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Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas  

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai 
hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak 
pengusaha masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. 
Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut 
saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan 
kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting kerena pengusaha dan 
pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan 
yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimanakah 
perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur?, (2). 
Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
pekerja harian lepas dan cara penyelesaiannya?. Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk 
mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, (2). Untuk 
mengetahui hambatan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap pekerja 
harian lepas dan cara penyelesaiannya. 

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian 
ini berlokasi di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang 
kabupaten Rembang. Fokus penelitian ini adalah: (1). Perlindungan hukum terhadap 
pekerja harian lepas, (2). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan 
hukum dan cara penyelesaiannya. Sumber data yang diperoleh dari sepuluh 
responden dan empat informan. Alat dan teknik pengumpulan data diperoleh dari: 
(1). Wawancara kepada Responden dan Informan untuk memperoleh data dan 
informasi tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dan hambatan-
hambatan dalam perlindungan hukum (2). Observasi kegiatan untuk memperoleh 
data yang diperlukan, (3). Dokumentasi untuk memperoleh data tentang perlindungan 
hukum terhadap pekerja harian lepas. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan 
Teknik Trianggulasi dengan menggunakan perbandingan. Analisis data berlangsung 
secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan serasi, analisis 
data melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan atau verifikasi data.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja harian lepas di UD Berkah 
Sedulur dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua 
belah pihak,  upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdsarkan volume 
pekerjaan  dan tunjangan-tunjangan lain berupa THR (Tunjangan Hari Raya). Dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum mengalami hambatan-hambatan yang ditimbulkan 
baik dari pekerja harian lepas, pengusaha dan pemerintah. Hambatan yang 
ditimbulkan oleh pekerja harian lepas adalah: (1). Tingkat pendidikan, (2). Tidak 
memiliki serikat pekerja/serikat buruh, (3). Terjadi perselisihan hubungan industrial, 
(4). Tidak ada Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hambatan yang timbul oleh pengusaha 
adalah: (1). Kurangnya kesadaran dari pengusaha, (2). Permodalan. Sedangkan 
hambatan yang timbul dari pemerintah adalah pemerintah kurang merespon 
permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja 
harian lepas di UD Berkah Sedulur kurang mendapatkan perhatian dari pihak 
pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan 
hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah kerja dan tunjangan lain. Dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas mengalami 
hambatan-hambatan baik dari pihak pekerja harian lepas, pihak pengusaha dan pihak 
pemerintah. Adanya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum perlu 
perhatian agar dapat diselesaikan dengan baik dan menguntungkan kedua belah 
pihak. 

Saran peneliti, untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja 
harian lepas, maka perlu diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah desa 
dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang untuk 
menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada 
para pihak yaitu pihak pekerja harian lepas dan pengusaha. Dengan demikian 
minimal dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak pekerja harian lepas dan 
pengusaha mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga ada umpan balik 
dalam melakukan hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara, 

terutama bagi negara yang sedang berkembang. Pembangunan ini sering 

didefinisikan sebagai suatu usaha yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh 

suatu negara dan bangsa.  Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga 

melaksanakan pembangunan yang disebut Pembangunan Nasional. 

Dalam pelaksanaan pembangunan  nasional, tenaga kerja mempunyai peranan 

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai 

dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan  

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang menentukan 

berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas.  Peningkatan kualitas 

manusia Indonesia tidak akan tercapai tanpa memberikan jaminan hidup kepada 

tenaga kerja dan keluarganya. 

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, 

untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. 

Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan 

yang diusahakan sendiri maksudnya bekerja atas modal dan tanggungjawab sendiri 

sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung pada 

orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya karena pekerja/buruh harus 

tunduk dan patuh pada orang lain. 
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 Berbicara mengenai ketenagakerjaan tersebut tentunya ada pihak-pihak yang 

terlibat didalamnya yang akan menimbulkan terselenggaranya hubungan industrial 

yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Upaya menciptakan hubungan 

industrial adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan 

pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, karena ketiga komponen ini mempunyai 

masing-masing kepentingan. Bagi pekerja/buruh, perusahaan merupakan tempat 

untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta 

keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi 

modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pemerintah, 

perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan besar maupun kecil merupakan 

bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan 

bertanggungjawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan serta 

pemerintah mempunyai peranan sebagai pengayom, pembimbing, pelindung dan 

pendamai bagi seluruh pihak dalam masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang 

terkait dalam proses produksi pada khususnya. Dengan demikian, hubungan 

industrial yang didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pihak–

pihak yang terkait dalam proses produksi akan berjalan dengan baik. 

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah 

telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Perlindungan terhadap 
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tenaga kerja dituangkan dalam  Pasal 28 D ayat  (2) UUD 1945 dan  Pasal 38 ayat 

(1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: 

Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: 

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang berbunyi : 

 (1).   Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, 
berhak atas pekerjaan yang layak. 

 (2).    Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya 
dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 

 (3).     Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang 
sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-
syarat perjanjian kerja yang sama. 

 (4).   Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan 
sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil 
sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 
keluarganya.  

  
Persoalan ketenagakerjaan bukan semata-mata soal melindungi pihak yang 

perekonomiannya yang lemah terhadap pihak yang perekonomiannya kuat untuk 

mencapai adanya keseimbangan antara kepentingan yang berlainan melainkan juga 

soal menemukan jalan dan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak meninggalkan sifat 

kepribadian dan kemanusian bagi setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk 

mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dari tiap pekerjaan yang sudah 

ditentukan menjadi tugasnya dan sebagai imbalan atas jerih payahnya itu untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Dalam hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha, secara yuridis 

pekerja/buruh dipandang sebagai orang yang bebas  karena prinsip negara kita tidak 

seorangpun boleh diperbudak. Secara sosiologis pekerja/ buruh itu tidak bebas 
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sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya. 

Pekerja/buruh kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan 

pengusaha meskipun memberatkan bagi pekerja/buruh itu sendiri, lebih-lebih saat 

sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan 

lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya tenaga pekerja/buruh seringkali diperas 

oleh pengusaha dengan upah yang relatif kecil. 

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja/buruh dan 

pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal dimulai 

suatu hubungan kerja yang dibuat atas pernyataan kesanggupan antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan 

(Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003).  

Berbicara tentang perlindungan hukum berarti membahas mengenai hak dan 

kewajiban. Berkaitan dengan pekera/buruh artinya berbicara tentang hak-hak 

pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Keberadaan pekerja harian lepas 

di perusahaan pengeringan ikan UD Berkah Sedulur sudah pasti sangat dibutuhkan. 

Apalagi kondisi pabrik yang masih menggunakan alat produksi tradisional (manual) 

menyebabkan ketergantungan perusahaan pada tenaga pekerja harian lepas lebih 

besar. Bila perusahaan mengharapkan hasil produksi yang lebih banyak maka jumlah 

tenaga pekerja/buruhnya juga harus ditambah. Meskipun begitu ternyata nasib para 

pekerja harian lepas selalu kurang mendapatkan perhatian yang layak dari pihak 

pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan 

hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah pekerja/buruh dan tunjangan lain-

lain. 
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Perjanjian kerja yang digunakan  di Perusahaan pengeringan ikan UD Berkah 

Sedulur menggunakan perjanjian kerja secara lisan. Hal tersebut memang tidak 

menyalahi peraturan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut akan lebih baik bila dibuat secara tertulis 

sebab selama ini rupanya bentuk perjanjian kerja secara lisan telah menempatkan 

pekerja/buruh dalam kondisi yang sangat lemah.     

Dalam hal ini banyak kaum wanita terutama isteri nelayan yang bekerja sebagai 

pekerja/buruh harian lepas  dalam sektor informal, meskipun ada pekerja/buruh laki-

laki tetapi perbandingannya sangat mencolok. Walaupun sudah mendaftarkan 

usahanya ke lembaga pemerintahan untuk mendapatkan badan hukum atau izin 

pendirian perusahaan, namun dalam proses produksinya pihak pengusaha masih 

banyak memanfaatkan tenaga pekerja/buruh harian lepas terutama pekerja/buruh 

perempuan tanpa pembatasan dalam beberapa hal. Bagi pengusaha memanfaatkan 

tenaga mereka tentu dalam rangka mendapatkan keuntungan yang berganda selain 

memperoleh tenaga yang murah mereka mudah diatur dan tidak banyak menuntut. 

Keadaan dan kondisi yang demikian menyebabkan kesulitan bagi pihak pekerja 

harian lepas dan pengusaha untuk menyelenggarakan perjanjian perburuhan 

walaupun terbentuknya perjanjian tidak menjamin adanya kepastian hukum 

akibatnya tidak dapat diharapkan sebagaimana yang telah dicantumkan didalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apalagi pekerja harian lepas tersebut tidak 

mempunyai organisasi serikat pekerja/buruh yang dapat menyalurkan aspirasi para 

pekerja/buruh sehingga nasibnya menjadi manifestasi dari hukum primitif (Lasswel 

dalam T.O Ihromi 2000:80). 
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 Kenyataan tersebut dialami oleh para pekerja harian lepas  pada UD Berkah 

Sedulur. Dimana pekerja/buruh diperlakukan menurut kehendak  pengusaha tanpa 

memandang rasa keadilan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-haknya yang 

hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pengusaha. 

Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagian besar 

masyarakatnya berpencaharian sebagai nelayan. Kondisinya sangat memprihatinkan 

karena hasil tangkapan ikan yang sedikit serta pelelangan dengan harga yang tidak 

menentu mengakibatkan penghasilan rendah. Hal ini disebabkan oleh kapal atau 

perahu yang kecil serta mempunyai mesin yang sangat sederhana sehingga kalah 

bersaing dengan kapal-kapal yang besar dan mesin modern. 

Sebagian besar masyarakat nelayan dalam kebutuhan sehari-hari tidak hanya 

mengandalkan suami saja untuk mendukung kegiatan ekonomi keluarga melainkan 

secara ikhlas isteri nelayan membantu mencari tambahan penghasilan dengan 

kesadaran sendiri. Dengan kata lain, seorang istri nelayan bersedia menjadi seorang 

pekerja/buruh. Dalam pemenuhan kebutuhan tanpa adanya pengendalian sehingga 

apabila seorang suami dalam memperoleh hasil sebagai nelayan akan dibelanjakan 

keseluruhan dengan alasan besok dapat melaut lagi. Apabila perolehannya sedikit 

mereka mencari pinjaman kepada tetangganya atau orang lain. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah   

1.2.1 Identifikasi masalah 

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah 

telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
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Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

Mengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan semata-mata soal 

melindungi pihak yang perekonomiannya lemah terhadap pihak yang 

perekonomiannya kuat untuk mencapai adanya keseimbangan antara kepentingan 

yang berlainan melainkan menemukan jalan dan cara yang sebaik-baiknya dengan 

tidak meninggalkan sifat kepribadian dan kemanusiaan bagi setiap orang yang 

melakukan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dari tiap 

pekerjaan yang sudah ditentukan dan sebagai imbalan atas jerih payahnya. 

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas harus 

dapat menjamin adanya kepastian hukum. Apalagi pekerja/buruh tersebut tidak 

mempunyai organisasi serikat pekerja/buruh yang dapat menyalurkan aspirasi para 

pekerja/buruh dimana pekerja/buruh diperlakukan menurut kehendak pengusaha 

tanpa memandang rasa keadilan bagi pekerja/buruh.  

1.2.1 Pembatasan masalah 

Berbicara mengenai ketenagakerjaan tentunya ada pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya yang akan menimbulkan terselenggaranya hubungan ketenagakerjaan. 

Para pihak yang dimaksud ialah pengusaha di satu pihak dan pekerja harian lepas di 

lain pihak. 

Dalam hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha secara yuridis 

pekerja/buruh dipandang sebagai orang yang bebas. Secara sosiologis pekerja/buruh 

itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain 

tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan 

pengusaha meskipun memberatkan bagi pekerja/buruh sendiri, lebih-lebih sekarang 
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ini banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan 

yang tersedia. 

Kenyataan menunjukkan bahwa di sektor-sektor industri masih banyak 

dipekerjakan pekerja harian lepas yang belum mendapatkan perlindungan 

sebagaimana layaknya sehingga untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang 

memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis ingin membahas lebih dalam 

tentang skripsi ini yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEKERJA HARIAN LEPAS DI UD BERKAH SEDULUR DESA TANJUNGSARI 

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG”.  

 

1.3 Perumusan Masalah      

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD 

Berkah Sedulur ? 

1.3.2 Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja harian lepas dan cara penyelesaiannya ?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Untuk mengetahui perlindungan  hukum terhadap pekerja harian lepas. 

1.4.2 Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam perlindungan hukum 

terhadap     pekerja harian lepas dan cara penyelesaiannya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum  

khususnya hukum ketenegakerjaan. 

b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan  arah 

penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. 

1.5.2 Manfaat praktis 

a. Bagi pekerja harian lepas 

Dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak 

dan kewajiban sehingga dapat tercipta iklim kerjasama yang sehat antara 

pekerja harian lepas dengan pengusaha. 

b. Bagi pengusaha 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban pengusaha 

dalam memperlakukan pekerja/buruh sebagaimana telah diperjanjikan dengan 

seadil-adilnya menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak 

pemerintah untuk lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan 

ketenagakerjaan yang terjadi di dunia industri yang semakin pesat. 

d. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan 

sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
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berpikir dan bertindak kritis terhadap segala ketimpangan yang terjadi di 

lingkungannya sehingga tercapai perdamaian dalam masyarakat. 

 

1.6 Sistematika Skripsi    

1.6.1 Bagian awal skripsi yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, 

daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi skripsi yang memuat : 

BAB I  : Pendahuluan, bagian pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi 

dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, sistematika penelitian. skripsi. 

BAB II: Penelaahan kepustakaan, bagian ini akan menganalisa masalah yang 

dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang akan diteliti yang memuat mengenai : perlindungan 

hukum terhadap pekerja/buruh, hak dan kewajiban pekerja/buruh, hak dan 

kewajiban pengusaha, pekerja harian lepas dan penyelesaian perselisihan  

hubungan Industrial. 

BAB III : Metode penelitian, bagian ini berisi dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik 

pengumpulan data, objektifitas dan keabsahan data, model analisis data, 

prosedur penelitian. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menyajikan 

penelitian lapangan dan pembahasan yang akan menghubungkan fakta atau 
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data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang meliputi : 

Perlindungan terhadap pekerja harian lepas dan hambatan-hambatan terhadap 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas serta cara 

penyelesaiannya.  

BAB V   : Penutup, bagian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan 

merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan, disamping itu 

juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran. Saran meliputi aspek 

operasional dan aspek kebijaksanaan. 

