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Hubungan kerja dalam arti hubungan antara orang yang melakukan pekerjaan 

pada/dibawah pimpinan orang lain/badan telah melewati berbagai fase. Di awali dengan 

hubungan kerja yang memandang pekerja/buruh sebagai alat produksi yang 

sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemberi kerja/majikan/pengusaha. Sebagai alat 

produksi berarti pekerja/buruh adalah ‘barang milik’ yang dapat diperlakukan sama 

halnya benda-benda milik lainnya, dipindahtangankan, diperjualbelikan, dan sebagainya 

untuk kepentingan sang pemilik.  Pada fase ini dikenal dengan masa perbudakan. 

 

Perbudakan 

 Secara faktual, perbudakan eksis jauh sebelum ia mencapai skala besar 

melintasi Atlantik lima abad lalu. Bangsa Mesir,Babilonia, Yunani, Persia dan Romawi 

semuanya melakukan praktik perbudakan. Pada Abad Pertengahan, seluruh jaringan 

Arab yang tumbuh di Sahara dan seputar sungai Nil, mengambil para budak dari 

jantung Afrika. Pada waktu itu, budak terdiri dari orang yang negaranya ditaklukkan, 

sebagai hak milik pasca perang untuk barter. Menyusul penemuan benua Amerika, 

perdagangan budak semakin meningkat dan menjadi bagian integral bagi struktur 

ekonomi negara-negara barat; setiap penguasa kolonial terlibat dalam menumbuh 

suburkan praktik perbudakan. Kolonialisme datang secara  

bergelombang, dengan membawa sebanyak 25 sampai 30 juta orang 

tanpa menghitung ratusan sampai ribuan yang mati sewaktu transit 

atau selama perang dan penyerangan. 

Menurut para ahli sejarah, perbudaan pertama-tama diketahui terjadi di 

masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima-ribu tahun yang lalu. 

Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur-Tengah dan Amerika. 

Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. 

Meningkatnya perdagangan dan industri meningkatkan permintaan akan tenaga kerja 

untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Budak yang melakukan sebagian 



besar pekerjaan. Kebanyakan orang kuno berpendapat bahwa perbudakan merupakan 

keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak 

banyak yang memandang perbudakan sebagai praktek jahat atau tidak adil. Di 

kebanyakan negara, budak dapat dibebaskan oleh pemiliknya untuk menjadi warga-

negara biasa.  

Pada waktu-waktu kemudian, budak menyediakan tenaga kerja yang diperlukan 

untuk menghasilkan produk yang banyak diminta. Salah satu produk itu adalah gula. 

Orang Italia menciptakan ladang tebu yang luas mulai sekitar pertengahan abad ke-12. 

Mereka menggunakan budak dari Rusia dan dari daerah-daaerah lain Eropa untuk 

melakukan pekerjaan. Pada tahun1300, orang kulit hitam Afrika mulai menggantikan 

budak-budak Rusia. Budak kulit hitam itu dibeli atau ditangkap dari negara-negara Arab 

di Afrika Utara, yang digunakan sebagai budak selama bertahun-tahun.  

Menjelang tahun-tahun 1500-an, Spanyol dan Portugal memiliki koloni-koloni di 

Amerika. Orang-orang Eropa mempekerjakan orang Indian pribumi Amerika di 

perkebunan luas dan di daerah pertambangan di koloni-koloni di Amerika. Kebanyakan 

orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit dari Eropa, dan karena 

perawatan yang tidak memadai. Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai 

mendatangkan orang-orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris dan 

Balanda berbuat serupa di koloni-koloni mereka di Amerika.  

Koloni-koloni Inggris di Amerika Utara menciptakan sistem ekonomi pertanian 

yang tidak bisa bertahan hidup tanpa menggunakan budak sebagai tenaga kerja.  

