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ABSTRAK  

 

Puspita, Riskhi Putri. 2017. Kewenangan Yankomas (Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah 

Dalam Menangani Kasus Penahanan Ijazah Pekerja Untuk Jaminan Kerja. 

Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Pembimbing II: Dani 

Muhtada, Ph.D 

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Kewenangan, Penahanan Ijazah, 

YANKOMAS. 

Permasalahan yang dialami oleh pekerja pada beberapa tahun terakhir ini, 

justru bertambah yaitu munculnya kebijakan dari sebagian besar pengusaha yang 

mensyaratkan kepada calon pekerja yang akan menjadi karyawan harus 

menyerahkan jaminan surat berharga yaitu berupa ijazah. Modus yang sering 

dipergunakan oleh perusahaan adalah ketika pada awal penerimaan 

karyawan/pekerja diminta untuk menandatangani surat pernyataan atau perjanjian 

kerja yang mengharuskan pekerja bekerja dengan target tertentu. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kewenangan 

YANKOMAS (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) dalam menangani kasus 

penahanan ijazah pekerja untuk jaminan kerja? 2. Apa sajakah kendala yang 

dihadapi Tim Yankomas Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah saat menangani 

kasus penahanan ijazah pekerja yang dijadikan jaminan kerja? 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan teknik pengumpulan 

data yaitu : wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan.  

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah YANKOMAS mempunyai 

kewenangan untuk menangani kasus penahanan ijazah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia yaitu menerima 

pengaduan, setelahmenerima pengaduan dan disposisi dari Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah turun melakukan 

penelaahan kasus, setelah ditelaah maka akan diadakan rapat koordinasi oleh 

beberapa pihak terkait. Dalam hasil telaahan disebutkan bahwa penahanan ijazah 

melanggar pasal 9 ayat 1, pasal 12 dan pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kendala yang dihadapi pihak perusahaan tidak 

datang dalam rapat koordinasi dan tidak adanya itikad baik perusahaan untuk 

mengembalikan ijazah pekerja. 

Simpulan dari penelitian ini adalah YANKOMAS dalam menjalankan 

kewenangannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 

Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan 

Hak Asasi Manusia. Penulis menyarankan: (1). Perlu adanya payung hukum yang 

tegas mengenai larangan penahanan ijazah sebagai jaminan kerja, (2). Pekerja 

harus berani menolak jika salah satu syarat ijazahnya harus ditahan, (3). 

Perjanjian kerja yang dibuat perusahaan sebaiknya tidak menekan satu pihak saja, 

penahanan ijazah dapat diganti dengan pemberian ganti rugi atau pinalti yang 

sudah ditetapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia ialah negara hukum, hal ini tentunya kita telah 

mengetahuinya karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan 

demikian. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan bangsa Indonesia 

diatur oleh hukum termasuk dalam hubungan industrial yang menyangkut 

tenaga kerja. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak para tenaga kerja agar 

tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tenaga 

kerja. 

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin maju dan modern 

maka permasalahan ketenagakerjaan di Negara Indonesia hampir tidak pernah 

terselesaikan bahkan ada kecenderungan permasalahan tersebut semakin 

bertambah. Permasalahan tersebut antara lain adalah semakin banyaknya 

angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan 

kerja sehingga secara faktual menimbulkan peningkatan angka pengangguran, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kualifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan pasar kerja dengan ketersediaan kualitas (kompetensi) tenaga 

kerja. Banyak pencari kerja akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan 

yang ditawarkan dalam bentuk apapun, asal yang bersangkutan bisa bekerja 

dan menghasilkan pendapatan demi menyambung hidup. Jika pekerja sudah 

mendapatkan pekerjaan maka timbullah suatu hubungan kerja. 
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Hubungan kerja merupakan hubungan hukum  antara seorang majikan 

dengan seorang pekerja/buruh. Hubungan kerja hanya lahir karena perjanjian 

kerja. Perjanjian merupakan perikatan. Perikatan yang lahir karena perjanjian 

kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada 

apabila salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan majikan dan pihak 

lainnya dinamakan buruh.  Digunakannya perkataan hubungan kerja untuk 

menunjukkan bahwa hubungan hukum antara majikan dengan buruh 

mengenai kerja (Budiono, 1997:25). 

Permasalahan perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha semakin memberatkan dan membebani pihak 

pekerja/buruh. Prinsip penyelesaian yang ideal yaitu cepat, tepat, adil dan 

murah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pembinaan 

hubungan industrial yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam rangka menciptakan 

ketenangan kerja, belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang 

diharapkan. Sebaliknya justru menimbulkan permasalahan berikutnya yaitu 

munculnya perselisihan baru antara pekerja dengan pengusaha. 