1.6.3 Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran yang 

digunakan sebagai acuan untuk menyusun skripsi. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN  

 

2.1 Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh 

Dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja”. Berdasarkan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 maka untuk 

menjaga keseimbangan dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, 

pemerintah telah mengadakan peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi pihak 

yang lemah yaitu ketenagakerjaan. 

Menurut Prof. Iman Soepomo (1999 : 3), hukum ketenagakerjaan adalah 

himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan 

dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. 

Menurut MR. Soetikno dalam G. Karta Sapoetra dan RG Widianingsih 

(1982:2) bahwa hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan 

hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi 

ditempatkan dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. 

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum ketenagakerjaan 

merupakan bagian dari hukum privat dan hukum publik. Dikatakan bersifat privat 

karena hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan orang-perorang dalam hal ini 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha/ majikan. Hukum ketenagakerjaan 

merupakan hukum publik yang oleh pemerintah ditetapkan dengan suatu Undang-
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Undang. Dengan demikian hukum ketenagakerjaan pada dasarnya harus mempunyai 

unsur-unsur tertentu :   

1. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. 

2. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian. 

3. Adanya orang (pekerja/buruh) yang bekerja pada pihak lain (majikan) 

4. Adanya upah.    

Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah pelaksanaan keadilan sosial 

dalam bidang ketenagakerjaan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan 

melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan 

( Iman Soepomo 1987:7). 

Jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh diatur dalam Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagai   berikut : 

2.1.1 Penyandang cacat 

Didalam masalah perlindungan terhadap pekerja/buruh, yang perlu diperhatikan 

secara tersendiri adalah penyandang cacat. Di dalam Pasal 67  Undang-Undang  No. 

13 Tahun 2003 mengatur soal penyandang cacat yang intinya bahwa pengusaha dapat 

memberikan pekerjaan penyandang cacat dengan memperhatikan atau mematuhi 

aturan sebagai berikut : 

(1). Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib    

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya . 

(2). Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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2.1.2 Pekerja Anak  

Bagi pekerja anak diatur dalam Pasal 68, 69 dan 72 Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: 

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68 Undang-Undang 
No.13 Tahun 2003). 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan 
bagi anak yang berumur antara 13 tahun s.d. 15 tahun untuk melakukan 
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 
kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003). 

3. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh 
dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja 
pekrja/buruh dewasa (Pasal 72 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 

 
2.1.3 Pekerja/buruh Perempuan  

Mengenai  pekerja/buruh perempuan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut: 

(1).  Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) 
tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00. 

(2).   Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d 
07.00. 

(3).  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 
23.00 s.d. 07.00 wajib: 
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; 
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 

(4).    Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 
perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d 
pukul 05.00.   

(5).  Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur 
dengan keputusan menteri.   

 
2.1.4 Waktu Kerja 

Didalam aturan tentang ketenagakerjaan maka waktu kerja merupakan masalah 

penting karena disini terletak memuat tentang efisiensi  kerja maupun kemampuan 

tenaga kerja. 
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 Oleh karena itu, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan kerja 

sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang   No. 13 Tahun 

2003 yang memberikan rincian waktu kerja meliputi :    

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1  (satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu. 

 
Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus 

membayar atas lembur, maka wajib bagi pengusaha memiliki persetujuan dari 

pekerja/buruh dan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam waktu 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam waktu 1 (satu) minggu. 

Disamping membayar uang lembur, maka pengusaha wajib memberikan waktu 

istirahat kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 

79 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah : 

          Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

 
          Pelaksanan hak pekerja/buruh tentang waktu istirahat dan cuti biasanya diatur 

dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 79 ayat (3),(4),(5) Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003). Hak lain yang perlu diperhatikan adalah hak untuk melaksanakan 

ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 

           Bagi pekerja/buruh perempuan ada hak-hak yang meliputi (Pasal 81, 82, 83 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ) : 

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit 
dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada 
hari pertama dan kedua pada waktu haid (Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang No 13 Tahun 2003); 
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2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 
kerja bersama (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 
2003); 

3. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 
(satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak menurut 
perhitungan dokter kandungan atau bidan dan 1,5 (satu setengah) 
bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan 
atau bidan (Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003); 

4. Pekerja/buruh yang mengalami keguguran berhak memperoleh 
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 
keterangan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 Undang-Undang 
No 13 Tahun 2003); 

5. Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus 
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu 
harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83 Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003). 
 

          Didalam Undang-Undang Ketenegakerjaan tersebut mengerjakan pekerjaan 

adalah tidak semestinya dan pekerja/buruh berhak menolak karena didalam hari-hari 

libur pekerja/buruh tidak wajib bekerja. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 

ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu : 

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

         Akan tetapi jika pengusaha terpaksa harus mengerjakan pekerja/buruh pada hari 

libur resmi karena sesuatu kepentingan dari jenis dan sifat pekerjaan harus dijalankan 

dan dilaksanakan secara terus-menerus atau keadaan karena kesepakatan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh maka bekerja pada hari libur harus dibayar sesuai 

dengan aturan pembayaran lembur upah kerja. Hal ini sebagaimana dirumuskan 

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

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari 

resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau 
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dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan 

kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.  

            Bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dinyatakan 

dalam : 

2.1.1  Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja 

(JAMSOSTEK). 

           Jamsostek sangat penting bagi pekerja/buruh karena dengan semakin 

meningkatnya peranan tenaga kerja dan penggunaan teknologi diberbagai sektor 

kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang dialami tenaga kerja 

yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia sehingga 

perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial 

tenaga kerja. 

           Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan 

berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang 

dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, 

sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

No. 3Tahun 1992). 

          Ruang lingkup program jaminan sosial  tenaga kerja (Pasal 6 Undang-Undang 

No. 3 tahun 1992) yaitu : 

a. Jaminan kecelakaan kerja  

          Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang 

dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi 

hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau 
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cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan 

kecelakaan kerja. 

b. Jaminan kematian  

           Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan 

mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan 

sosial ekonomi bagi keluarga yag ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan 

kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya 

pemakaman maupun santunan berupa uang. 

c. Jaminan hari tua  

           Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu 

bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi 

pekerja/buruh terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua 

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayar sekaligus atau secara 

bertahap. 

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan  

          Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan upaya kesehatan 

dibidang penyembuhan. Upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit 

jika dibebankan kepada perseorangan, maka selayaknya upaya penanggulangan 

diupayakan melalui Program Jamsostek. Pengusaha berkewajiban pemeliharaan 

kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan 

dan pemulihan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang 

bersangkutan juga untuk keluarganya. 
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2.2.2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

          Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 39 tahun 1999, menerangkan bahwa : 

(1). setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan,  
berhak atas pekerjaan yang layak;  

(2). setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya 
dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil; 

(3). setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang 
sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat 
perjanjian kerja yang sama. 

(4). setiap  orang, baik pria maupun perempuan yang melakukan pekerjaan 
yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang 
adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan 
kehidupan keluarganya.  

 
            Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap 

orang mempunyai hak untuk bebas memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, 

kecakapan, kemampuannya dan berhak atas syarat kerja serta upah yang adil tanpa 

adanya diskriminasi.            

 

2.2 Hak dan kewajiban pekerja/buruh 

          Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, perjanjian 

kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

           Bentuk perjanjian kerja adalah bebas, artinya perjanjian kerja tersebut dapat 

dibuat secara tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 

2003). Pada prinsipnya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih menjamin 

kepastian hukum. Namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan 

perjanjian kerja secara lisan asalkan perjanjian tersebut disepakti kedua belah pihak 

yaitu pekerja/buruh dengan pengusaha. 
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           Oleh karena itu, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan untuk masa sekarang 

dimana perkembangan dunia usaha semakin komplek perlu ditinggalkan dan 

sebaliknya perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis demi kepastian hukum 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja serta 

adanya administrasi yang baik bagi perusahaan. 

          Menurut jenisnya perjanjian kerja dapat dibedakan atas perjanjian kerja untuk 

waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu  (Pasal 56 ayat (1) 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003). 

            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka 

waktu berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut sedangkan perjanjian 

kerja untuk waktu tidak tertentu adalah perjajian kerja yang jangka waktu berlakunya 

tidak disebutkan dalam perjanjian kerja, tidak menyebutkan untuk berapa lama 

tenaga kerja harus melakukan pekerjaan tersebut ( Manulang 2001 : 69 ).  

            Pada umumnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan untuk suatu 

pekerjaan yang sudah dapat diperkirakan pada suatu saat akan selesai dan tidak akan 

dilanjutkan walaupun ada kemungkinan perpanjangan karena waktu yang 

diperkirakan ternyata tidak cukup. 

           Pekerja/buruh yang mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana 

jangka waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian disebut pekerja/buruh 

kontrak. Sedangkan pekerja/buruh yang mengadakan perjanjian kerja untuk waktu 

dimana jangka waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan disebut 

pekerja/buruh musiman (Djumialdji 1997 : 25). 

           Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis karena 

berkaitan dengan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu sebaliknya 
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perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dibuat secara tidak tertulis atau lisan 

(Pasal 57 Undang-Undang No 13 Tahun 2003). 

           Perjanjian kerja untuk waktu  tertentu tidak boleh ada masa percobaan. 

Sebaliknya pada perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu biasanya ada masa 

percobaan selama 3 (tiga) bulan yang diberitahukan secara tertulis apabila tidak 

diberitahukan secara tertulis maka dianggap tidak ada masa percobaan (Pasal 60 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003).     

          Berakhirnya perjanjian kerja dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yaitu : 

1)   pekerja meninggal dunia; 
2)   berakhirnya jangka waktu perjanjian; 
3) adanya persetujuan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan perburuhan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

4) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang 
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.        

            
          Dengan terjadinya perjanjian kerja, akan menimbulkan hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dan pengusaha yang berisikan hak dan kewajiban  bagi masing-masing 

pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, sebaliknya 

kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya. 

2.2.1 Seorang pekerja/buruh berhak atas : 

a.   Imbalan kerja  

           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 
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layak kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh, dengan 

cara menetapkan upah minimum ( Pasal 88 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ).  

b. Fasilitas berbagai tunjangan, bantuan yang menurut perjanjian akan diberikan 

oleh pihak pengusaha  

           Didalam meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

maka pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan 

kemampuan dari pengusaha tetapi harus memperhatikan kebutuhan yang nyata yang 

diperlukan oleh pekerja/buruh. Hal tersebut berkait erat dengan Pasal 100 Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 yaitu: 

(1).   Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 
Penyediaan pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 

(2). Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja /buruh dan 
ukuran kemampuan perusahaan. 

(3).  Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai 
dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
           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. 

Hal ini sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No PER-

04/MEN/1994 yang menyatakan bahwa:  

a. Pemberian THR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) disesuaikan 
dengan Hari Raya Keagamaan, masing-masing pekerja kecuali 
kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain. 
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b.  Pembayaran  THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dibayarkan pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari 
Raya Keagamaan.  

 
c. Mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa 

setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya 

melalui pelatihan kerja. 

Oleh karena itu, pelatihan kerja sangat penting untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ketrampilan serta keahlian pekerja/buruh untuk mencapai 

produktivitas baik bagi pekerja/buruh maupun untuk tercapainya produktivitas usaha-

usaha perusahaan. Dalam hal perusahaan menyelenggarakan latihan kerja agar 

mengikutsertakan pekerja harian lepas yang dipekerjakan ( Pasal 8 Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja PER.06/MEN/1985).  

d.  Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan 

moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan 

moral agama. 

Kesehatan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau 

keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik didalam maupun diluar 

hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang nyaman dan sehat (Pasal 1 angka 31 

Undang-Undang No 13 Tahun 2003). 

Oleh karena itu, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas 3 (tiga) aspek keselamatan yaitu kesehatan kerja; moral dan 
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kesusilaan; perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai 

agama. Maka untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh diselenggarakan dalam 

keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungannya oleh Undang-Undang 

Ketenagakerjaan . 

Kemudian oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan diperintahkan dan diarahkan 

agar setiap perusahaan wajib menerapkan sistem managemennya tentang kesehatan 

dan keselamatan kerja untuk para pekerja/buruhnya ( Pasal 87 Undang-Undang No 

13 Tahun 2003).  

e.   Mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh. 

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003). Hal 

tersebut merupakan realitas bersama yang diharapkan oleh Pasal 28 UUD 1945 yang 

membuat ketentuan bahwa : 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 

Serikat pekerja/buruh keberadaannya untuk menjalankan dan melaksanakan 

fungsi-fungsi pelayanan, pengawasan, menyalurkan aspirasi demokrasi, 

mengembangkan ketrampilan dan keahlian serta memperjuangkan kesejahteraan 

anggotanya didalamnya. 

Sedangkan pengertian serikat pekerja/buruh diatur dalam Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: 

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna 
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memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, 

pekerja/buruh mempunyai hak untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh tanpa 

ada intimidasi dari pihak  pengusaha terhadap pekerja/buruh yang mempunyai 

kehendak untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa: 

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk 
membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi 
anggota dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh dengan cara: 
a. melakukan PHK, memberhentikan sementara, menuruhkan jabatan, atau 

melakukan mutasi; 
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; 
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; 
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/buruh. 
 

2.2.2 Kewajiban pekerja/ buruh 

a.   Melakukan pekerjaan   

Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf  c Undang-Undang No. 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. 

Menurut Iman Soepomo (1983:94) bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan 

adalah perbuatan untuk kepentingan majikan, baik langsung maupun tidak langsung 

dan bertujuan secara terus-menerus untuk meningkatkan produksi baik mutu maupun 

jumlahnya. 
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Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang akan 

dilakukan 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. 

Pekerjaan yang diperjanjikan oleh pekerja/buruh harus dikerjakan oleh 

pekerja/buruh berarti melakukan pekerjaan itu bersifat kepribadian (personality). 

Perjanjian kerja yang sifatnya kepribadian maksudnya kerja dengan pekerja/buruh 

tidak dapat dipisahkan. Pekerjaan tersebut menimbulkan ketidakmungkinan 

pekerja/buruh digantikan oleh orang lain, pekerja/buruh tidak dapat menyuruh salah 

seorang keluarganya untuk menggantikan dan masuk kerja apabila pekerja/buruh 

berhalangan. 

Ketentuan ini bagi pekerja/buruh yang mendapat upah secara harian atau 

borongan akan menimbulkan konsekuensi tidak mendapatkan upah selama 

pekerja/buruh tidak bekerja. Padahal upah adalah faktor utama sehingga 

pekerja/buruh bekerja untuk menghidupi seluruh keluarganya. Oleh karena itu, bagi 

pekerja/buruh yang mendapat upah secara harian atau borongan yang pekerjaannya 

yang tidak memerlukan keahlian/pendidikan tertentu seyogyanya dapat digantikan 

oleh salah seorang keluarga apabila pekerja/buruh berhalangan agar upah yang 

menjadi tujuan utamanya tetap ia dapatkan.      

