik tertulis maupun tidak yang berkenaan

dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada

orang lain dengan menerima upah.



Perkembangan Istilah

• Istilah Hukum Perburuhan dewasa ini semakin
tidak populer dengan diundangkannya UU 
Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) yang 
menjadi UU payung bagi masalah-masalah yang 
terkait dengan Hukum Perburuhan/Hukumterkait dengan Hukum Perburuhan/Hukum
Ketenagakerjaan. Di beberapa perguruan tinggi di
Indonesia mata kuliah Hukum Perburuhan juga
telah banyak digantikan dengan istilah lain seperti
Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Hubungan
Industrial. 



Pengertian Ketenagakerjaan

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan merumuskan pengertian 

istilah Ketenagakerjaan adalah segala hal yang istilah Ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.



Pengertian Tenaga Kerja

• Di atas telah disinggung sedikit tentang
pengertian tenaga kerja pada bagian ini akan
kembali dijelaskan bahwa menurut UU 13 kembali dijelaskan bahwa menurut UU 13 
Tahun 2003 Tenaga kerja adalah : “setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.” 



• Menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja 

(manpower) adalah penduduk yang sudah 

atau sedang bekerja, yang sedang mencari 

pekedaan, dan yang melaksanakan kegiatan 

lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh 

umur/usia.

• Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan,

kerja dan bukan angkatan keria.



Angkatan kerja atau labour force terdiri dari:

• Golongan yang bekerja, dan

• Golongan yang menganggur atau yang sedang 

mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

• Golongan yang bersekolah,

• Golongan yang mengurus rumah tangga, dan

• Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.



Pengertian Buruh, Pekerja, Swapekerja, dan 

Pegawai.

• UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunan
istilah pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh
yang menandakan bahwa dalam UU ini dua istilah
tersebut memiliki makna yang sama. Dalam Pasal 1 
Angka 3 dapat dilihat pengertian dari Pekerja/buruh
yaitu: “setiap orang yang bekerja dengan menerima
Angka 3 dapat dilihat pengertian dari Pekerja/buruh
yaitu: “setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

• Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur
yang melekat dari istilah pekerja/buruh yaitu:

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun
bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)

2. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas
pelaksanaan pekerjaan tersebut.



Matrix Perbedaan pengertian antara 

pekerja/buruh, swapekerja dan pegawai

Pekerja/buruh Swapekerja Pegawai

Bekerja di bawah

perintah pihak lain

(pengusaha/majikan)

Tidak di bawah

perintah/pimpinan pihak

lain

Bekerja di bawah

perintah negara

(pengusaha/majikan) lain

Resiko ditanggung

pengusaha/majikan

Resiko ditanggung

sendiri

Resiko ditanggung

pemerintah.

Menerima upah/gaji Menerima

keuntungan/laba

Menerima gaji/upah

Diatur oleh UU dan

peraturan

Ketenagakerjaan

Tidak ada aturan khusus

yang mengatur.

Diatur oleh UU No

8 Tahun 1974 jo UU

No. 43 Tahun 1999.



Sifat Hukum Perburuhan 

Sifat Hukum secara umum ada dua yaitu:

• Hukum mengatur dan

• Hukum memaksa

Hukum perburuhan awalnya merupakan
bagian dari Hukum Perdata oleh karena
hubungan kerja adalah hubungan privat yang 
masuk dalam lingkup Hukum Perjanjian
(kerja). 



Sifat Hukum Perburuhan sebagai Hukum Mengatur
(Regeld)

Ciri utama dari Hukum Perburuhan/ketenagakerjaan
yang sifatnya mengatur :adanya aturan yang tidak
sepenuhnya memaksa, boleh dilakukan penyimpangan
dalam perjanjian otonom. Sifat Hukum mengatur
disebut juga bersifat fakultatif (regelendrecht/aanvul-
lendrecht) artinya hukum yang mengatur/melengkapi. 
Contoh aturan ketenagakerjaan/perburuhan yang Contoh aturan ketenagakerjaan/perburuhan yang 
bersifat mengatur/fakultatif adalah:

• Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

• Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

• Pasal 10 ayat(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,dll.

• Buku III Titel 7A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) dan Buku II Titel 4 Kitab undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD).



Sifat Memaksa Hukum Perburuhan(dwingen)

• Sifat inilah yang menempatkan Hukum
Perburuhan/Ketenagakerjaan ke dlm bagian publik, 
ketentuan-ketentuan memaksa, menyebabkan
negara/pemerintah dapat melakukan aksi/tindakan
tertentu berupa sanksi. Bentuk ketentuan memaksa
yang memerlukan campur tangan pemerintah itu
antara lain:

• Adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau
tindak pidana bidang ketenagakerjaan. tindak pidana bidang ketenagakerjaan. 

• Adanya syarat-syarat dan masalah perizinan, misalnya

• Perizinan yang menyangkut Tenaga Kerja Asing;

• Perizinan menyangkut Pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia ;

• Penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan izin
dan syarat tertentu;



Objek / Tujuan Hukum Perburuhan

• Objek Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan artinya
adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan
diberlakukannya Hukum perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Ada 2 hal utama yang menjadi objek/tujuan nya yaitu:Ada 2 hal utama yang menjadi objek/tujuan nya yaitu:

• Terpenuhinya pelaksanaan saksi hukuman, baik yang 
bersifat administrative maupun bersifat pidana sebagai
akibat dilanggarnya suatu ketentuan dalam peraturan.

• Terpenuhinya ganti rugi bagi pihak yang berhak sebagai
akibat wan prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya
terhadap perjanjian yang telah disepakati.



Objek / Tujuan Hukum Perburuhan

• Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 UU 

No. 13 Tahun 2003 :

Tujuan Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan 

adalah mencapai tujuan pembangunan adalah mencapai tujuan pembangunan 

masyarakat Indonesia seutuhnya dengan 

meningkatkan harkat, martabat dan harga diri 

tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat 

sejahtera, makmur dan adil.



• O. Kahn Freund menyatakan timbulnya Hukum
Ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidak
setaraan posisi tawar yang terdapat dalam
hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/buruh
dengan pengusaha/majikan) , tujuan utama
Hukum Ketenagakerjaan adalah agar  meniadakan
ketimpangan hubungan di antara keduanya. 
Ketimpangan hubungan antara pekerja/buruh
dengan majikan/pengusaha digambarkan oleh H. 
Sinzheimer sebagai berikut:
dengan majikan/pengusaha digambarkan oleh H. 
Sinzheimer sebagai berikut:

• “The employer direct the labour force which must 
put itself as his disposition…He directs that labour
force as he wishes, placed at his service by way of 
the individual’s ‘free contract’ of 
employment…(which is) nothing other than a 
‘voluntary’ submission to conditions that cannot be 
changed by the worker”.



Landasan dan Asas Hukum Perburuhan

Landasan:

• Idiil yaitu dasar Negara Pancasila dan UUD Negara 
RI Tahun 1945.

• Operasional, yaitu program pembangunan
nasional yang menjadi landasan pelaksanaan
pembangunan Hukum Ketenagakerjaan sebagaipembangunan Hukum Ketenagakerjaan sebagai
bagian dari pelaksanaan pembangunan pada
umumnya. Pasal 2 UU 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Asas Hukum P/K adalah asas keterpaduan dengan
melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat
dan daerah. 
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