Permasalahan yang dialami oleh pekerja pada beberapa tahun terakhir 

ini, justru bertambah yaitu munculnya kebijakan dari sebagian besar 

pengusaha yang mensyaratkan kepada calon pekerja yang akan menjadi 

karyawan harus menyerahkan jaminan surat berharga yaitu berupa ijazah 

terutama pada jabatan-jabatan tertentu yang berkaitan dengan urusan 
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keuangan, kasir dan  kolektor kredit, bahkan yang membuat permasalahan 

jaminan ijazah ini semakin rumit adalah bagi pekerja yang telah 

mengundurkan diri dari pekerjaannya (apakah dikarenakan banyak tekanan, 

tidak sesuai perjanjian kerja, gaji tidak sebanding dengan resiko pekerjaan 

atau ada peluang pekerjaan yang lebih baik dari tempat bekerja sebelumnya), 

diputus hubungan kerjanya atau telah habis masa kontrak kerjanya, 

pengambilan ijazah yang telah dijaminkan kepada perusahaan pun dipersulit 

dan dihalang-halangi dengan berbagai alasan dari perusahaan. 

Modus yang sering dipergunakan oleh perusahaan adalah ketika pada 

awal penerimaan karyawan/pekerja diminta untuk menandatangani surat 

pernyataan atau perjanjian kerja yang mengharuskan pekerja bekerja dengan 

target tertentu, sehingga apabila target yang dibebankan kepada pekerja tidak 

terpenuhi maka si pekerja akan mendapatkan sanksi. Demikian halnya apabila 

pekerja melakukan pelanggaran peraturan perusahaan maka dapat dikenakan 

sanksi berupa PHK dan atau membayar sejumlah kerugian yang sudah 

ditanggung perusahaan serta dikaitkan dengan pengambilan jaminan ijazah 

asli. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang lainnya tentang perburuhan sama 

sekali tidak ada yang mengatur tentang boleh atau tidaknya penahanan ijazah, 

kecuali dengan peraturan-peraturan perusahaan yang memuat syarat-syarat, 

hak, dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak baik pihak 

perusahaan maupun pihak pekerja. Pekerja yang mengalami permasalahan 



4 
 

penahan ijazah sudah seharusnya mendapatkan perlindungan secara layak 

dari pemerintah. Contoh pengaduan kasus penahanan ijazah pekerja: 

Saya seorang pegawai baru di sebuah perusahaan farmasi yang 

menentukan peraturan bahwa untuk kerja di perusahaan ini 

ijasah asli harus di tahan. Dan dengan dalih ikatan dinas ada 

pinalti bila keluar sebesar Rp10 juta. Alasannya, sebagai 

pengganti biaya traning selama 21 hari. Sebelumnya, saya 

menandatangani dua surat perjanjian kerja dan ikatan dinas 

tanpa ada materai. Isi perjanjian tersebut benar-benar 

menempatkan saya dalam posisi kalah dan jika keluar dengan 

alasan apapun tetap kena penalti. Setelah bekerja tiga bulan 

susana kerjanya sangat tidak nyaman.semua karyawan dipaksa 

untuk tidak betah dengan cara terus dicari kesalahan tiap hari 

oleh atasan langsung. Banyak teman saya yang terpaksa keluar 

dengan mengabaikan ijasah aslinya. Ada beberapa hak saya 

yang tidak dipenuhi oleh perusahaan saya yang menjadikan 

saya ingin keluar tapi takut dengan pinaltinya.(sumber 

http://www.hukumonline.com, penahanan ijazah, diakses pada 

16 November 2016 pukul 19.20 WIB) 

 

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa penyelesaian permasalahan 

penahanan ijazah asli pekerja oleh perusahaan tidak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demikian halnya di 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial (UU PPHI). Undang-Undang PPHI Pasal 1 menjelaskan 

bahwa: 

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat 

yang   mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau 

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, 

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan 

kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. 

 

Jika berdasarkan definisi di atas, permasalahan penahanan ijazah 

sebagai hak dari pekerja masuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial, 

http://www.hukumonline.com/
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namun apabila dicermati lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial pasal 2 berbunyi: 

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya 

hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama.” 

Yang dimaksud hak dalam penjelasan di atas adalah hak pekerja yang 

diatur dalam Undang-Undang, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerjasama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja (upah, uang makan, 

uang transport, tunjangan hari raya, tunjangan anak, dan lain-lain). Ini berarti 

bahwa penyelesaian mengenai penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan 

bukan yuridiksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa permasalahan penahanan 

ijazah pekerja yang digunakan sebagai jaminan kerja tidak ada dalam aturan 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan juga 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial, namun terlepas dari aturan itu setiap manusia mempunyai Hak 

Asasi Manusia yang merupakan hak dasar manusia sejak lahir. Semua 

manusia berhak mendapatkannya termasuk pekerja/buruh. Dalam pasal 1 

angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan 



6 
 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia.  

 

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: 

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 

disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, 

dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 

orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak 

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 

mekanisme hukum yang berlaku. 