Ruang lingkup pekerjaan harus diketahui oleh pekerja/buruh sebelumnya 

sehingga pengusaha tidak dapat memperluas pekerjaan dengan memberikan upah 
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yang telah ditentukan baik dalam perjanjian kerja maupun dalam peraturan 

perusahaan atau perjanjian ketenagakerjaan. 

b.   Mematuhi perintah dari pengusaha 

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 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.   

c.   Membayar denda atas kelalaiannya. 

Tanggung jawab pekerja/buruh atas kerugian yang timbul disebabkan oleh 

kesengajaan dan kelalaian dari pihak pekerja/buruh yang dapat mengakibatkan 

kerugian pada pihak pengasaha dapat dikenakan denda, sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 95 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 bahwa: 
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Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 

kelalaiannya dapat dikenakan denda. 

Setiap pelanggaran atas suatu perbuatan sudah dikenakan denda tidak boleh 

dituntut ganti rugi. Denda ini diberikan pekerja/buruh apabila terjadi pelanggaran 

terhadap kewajiban pekerja/buruh yang telah ditetapkan dalam perjanjian tertulis 

antara buruh dan pengusaha. 

Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari pekerja /buruh apabila terjadi 

kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak 

ketiga oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya.  

 

2.3 Hak dan kewajiban pengusaha 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang dimaksud 

pengusaha adalah : 

a.  orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, pesekutuan, 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. 

 
          Di dalam perjanjian kerja selain ada hak dan kewajiban pekerja/buruh terdapat 

hak dan kewajiban pengusaha. 

2.3.1 Hak seorang pengusaha 

Pengusaha berhak membuat peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan 

perusahaan ini berdasarkan  Pasal 1 bagian a Peraturan Menteri Nomor 
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02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian 

Perburuhan yang menyatakan bahwa : 

Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang 

memuat ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, 

yang menyatakan bahwa : 

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan 

Jadi peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 

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

2.3.2 Kewajiban pengusaha 

a. Membayar upah 

Secara umum adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia 

melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus 

ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu rugi atau 

keuntungannya menjadi lebih tinggi. 

Menurut Pasal 1 angka 30 UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : 

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 
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atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan. 
 
Yang dimaksud dengan imbalan adalah termasuk juga sebutan honoranium 

yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh secara teatur dan terus-

menerus. 

Jadi yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa atau dapat dinilai 

dengan uang karena telah atau akan melakukan pekerjaan atau jasa.   

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. 

b. Memberikan Surat Keterangan 

Kewajiban memberikan surat keterangan dapat dikatakan sebagai kewajiban 

tambahan dari seorang pengusaha. Pihak pengusaha memberi Surat Keterangan 

(referensi) tentang pekerjaaan pekerja/buruh sewaktu hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha berakhir. 

Dalam hal ini pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara 

tertulis atau kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari 

pengusaha, berakhirnya hubungan kerja waktu tertentu untuk pertama kali ( Pasal 

154 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 
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Pengunduran diri pekerja/buruh ini secara otomatis seorang pekerja/buruh 

berhenti bekerja pada suatu perusahaan dan meminta sebagai tanda pengalaman 

bekerjanya. 

Seorang pengusaha yang menolak memberikan surat keterangan yang meminta 

atau dengan sengaja menuliskan keterangan palsu bertanggung jawab atas kerugian 

yang di derita pekerja/buruh. 

c. Memberikan waktu istirahat mingguan dan hari libur 

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. 

Biasanya istirahat mingguan 1 (satu) hari saja setiap kerja seminggu, namun 

untuk waktu kerja 5 (lima) hari maka istirahat mingguan adalah 2 (dua) hari pada 

umumnya jatuh pada hari sabtu dan minggu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 

79 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : 

Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

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

Pada umumnya dalam istirahat mingguan pekerja/buruh tidak mendapat upah, 

kecuali kalau di perjanjikan atau dalam peraturan perusahaan atau diatur dalam 

perjanjian ketenagakerjaan. 

Mengenai hari libur resmi, kalau pada waktu istirahat mingguan dan hari libur 

resmi pekerja/buruh disuruh bekerja maka hal ini disebut kerja lembur. 

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerjaburuh 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 
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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. 

   

2.4 Pekerja harian lepas 

Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan 

berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya baik sebagai pekerja 

tetap maupun pekerja harian lepas. Kenyataan menunjukkan di sektor-sektor industri 

masih banyak dipekerjakan pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas belum 

mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya sehingga perlu adanya suatu 

peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas. 

Pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

yaitu : 

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

Sedangkan pengertian pekerja harian lepas adalah sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1 butir a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-06/MEN/1985 yaitu: 

Pekerja harian lepas 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. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas pekerja harian lepas mendapatkan 

perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Pekerja harian lepas mempunyai hak 

dan kewajiban serta mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK). 

 

2.5 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, perselisihan 

hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan 

antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

kerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan 

perselisihan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya 

dalam satu perusahaan. 

Setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta 

maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada awalnya 

diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih 

(bipartit) melalui perundingan bipartit. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 

10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yaitu : 

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 

hubungan industrial. 

Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih gagal, maka salah satu 

pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. 



 

 

34

Jenis perselisihan hubungan industrial (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 

2004) meliputi: 

a. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak, 
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama; 

b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan 
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, 
dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian 
kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul 
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan 
kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak; 

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara 
serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain 
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham, 
mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan 
pekerja. 

 
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial ada 3 (tiga) cara yaitu : 

2.5.1 Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang 

netral. 

2.5.2 Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, 

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat 

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang 

ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. 

2.5.3 Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan 

kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 
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satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan 

tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian 

perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat 

final. 

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila tidak ada kesepakatan kedua 

belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui konsiliasi, arbitrase 

maupun mediasi. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang 

dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, 

dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004). 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan 

tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 

yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat 

langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan 

kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu 

perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat 

dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.    
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2.6 Kerangka Teoritik 

Pekerja harian lepas merupakan tulang punggung perusahaan karena pekerja 

harian lepas mempunyai peranan yang penting dan keberadaannya sangat 

dibutuhkan. Tanpa adanya pekerja/buruh tidak mungkin perusahaan bisa berjalan. 

Melihat kondisi perusahaan yang masih menggunakan alat produksi tradisional 

menyebabkan ketergantungan perusahaan pada tenaga pekerja harian lepas semakin 

besar. Namun nasib para pekerja harian lepas kurang mendapatkan perhatian yang 

layak dari pengusaha dan ditempatkan pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi 

maupun dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha.  

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tanpa harus melihat statusnya baik 

sebagai pekerja tetap maupun pekerja harian lepas tetap dilindungi hak dan 

kewajiban oleh negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan. Mengenai pekerja harian lepas diatur dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985 tentang Pekerja Harian Lepas.  

  Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas tidak 

hanya membicarakan  hak dan kewajiban para pekerja harian lepas saja tetapi juga 

membahas hak dan kewajiban pengusaha. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap pekerja harian lepas mengalami hambatan-hambatan baik dari pihak pekerja 

harian lepas, pihak pengusaha dan pihak pemerintah. Hambatan-hambatan yang 

timbul dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas harus diselesaikan 

secara damai agar kedua belah pihak dalam melakukan hubungan kerja bisa berjalan 

lancar.  
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                           Gambar 1  : Bagan kerangka Teoritik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati (Moleong 2002:3).   

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menentukan perlindungan hukum 

tentang pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur, sehingga dari data tertulis 

maupun melalui wawancara ini, diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan 

berkualitas. 

Alasan yang menggunakan penelitian ini adalah 

3.1.1 menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan 
kenyataan ganda; 

3.1.2 metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 
responden; 

3.1.3 metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 
pengaruh bersama serta terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.(Moleong 
2002:5) 

 
3.2 Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang. Alasan pemilihan lokasi di UD Berkah Sedulur yang 

bergerak dibidang industri pengeringan ikan karena peneliti merasa bahwa 

perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas perlu diteliti. 
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3.3  Fokus atau variabel penelitian 

Penelitian fokus suatu penelitian memiliki 2 (dua) maksud Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria 

inkuiri-eklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh 

di lapangan (Moleong 2002:62). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

3.3.1 Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. 

3.3.2 Faktor yang menjadi penghambat bagi pekerja harian lepas dan cara 

penyelesaiannya. 

 

3.4 Sumber data 

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah obyek dan nama data dapat 

diperoleh, diambil dan dikumpulkan (Arikunto 1998:16). 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama primer (Moleong 2002:112). 

Sumber  data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui 

wawancara, yang diperoleh peneliti dari: 

a.      Responden  

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan responden adalah pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur 

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dari beberapa responden diharapkan 
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dapat terungkap kata-kata, tindakan yang diharapkan dapat terungkap kata-kata atau 

tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama 

(Moleong 2002 : 112). 

b.     Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian (Moleong 2002:90). Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah pengusaha UD Berkah Sedulur 

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Rembang serta Aparat Desa Tanjungsari Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang. 

3.4.2  Sumber Data Sekunder 

 Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2002:112) bahwa 

selain kata-kata atau tindakan  sebagai sumber data utama, data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain yang merupakan sumber data dilihat dari segi sumber data. 

Menurut Moleong (2002:113) bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber tertulis, sumber dari arsip-

arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu Perangkat Desa 

Tanjungsari, instansi-instansi pemerintahan desa yang berupa data monografi serta 

literatur dari perpustakaan.  
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3.5 Alat dan teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

3.5.1 Metode wawancara  

Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai cara utama untuk 

mengumpulan data. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong  2002 :135). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Pekerja Harian Lepas dan 

Pengusaha Perusahaan Pengeringan Ikan serta Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Rembang. 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik 

wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang biasanya para 

subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud 

dari wawancara itu dilakukan (Moleong 2002:137). Adapun alasannya menggunakan 

teknik wawancara terbuka adalah : 

a. Agar lebih mudah mendapatkan informasi sehingga jelas apa yang hendak 

menjadi tujuan wawancara. 

b. Dalam penyusunan laporan hasil wawancara segara dapat dilakukan evaluasi. 

c. Untuk menghilangkan kesan yang kurang baik karena sudah diketahui maksud 

dan tujuannya. 

d. Menciptakan kerjasama dan membina hubungan baik pada masa mendatang. 
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3.5.2 Metode observasi  

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data melalui kegiatan melihat, 

mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh 

data atau informasi yang diperlukan (Arikunto 1997 :146). 

Dalam penelitian ini akan diamati perlindungan hukum terhadap pekerja harian 

lepas di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang. 

Melalui observasi maka peneliti terjun langsung ke lapangan/ lokasi penelitian 

yaitu dengan alasan : 

a. Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung kepada 

subyek secara lebih dekat . 

b. Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya. 

c. Mampu memahami situasi-situasi rumit dan perilaku yang komplek. 

3.5.3 Metode  dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain (Arikunto 

1997 :149). 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan alasan : 

a. Data yang dibutuhkan mudah diperoleh dari sumber data. 

b. Data yang diperoleh sangat akurat, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya  

c. Waktunya tidak perlu ditentukan dan tidak perlu mengadakan perjanjian dengan 

pihak yang menyimpan sumber data. 
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3.6  Objektivitas dan keabsahan data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu ( Moleong 2002 : 178 ). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton (Moleong 

2002 : 178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. 

Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan (Moleong 2002:178) :         

a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 
b. membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi;  
c. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;  
d. membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang.; 
e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 

Selanjutnya Patton (Moleong 2002 : 178) mengatakan bahwa dalam hal ini 

jangan sampai banyak mengharapkan hasil pembanding tersebut merupakan 

kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Yang penting adalah bisa 

mengetahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut. 

 

3.7 Model analisis data 

Menurut Patton (1980:268) dalam bukunya Moleong, analisis data adalah 

proses mengatur urutan data,mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. Selanjutnya Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan 
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analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan 

tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha 

untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 

2002:103). 

Menurut Miles dan Huberman ada 2 (dua) metode analisis data : 

Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, 

sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan 

proses pengumpulan data dan menjalin bersamaan. Kedua, model interaksi, dimana 

komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi 

data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) berinteraksi.                            

Dalam metode ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi data 

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan 

dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dan menajamkan, menggolongkan, 

menyatukan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan 

cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi 

(Miles 1992 : 15-16). 
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c. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut 

Miles (1992 :17-18) penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan 

kolom dalam sebuah metrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk 

data dimasukkan ke dalam kotak-kotak metrik. 

d. Menarik kesimpulan/verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan 

dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yaitu mencapai validitasnya ( Miles 1992 : 19). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Komponen-komponen analisis data model interaktif              

(Miles 1992:19)  

 

3.8   Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian, peneliti membatasi dalam 4 (empat) tahap yaitu tahap 

sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada 

tahap pertama  pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan 

atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu: 

Pengumpulan data 

Reduksi data Kesimpulan-kesimpulan 
penafsiran/verifikasi 

Penyajian data 
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3.8.1 Menyusun rancangan penelitian; 

3.8.2 Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta logistik terhadap tempat     

yang akan digunakan dalam penelitian; 

3.8.3 Membuat surat ijin penelitian; 

3.8.4 Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal unsur- 

unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian; 

3.8.5 Menentukan informasi yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat 

tertentu; 

3.8.6 Mempersiapkan perlengkapan penelitian; 

3.8.7 Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama 

berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan harus 

menghormati seluruh nilai yang ada di dalam masyarakat.  

  Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan bersungguh-

sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar 

penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti 

dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. 

Pada tahap ketiga yaitu analisis data.  Pada tahap ini, data secara keseluruhan 

dianalisis dalam tahap pengumpulan data sudah dimulai, yang bertujuan untuk 

menemukan jawaban dari permasalahan penelitian. 

Pada tahap ketiga yaitu penulisan lapangan dan hasil penelitian merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian dan tahap ini sebagai langkah 

akhir sesuai dengan proses penelitian.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang 

Dalam melakukan pengamatan pada suatu daerah, tidak mungkin lepas dari 

berbagai macam faktor yang terdapat pada suatu daerah tertentu. Begitu pula faktor-

faktor yang terdapat di wilayah Desa Tanjungsari yang sangat penting artinya bagi 

kehidupan masyarakat setempat, maupun bagi pemerintah didalam 

menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. 

Untuk memperoleh gambaran secara lebih dekat mengenai beberapa hal, antara 

lain: 

a. Letak dan batas wilayah Desa Tanjungsari 

Desa Tanjungsari merupakan salah satu dari 14 (empat belas) desa di 

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak dari 

pusat pemerintahan: 

1. Jarak dari kecamatan                                   3,4 Km 

2. Jarak dari ibu kota kabupaten                      1,5 Km 

3. Jarak dari ibu kota propinsi                        110 Km 

4. Jarak dari ibu kota negara                           500 Km 

Secara umum wilayah Desa Tanjungsari berbatasan dengan wilayah: 

1. Sebelah utara     :  berbatasan dengan Laut Jawa 

2. Sebelah Selatan :  berbatasan dengan Desa Magersari 
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3. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Pacar 

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tasikagung 

Dengan mengamati batas-batas wilayah Desa Tanjungsari merupakan wilayah 

yang terletak di tengah-tengah dan tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten 

Rembang (Data Manografi Desa Tanjungsari Semester I Tahun 2005).  

b. Keadaan Penduduk 

Kependudukan merupakan faktor pendukung pelaksanaan pembangunan di 

suatu wilayah sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah masing-

masing. Hal ini disebabkan karena penduduk selalu mengalami perubahan sebagai 

proses demografis. 