Undang-undang yang disyahkan di koloni-koloni Amerika sebelah selatan 

menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, memiliki harta-kekayaan, atau 

memperoleh kebebasan. Paraturan itu juga tidak mengizinkan budak memperoleh 

pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Namun ada pemilik budak yang 

membolehkan budak mereka memperoleh kebebasan. Ada juga yang memberi budak 

mereka uang sebagai bonus bagi pekerjaan yang dikerjakan dengan baik.  

Ada pula pemilik budak yang menggunakan ancaman hukuman untuk memaksa 

budak-budak agar bekerja. Hukuman itu antara lain pemukulan, menahan pemberian 

makan dan mengancam akan menjual anggota keluarga budak itu. Ada sebagian 



pemilik perkebunan meng-eksekusi budak-budak yang dicurigai melakukan kejahatan 

serius dengan menghukum gantung atau membakarnya hidup-hidup.  

Para ahli sejarah mengatakan, orang-orang yang cukup kaya memiliki banyak 

budak untuk menjadi para pemimpin di daerah-daerah lokal mereka. Mereka adalah 

anggota-anggota pemerintah lokal, dengan tugas menghadiri pertemuan badan 

legislatif di ibu-ibu kota koloni, biasanya dua kali setahun. Para pemilik budak 

mempunyai waktu dan pendidikan, sehingga dapat sangat mempengaruhi kehidupan 

politik di koloni-koloni di daerah Amerika sebelah selatan, karena pekerjaan berat 

mereka dilakukan oleh para budak mereka.  

Sekarang, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan. Tidaklah demikian 

halnya pada awal berdirinya negara Amerika. Banyak orang Amerika berpendapat 

bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Pada awal tahun-tahun 1700-an 

memiliki budak merupakan hal yang biasa di kalangan orang kaya. Banyak dari 

pemimpin di koloni-koloni yang berperang bagi kemerdekaan Amerika memiliki budak.  

Bagaimana halnya di Indonesia? Perbudakan juga pernah berlangsung di bumi 

nusantara. Di Tahun 1887 di wilayah Sumba apabila raja wafat maka 100 budak harus 

dibunuh agar di alam baka raja tersebut mempunyai cukup pengiring, pelayan dan 

pekerja lainnya. Di Baree Toraja di Sulawesi Tengah, suku-suku memiliki budak yang 

digunakan untuk mengerjakan sawah dan ladang. 

Secara social ekonomis dan yuridis dapat dikatakan bahwa budak tidak memiliki 

hak apapun atas dirinya karena sepenuhnya si pemilik punya wewenang penuh atas 

dirinya. Menggunakan bahasa hukum maka seorang budak tidak memiliki kecakapan 

hukum untuk bertindak.  

 

Aturan Normatif Terhadap Larangan Perbudakan   

Sebelum membahas aturan normative yang melarang praktek perbudakan, ada 

baiknya melihat kondisi kebalikannya, di mana ternyata perbudakan dahulunya 

mendapatkan legalisasi sehingga para pemilik semakin bebas dalam menerapkan 

praktek perbudakan ini. 

Antara lain pernah terjadi sebuah aturan yang dikenal sebagai Black Code 

merupakan  dari Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), dirjen keuangan masa Raja Louis 

XIV, yang merupakan inisiator dari kebijakan reformasi, pendiri sejumlah akademi, 



patron sastrawan. Black Code diinsyafi oleh banyak kalangan sebagai  “justifikasi 

kejahatan terburuk dan teknik paling sadis dalam perdagangan manusia dan 

pembunuhan massal”. Apa yang dilakukan Colbert adalah menginstitusionalisasi dan 

memberi stempel kesepakatan resmi pada praktek yang ada pada saat itu. Dengan 

instrument hukum ia memasukkan perbudakan ke dalam system legal. 

Di Prancis legalisasi terhadap perbudakan terlihat secara implicit melalui “Dekrit 

tahun 1685, di mana dalam Dekrit ini diatur hukuman yang dikenakan oleh tuan para 

budak pada mereka (budak), dan membentuk semacam rasio antara pelanggaran dan 

hukuman; akan tetapi tidak menghentikan jumlah korban para budak 

Negro yang mati setiap hari dalam belenggu rantai besi.” 