 

Ijazah merupakan hak milik pribadi masing-masing orang yang 

berguna untuk mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi orang tersebut. 

Sehingga jika ijazah itu ditahan maka seseorang itu mengalami keterbatasan 

untuk meningkatkan taraf hidupnya ke jenjang yang lebih baik lagi, padahal 

dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sudah jelas 

disebutkan yang termasuk dalam pelanggaran HAM Itu salah satunya adalah 

membatasi Hak Asasi Manusia. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) telah beberapa kali 

menerima pangaduan/pelaporan mengenai kasus penahanan ijazah. Dari 

itulah YANKOMAS Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah mempunyai wewenang dalam menangani kasus penahanan ijazah 

pekerja yang digunakan sebagai jaminan kerja.  

Dari uraian di atas mengenai permasalahan pekerja/buruh mengenai 

penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan khususnya perusahaan di Jawa 
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Tengah, penulis mengambil judul “KEWENANGAN YANKOMAS 

(PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT) KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM 

MENANGANI KASUS PENAHANAN IJAZAH PEKERJA UNTUK 

JAMINAN KERJA”  

1.2 Identifikasi Masalah  

Untuk memberikan gambaran yang jelas maka penulis 

mengidentifikasi dan melakukan pembatasan masalah terhadap masalah yang 

akan penulis teliti berkaitan dengan judul yang penulis angkat diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Kewenangan YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dalam menangani kasus penahanan ijazah pekerja 

yang digunakan sebagai jaminan kerja oleh perusahaan. 

b. Prosedur penanganan YANKOMAS dalam menangani kasus penahanan 

ijazah pekerja sebagai jaminan kerja 

c. Hambatan-hambatan yang dialami YANKOMAS Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menangani kasus 

penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan kerja; 

d. Upaya YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan kasus 

penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan kerja. 
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1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 

masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu: 

a. Kewenangan YANKOMAS (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) dalam 

menangani kasus penahanan ijazah pekerja untuk jaminan kerja; 

b. Kendala yang dihadapi Tim Yankomas Kemenkumham Kanwil Jawa 

Tengah saat menangani perselisihan kasus penahanan ijazah pekerja untuk 

jaminan kerja. 

Dengan adanya batasan masalah ini maka diharapkan peneliti lebih 

fokus dalam mengakaji dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan 

YANKOMAS dalam menangani kasus penahanan ijazah serta kendala-

kendala yang dihadapi oleh YANKOMAS Kemenkumham Kanwil Jawa 

Tengah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana kewenangan YANKOMAS (Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat) dalam menangani kasus penahanan ijazah pekerja untuk 

jaminan kerja? 

b. Apa sajakah kendala yang dihadapi Tim Yankomas Kemenkumham 

Kanwil Jawa Tengah saat menangani kasus penahanan ijazah pekerja yang 

dijadikan jaminan kerja? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

a. Untuk mendeskripsikan kewenangan YANKOMAS (Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat) dalam menangani kasus penahanan ijazah 

pekerja untuk jaminan kerja. 

b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Tim Yankomas 

Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah saat menangani kasus penahanan 

ijazah pekerja untuk jaminan kerja. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya prodi ilmu hukum di bidang 

hukum ketenagakerjaan. 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan wacana bagi 

lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 

c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi 

masyarakat luas khususnya tenaga kerja agar menyadari hak dan 

kewajibannya yang harus dilaksanakan. 

d. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana 

pengusaha agar menyadari hak dan kewajibannya yang harus 

dilaksanakan. 
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e. Diharapkan akan dibentuknya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh 

mengenai penahanan ijazah asli untuk jaminan kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

NO Penulis Judul Kesimpulan Perbedaan 

dengan Penulis 

1. Dera 

Reswara 

Santiaji 

pada 

program 

studi 

Muamalat 

Fakultas 

Syari’ah 

dan Hukum 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

pada tahun 

2015 

Penahanan 

Ijazah 

Sebagai 

Jaminan 

Kontrak 

Bagi 

Karyawan 

Studi 

Kasus 

Swalayan 

Palma 

Jaya Di 

Cilacap 

Perspektif 

Hukum 

Islam dan 

Hukum 

Positif 

A. Bentuk kontrak 

yang digunakan di 

Swalayan Palma 

Jaya merupakan 

kontrak kerja 

tertulis yang di 

dalamnya memuat 

tentang hubungan 

antara perusahaan 

dan karyawan 

mengenai tata cara 

kerja, hak dan 

kewajiban serta 

aturan-aturan yang 

ada di perusahaan. 

Tinjauan hukum 

Islam dan hukum 

positif terhadap 

pelaksanaan kontrak 

kerja bersyarat 

jaminan ijazah di 

Swalayan Palma 

Jaya. 