Ditinjau dari status kewarganegaraannya, penduduk Desa Tanjungsari 

berjumlah 2.899 jiwa, terdiri dari 1.396 laki-laki dan 1.503 perempuan. Komposisi 

penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1  Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia 
No        Usia      Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 0 – 5 
 6 – 16 
17 – 25 
26 – 55 
56 ke atas 

 291 
 548 
 511 
 1216 
 333 

10,4 % 
18,9 % 
17,2 % 
42 % 
11,5 % 

 Sumber : Data Manografi Desa Tanjungsari Semester I tahun 2005 
 
 

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa usia seseorang dapat 

mempengaruhi produktifitas dan aktivitas seseorang. Dan berdasarkan tabel 1 dapat 

dibagi lagi menjadi lebih rinci lagi sesuai kriteria sebagai berikut: 

1. Kelompok usia produktif, yakni usia 17-25 tahun sebanyak 511 orang dan 

umur   26-55 tahun sebanyak 1216 orang. 
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2. Kelompok usia belum produktif, yakni usia dibawah 16 tahun sebanyak 

839 orang. 

3. Kelompok usia tidak produktif, yakni yang berusia 56 tahun keatas  

sebanyak 333 orang. 

c. Mata Pencaharian 

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh masyarakat suatu 

wilayah umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian tersebut, maka dapat 

diketahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. 

Masyarakat Desa Tanjungsari memiliki mata pencaharian yang beragam, 

meliputi: nelayan, pengusaha, buruh industri, perkebunan, pedagang, pengangkutan, 

Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, pensiunan dan lain-lain. 

Tabel  2  Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 

Nelayan 
Pengusaha  
Buruh industri 
Perkebunan 
Pedagang 
Pengangkutan 
Pegawai Negeri Sipil 
TNI/POLRI 
Pensiunan (PNS, 
TNI/POLRI 

Lain-lain 

515 
15 
189 
2 

281 
32 
129 
6 
53 
 

117 

38,5 % 
1,1 % 
14,1 % 
0,3 % 
20,9 % 
2,4 % 
9,6 % 

    2,4 % 
9,6 % 

 
8,7 % 

 Jumlah 1339  
 Sumber : Data Monografi Desa Tanjungsari Semester I Tahun 2005  
 

Dengan memiliki pekerjaan tiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari dan kebutuhan masing-masing orang berbeda satu sama lainnya. Hal ini 

akan berpengaruh pada kesejahteraan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutikno 

yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, sebagai berikut: 
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“Pekerjaan sehari-hari saya sebagai pekerja/buruh belum bisa mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kondisi sekarang ini, harga kebutuhan 

pokok mengalami kenaikan. Ditambah lagi, biaya untuk sekolah anak yang 

masih duduk dibangku SMA dan SMP” (Wawancara dengan Bapak Sutikno, 

Pekerja harian lepas, 30 Agustus 2005). 

Demikian juga diungkapkan oleh Ibu Sri, sebagai berikut: 

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup dari upah saja, tetapi 

ditambah dari hasil grabatan (srabutan). Sebelum berangkat kerja saya mencuci 

pakaian tetangga terlebih dahulu, uang dari hasil mencuci pakaian dapat 

menutup kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari” (Wawancara dengan Ibu Sri, 

Pekerja harian lepas, 30 Agustus 2005) . 

 

4.1.2 Gambaran umum UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang 

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, 

disusun berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang dihasilkan dari temuan di 

lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi 

yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sejarah UD Berkah Sedulur 

UD Berkah Sedulur didirikan oleh Bapak H. Mustofa yang berkedudukan di  

Jalan Sayid Khamid Gang Udang Sari No 19 Tanjungsari Kabupaten Rembang 

merupakan salah satu perusahaan di Rembang yang bergerak dibidang usaha 

pengeringan ikan. UD berkah Sedulur yang letaknya berdekatan dengan laut sehingga 



 

 

51

memudahkan dalam proses produksi. Hal ini sebagaimana dituturkan Bapak 

H.Mustofa sebagai berikut: 

 “ UD Berkah Sedulur letaknya di tepi pantai sejauh 50 (lima puluh) meter dari 

garis pantai sehingga memudahkan dalam proses produksi” (Wawancara 

dengan Bapak H.Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 agustus 2005). 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada denah berikut : 

 

DENAH LOKASI 

U    Laut Utara 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Denah Lokasi UD Berkah Sedulur 
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Pada mulanya perusahaan yang dipimpin oleh Bapak H.Mustofa sifatnya hanya 

home industri ( industri rumah tangga) yang pemasarannya di sekitar Rembang. 

Seiring dengan berjalannya waktu usaha yang dirintis Bapak H.Mustofa berkembang 

dengan pesat sehingga beliau memiliki pandangan untuk memperluas usahanya 

dengan memperluas daerah pemasarannya di Jawa barat. Hal ini sebagaimana 

dikatakan Bapak Musafak yang menyatakan bahwa: 

“ Pendistribusian ikan kering biasanya di pasarkan di Daerah Jawa Barat. 

Khususnya Daerah Bogor, Bekasi, Kerawang, Dadap, Tangerang bahkan DKI 

Jakarta. Pemasaran ikan kering di Daerah Jawa Barat lebih memuaskan 

hasilnya daripada di pasarkan di Jawa Tengah” (Wawancara dengan Bapak 

Musafak, Kasir UD Berkah Sedulur, 27 Agustus 2005). 

Melihat usaha yang terus berkembang, maka bapak H.Mustofa mendirikan 

badan usaha yang berbentuk Usaha Dagang (UD) yang kepemilikannya merupakan 

perusahaan perseorangan. Perusahaan ini resmi menjadi UD Berkah Sedulur pada 

tanggal 25 Nopember 1997 dengan Nomor Ijin Usaha 111-42/11.27/PK/XI/1997. 

Faktor-faktor yang mendorong pendirian dari Usaha Dagang (UD) antara lain: 

a. Adanya keinginan untuk mengembangkan jenis usaha yang lebih maju. 

b. Adanya keinginan yang kuat untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik 

atau orientasi pendirian perusahaan untuk mencapai keuntungan. 

UD Berkah Sedulur yang berdiri diatas lahan seluas 3,5 Ha, ditinjau dari segi 

lokasi mempunyai beberapa keuntungan antara lain: 

a. Ditinjau dari segi ekonomi 

1). Mudah dalam pendistibusian barang (dekat dengan jalan raya). 

2). Cukup banyak pekerja/buruh yang tersedia. 
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3). Lokasinya yang dekat dengan laut memudahkan dalam proses produksi. 

b. Ditinjau dari segi sosial yaitu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk 

sekitar perusahaan. 

2. Struktur Organisasi UD Berkah Sedulur 

 Struktur organisasi UD Berkah Sedulur secara garis besar terdiri dari: 

a. Pimpinan Perusahaan 

Tugas dan tanggungjawab pimpinan perusahaan yaitu: 

(1). Perencanaan yaitu menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan, menyusun 

rencana kerja dan merencanakan waktu-waktu untuk melaksanakan rencana 

kerja. 

(2). Pengorganisasian yaitu untuk memudahkan rencana kerja tersebut suatu 

organisasi dengan tujuan membagi pekerja/buruh untuk diberi tugas yang 

jelas pada masing-masing bagian sehingga masing-masing bagian memiliki 

tanggungjawab dan wewenang. 

(3). Pengarahan yaitu memberikan motivasi pada pekerja/buruh , memecahkan 

masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh bawahan dan 

memimpin para pekerja/buruh untuk bekerjasama guna mencapai tujuan 

perusahaan. 

(4). Pengkoordinasian yaitu untuk memudahkan dalam pengawasan terhadap 

pekerja/buruh apakah para pekerja/buruh sudah bekerja sesuai dengan 

rencana.  

 

b. Wakil Pimpinan 

Bertugas menjalankan tugas-tugas yang diberikan pimpnan perusahaan dan 

menbantu menyelesaikan pekerjaan pimpinan serta mengkoordinir pekerjaan 

yang berhubungan dengan pimpinan. 

c. Keuangan  

(1). Penjualan  

bertugas melakukan penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh 

perusahaan dan melayani penjualan untuk masyarakat umum. 
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(2). Pembelian  

bertugas mencari dan memilih sumber penyediaan bahan baku yang 

digunakan untuk proses produksi. 

(3). Pembukuan  

bertugas mencatat semua aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan 

membuat berbagai laporan. 

d. Personalia 

(1). Administrasi Kepegawaian  

      bertugas mengabsen dan memberikan upah kepada pekerja/buruh, 

mengawasi absensi pekerja/buruh yang digunakan untuk perhitungan upah. 

(2). Transportasi 

bertugas mempersiapkan transportasi untuk kepentingan umum perusahaan 

dan mengontrol transportasi yang digunakan untuk mendatangi agen-agen 

penjualan di tempat lain. 

(3). Penjaga gudang  

bertugas menyimpan barang-barang yang sudah siap untuk dijual dan 

mengawasi barang-barang yang sudah masuk dan keluar dari gudang. 

e. Produksi 

Bagian ini bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil kerja 

produksi yang sudah dilaksanakan. Bagian produksi ini membawahi tugas 

bagian produksi yaitu: 

(1). Pembersihan ikan, bagian ini bertugas mengolah bahan baku yang berupa 

ikan segar yaitu ikan segar dibelah dan dibersihkan kemudian baru dibuat 

asin atau tawar. 

(2). Penjemuran, bagian ini bertugas menjemur ikan yang sudah dibersihkan 

dan mengontrol ikan-ikan tersebut apakah dalam keadaan baik atau tidak. 

(3). Penyotiran, bagian ini bertugas melakukan sortir (pemilihan) kualitas dari 

bahan baku yang akan dipasarkan. 

(4). Pengepakan, bagian ini bertugas melakukan pengepakan bahan baku yang 

sudah diolah baik berupa ikan tawar kering atau ikan asin. 
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(5). Pemasaran, bagian ini bertugas melakukan pendistribusian baik di agen-

agen penjualan di tempat lain atau melayani penjualan untuk masyarakat 

umum. 

 

STRUKTUR ORGANISASI UD BERKAH SEDULUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Gambar 4. Struktur Organisasi UD Berkah Sedulur 

  

 

3.      Pekerja Harian Lepas 

Pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam proses produksi. Sebab pabrik 

ikan kering sepenuhnya masih dijalankan oleh tenaga manusia tanpa bantuan tenaga 

mesin, baik mulai dari pengolahan bahan baku sampai ikan kering telah siap untuk 

dipasarkan.  

Kondisi pabrik yang masih menggunakan alat produksi yang masih bersifat 

tradisional, sudah jelas banyak menyerap pekerja/buruh. Mulai dari pekerja/buruh 
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dalam pelaksanaan proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku sampai 

menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Pekerja/buruh di perusahaan 

pengeringan ikan UD Berkah Sedulur terbagi menjadi beberapa kelompok seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak H.Mustofa, sebagai berikut: 

“Pengelompokkan dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas 

produksi. Di UD Berkah Sedulur dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu bagian 

membersihkan ikan, penjemuran, penyotiran, pengepakan dan pemasaran. 

Pekerja/buruh mendapatkan upah berdasarkan sistem upah harian” (Wawancara 

dengan Bapak H.Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 

 Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pekerja harian lepas berdasarkan 

kelompok kerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3  Jumlah Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Kelompok Kerja 
No       Kelompok       Jumlah 
1. 
 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pembersihan ikan 
b. pembelahan ikan 
c. penyucian ikan 

Penjemuran 
Penyotiran 
Pengepakan 
Pemasaran 

     
    25 

 15 
    10 
     7 
     6 
     4 

 Jumlah         67 
 Sumber: Data UD Berkah Sedulur Tahun 2005 

 

Jumlah pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur setiap tahunnya mengalami 

perkembangan. Selama periode 2005 tercatat jumlah pekerja/buruh adalah 67 orang 

yang terdiri dari 9 orang pekerja/buruh laki-laki dan 58 orang pekerja/buruh 

perempuan. Untuk melihat lebih jelas kondisi pekerja berdasarkan usia dari UD 

Berkah Sedulur dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel 4  Kondisi Pekerja  Berdasarkan Faktor Usia 
No         Usia     Jumlah   Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 

20 – 29 
30 – 39 
40 – 49 
50 ke atas 

25 
27 
10 
5 

37,3 % 
40,3 % 
14,9 % 
7,5   % 

     Jumlah    67  
Sumber: Data UD Berkah Sedulur Tahun 2005 
 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pekerja yang bekerja di UD Berkah 

Sedulur pada tahun 2005 yang berusia 20 - 29 tahun sebanyak 25 orang, untuk 

pekerja yang usianya 30 - 39 tahun sebanyak 27 orang. Pekerja yang berusia antara 

40 – 49 tahun sebanyak 10 orang dan pekerja yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 

5 orang. 

Tabel 5  Kondisi Pekerja Berdasarkan Status Pekerja 
No Status Pekerja Jumlah 
1. 
2. 

Harian 
Borongan 

42 
    25 

      Jumlah     67 
Sumber : Data UD Berkah Sedulur Tahun 2005 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerja di UD Berkah Sedulur tahun 

2005 sebagian besar berstatus pekerja harian dengan jumlah 42 orang dan untuk 

pekerja borongan berjumlah 25 orang. 

 

4.1.3  Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum berarti membahas hak dan kewajiban. Berkaitan dengan 

pekerja/buruh berarti berbicara tentang hak-hak pekerja/buruh setelah melakukan 

kewajibannya. Keberadaan pekerja/buruh di perusahaan pengeringan ikan sangat 

dibutuhkan dalam proses produksi. Apalagi kondisi pabrik yang masih menggunakan 
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alat produksi tradisional yang menyebabkan ketergantungan perusahaan pada 

pekerja/buruh lebih besar. 

Perusahaan pengeringan ikan membawa keuntungan diantaranya membantu 

pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan tersedianya lapangan kerja. 

Namun kehidupan pekerja/buruh di perusahaan pengeringan ikan UD Berkah Sedulur  

belum mendapatkan perlakuan sebagaimana ketentuan dalam peraturan 

ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang berhasil diperoleh di lapangan, pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh harian lepas di perusahaan pengeringan 

ikan milik Bapak H. Mustofa meliputi sebagai berikut: 

1. Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh yang berisi suatu 

hubungan kerja yang dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Musafak sebagai berikut: 

“Sebelum melakukan hubungan kerja dengan pengusaha, ada perjanjian kerja 

yang disepakati yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan” (Wawancara 

dengan Bapak  Musafak, Kasir UD Berkah Sedulur, 27 Agustus 2005). 

