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Pengertian politik hukum beragam

• T. Mohammad Radhie :     

politik hukum 

menyangkut persoalan 

pembaharuan hukum -

untuk memahami arah 

• Utrecht  :

politik hukum berusaha 

membuat kaidah-kaidah 

yang akan menentukan 

bagaimana seharusnya 

manusia bertindak. untuk memahami arah 

pembangunan hukum di 

Indonesia terlebih dahulu 

harus memahami politik 

hukum nasional yang  

dianut di negara 

Indonesia. 

manusia bertindak. 

menyelidiki perubahan-

perubahan apa yang harus 

diadakan dalam hukum 

yang sekarang berlaku 

supaya menjadi sesuai 

dengan sosial werkelijkheid 

(kenyataan sosial)



• Bagir Manan : 

PH diperlukan tiap negara dikarenakan dua hal: 

Pertama, alasan ideologis atau perubahan sistem politik

misalnya dari negara jajahan menjadi negara merdeka. 

Kedua, adanya perubahan sistem penyelenggaraan

pemerintahan misalnya dari sistem monarki ke republik.

Politik hukum dapat dibedakan antara politik hukum yang Politik hukum dapat dibedakan antara politik hukum yang 

permanen (bersifat tetap) maupun yang bersifat

temporer (tidak tetap). Politik hukum permanen

berkaitan dengan setiap hukum yang akan selalu menjadi

dasar pada setiap pembentukan dan penegakan hukum. 

Sedangkan politik hukum temporer adalah kebijakan

yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.



Di negara berkembang Kebijakan pemberlakuan lebih
menonjol, peraturan perundang-undangan seringkali
dijadikan instrumen politik bagi pemerintah ataupun elit
penguasa. 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai rangkaian yang tak dapat
dipisah antara politik, hukum dan kekuasaan. 

Politik Kekuasaan Hukum

Politik menghendaki penggunaan kekuasaan untuk
mengatur kehidupan bersama, sedang kekuasaan itu
biasanya dituangkan dalam berbagai peraturan
perundangan. Pengaruh kekuatan politik yang dominanlah
yang akan menentukan karakter hukum yang terbentuk, 
sehingga warna hukum dapat menjelaskan kekuatan politik
mana yang sedang dominan

Politik Kekuasaan Hukum



Politik Hukum Ketenagakerjaan dalam Sejarah

Pemerintahan di Indonesia

Masa Pemerintahan Soekarno di Awal Kemerdekaan :

Meningkatnya kesadaran kaum buruh akan hak pribadi yang perlu Meningkatnya kesadaran kaum buruh akan hak pribadi yang perlu 

diperjuangkan dalam lapangan sosial-ekonomi. 

Pidato peresmian Parlemen RIS pada 15 Pebruari 1950 Presiden 

Soekarno berjanji bahwa dalam waktu 2-3 bulan akan diajukan 

Rancangan Undang-Undang di bidang perburuhan antara lain 

tentang Perjanjian Kerja dan perlindungan buruh.



No Peraturan Ketenagakerjaan

1 UU No. 12 tahun 1948 Tentang Kerja

2 UU No. 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja

3 UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan

4 UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat

Tabel  Beberapa Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan di  

Masa   Pemerintahan    Soekarno – 1945 s/d 1958

4 UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat

Buruh dan Majikan

5 UU No. 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi

Perburuhan Internasional (ILO) No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak

Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

6 Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh



Masa Pemerintahan Soekarno di Era Orde Lama: Peraturan 

dibuat untuk membatasi gerak politis dan ekonomis buruh: 

�Larangan mogok kerja (Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 

4 Tahun 1960 Tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan 

(lock out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-

badan vital), 

�Pembentukan Dewan Perusahaan untuk mencegah dikuasainya 

perusahaan-perusahaan ex Belanda oleh pekerja/buruh.

�Instruksi Deputy Penguasa Perang Tertingi No. 

I/D/02/Peperti/1960 yang memuat daftar 23 perusahaan yang 

dinyatakan vital sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Penguasa 

Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960.

�Undang-Undang No. 7 PRP/1963 tentang Pencegahan Pemogokan 

dan/atau Penutupan (lock out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-

jawatan dan badan-badan yang vital. 



Masa Pemerintahan BJ. Habibie:

Masa Pemerintahan Soeharto: 

Peraturan dibuat untuk mendukung stabilitas pembangunan ekonomi; 

melibatkan campur tangan militer dalam penyelesaian perselisihan 

perburuhan, membatasi kebebasan berserikat, kebijakan upah murah 

sebagai keunggulan komparatif guna menarik investor. Peraturan 

kebanyakan keluaran lembaga eksekutif.

Masa Pemerintahan BJ. Habibie:

Peraturan dibuat untuk mendapat dukungan pekerja/buruh dengan

semangat penegakan HAM dan demokrasi; Ratifikasi K.ILO No.

87/1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak

untuk Berorganisasi, UU 39/1999 tentang HAM.



Pemerintahan Abdurrahman Wahid:

Peraturan sangat memihak pekerja/buruh; peraturan yang fenomenal 

adalah peraturan pemberian pesangon dalam KepMen 150 Tahun 

2000 dan kebebasan berserikat melalui UU 21/2000. 

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri: 

Secara umum lebih menempatkan perlindungan terhadap 

pekerja/buruh;  UU 13 Tahun 2003 yang menggantikan 15 peraturan 

yang ada sebelumnya, UU 34/2004 tentang PPTKI di LN, UU 2/2004 

tentang PPHI.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono:

Peraturan Ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan pembangunan 

ekonomi dan investasi; Inpres 3/2006, Usulan Revisi UU 13 tahun 

2003, RPJMN (Perpres 7/2004 Tentang RPJMN); mengarahkan pada 

hubungan kerja fleksibel.



Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia belum 

menemukan bentuk yang jelas dan tegas.

Politik hukum ketenagakerjaan yang permanen (UUD 

RI Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila  dan kebiasaan) 

telah ada sejak awal kemerdekaan, namun 

penerapannya ternyata dipengaruhi oleh konstelasi penerapannya ternyata dipengaruhi oleh konstelasi 

politik yang ada dalam setiap rezim pemerintahan itu.



Politik hukum dalam dimensi pemberlakuan 

dapat mendorong terbentuknya hukum yang 

bernuansa elitis, yang diadakan untuk tujuan 

mendukung rezim yang berkuasa, oleh 

karenanya politik hukum sebaiknya didasarkan 

baik pada kebijakan dasar maupun kebijakan baik pada kebijakan dasar maupun kebijakan 

pemberlakuan secara rasional dan seimbang, 

sehingga implementasi peraturan tersebut 

mengakomodir kepentingan semua pihak.



Sikap bijak terhadap fenomena tuntutan Pasar 

Bebas terhadap fleksibelitas hubungan kerja di 

mana peran negara diminimalisir dan 

diserahkan pada mekanisme pasar. 

Realitas masyarakat Indonesia belum dapat Realitas masyarakat Indonesia belum dapat 

sepenuhnya diterapkan fleksibelitas antara lain 

posisi tawar pekerja/buruh maupun serikat 

belum cukup kuat.