B. Pelaksanaan 

perjanjian kerja 

yang ada 

merupakan 

perjanjian sewa 

menyewa jasa, yang 

dalam hukum Islam 

disebut ijaarah al-

‘amal. Adapun 

jaminan di dalam 

hukum Islam 

disebut damaan 

Pembahasan 

skripsi saudari 

Dera tersebut 

dengan skripsi 

yang peneliti tulis 

yaitu berkaitan 

dengan 

Penahanan Ijazah 

Sebagai Jaminan 

Kontrak Bagi 

Karyawan Studi 

Kasus Swalayan 

Palma Jaya di 

Cilacap 

Perspektif 

Hukum Islam dan 

Hukum Positif, 

dan pembedanya 

dari jurnal 

tersebut adalah 

peneliti 

membahas 

mengenai 

kewenangan 

YANKOMAS 

dalam menangani 

kasus penahanan 

ijazah pekerja 

untuk jaminan 

kerja, sedangkan 

skripsi saudari 

Dera lebih 

membahas 

mengenai klausa 

perjanjian antara 
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atau kafaalah. 

Perjanjian kerja 

yang ada di 

Swalayan Palma 

Jaya berdasarkan 

hukum Islam 

tergolong akad 

fasid, karena telah 

mencakup semua 

syarat-syarat dan 

rukun-rukun sebuah 

perjanjian namun 

syarat keabsahan 

akad ada yang tidak 

terpenuhi yaitu 

kerelaan kedua 

belah pihak yang 

berakad. Dan dalam 

pelaksanaan 

akadnya masih ada 

beberapa hak dan 

kewajiban dari 

masing-masing 

pihak yang belum 

terpenuhi. Dan 

dalam perjanjian ini 

juga belum 

sepenuhnya sesuai 

dengan asas-asas 

perjanjian, 

diantaranya asas 

keseimbangan, asas 

kemaslahatan, asas 

amanah dan asas 

keadilan. 

C. Sedangkan menurut 

hukum positif, 

sesuai pasal 1320 

KUHPer dan pasal 

52 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

yang mencakup 

sebuah syarat 

sahnya perjanjian, 

pekerja dengan 

pengusaha. 
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perjanjian kerja 

yang ada di 

Swalayan Palma 

Jaya adalah sah dan 

dapat diterima. 

Namun dalam 

pembuatan dan 

pelaksanaannya 

masih ada asas yang 

belum terpenuhi 

yaitu asas beritikad 

baik. Adapun dalam 

pelaksanaannya 

juga masih 

ditemukanisi 

perjanjian yang 

belum sesuai 

dengan peraturan 

yang berlaku. 

 

2. Lembaga 

Ombudsma

n Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Penahanan 

Ijazah 

Pegawai 

Cokro 

Telo Jadi 

Celah 

Hukum 

Pidana 

A. Ijazah merupakan 

objek jaminan, ijazah 

tidak boleh dipindah 

tangankan karena ijazah 

merupakan milik 

individu atau pribaIu 

sehingga ijazah tidak 

mempunyai nilai 

ekonomis unuk ditahan 

sebagai jaminan. 

B. Pengajuan kontrak 

antara pengusaha atau 

pihak yang mewakili 

perusahaan dengan 

pekerja harus ada 

keseimbangan hak dan 

kewajiban bagi 

keduanya. 

C. Walaupun 

penahanan ijazah oleh 

pengusaha dimaksudkan 

untuk menahan pekerja 

agar tunduk pada 

kontrak, namun 

penahanan ijazah tidak 

Pembahasan 

jurnal dari 

Lembaga 

Ombudsman 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

tersebut dengan 

skripsi yang 

peneliti tulis yaitu 

berkaitan dengan 

persoalan 

penahanan ijazah 

pekerja yang 

digunakan 

sebagai jaminan 

kerja, dan 

pembedanya dari 

jurnal tesebut 

adalah peneliti 

membahas 

mengenai 

bagaimana 

penanganan 

penahanan ijazah 

pekerja di Jawa 
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dibenarkan dalam aspek 

apapun. 

Lembaga Ombudsman 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat 

mengambil celah hukum 

pidana agar ijazah yang 

ditahan oleh perusahaan 

dapat dikembalikan 

kembali terhadap 

pekerja. 

Tengah, di mana 

penanganan 

kasus penahanan 

ijazah pekerja ini 

merupakan 

kewenangan dari 

YANKOMAS 

Kantor Wilayah 

Kementerian 

Hukum dan 

HAM Jawa 

Tengah. 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Hukum Ketenagakerjaan 

Sebelum membahas tentang pengertian hukum 

ketenagakerjaan, sebaiknya melihat terlebih dahulu pengertian 

ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pada 

Pasal 1 ayat (1) yaitu “ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja.” 

Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat hal tersebut 

dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2). Tenaga kerja dapat juga diartikan 

sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja 

disebut juga golongan produktif, yakni dari usia 15-65 tahun. 
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Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang 

tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan ditetapkan sebagai payung 

hukum bidang hubungan industrial dan berfungsi untuk menjaga 

ketertiban, serta sebagai kontrol sosial. Pengertian Hukum 

Ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-

masing negara. Oleh sebab itu tidak heran jika definisi hukum 

ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga 

berlainan. Hukum ketenagakerjaan jika dipelajari lebih jauh 

cakupannya cukup luas, hukum ketenagakerjaan bukan hanya 

mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam 

pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan 

mencari kerja melalui proses yang benar. 

Pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan  menyatakan bahwa asas pembangunan 

ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan 

nasional, khusunya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan 

merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi 

dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, pengusaha, 

dan pekerja/buruh. Untuk itu pembangunan ketenagakerjaan 

dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling 

menguntungkan. (Rusli, 2004:5). 
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2.2.1.1 Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan di Bidang Hukum 

Administrasi 

Menurut Asri Wijayanti kedudukan hukum ketenagakerjaan 

di bidang hukum administrasi, yaitu : 

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam 

hukum administrasi yang diperhatikan ada 

dua hal,yaitu subjek hukum dalam 

penyelenggaraan negara dan bagaimana 

peranannya. Subjek hukum dalam 

penyelengaraan negara menyangkut tiga hal, 

yaitu pejabat, lembaga, dan warga negara. 

Pejabat dalam hal ini adalah pejabat negara 

yang tunduk pada ketentuan hukum 

administrasi. 

Peranannya berkaitan dengan menjalankan 

fungsi negara di dalam pembuatan peraturan 

atau pemeberian izin (bestuur), bagaimana 

negara melakukan pencegahan terhadap 

sesuatu hal yang dapat terjadi (politie) dan 

bagaimana upaya hukumnya (rechtspraak). 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara di 

bidang ketenagakerjaan harus dapat 

melaksanakan ketiga fungsi itu dengan baik. 

(Wijayanti, 2009:14) 

 

Dasar dan tujuan hukum administrasi negara 

Indonesia yaitu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 

yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial 

sesuai dengan prinsip “welfare state”. 

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk 

pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dapat 

dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur 
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sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik 

maupun di bidang ekonomi. 

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia Lalu Husni menjelaskan bahwa: 

 

Teori negara hukum kesejahteraan 

merupakan perpaduan antara konsep negara 

hukum dan negara kesejahteraan. Negara 

hukum (rechtsstaat) ialah negara yang 

menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan 

tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di 

bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep 

negara kesejahteraan adalah negara atau 

pemerintah tidak semata-mata sebagai 

penjaga keamanan atau ketertiban 

masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung 

jawab mewujudkan keadilan sosial, 

kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. (Husni, 2012:13) 

 

Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul 

Hukum Administrasi Negara tentang Peraturan Kebijakan, 

yaitu : 

Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas 

inisiatif sendiri disebut istilah “Freies 

Ermessen”. Freies Ermessen muncul sebagai 

alternatif untuk mengisi kekurangan dan 

kelemahan di dalam asas legalitas. Bagi 

negara yang bersifat welfare state, asas 

legalitas saja tidak cukup untuk dapat 

berperan secara maksimal dalam melayani 

kepentingan masyarakat, yang berkembang 

pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi (Ridwan, 2013:171). 

Meskipun kepada pemerintah diberikan 

kewenangan bebas atau Freies Ermessen, 

namun dalam suatu negara hukum 
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penggunaan Freies Ermessen ini harus dalam 

batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum 

yang berlaku. Penggunaan Freies Ermessen 

tidak boleh bertentangan dengan hukum yang 

berlaku baik hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis (Ridwan, 2013:173) 

 

Dari hal yang telah dijelaskan di atas pemerintah 

mempunyai kewenangan Freies Ermessen, di sini diartikan 

bahwa Freies Ermessen dilakukan apabila dalam keadaan 

mendesak dan harus dikeluarkannya suatu aturan untuk 

melindungi kelompok atau individu yang membutuhkan 

perlindungan. 

 

2.2.2 Buruh/Pekerja dan Pengusaha 

2.2.2.1 Buruh/Pekerja 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa 

pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dari 

pengertian tersebut jelas bahwa hanya tenaga kerja yang  

sudah bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. Istilah 

pekerja/buruh disejajarkan karena pemerintah menghendaki 

agar istilah buruh selain bermakna pekerja kasar juga 

menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan 

majikan. (Husni, 2012:30) 
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2.2.3.1 Pengusaha 

Perundang undangan sebelum Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa 

Majikan adalah “orang atau badan hukum yang 

mempekerjakan buruh”. 

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 menjelaskan pengertian pengusaha yakni: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum 

yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, 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 angka 1 dan 2 yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

   Selain pengertian pengusaha Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 juga memberikan pengertian 

Pemberi Kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan 
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tenaga kera lainnya dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4) (Husni, 2012:46). 