Demikian juga yang diungkapkan oleh Bapak Rihandoko LE, S.H yang 

menyatakan bahwa: 

“Perjanjian kerja secara lisan diperbolehkan asalkan isi perjanjian kerja itu 

disepakati kedua belah pihak yaitu antara pekerja/buruh dengan pengusaha” 

(Wawancara dengan Pegawai Perantara Disnakertrans Bapak Rihandoko 

LE,S.H, Pegawai Perantara Disnakertrans Kabupaten Rembang, 30 Agustus 

2005). 
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Perjanjian kerja yang disepakati secara lisan, isinya hanya mengenai upah dan 

tata tertib perusahaan seperti yang dituturkan oleh Ibu Wati, sebagai berikut: 

“Perjanjian kerja berisi mengenai upah tiap harinya dan pihak pengusaha hanya 

memberikan pesan untuk berhati-hati dalam melakukan kerja dan bersungguh-

sungguh” (Wawancara dengan Ibu Wati, Pekerja harian lepas, 27 Agustus 

2005). 

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak H.Mustofa sebagai berikut; 

“ Isi perjanjian kerja yang memuat kewajiban pekerja/buruh untuk melakukan 

pekerjaan sedangkan besarnya upah disesuaikan dengan standart UMK 

Kabupaten Rembang dan diberikan secara harian” (Wawancara dengnan Bapak 

H. Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Dari wawancara dengan Bapak Tipung, menyatakan bahwa: 

“Perjanjian kerja sangat penting tetapi perjanjian kerja yang disepakati hanya 

perjanjian kerja secara lisan, bagi pekerja/buruh bisa bekerja itu sudah 

beruntung daripada harus menganggur, apalagi hidup di jaman sekarang ini 

sulit untuk mencari pekerjaan. Orang yang lulusan Sekolah Tinggi saja masih 

banyak yang menganggur apalagi yang hanya mempunyai ijasah SD. 

Ditambah, pekerja/buruh sebagai orang kecil tidak berani menuntut macam-

macam” (Wawancara dengan Bapak Tipung, Pekerja harian lepas, 27 Agustus 

2005). 

Perjanjian kerja yang telah disepakati dalam bentuk lisan tersebut, harus 

disepakati oleh pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh. Perjanjian kerja yang 

dibuat secara lisan mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan perjanjian kerja 
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yang dibuat secara tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Subkhan 

yang menyatakan bahwa: 

“Sangat disayangkan karena perjanjian kerja tersebut tidak dibuat secara tertulis 

sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap pekerja/buruh tidak dapat 

dijadikan sebagai alat bukti otentik” (Wawancara dengan Bapak Subkhan,S.H, 

Pegawai Perantara Disnakertrans Kabupaten Rembang, 30 Agustus 2005). 

Perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terutama 

perjanjian kerja itu telah disepakati oleh pihak pengusaha. Pekerja/buruh dalam 

melakukan pekerjaan tidak akan dipersulit oleh pihak pengusaha. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak H.Mustofa, sebagai berikut: 

“Pekerja/buruh dalam hubungan kerja tidak akan dipersulit asalkan mau 

mematuhi aturannya yaitu menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-

sungguh, jujur, tekun, disiplin, tidak ceroboh, dan tidak ada kecurangan. 

Apabila ada pelanggaran maka akan diberi teguran terlebih dahulu” 

(Wawancara dengan bapak H Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 

Agustus 2005). 

a. Upah kerja 

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia 

melakukan pekerjaan. Upah merupakan komponen utama dalam suatu hubungan 

kerja, suatu hubungan kerja tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila upah 

yang diterima pekerja/buruh tidak sesuai dengan standart Upah Minimum Kabupaten 

(UMK). Berdasarkan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor: 561/54/2004 

Tentang Upah Minimum pada 35 (Tigapuluh Lima) Kabupaten/Kota di Propinsi 
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Jawa Tengah Tahun 2005 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten Rembang 

yaitu sebesar Rp. 390.000.  Apalagi dengan keadaan ekonomi negara yang 

mengalami krisis ekonomi, harga bahan kebutuhan pokok di pasaran mengalami 

kenaikan. Apabila upah yang diterima pekerja/buruh tidak sesuai dengan Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) bahkan ada yang dibawahnya akan memicu 

pekerja/buruh untuk menuntut kenaikan upah. 

Berdasarkan data yang diperoleh, pemberian upah pekerja harian lepas di UD 

Berkah Sedulur diberikan berdasarkan kelompok-kelompok kerja kecuali 

pekerja/buruh bagian pembelahan ikan yang mendapat upah secara borongan 

sedangkan bagian yang lain mendapat upah dengan sistem upah harian. 

Pekerja/buruh UD Berkah Sedulur dalam memperoleh upah ditentukan 

berdasarkan volume pekerjaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak 

H.Mustofa yang menyatakan bahwa: 

“Besarnya upah ditentukan berdasarkan jenis kelamin sebab pekerja/buruh laki-

laki pekerjaannya tergolong berat seperti mengangkat blung, menimbang ikan, 

sopir, dan kasir. Sedangkan pekerja/buruh perempuan pekerjaannya seperti 

membersihkan ikan, menjemur ikan, melakukan penyotiran dan mengepak” 

(Wawancara dengan Bapak H.Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 

Agustus 2005). 

Dari wawancara dengan Bapak Musafak, menyatakan bahwa:  

“Untuk pekerja/buruh laki-laki sebesar Rp 9500 per blung  sedangkan 

pekerja/buruh perempuan sebesar Rp 6500 per blung. Blung adalah sejenis 

ember yang terbuat dari plastik dan berwarna hitam, 1 (satu ) blung berisi 15 kg 
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ikan” (Wawancara dengan Bapak Musafak, Kasir UD Berkah Sedulur, 27 

Agustus 2005). 

Pekerja/buruh bagian membersihkan ikan rata-rata perempuan yang pada 

umumnya harus menyelesaikan pekerjaannya antara 2 (dua) blung hingga 4 (empat ) 

blung. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibu Jumi yang mengatakan bahwa:  

“Setiap hari rata-rata seorang pekerja/buruh memperoleh 2 (dua) blung hingga 

4 (empat ) blung tergantung kemampuan masing-masing. Upah diberikan setiap 

hari atau 3 (tiga) hari sekali bahkan kalau dalam keadaan terdesak dapat 

mengambil upah 1 (satu) bulan” (Wawancara dengan Ibu Jumi, Pekerja harian 

lepas, 27 Agustus 2005). 

 Dengan demikian, setiap pekerja/buruh mendapatkan upah sebesar Rp390.000 

per bulan sampai dengan  Rp 585.000 per bulan. Walaupun status pekerja/buruh 

borongan namun pembayaran upahnya diberikan setiap hari. Upah tersebut dapat 

diambil sesuai dengan kehendak pekerja/buruh bisa setiap hari atau 3 (tiga) hari 

sekali. 

Kelompok pekerja/buruh lainnya yaitu bagian penjemuran, penyotiran, 

pengepakan dan pemasaran masing-masing menerima upah dengan sistem upah 

harian. Berdasarkan penelitian pekerja/buruh mendapat upah sebesar Rp 17.000,00 

per hari bagi pekerja/buruh laki-laki sedangkan bagi pekerja/buruh perempuan 

sebesar Rp 14.000,00 per hari. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Bapak H Mustofa 

yang menyatakan bahwa : 

“Setiap pekerja/buruh laki-laki mendapatkan upah sebesar Rp 510.000,00 per 

bulan sedangkan pekerja/buruh perempuan mendapatkan upah sebesar Rp 
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420.000,00 per bulan” (Wawancara dengan Bapak H.Mustofa, Pimpinan UD 

Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Untuk lebih jelasnya, besarnya upah pekerja/buruh harian lepas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 6 Kondisi Upah Pekerja Berdasarkan Volume Pekerjaan 
Jenis Kelamin No Status Pekerja Laki-laki Perempuan 

1 
2. 

Harian 
Borongan 

Rp. 17.000 
Rp. 9500 

Rp. 14.000 
Rp. 6500 

Sumber: Data UD Berkah Sedulur tahun 2005 
 

Selain upah tetap, pekerja/buruh yang melakukan lembur mendapat uang 

lembur sebesar Rp 2000,00 setiap 1 (satu) jam. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pekerja/buruh, ternyata pekerja/buruh mulai bekerja pada pukul 07.00 sampai pukul 

16.00 WIB. Setelah waktu kerja selesai apabila pekerja/buruh ingin kerja lembur 

karena pasokan bahan baku melimpah dan harus dikerjakan sebab ikan tidak tahan 

lama dalam keadaaan basah sehingga pekerja/buruh harus lembur. Di luar waktu 

kerja dihitung lembur dan paling lama 3 (tiga) jam. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

ibu Sri yang menyatakan bahwa : 

“Setelah kerja lembur ia mendapatkan uang sebesar Rp 2000,00 dan lamanya 3 

(tiga) jam. Biasanya jika pekerja/buruh lembur untuk memenuhi pesanan yang 

membumbung tinggi dan bahan baku yang tersedia melimpah kalau tidak 

diolah ikan akan cepat busuk” (Wawancara dengan Ibu Sri, Pekerja harian 

lepas, 27 Agustus 2005). 
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b. Tunjangan yang lain 

Didalam meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

maka pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan 

kemampuan pengusaha. 

Bentuk tunjangan yang merupakan hak pekerja/buruh memiliki keragaman 

selain upah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara para 

pekerja/buruh harian lepas di UD Berkah Sedulur, ternyata pekerja/buruh harian 

lepas tidak memperoleh tunjangan selain tunjangan keagamaan. Hal ini sebagaimana 

dituturkan Bapak H Mustofa yang menyatakan bahwa:  

“Selain upah pekerja/buruh mendapatkan tunjangan seperti Tunjangan Hari 

Raya (THR) setiap satu tahun sekali”(Wawancara dengan Bapak Musafak, 

Kasir UD Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Hal ini senada yang diungkapkan Bapak Yoyok yang menyatakan bahwa: 

“Tunjangan yang diberikan pekerja/buruh selain upah hanya dalam bentuk 

THR besarnya Cuma Rp 100.000 dan pakaian seperti sarung maupun baju” 

(Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pekerja harian lepas, 27 Agustus 2005). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, besarnya dana itu bukan 

merupakan THR karena tidak sebanding dengan hasil kerja pekerja/buruh selama 1 

(satu) tahun, jadi dana tersebut dapat dikatakan sebagai shodaqoh. 

Dari wawancara dengan Bapak H.Mustofa yang menyatakan bahwa: 

“Pemberian uang THR sebagai hadiah bagi pekerja/buruh yang telah 

melaksanakan pekerjaan dengan baik selama 1 (satu) tahun” (Wawancara 

dengan Bapak H. Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 
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Tunjangan selain THR yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai kesehatan 

sebab kesehatan pekerja/buruh merupakan suatu pemenuhan kebutuhan yang dapat 

meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. 

Namun sangat disayangkan, ternyata pengusaha di perusahaan pengeringan ikan UD 

Berkah Sedulur tidak pernah memandang serius tentang  kesehatan pekerja/buruh. 

Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Bapak Musafak yang menyatakan bahwa: 

“Apabila pekerja/buruh sakit tidak mendapat uang kesehatan, namun bila 

terjadi kecelakaan seperti jari terpotong atau tersayat pisau akan mendapat uang 

pengobatan, besarnya uang pengobatan tergantung berat ringannya kecelakaan” 

(Wawancara dengan Bapak Musafak, Kasir UD Berkah sedulur, 27 Agustus 

2005). 

 
4.1.3 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan cara 

penyelesaiannya.   

Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja/buruh dikatakan 

sebagai tulang punggung perusahaan karena pekerja/buruh mempunyai peranan yang 

penting. Tanpa adanya pekerja/buruh tidak mungkin perusahaan itu bisa berjalan dan 

berpartisipasi dalam pembangunan. Namun nasib buruk tidak mendapat perlindungan 

hukum yang cukup dari pihak pengusaha yang dapat menimbulkaan hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. 

Hambatan-hambatan itu timbul baik dari pekerja harian lepas, pengusaha dan 

pemerintah.  
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Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur, maka dapat ditinjau dari 

pihak-pihak yang saling berkaitan antara lain: 

1. Pihak Pekerja Harian Lepas 

Hambatan-hambatan yang timbul dari pihak pekerja harian lepas yaitu: 

a. Rendahnya pendidikan 

Pendidikan baik formal maupun informal memiliki tujuan untuk membantu 

manusia untuk berpikir dan cara pandang orang dewasa yang memiliki bobot atau 

nilai yang lebih baik daripada orang yang masih kanak-kanak. Jenis pekerjaan yang 

tersedia hanya menuntut pendidikan formal maupun informal. Pekerjaan yang 

tersedia hanya menuntut ketrampilan khusus yang diperoleh berdasarkan pengalaman 

sehari-hari. 

Pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur pendidikannya rata-rata hanya 

lulusan Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 7  Kondisi Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Faktor Pendidikan 
  No Pendidikan Jumlah 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 

SD 
SMP 
SMA 
Sarjana 

  28 
  10 
  3 
  1 

  Jumlah       42 
Sumber: Data UD Berkah Sedulur Tahun 2005 
 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pekerja harian lepas sebagian besar berpendidikan 

SD yaitu sebanyak 28 orang. Untuk pekerja yang berpendidikan SMP sebanyak 10 
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orang. Pekerja harian lepas yang berpendidikan SMA sebanyak 3 orang dan Pekerja 

harian lepas yang sarjana berjumlah 1 orang. 

 Pekerja harian lepas rata-rata memiliki cara berpikir dan cara pandang yang 

masih lemah. Pekerja/buruh lebih suka pasrah dan menerima segala kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh pengusaha. Sehingga pekerja/buruh yang berani berpikir kritis 

untuk memperjuangkan nasibnya sendiri belum bisa diwujudkan. Kenyataan tersebut 

dipertegas oleh Bapak Urip yang menyatakan bahwa: 

 “Sebagai orang kecil yang hidupnya pas-pasan tidak berani menuntut macam-

macam asalkan upah yang diterima sudah mencukupi kebutuhan hidup sehari-

hari, kalau protes pada pengusaha takut dipecat” (Wawancara dengan Bapak 

Urip, Pekerja harian lepas, 27 Agustus 2005).  