Penderitaan dan kematian yang sama sebagaimana sebelumnya. 

Sedikit demi sedikit tumbuh pandangan bahkan perlawanan fisik atas 

perbudakan. Perlawanan yang terjadi pada 1791 di Santo Domingo (sekarang Haiti dan 

Republik Dominika) memainkan peran krusial dalam penghapusan perdagangan budak 

trans-Atlantik, dan moment itu oleh PBB diperingati sebagai titik awal penghapusan 

perbudakan di dunia, bahkan pada Januari 2004 yang lalu PBB melakukan peringatan 

hapusnya perbudakan di Cape Ghost (Ghana), salah satu bekas pusat perdagangan 

budak paling aktif. 

Di Nusantara pada tahun 1811-1816 masa pendudukan Inggris dengan tokohnya 

Thomas Stanford Raffles dikenal sebagai anti perbudakan, di tahun 1816 mendirikan 

“The Java benevolent institution” semacam lembaga dengan tujuan penghapusan 

perbudakan. 

Masa pendudukan Nederland pada 1817 ada peraturan tentang larangan 

memasukkan budak ke Pulau JAwa (Stb. 1817 No. 42). Prinsipnya larangan ini 

kemudian dimasukkan dalam Regeringsreglement tahun 1818 yang melarang jual-beli 

budak dan larangan memasukkan/mendatangkan budak dari luar Indonesia. 

Selanjutnya dikeluarkanlah peraturan-peraturan lainnya guna mendukung 

Regeringsreglement tersebut di antaranya: 

1. Pendaftaran Budak Stb 1819 No. 58, Stb 1820 No. 22 a dan 34, Stb. 1822 

No. 8, Stb 1824 No. 11, Stb. 1827 No. 20, Stb 1834 No. 47, Stb. 1841 No. 15. 

2. Pajak atas pemilikan budak: Stb. 1820 No. 39 a, stb. 1822 No. 12 a, stb. 1827 

No. 81, Stb. 1828 No. 52, Stb.1829 No. 53, Stb. 1830 No. 16, Stb. 1835 No. 

20 dan 53, Stb. 1836 No. 40. 

3. Larangan Pengangkutan Budak Kanak-kanak di bawah umur 10 tahun: Stb. 

1829 No. 29, Stb. 1851 No 37. 

4. Pendaftaran anak budak: Stb. 1833 No. 67. 



5. Pembebasan dari perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak : Stb 1848 

No. 49. 

 
Penghapusan perbudakan di Indonesia terjadi secara berangsur, ditandai 

dengan beralihnya hubungan ini dan diganti dengan system “perhambaan”.  

Perhambaan 

 Sistem ini dapat dikatakan pelunakan dari perbudakan (pandelingschap) dengan 

menetapkan sejumlah uang  sebagai utang (pinjaman) dari si-hamba (bekas budak) 

kepada si bekas pemilik (disebut juga pemegang gadai karena diibaratkan adanya 

peristiwa pinjam meminjam uang dengan jaminan pembayarannya adalah diri si 

peminjam/berutang). 

 Pendapat lain menyatakan bahwa perhambaan ini sama saja dengan 

perbudakan karena pemegang kekuasaan atas budak tetap memiliki otoritas 

menggunakan tenaganya demi kepentingan si pemegang. Disamping memang kondisi 

social ekonomi menunjukkan kemiripan antara perbudakan dan perhambaan tersebut. 

 Larangan terhadap praktek Perhambaan justru telah ada sebelum 

digencarkannya larangan Perbudakan, tercatat di Tahun 1616 sudah ada larangan 

praktek perhambaan. Salah satu aturan   terhadap larangan ini adalah 

Regelingreglement 1818 dan Stb. 1822 No. 10. 