2.2.3 Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara buruh dan 

pemberi kerja yang memiliki unsur adanya pekerjaan, upah dan 

perintah. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara 

buruh dengan majikan atau pemberi kerja. Hubungan kerja adalah 

suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek 

hukum mengenai suatu pekerjaan. Subyek hukum yang melakukan 

hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan 

pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan 

industrial. 

Unsur-unsur hubungan kerja sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003: 

a. Adanya pekerjaan 

b. Di bawah perintah 

c. Adanya upah tertentu 

d. Dalam waktu (Wijayanti, 2011:55) 

Subyek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah 

pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Obyek hukum dalam 

hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/tenaga 

yang melekat pada diri pekerja. Obyek hukum dalam perjanjian kerja 

yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik 
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yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan 

kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan 

produktivitas bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh 

buruh. Obyek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja 

bersama/perjanjian kerja bersama. Kedudukan perjanjian kerja adalah 

di bawah peraturan perusahaan, sehingga apabila ada ketentuan dalam 

perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perusahaan maka 

yang berlaku adalah peraturan perusahaan. (Wijayanti, 2011:70). 

2.2.4 Ijazah 

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah 

surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan 

berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran. Mulai dari 

ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai Universitas merupakan 

bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya 

dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan. 

Di Indonesia, ijazah sekolah berarti surat tanda kelulusan yang 

berbentuk dokumen negara yang berisikan nilai kompetensi siswa 

dalam melalui proses belajar di sekolah mulai dari SD, SMP, dan 

SMA. Sedangkan ijazah universitas atau sekolah tinggi yang 

didapatkan seorang mahasiswa tergantung dari fakultas dan program 

jurusan yang dipilihnya. 
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Ijazah merupakan surat berharga dan penting karena untuk 

mendapatkannya dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan baik 

tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Oleh karena itu banyak orang yang 

menyimpannya dengan baik dan hati-hati. Selain itu ijazah juga sangat 

berguna ketika seseorang mencari pekerjaan. Kebanyakan perusahaan 

perusahaan selalu mensyaratkan kita untuk melampirkan ijazah di 

dalam surat lamaran pekerjaan sebagai bukti bahwa kita benar-benar 

sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. 

2.2.5 Perjanjian Kerja 

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 

perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

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

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan 

perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu 

tidak tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 

100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. Sedangkan 

menurut pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
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hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau 

kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun; 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. Pekerjan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 

atau produk tambahan yang masih dalam, percobaan. 

Dalam hal pekerja bekerja dengan PKWT dan ingin 

mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu kerja yang 

ditetapkan dalam PKWT, maka berdasarkan pasal 62 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sebagai 

pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti 

rugi kepada perusahaan sebesar upah pekerja selama jangka waktu 

PKWT yang tersisa. Misalnya, PKWT tersebut untuk jangka waktu 1 

tahun, maka pekerja yang baru bekerja selama 2 bulan harus 

membayar ganti rugi sebanyak 10 kali gaji pekerja. 

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

adalah perjanjian kerja yang tidak menetapkan jangka waktu ikatan 

kerja pekerja tersebut. Pekerja yang bekerja dengan PKWTT 

merupakan pegawai tetap perusahaan tersebut. Berbeda dengan 

PKWT yang wajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan di instansi 

ketenagakerjaan terkait, selain tertulis PKWTT dapat juga dibuat 
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secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi 

ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka 

klausul-klausul yang berlaku diantara perusahaan dan pekerja adalah 

klausul-klausul sebagaiman yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWTT dapat 

mensyaratkan adanya masa percobaan kerja untuk paling lama 3 

bulan. Selama masa percobaan perusahaan wajib membayar upah 

pekerja dan tidak boleh lebih dari upah minimum yang berlaku. 

Perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja sebenarnya 

telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50, pasal 51 

dan pasal 52, yaitu: 

a. Pasal 50 “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja 

antara pengusaha dan pekerja/buruh.” 

b. Pasal 51 “(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan; (2) 

perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

c.  Pasal 52 “perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua 

belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 

hukum.” 

Jika diperhatikan maka syarat-syarat perjanjian kerja 

sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

hampir sama dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 
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1320 KUHPerdata, atnara lain mengenai syarat kesepakatan baru 

terjadi jika kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk berkehendak, 

tanpa paksaan atau tekanan, baik fisik maupun psikis dalam membuat 

suatu perjanjian. Jika hal itu tidak terjadi maka dengan sendirinya 

syarat kesepakatan itu menjadi tidak terpenuhi. Kemudian apabila 

menyangkut subyek perjanjian tidak terpenuhi yaitu salah satu atau 

para pihak yang membuat kesepakatan di bawah tekanan atau 

paksaan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Hal demikian 

berdasarkan ketentuan pasal 1321 jo pasal 1323 KUHPerdata: 

a. Pasal 1321 KUHPerdata “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat 

itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan 

atau penipuan.” 

b. Pasal 1323 KUHPerdata “Paksaan yang dilakukan terhadap orang 

yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya 

perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak 

ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu telah dibuat.” 