Dengan kata lain, pekerja/buruh yang mempunyai cara pandang yang sempit 

akan menguntungkan pihak pengusaha untuk memanfaatkan tenaga kerja/buruh 

sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pengusaha itu sendiri. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, pekerja/buruh yang mempunyai 

cara pandang yang sempit seperti diatas sering kita temui dan dapat dimaklumi jika 

dilihat dari latar belakang keluarga yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin 

yang tidak mampu meneruskan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Mempunyai 

pekerjaan dan memperoleh penghasilan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri 

bagi pekerja/buruh yang rata-rata berpendidikan rendah. 

b. Tidak memiliki serikat pekerja/serikat buruh 

Kita mengetahui, bahwa pekerja/buruh itu sifatnya lemah, baik dari segi 

ekonomi maupun dari segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha. Oleh 
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karena itu, akibatnya pekerja/buruh tersebut tidak mungkin memperjuangkan hak-

haknya ataupun tujuannya dengan perseorangan tanpa mengorganisir dirinya dalam 

suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan itu. Wadah 

tersebut dinamakan Serikat Pekerja/serikat buruh. 

Serikat pekerja/serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh 

dan untuk pekerja/buruh guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serikat pekerja/ serikat buruh 

diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa setiap 

pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh. 

Di dalam sebuah perusahaan serikat pekerja/serikat buruh sangat diperlukan karena 

serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi kaum 

pekerja/buruh dan memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.     

Namun pekerja/buruh perusahaan pengeringan ikan UD Berkah Sedulur tidak 

menampakkan usahanya untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh bahkan 

terbayang dalam pikiran pekerja/buruh pun tidak dengan kata lain pekerja/buruh 

tidak ada usaha untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Kondisi tersebut 

tidak menutup kemungkinan sebagi imbas dari rendahnya tingkat pendidikan para 

pekerja/buruh yang membuat pekerja/buruh menjadi miskin informasi atau 

pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak 

Yoyok, sebagai berikut: 
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“Walaupun memiliki nasib yang sama serta kepentingan yang sama, namun 

sulit untuk membentuk suatu persatuan pekerja/buruh karena pekerja/buruh 

tidak tahu tentang serikat pekerja/serikat buruh. Katanya lagi, pekerja/buruh 

merasa takut dipecat bila tindakan pekerja/buruh melawan kebijakan yang 

ditetapkan pengusaha yang sudah berjalan” (Wawancara dengan Bapak Yoyok, 

Pekerja harian lepas, 27 Agustus 2005).     

Dengan melihat banyaknya pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur 

seharusnya pekerja harian lepas  dapat membentuk serikat pekerja/serikat buruh. 

Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh di suatu perusahaan diatur dalam Pasal 5 

ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2000 bahwa serikat pekerja/serikat buruh 

dibentuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Pekerja/buruh yang 

akan mendirikan serikat pekerja/serikat buruh harus mempunyai pengetahuan dan 

informasi mengenai serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu, pekerja harian 

lepas di UD Berkah Sedulur seharusnya sudah dapat dibentuk sehinggga pekerja 

harian lepas dapat menyalurkan aspirasinya untuk kelangsungan perusahaan dan 

pekerja harian lepas sendiri beserta keluarganya. 

c. Terjadi  perselisihan hubungan industrial 

Perselisihan hubungan industrial diatur dalam Pasal 136 ayat (10 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh secara musyawarah untuk mufakat.  

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan pengeringan ikan 

UD Berkah Sedulur, berdasarkan penelitian, perselisihan yang  terjadi antara pihak 
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pihak pengusaha dengan pihak pekerja harian lepas bagian pembersihan ikan. Dalam 

masalah ini, pemgusaha merasa dirugikan  akibat tindakan pekerja/buruh yang berani 

melanggar perjanjian kerja, yaitu menjual hasil produk ikan kering kepada orang lain. 

Namun menurut perjanjian kerja, pihak pengusaha hanya memberi kuasa kepada 

pihak pekerja/buruh bagian pembersihan ikan untuk membersihkan ikan bukan untuk 

menjual produk ikan kering. Hal ini sebagaimana dituturkan Bapak H. Mustofa yang 

menyatakan bahwa:  

“Tidak jarang dari pihak pekerja/buruh bagian pembersihkan ikan yang menjual 

ikan kering tanpa sepengetahuannya” (Wawancara dengan Bapak H.Mustofa, 

Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Adanya pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut, oleh pihak pengusaha 

memang cukup beralasan apabila kemudian diambil tindakan berupa teguran 

terlebuih dahulu jika tidak diindahkan maka akan diambil tindakan berupa pemecatan 

atau pengunduran diri. 

Perselisihan lain yang sering timbul bukanlah masalah besar yaitu tidak jarang 

banyak pekerja/buruh terlambat masuk kerja. Hal tersebut memang dapat menjadi 

maklum sebab para pekerja/buruh ada yang bertempat tinggal di luar Desa 

Tanjungsari. Tetapi keterlambatan para pekerja/buruh dapat mengurangi efisiensi dan 

efektivitas produktivitas. Keadaan yang demikian memang sangat menganggu 

produktivitas perusahaan sehingga para pekerja/buruh seharusnya datang lebih pagi 

sebelum jam kerja dimulai.  

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak 

yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah 
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pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai 

mufakat oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Oleh karena itu, 

penyelesaian perselisihan yang terjadi di UD Berkah Sedulur harus diselesaikan 

lewat musyawarah, sebelumnya pekerja harian lepas diberi teguran terlebih dahulu 

setelah itu kedua belah pihak bertemu untuk mengadakan perundingan untuk 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 

d. Tidak ikut dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja 

dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan 

yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh 

pekerja/buruh. 

Jamsostek diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

yang meyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 

memeperoleh Jamsostek. Program Jamsostek wajib diikuti oleh semua perusahaan 

BUMN, Joint Venture, PMA, Yayasan, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan, 

dimana perusahaan mempunyai tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau 

yang membayarkan uang total paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 

lebih perbulan. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat juga 

mengikuti Program Jamsostek. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan 

Program Jamsostek. 

Namun sangat disayangkan ternyata sampai sekarang para pekerja/buruh di UD 

Berkah Sedulur tidak diikutsertakan dalam Program Jamsostek. Padahal melihat 
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banyaknya pekerja/buruh yang bekerja di UD Berkah Sedulur perlu diikutsertakan 

dalam Program Jamsostek sebagai kepedulian pihak pengusaha untuk melindungi 

pekerja/buruh apabila terjadi kecelakaan kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Mustofa yang menyatakan  

bahwa: 

“Pekerja/buruh tidak diikutsertakan Jamsostek karena keterbatasan dana dan 

sifat pekerjaannya tergantung pada hasil laut berupa ikan segar. Dengan kata 

lain proses produksi tergantung banyak sedikitnya ikan sebagai bahan baku 

utamanya” (Wawancara dengan Bapak H.Mustofa, Pimpinan UD Berkah 

Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Tidak diikutsertakan pekerja harian lepas dalam Program Jamsostek disebabkan 

ketidaktahuan pekerja harian lepas tentang arti pentingnya Jamsostek. Hal ini 

sebagaimana dituturkan oleh Ibu Darinah, sebagai berikut: 

“ Saya tidak tahu Jamsostek secara jelas. Pernah mendengar dari teman yang 

kerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta, kalau dia ikut Jamsostek. 

Teman saya disini tidak ada yang ikut karena tidak ada yang mengkoordinir 

untuk ikut Jamsostek” (Wawancara dengan Ibu Darinah, pekerja harian 

lepas,29 Agustus 2005).  

Pandangan pekerja/buruh yang lemah menyebabkan pekerja/buruh tidak 

memahami akan pentingnya perlindungan terhadap dirinya apabila terjadi peristiwa 

yang mungkin akan dialami pekerja/buruh seperti sakit, kecelakaan kerja, meninggal 

dunia. 
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Untuk pekerja harian lepas diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

PER-03/MEN/1994 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga 

Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja borongan dan Tenaga Kerja Kontrak. Program 

Jamsostek bagi pekerja harian lepas sangat dibutuhkan baik untuk pekerja/buruh 

sendiri maupun keluarganya. Mengingat sifat kepesertaan pekerja harian lepas 

mempunyai karekteristik tersendiri dalam hal hubungan kerja, pelaksanaan pekerjaan 

dan penerimaan upah dari waktu ke waktu tidak teratur.   

2. Pihak Pengusaha 

Faktor yang menghambat dari pihak pengusaha adalah 

a. Kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha 

Pengusaha sebagai pemilik modal pada dasarnya hanya mementingkan 

besarnya keuntungan yang akan diterima dari hasil penjualan produk. Kondisi yang 

demikian telah menyebabkan pengusaha selalu memperhitungkan segala sesuatunya 

didalam pengeluaran keuangan. Salah satunya biaya yang berkaitan dengan 

pekerja/buruh. 

Pengusaha dapat menikmati hasil yang diperoleh tidak lepas dari peran 

pekerja/buruh. Maka pihak pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan 

pekerja/buruh. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi dari pihak pengusaha. Sedangkan 

kenyataannya, pihak pengusaha kebanyakan tidak menyadari bahwa mereka 

mempunyai kewajiban yang lain di samping membayar upah yaitu dengan 

memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pihak pengusaha 

menyatakan bahwa: 
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 “Kebanyakan pekerja/buruh mendapatkan upah yang besarnya sudah 

diperhitungkan sebelumya namun para pekerja/buruh mengharapkan bagian 

yang lain yaitu berupa tunjangan. Padahal upah yang diberikan besarnya sudah 

layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari” (Wawancara dengan Bapak 

H.Mustofa, Pimpinan UD Berkah Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Tipung, sebagai berikut: 

“Kesejahteraan yang diberikan pihak pengusaha berupa pinjaman uang, 

pemberian THR sekali setahun beserta pakaian atau sarung” (Wawancara 

dengan Bapak Tipung, Pekerja harian lepas, 27 Agustus 2005). 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tipung dapat diketahui bahwa pihak 

pengusaha kurang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesejahteraan para 

pekerja/buruh.    

b. Permodalan 

Modal mempunyai peranan yang besar dalam proses produksi dan 

perkembangan suatu perusahaan. Modal besar maupun kecil belum menjadi suatu 

jaminan bagi perusahaan menjadi maju. Namun keuletan dan ketrampilan pengusaha 

di dalam memasarkan produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan sehingga 

perusahaan akan terjadi percepatan proses perputaran modal yang akan berdampak 

pada perusahaan  yang akan semakin maju bahkan berdampak pada pekerja/buruh 

sendiri. 

Dari segi permodalan ternyata dijadikan suatu alasan bagi pihak pengusaha 

untuk melepas tanggungjawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Bapak H.Mustofa yang menyatakan bahwa: 
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“Modal merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu 

perusahaan, melihat kondisi saat ini sulit bagi pengusaha memperhatikan upah 

pekerja/buruh yang tidak mempunyai modal besar. Modal yang cukup dapat 

menjadi stok atau cadangan apabila produk belum laku terjual., bahan baku 

yang digunakan untuk proses produksi tergantung pada kondisi laut seperti 

dalam keadaan “ Laep”  yang artinya hasil tangkapan  ikan sedikit akibat cuaca  

yang buruk” (Wawancara dengan Bapak H.Mustofa, Pimpinan UD Berkah 

Sedulur, 29 Agustus 2005). 

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Musafak, sebagai berikut: 

“Pekerja/buruh tidak mempermasalahkan besarnya upah yang diterima, asalkan 

upah itu disesuaikan dengan bagian masing-masing dan upah itu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, pembayaran dilakukan setiap hari karena status 

pekerja/buruh yang menggunakan sistem harian” (Wawancara dengan Bapak 

Musafak, Kasir UD Berkah sedulur, 27 Agustus 2005).   

3. Pihak Pemerintah 

Pihak pemerintah yang dimaksud adalah pihak pemerintah desa. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap pekerja harian lepas mengalami hambatan-hambatan.  Hal ini dapat dilihat 

dari sikap pemerintah desa yang pasif dalam merespon permasalahan yang terjadi di 

lingkungannya khususnya masalah yang timbul antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan Bapak Juned yang menyatakan bahwa: 
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“Pihak pemerintahan desa tidak pernah tahu menahu dengan masalah yang 

terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha, sebab tidak ada laporan dari 

pihak pekerja/buruh” (Wawancara dengan Bapak Juned, Kaur Lingkungan 

Desa Tanjungsari, 30 Agustus 2005). 

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Sakroni, sebagai berikut: 

“Keterlibatan pemerintah desa hanya untuk menengahi masalah dan 

mendamaikan para pihak yang berselisih namun hal tersebut tidak membantu 

dalam menyelesaiakan persoalan yang terjadi” (Wawancara dengan Bapak 

Sakroni, Pekerja harian lepas, 27 Agustus 2005). 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sakroni dapat diketahui bahwa pihak 

pemerintah desa kurang peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya. 

Permasalahan yang terjadi di perusahaan merupakan permasalahan  yang intern 

hanya pihak pengusaha dan pekerja/buruh yang tahu. Pemerintah desa tidak berhak 

ikut campur masalah intern perusahaan. Apabila ada laporan dari salah satu pihak 

yang berselisih maka akan dicarikan solusinya. 

Pihak lain yang ikut bertanggungjawab adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Rembang. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sebagai wakil pemerintah yang berwenang mengurusi masalah ketenagakerjaan. 

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani masyarakat yang 

membutuhkan informasi dibidang ketenagakerjaan. 

Sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat pihak Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa yang dianggap 
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masyarakatnya banyak yang bekerja di pabrik. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh 

Bapak Rihandoko LE,S.H yang menyatakan bahwa: 

” Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya pegawai perantara 

melakukan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa yang dianggap sebagaian 

warganya bekerja di pabrik karena adanya keterbatasan dana operasional” 

(Wawancara dengan Bapak Rihandoko LE,S.H, Pegawai Perantara 

Disnakertrans Kabupaten Rembang, 30 Agustus 2005). 

Demikian juga diungkapkan oleh Bapak Subkhan,S.H yang menyatakan 

bahwa: 

“ Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membuka layanan bagi 

masyarakat khususnya para pengusaha dan para pekerja/buruh yang 

membutuhkan informasi mengenai ketenagakerjaan seperti informasi mengenai 

UMK ( Upah Minimum Kabupaten)” (Wawancara dengan Bapak Subkhan S.H, 

Pegawai Perantara Disnakertrans Kabupaten Rembang, 31 Agustus 2005).  

 

4.2 Pembahasan  

Sehubungan dengan pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sesuai dengan 

uraian permasalahan, peneliti akan membahas hasil penelitian sebagai berikut: 

 

4.2.1 Perlindungan hukum  

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur Desa 

Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam rangka untuk 

mensejahterakan pekerja harian lepas sudah baik namun belum maksimal. 
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Perusahaan menyadari bahwa pekerja harian lepas merupakan bagian yang terpenting 

dalam berjalannya proses produksi di perusahaan apalagi kondisi perusahaan yang 

masih menggunakan alat produksi yang tradisional. Tujuan pekerja/buruh melakukan 

pekerjaan adalah untuk mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai 

kehidupannya dan keluarganya. 