2.2.6 Jaminan 

Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan 

dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan 

fasilitas kredit (Salim, 2004:6). 
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2.2.6.1 Macam-Macam Jaminan 

Menurut terjadinya yaitu jaminan yang lahir karena 

ditentukan oleh Undang-Undang yaitu jaminan umum dan 

jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus. 

Menurut sifatnya yaitu jaminnan yang bersifat 

kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas 

suatu benda yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat 

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti 

bendanya, dan dapat diperalihkan. 

Jaminan perorangan adalah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan 

tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 

tertentu, terhadap harta kekayaan debitur semuanya (Salim, 

2004:23). 

2.2.6.2 Sifat Perjanjian Jaminan 

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. 

Perjanjian Pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan 

fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga 

keuangan nonbank. Contoh perjanjian pokok adalah 

perjanjian kredit bank.(Salim, 2004:29) 
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Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat 

tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh 

perjanjian accesoir adalah perjanjian jaminan, seperti 

perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. Jadi sifat 

perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir yaitu 

mengikuti perjanjian pokok. 

2.2.7 Hak Asasi Manusia 

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 

Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak 

ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun 

demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat 

semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang 

dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Secara universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar 

manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu 

manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Sementara 

itu, dalam buku “ABC, Teaching of Human Rights” yang di keluarkan 

oleh PBB, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat secara 

kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup layaknya 

seorang manusia. 

Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi 

sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh 

dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau 
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kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Miriam 

menambahkan, secara umum diyakini bahwa beberapa 

hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, 

ras, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat 

asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah 

bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk 

berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya 

(Sunarisasi, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2008: 

49). 
 

Kemudian menurut John Locke dalam Mansyur Effendi (1994: 

21), “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang 

secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak 

dapat diganggu gugat (bersifat mutlak)”. Dalam  Pasal  1 Undang-

Undang Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia 

disebutkan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling 

fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua 

hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar 

ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.(Lopa, 1996:1). 

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia sejak lahir 

dan semua manusia berhak mendapatkannya termasuk para 

pekerja/buruh. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
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Asasi Manusia menyatakan hak-hak  asasi  yang harus  dilindungi, 

dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi  oleh pemerintah Indonesia, 

meliputi: 

a. Hak untuk hidup; 

b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 

c. Hak mengembangkan diri; 

d. Hak memperoleh keadilan; 

e. Hak atas kebebasan pribadi; 

f.   Hak atas rasa aman; 

g. Hak atas kesejahteraan; 

h. Hak turut serta dalam pemerintahan; 

i.   Hak wanita; dan 

j.   Hak anak (Depkumham, 2006: 65). 

 

Kemudian ada yang disebut dengan hak-hak ekosob (Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan hak-hak 

Sipol (sipil dan politik) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang 

Hak-hak Sipil dan Politik. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya 

menurut Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2005  tentang  

Pengesahan  Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya, secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

a. Hak yang setara antara perempuan dan laki-laki; 
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b. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak; 

c. Hak untuk mendirikan serikat pekerja; 

d. Hak-hak dalam keluarga dan perkawinan; 

e. Hak atas kehidupan yang layak; 

f.   Hak atas pendidikan; 

g. Hak atas pelayanan kesehatan; 

h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; dan 

i.   Hak untuk memperoleh informasi (Dit.Yankomas, 2008: 

8) 

Hak-hak sipil dan politik menurut Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2005  Pengesahan  Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-

hak  Sipil  dan  Politik, secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

a. Hak untuk menentukan nasib sendiri; 

b. Hak untuk non diskriminasi; 

c. Hak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki; 

d. Hak untuk hidup; 

e. Hak untuk bebas dari penyiksaan; 

f.   Hak atas kebebasan dasar; 

g. Hak atas kebebasan bergerak, berpindah, dan bertempat 

tinggal; 

h. Hak atas keadilan dalam proses peradilan; 

i.   Hak untuk berkeluarga; 

j.   Hak untuk berkeyakinan dan beragama; dan 
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k. Hak untuk berkumpul dan berserikat (Dit.Yankomas, 

2008: 10). 

 

2.2.7.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Setiap 

perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat 

negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau 

kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, 

membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang 

atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan 

tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 butir 

6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia). 

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain: 

a. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran 

konsep HAM antara paham yang memandang 
HAM bersifat universal (universalisme) dan paham 

yang memandang setiap bangsa memiliki paham 

HAM tersendiri berbeda dengan bangsa lain 
terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme); 

b. Adanya pandangan HAM bersifat individulistik 
yang akan mengancam kepentingan umum 
(dikhotomi antara individualisme dan 
kolektivisme); 

c. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak 
hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan 
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d. Pemahaman tentang HAM yang belum merata baik 
di kalangan sipil maupun militer (Swastadiguna, 
dkk., 2008: 4) 

 

Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan 

dalam dua jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM berat 

(kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan) dan kasus 

pelanggaran HAM biasa, seperti pemukulan, penganiayaan, 

pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk 

mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa 

orang lain, dan lainnya. 