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat 

dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi. Oleh karena itu, pekerja 

harian lepas perlu diberi perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari segi 

perjanjian kerja, upah kerja dan tunjangan-tunjangan lain, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas.   

Perjanjian kerja di UD Berkah Sedulur yang merupakan pernyataan 

kesanggupan antara pihak pekerja/buruh dan pihak pengusaha adalah perjanjian 

secara lisan. Hal tersebut tidak menyalahi aturan peraturan ketenagakerjaan 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

Namun berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja yang dibuat secara lisan 

tersebut, tidak tepat diterapkan di perusahaan pengeringan ikan UD Berkah Sedulur. 

Perjanjian kerja tersebut akan lebih baik dibuat apabila dibuat secara tertulis demi 

kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak 

pekerja/buruh dan pihak pengusaha. Sebab bentuk perjanjian kerja secara lisan 

menempatkan pekerja/buruh dalam posisi yang lemah dan pihak pengusaha dalam 

posisi yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan dan peraturan perusahaan. 

Dipandang dari segi hukum, kedudukan perjanjian kerja secara lisan juga 

sangat lemah terutama bagi kepentingan pekerja/buruh. Sebab pihak pengusaha 
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mempunyai kesempatan untuk mengingkari  isi perjanjian yang sudah dibuat antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh. Sedangkan pihak pekerja/buruh tidak memiliki 

bukti otentik yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. 

Dengan demikian, perjanjian kerja di perusahaan pengeringan ikan akan lebih 

baik dibuat secara tertulis sehingga kedudukan pekerja/buruh akan lebih kuat karena 

sebelum melakukan hubungan kerja terlebih dahulu telah memahami isi perjanjian 

kerja yang dibuat secara tertulis. Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat secara 

tertulis dapat dijadikan bukti otentik bagi pekerja/buruh dan dapat sebagai pedoman 

dalam melakukan pekerjaan. 

Untuk pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-

ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang didasarkan pada 

kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian  lepas. Perjanjian kerja 

harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh yang bekerja kurang dari 21 

(dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Perjanjian kerja harian lepas dikecualikan 

dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu pada umumnya. Apabila 

perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja 21 

(dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka 

perjanjian kerja harian lepas berubah-ubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu. 

Oleh karena itu, pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian lepas wajib 

membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dapat berupa daftar 

pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan. Daftar pekerja/buruh harian lepas 

disampaikan kepada instansi setempat yang bertanggungjawab di bidang 
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ketenagakerjaan untuk dicatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

mempekerjakan pekerja/buruh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-06/MEN/1985.         

Dalam kinerjanya UD Berkah Sedulur memperlakukan pekerja harian lepas 

dengan disiplin tanpa terkecuali setiap pekerja/buruh masuk kerja harus tepat waktu 

yaitu jam 7 pagi, jadi setiap pekerja/buruh harus patuh pada aturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Pekerjaaan yang diberikan pada pekerja/buruh harus 

dilkerjakan dengan semaksimal mungkin dan sesuai target yang telah ditetapkan. 

Pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur bukan karena keahlian yang mereka 

miliki tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upah yang mereka terima 

disesuaikan dengan ketetapan UMK Kabupaten Rembang. 

Pemberian upah pada pekerja/buruh dilakukan berbeda karena status 

pekerja/buruh bermacam-macam ada pekerja/buruh harian berarti pekerja/buruh 

tersebut menerima upah setiap hari, pekerja/buruh borongan berarti upah yang 

diterima sesuai dengan barang yang yang dihasilkan. Di UD Berkah Sedulur, 

pekerja/buruh borongan menerima upah setiap hari sedangkan untuk pekerja harian 

lepas diberlakukan sisitem upah harian. Upah yang mereka terima ada yang cukup 

untuk membiayai hidup dan ada yang tidak cukup karena tanggungan keluarga 

mereka berbeda-beda. Dalam melakukan pekerjaannya seorang pekerja/buruh 

memiliki hak yang wajib mereka terima yaitu menerima upah, kewajiban dari 

seorang pekerja harian lepas adalah melakukan pekerjaan secara maksimal untuk 

meningkatkan jumlah produksi dan mematuhi aturan perusahaan yang berlaku. Untuk 

pengusaha UD Berkah Sedulur memiliki kewajiban memberikan upah beserta 
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tunjangan lain pada pekerja harian lepas, sedangkan hak yang diperoleh adalah 

menerima hasil produksi yang memuaskan. 

Upah pekerja harian lepas laki-laki dan perempuan di UD Berkah Sedulur 

dibedakan menurut volume pekerjaan. Di UD Berkah Sedulur, pengusaha 

menentukan upah didasarkan pada standar UMK Kabupaten Rembang. Pembagian 

upah yang berbeda antara pekerja/buruh laki-laki dan perempuan didasarkan atas 

kesepakatan antara pekerja harian lepas dengan pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 

91 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa pengaturan pengupahan yang 

ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang 

ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Di UD Berkah Sedulur juga menerapkan kerja lembur yang disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan apabila bahan baku untuk produksi melimpah maka pekerja 

harian lepas harus kerja lembur sebab dikuatirkan ikan akan busuk sehingga 

mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Dari hasil penelitian., upah lembur yang 

diberikan kepada pekerja harian lepas sebesar Rp 2000 per jam. Perhitungan itu 

bertentangan dengan cara perhitungan upah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2) 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-

102/MEN/VI/2004 Tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur bahwa 

perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan dan cara menghitung upah 

sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. 

Apabila dihitung sesuai dengan Keputusan Menteri tersebut besarnya upah 

lembur di UD Berkah Sedulur maka pekerja harian lepas laki-laki upah lemburnya 
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sebesar Rp 2.950 per jam sedangkan untuk pekerja harian lepas perempuan sebesar 

Rp 2.500 per jam. Dari hasil penelitian itu terlihat bahwa upah lembur yang diberikan 

kepada pekerja harian lepas tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang 

berlaku.   

Selain upah kerja, para pekerja/buruh berhak mendapatkan tunjangan dari 

pengusaha. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan para pekerja harian lepas 

hanya mendapatkan tunjangan berupa Tunjangan  Hari Raya (THR) serta pakaian dan 

makanan satu tahun sekali. Ketentuan pemberian tunjangan tersebut tentu saja masih 

jauh dari apa yang menjadi harapan dalam peraturan ketenagakerjaan. Hal tersebut 

jika mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER-

04/MEN/1994, sudah jelas menyalahi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Atas 

dasar itulah uang yang diberikan kepada pekerja harian lepas sebagai THR bukan 

sebagai tunjangan melainkan shodaqoh.  

Sebab didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: 

PER-04/MEN/1994 menyebutkan bahwa besarnya THR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus 
atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah. 

b. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus 
tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa 

kerja yaitu perhitungan upahbulan  (satu) 1 x 
12

kerja masa
=  

 
Di UD Berkah Sedulur, pembayaran THR sebesar Rp 100.000 tidak dapat 

dikatakan  sebagai THR, apabila pembayaran THR dihitung berdasarkan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja mengenai THR bagi pekerja/buruh sebesar 1 (satu) bulan upah 

yaitu Rp 510.000 atau Rp 420.000, melihat nominalnya perbandingan selisihnya 
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mencolok. Padahal THR ini diberikan 1 (satu) tahun sekali. Pemberian THR yang 

diberikan pekerja harian lepas tidak sebanding dnegan tenaga yang dikeluarkan 

pekerja/buruh selama 1 (satu) tahun dan berapa besar keuntungan yang didapat 

pengusaha pertahun. 

Dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa : 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 
a. kesehatan dan keselamatan kerja; 
b. moral dan kesusilaan; 
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat menusia serta nilai-nilai 

agama.     
 
Untuk melaksanakan hal tersebut diselenggarakan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat 

kesehatan para pekerja/buruh  dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan 

rehabilitasi. 

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem managemen keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem managemen perusahaan. Hal ini 

diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Di UD Berkah 

Sedulur tidak menerapkan sistem managemen kesehatan dan keselamatan kerja sebab 

pihak pengusaha tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai 

hal ini.  

Ketidakpedulian pihak pengusaha tercermin dalam perlindungan kesehatan para 

pekerja/buruh. Namun kondisi fisik para pekerja/buruh tidak pernah dipahami pihak 

pengusaha sebagai suatu hal yang perlu diperhatikan sebab pekerja/buruh sebagai 

pelaku utama dalam proses produksi. Para pekerja/buruh semestinya mendapatkan 
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dana bantuan dari pihak pengusaha sebagai ongkos pengobatan ketika pekerja/buruh 

sakit.  

 Pihak pengusaha hanya memberikan bantuan ketika pekerja/buruh mengalami 

kecelakaan di tempat kerja seperti jari tersayat pisau dan pemberian Tunjangan Hari 

Raya. Sehingga pekerja/buruh yang berada dalam posisi yang lemah semakin sulit 

untuk merubah nasibnya. Kondisi ini menampakkan adanya kesenjangan sosial yang 

cukup jauh antara pihak pengusaha dengan pekerja/buruh. Hal ini membuktikan 

bahwa Undang-Undang No 13 Tahun 2003 belum bisa diterapkan dalam usaha 

perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur. 

 

4.2.2 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja harian lepas dan cara penyelesaiannya 

a. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja harian lepas 

1. Pihak Pekerja Harian Lepas 

a) Tingkat Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan pekerja harian lepas UD Berkah Sedulur 

dapat menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum sebab dapat 

mempengaruhi sikap dan kepribadian pekerja/buruh untuk menjadi manusia 

yang dewasa. Namun sebenarnya pekerja/buruh tidak perlu merasa pesimis 

dengan keadaan dirimya, asalkan pekerja/buruh mau berusaha untuk 

mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya mengenai 

pengetahuan dan informasi tentang masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut 
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dapat diperoleh melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik seperti 

surat kabar, majalah, buku, radio, televisi bahkan internet. 

Tingkat pendidikan pekerja harian lepas  UD Berkah Sedulur rata-rata 

hanya mengenyam bangku Sekolah Dasar mengakibatkan pola pikir 

pekerja/buruh yang bersikap pasrah terhadap keputusan yang dibuat 

pengusaha walaupun ada pekerja harian lepas yang menyandang gelar 

sarjana. Para pekerja/buruh takut dipecat sehingga pola pikir pekerja/buruh 

kurang tanggap terhadap kebijakan pengusaha yang sebetulnya 

memanfaatkan tenaga pekerja/buruh secara berlebihan. 

b) Tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Dengan berbekal pengetahuan ketenagakerjaan maka pihak pekerja 

harian lepas akan lebih optimis dalam melangkah untuk perubahan dalam 

hidupnya sebab mata mereka telah terbuka untuk memperjuangkan nasibnya. 

Dengan demikian, kesadaran para pekerja harian lepas untuk membentuk 

suatu serikat pekerja/buruh di UD berkah Sedulur bukan suatu hal yang 

mustahil dapat terbentuk. 

 Serikat pekerja/buruh sebagai wadah untuk memperjuangkan nasib 

pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur sudah seharusnya dibentuk. 

Apalagi hal itu sudah merupakan hak bagi pekerja/buruh untuk memperoleh 

perlindungan hukum dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 

ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja/buruh 

berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan 

Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000, bahwa siapapun dilarang 
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menghalang-halangi pekerja/buruh untuk membentuknya menjadi pengurus 

atau anggota atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh.  

Pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur  tidak memiliki serikat 

pekerja/buruh sebab pekerja harian lepas masih awam apa yang dinamakan 

serikat pekerja/buruh. Apabila pekerja harian lepas tidak memiliki serikat 

pekerja/buruh tidak mungkin memperjuangkan hak-haknya tanpa 

mengorganisir dirinya dalam suatu wadah yang dapat melindungi hak dan 

kepentingan para pekerja/buruh, meningkatkan partisipasi kaum 

pekerja/buruh dalam memperbesar produksi dalam rangka menyukseskan 

pembangunan dan aktif dalam mengatasi masalah pengangguran serta usaha 

untuk memperluas lapangan pekerjaan. 

c) Terjadi Perselisihan Hubungan Industrial 

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antar pihak pemgusaha 

dengan pekerja harian lepas yang terjadi di UD Berkah Sedulur pada 

kelompok pembersihan ikan bagian pembelahan ikan  yang berakhir dengan 

pemecatan terhadap pekerja harian lepas tersebut. Hal ini dapat dipahami 

sebagai wujud kekecewaan dari pihak pengusaha yang merasa dirugikan. 

Namun tindakan pemecatan (PHK) terhadap pekerja harian lepas 

semestinya diputuskan melalui prosedur prosedur yang benar yaitu melalui 

musyawarah antara pekerja harian lepas dengan pihak pengusaha untuk 

mencapai mufakat. Apabila dalam musyawarah menemui jalan buntu dan 

tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak 
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meminta bantuan pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Rembang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 

Dalam musyawarah pihak pengusaha dapat mencermati apa yang 

melatarbelakangi pihak pekerja harian lepas bagian pembelahan ikan yang 

melakukan tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan 

demikian, pihak pengusaha dapat mengambil keputusan yang bijaksana. 

Bentuk perselisihan lain yang terjadi di UD berkah Sedulur yaitu tidak 

jarang pekerja harian lepas terlambat masuk kerja. Perselisihan tersebut 

sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pekerja harian lepas  datang lebih pagi. 

Sebab keterlambatan pekerja harian lepas dapat menganggu efektivitas 

produksi.  

d) Tidak ada Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur keberadaannya sangat 

dibutuhkan dalam proses produksi. Oleh karena itu, kesejahteraan pekerja 

harian lepas perlu diperhatikan dan dikembangkan bukan bagi pekerja harian 

lepas sendiri tetapi bagi keluarganya. Dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan yang tetap terpelihara termasuk pada saat pekerja harian lepas 

kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya 

resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan 

lain-lain, maka pekerja harian lepas perlu diikutsertakan dalam Program 

Jamsostek. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER-03/MEN/1994. 
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Namun berdasarkan penelitian, pekerja harian lepas di UD Berkah 

Sedulur tidak diikutsertakan dalam Program Jamsostek disebabkan 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengusaha. Dana untuk Program 

Jamsostek tidak dibebankan semua kepada pengusaha tetapi sebagian 

dibebankan kepada pekerja harian lepas. Hal ini sudah sewajarnya bila 

pekerja harian lepas ikut berperan serta dan ikut bertanggungjawab atas 

pelaksanaan Program Jamsostek.  

 

2. Pihak Pengusaha 

a) Kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha 

Pihak pengusaha sebagai pihak yang memegang peranan penting dalam 

pengambilan kebijakan dalam perusahaan yang berhubungan dengan 

pekerja/buruh. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha dapat menjadi  

hambatan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di 

UD Berkah Sedulur.  

Pihak pengusaha merupakan pihak yang mendapat keuntungan sebab 

pengusaha mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan kering baik ikan 

kering tawar maupun ikan asin juga mendapat keuntungan yang dalam 

menentukan kebijakan perusahaan. Pihak pengusaha dalam memperlakukan 

pekerja/buruh sangat tidak beralasan apabila mereka diperlakukan tidak adil. 

Sebab biarpun dalam perjanjian kerja pekerja/buruh hanya mendapatkan upah 

namun pihak pengusaha juga harus memperhatikan kesejahteraan 
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pekerja/buruh dengan kesadaran yang tinggi sebagai wujud adanya hubungan 

kerja yang baik antara pekerja/buruh dengan pengusaha.  

b) Permodalan 

Permodalan memegang peranan yang penting dalam perkembangan 

perusahaan pengeringan ikan UD Berkah Sedulur. Masalah modal tersebut 

jangan dijadikan momok atau alasan bagi pihak pengusaha untuk melepas 

tanggungjawab terhadap kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

Sebaliknya apabila kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya 

mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pengusaha, maka hal tersebut 

akan menambah semangat kerja para pekerja harian lepas di UD Berkah 

Sedulur yang semakin tinggi. Akibatnya tentu akan lebih banyak pekerjaan 

yang dapat diselesaikan sehingga akan menambah pendapatan perusahaan 

dengan kata lain modal perusahaan secara otomatis akan bertambah pula.  

 

3. Pihak Pemerintah 

Pihak pemerintah disini di wakili oleh Pemerintah Desa Tanjungsari sebagai 

pihak yang berwenang  atas daerah yang dijadikan tempat berdirinya perusahaan dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang sebagai wakil pemerintah 

di bidang ketenagakerjaan. 

Hambatan yang timbul dari pihak pemerintah yaitu pemerintah seharusnya 

lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan yang timbul di masyarakat yang 
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ada disekitar lingkungannya khususnya permasalahan yang terjadi antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh.  

Pihak pemerintah kurang peduli sebab di dalam perusahaan terdapat peraturan 

sendiri apabila terjadi perselisihan, pihak pemerintah tidak mau ikut campur dalam 

permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, permasalahan yang 

terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu antara pengusaha dengan pekerja/buruh. 

Apabila tidak mencapai mufakat maka salah satu atau kedua belah pihak melapor 

pada aparat desa. 

Selain itu, pihak pemerintah desa tidak pernah mengadakan penyuluhan tentang 

ketenagakerjaan. Sebab selama ini pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

mengalami keterbatasan dana operasional untuk mengadakan penyuluhan tentang 

ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pekerja/buruh maupun 

pengusaha dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah 

ketenagakerjaan. 

b.   Cara penyelesaiaannya   

     1.   Pihak  Pekerja Harian Lepas 

a).    Meningkatkan kemampuan perorangan 

Untuk meningkatkan kemampuan pekerja/buruh dapat diperoleh 

melalui pendidikan. Melalui pendidikan pekerja/buruh dapat berpikir secara 

rasional dan objektif didalam melakukan pekerjaan untuk tidak 

menghambat jalannya perusahaan.  
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Bentuk pendidikan yang dapat ditempuh yaitu pendidikan formal, non 

formal maupun informal. Pendidikan formal yaitu dapat dicapai melalui 

sekolah-sekolah umum. Di UD Berkah Sedulur para pekerja harian lepas 

pada umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar dapat mengikuti program 

paket belajar, bagi pekerja harian lepas yang lulusan SD dapat mengikuti 

Kejar Paket A yang setara dengan SMP sedangkan bagi pekerja harian 

lepas yang lulusan SMP dapat mengikuti Kejar paket B yang setara dengan 

SMA. Pendidikan non formal yaitu melalui kursus, penataran, seminar dan 

lain-lain. Pendidikan informal yaitu dapat dicapai melalui media massa 

maupun elektronik bahkan dapat diperoleh melalui penyuluhan-penyuluhan 

yang diadakan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Dengan berbekal pendidikan yang berupa pengetahuan dan informasi 

yang cukup mengenai ketenagakerjaan maka pihak pekerja/buruh dalam 

melakukan pekerjaannya lebih optimis, sebab mata mereka telah terbuka 

untuk memperjuangkan nasibnya.  

b).  Memiliki Serikat Pekerja/buruh 

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting 

dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya dan menjamin kelangsungan perusahaan. 

Sehubungan dengan hal itu serikat pekerja/buruh merupakan sarana untuk 

memperjuangkan nasib pekerja/buruh. 

Serikat pekerja/buruh bukan saja penyalur aspirasi pekerja/buruh 

dengan hak-haknya seperti hak berorganisasi, hak secara kolektif 
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menyatakan pendirian atau pendapat mengenai segala masalah yang 

menyangkut kondisi kerja dan hak perlindungan lainnya, juga berkewajiban 

membawa pekerja/buruh berperan serta dalam tugas-tugas pembangunan. 

Pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh harus memiliki rasa 

tanggungjawab atas kelangsungan hidup perusahaan dan sebaliknya 

pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra, sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian kesadaran para 

pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/buruh di UD Berkah 

Sedulur bukan suatu hal yang mustahil akan terbentuk.    

          c). Menyelesaikan perselisihan hubugan industrial secara damai 

Bilamana terjadi perselisihan hubungan industrial penyelesaiannya 

diselesaikan: 

a. Tingkat Perusahaan 

1).  Di setiap perusahaan perlu dikembangkan lembaga keluh kesah. 

Agar lembaga keluh kesah dipahami oleh semua pihak maka perlu 

dituangkan dalam peraturan perusahaan. Mekanismenya 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan agar semua pihak dapat 

menggunakan secara efektif, sehingga penyelesaian perselisihan 

industrial dapat dicegah secara dini. 

2).  Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha, penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan 

bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan 

semangat kekeluargaan.  
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b.   Tingkat Pegawai Perantara 

1).   Apabila perbedaan pendapat tentang perselisihan industrial masih 

belum diselesaikan oleh kedua belah pihak dalam perusahaan, 

maka masalahnya perlu segera diajukan kepada pemerintah (dalam 

hal ini pegawai perantara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Rembang) untuk diminta bantuannya dalam 

menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. 

2).   Pegawai perantara setelah menerima pengajuan permasalahan dari 

salah satu atau kedua belah untuk mengambil langkah-langkah 

yang cepat dan tepat, antara lain segera mengundang kedua belah 

pihak untuk bermusyawarah dibawah pimpinan pegawai perantara. 

3).  Pegawai perantara dalam menyelesaikan perselisihan hubungan 

industrial harus mengutamakan penyelesaian masalahnya secara 

musyawarah serta kekeluargaan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

c.   Tingkat Pengadilan Industrial 

Suatu masalah industrial tidak dapat diselesaikan oleh pegawai perantara 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka masalah tersebut perlu 

segera diajukan oleh pegawai perantara kepada Pengadilan Hubungan 

Industrial. 

d).   Mengikutsertakan pekerja harian lepas dalam Program Jamsostek 

Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh  

diselenggarakan Program Jamsostek yang pengelolaannya dapat 
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dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Program Jamsostek wajib 

dilakukan oleh setiap perusahaan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada 

perusahaan dengan menerima upah termasuk pekerja harian lepas di UD 

Berkah Sedulur. 

Program Jamsostek yang menanggulangi resiko-resiko kerja akan 

menanggulangi resiko kerja yang akan menciptakan ketenangan kerja yang 

akan membantu produktivitas kerja. Pembiayaan Jamsostek  ditanggung 

oleh perusahaan dan pekerja/buruh sesuai dengan jumlah yang tidak 

memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. 

2. Pihak Pengusaha 

a. Mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pekerja harian lepas 

Sikap mental pengusaha yang diinginkan dalam hubungan kerja adalah 

sikap mental “ memanusiakan manusia” yang artinya 

1).   Kesadaran bahwa pekerja/buruh itu adalah manusia yang mempunyai 

hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dihargai. 

2). Kesadaran bahwa meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan 

keselamatan pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha yang harus 

dilaksanakan.  

Dengan kesadaran yang tinggi itulah, pengusaha mengetahui hak dan 

kewajiban masing-masing pihak baik pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Sehingga dalam melakukan hubungan kerja tercipta sikap saling menghargai, 

menghornati dan menempatkan dirinya sebagai partner kerja yang baik bagi 
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kaum pekerja/buruh dan ikut bertanggungjawab bersama untuk mengangkat 

martabat pekerja/buruh.    

b. Membekali diri dengan pengetahuan ketenagakerjaan 

Sebelum mendirikan suatau usaha yang menyerap banyak 

pekerja/buruh, pihak pengusaha harus sudah mengetahui apa yang akan 

dilakukan terhadap pekerja/buruh agar tidak terjadi perselisihan. Pihak 

pengusaha dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan melalui penyuluhan-

penyuluhan ketenagakerjaan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dan melalui media cetak maupun elektronik. 

c. Memperhatikan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan pekerja harian 

lepas 

Pihak pengusaha dalam memperhatikan pekerja/buruh haruslah sesuai 

dengan kondisi pekerja/buruh hal ini berhubungan dengan permodalan. 

Wujud kesejahteraan terhadap pekerja/buruh berupa upah dan tunjangan 

berupa THR (Tunjangan Hari Raya) dan ikut serta dalam Program Jamsostek. 

Pengusaha harus mempunyai pemikiran agar pekerja/buruh dapat 

menjaga keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaaan. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan kerja perlu diusahakan 

ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam 

pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan 

dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.  

4. Pihak Pemerintah 

a. Mengadakan penyuluhan dan pengawasan tentang ketenagakerjaan 
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Penyuluhan ketenagakerjaan merupakan usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan menyampaikan pengetahuan dibidang 

hubungan industrial dan masalah lainnya. Melalui penyuluhan 

ketenagakerjaan diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

baik pekerja/buruh maupun pengusaha yang akan dilakukan oleh para 

penyuluh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang. 

Penyuluhan ketenagakerjaan tidak saja diberikan kepada perusahaan 

kecil saja tetapi perusahaan besar. Pengadaan penyuluhan yang dilakukan 

pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan bila ada proyek saja 

tetapi harus diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selain itu, pihak Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melakukan pengawasan secara rutin 

terhadap perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Apabila ditemukan 

pelanggaran terhadap pekerja/buruh dapat dikenakan sanksi menurut Undang-

Undang Ketenagakerjaan.   

b. Merespon terhadap permasalahan ketenagakerjaan 

Pihak pemerintah dalam hal ini menempati posisi dan peran sebagai 

pengayom, bagi seluruh pihak dalam masyarakat dan pihak yang 

bersangkutan dalam proses produksi. Pihak pemerintah harus dapat merespon 

terhadap permasalahan yang terjadi antara pihak pekerja/buruh dengan 

pengusaha. Usaha tersebut dilakukan sebagai tindakan represif yang berupa 

pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi 

baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang 
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No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan preventif yang berupa 

penyuluhan dan pengawasan dari pemerintah untuk menghindari segala 

bentuk perselisihan ketenagakerjaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan hukum 

terhadap pekerja harian lepas di UD Berkah Sedulur dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

5.1.1 Perlindungan hukum 

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Harian Lepas di UD Berkah Sedulur 

berdasarkan bentuk perlindungannya dapat dilihat dari : 

a. Segi perjanjian kerja yang dibuat secara lisan yang telah didominasi pihak 

pengusaha dalam menentukan kebijakan, perjanjian kerja yang dibuat secara 

lisan menempatkan pihak pekerja harian lepas dalam posisi yang lemah. 

b. Segi upah kerja, pekerja harian lepas diberikan berdasarkan volume pekerjaan 

yang dibayarkan dengan sistem upah kerja harian. 

c. Segi tunjangan pekerja harian lepas  dalam bentuk tunjangan keagamaan berupa 

Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran dan pakaian setahun sekali. Selain 

tunjangan keagamaan pekerja harian lepas semestinya mendapat dana bantuan  

kesehatan dari pengusaha sebagai ongkos pengobatan ketika sakit. 

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada di UD Berkah Sedulur.  
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5.1.2  Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

pekerja harian lepas dapat di tinjau dari :   

a. Pihak pekerja harian lepas yaitu rendahnya tingkat pendidikan pekerja/buruh 

yang menyebabkan cara pandang dan berpikir yang belum dewasa dan sangat 

lemah, tidak memiliki serikat pekerja/buruh menyebabkan nasib pekerja harian 

lepas dalam posisi lemah sebab tidak ada wadah untuk memperjuangkan nasib 

pekerja harian lepas, terjadi perselisihan  hubungan industrial antara pekerja 

harian lepas dan pengusaha. Dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja 

harian lepas diselesaikan dengan cara musyawarah dan meminta bantuan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pegawai perantara. Tidak ikut dalam 

Program Jamsostek menyebabkan kesejahteraan pekerja harian lepas dan 

keluarganya kurang terjamin pada saat pekerja harian lepas kehilangan sebagian 

atau seluruh penghasilannya akibat terjadinya resiko sosial. 

b. Pihak pengusaha yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dalam memperhatikan 

kesejahteraan pekerja/buruh,  permodalan yang sering kali mengalami hambatan 

sehingga pekerja harian lepas yang mengalami imbasnya. 

c. Pihak Pemerintah, sikap pemerintah yang pasif yang tidak dapat merespon 

permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan sendiri. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 
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5.2.1 Pihak pekerja harian lepas seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi 

yang cukup tentang peraturan ketenagakerjaan. Dengan pengetahuan dan 

informasi yang cukup tentang peraturan  ketenagakerjaan minimal dapat 

membantu pekerja harian lepas tidak dihadapkan pada penyimpangan-

penyimpangan ketenagakerjaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan 

pekerja harian lepas. 

5.2.2 Pihak pengusaha sebagai pemberi kerja seharusnya dapat mematuhi peraturan 

ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tercipta iklim kerjasama yang sehat 

dengan berdasarkan kesadaran yang tinggi  untuk melakukan dan berusaha 

mengadakan perbaikan upah, syarat kerja, hubungan kerja yang baik, 

keselamatan kerja serta jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan 

pekerja harian lepas dan keluarganya. 

5.2.3 Pihak pemerintah hendaknya dapat merespon terhadap permasalahan 

ketenagakerjaan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah harus lebih aktif 

untuk mengadakan penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan secara rutin 

terhadap perusahaan besar maupun perusahaan kecil  agar pihak pengusaha 

maupun pekerja/buruh dapat memperoleh pengetahuan dan informasi 

mengenai ketenagakerjaan.  

5.2.4 Masyarakat hendaknya juga memiliki pengetahuan tentang peraturan 

ketenagakerjaan yang berlaku. Masyarakat dapat menilai setiap 

perkembangan yang terjadi di lingkungannya, dengan memberikan masukan 

baik berupa kritik maupun saran yang bermanfaat bagi pengusaha dan pekerja 

harian lepas sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga 

tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram.   
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