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kejahatan 

Genosida adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh 

atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan 

kelompok agama”. Kejahatan genosida dilakukan dengan 

cara: 

 

a. Membunuh anggota kelompok; 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental 
yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; 

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang 
akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik 

baik seluruh atau sebagiannya; 
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan 

mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan  

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari 
kelompok tertentu ke kelompok lain (Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia). 
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Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 

menjelaskan Kejahatan Kemanusiaan adalah “Salah satu 

perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan 

yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa 

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 

penduduk sipil”. Hal tersebut berupa: 

 

a. Pembunuhan; 

b. Pemusnahan; 

c. Perbudakan; 

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan 
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang 
melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional; 

f. Penyiksaan; 

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara 
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain 
yang setara; 

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu 
atau perkumpulan yang di dasari persamaan paham 

politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, 
jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui 

secara universal sebagai hal yang dilarang menurut 

hukum internasional; 

i. Penghilangan orang secara paksa; dan 

j. Kejahatan apartheid (Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia). 

Susno Duadji, dalam makalahnya yang berjudul 

Praktik-Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di 

Indonesia tahun 2003 disampaikan dalam suatu Seminar di 

Bali menerangkan ada beberapa bentuk pelanggaran HAM 
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yang sering terjadi, terutama pada masa orde baru, antara 

lain: 

 

a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi 
menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum; 

b. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak 
warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang 

dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas 
keamanan yang akan membahayakan kelangsungan 

pembangunan; 
c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara 

pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang 

dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan 
dalih mengganggu stabilitas keamanan; 

d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas 
terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai 

oknum pengganggu stabilitas atau oposan 
pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman 

demikian ini merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia; dan 

e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta 

menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan 
menjadi oposan terhadap pemerintah 

(http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/prakte
k-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf, diakses 20 

Januari 2017). 
 

2.2.8 YANKOMAS (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) yang 

selanjutnya disebut Yankomas adalah pemberian layanan terhadap 

masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan (pasal 1 

ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 32 Tahun 2016 

Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan 

Hak Asasi Manusia).  

http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
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YANKOMAS merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah 

dalam pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM, 

karena dengan adanya YANKOMAS maka diharapkan akan 

menjadikan suatu solusi dalam penyelesaian 

pelanggaran/permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat. 

Kata YANKOMAS berasal dari 3 kata, yaitu:  

a. Pelayanan, berasal dari kata dasar layan atau 

melayani yang artinya menolong menyediakan 

segala apa yang diperlukan orang lain;  

b. Komunikasi, artinya pertukaran informasi berita, 

perhubungan, hubungan. Sedangkan istilah 

komunikasi disini dimaknai sebagai laporan atau 

pengaduan permasalahan HAM, sesuai dengan 

“Prosedur 1503” dari Dewan Ekonomi dan Sosial 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (Economic and Social 

Council of United Nation). Sejak tahun 1967 Dewan 

Ekonomi dan Sosial PBB memberikan wewenang 

kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub Komisi 

Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan 

Minoritas PBB, untuk memeriksa informasi yang 

relevan dari pelanggaran-pelanggaran hak dan 

kebebasan dasar yang dilaporkan terjadi. Kemudian 

komisi membuat laporan dan rekomendasi mengenai 

pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Dewan. 

Untuk menangani komunikasi-komunikasi 

sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM 

tersebut, Dewan kemudian menetapkan prosedur 

yang dikenal dengan Prosedur 1503; dan  

c. Masyarakat artinya sehimpunan orang yang hidup 

bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan 

yang tentu. (Dit.Yankomas, 2008: 3) 

 

Dalam pelaksanaan tugasnya YANKOMAS mengacu pada 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 tentang 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak 

Asasi Manusia. Di dalamnya tertuang mengenai tata cara pelayanan 
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komunikasi masyarakat. Disebutkan bahwa pelaksana Yankomas 

terdiri atas: 

Pasal 3 

Pelaksana Yankomas terdiri atas: 

a.  Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di tingkat 

pusat; dan 

b.  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia di tingkat daerah. 

 

Tercantum dalam Bab 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia terbagi atas permasalahan 

HAM yang dikomunikasikan dan permasalahan HAM yang 

tidak/belum dikomunikasikan. Permasalahan HAM yang 

dikomunikasikan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dapat dilakukan secara 

lansung dan tidak langsung. Tertuang dalam pasal 8 Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia: 

Pasal 8 

Penyampaian Permasalahan HAM yang 

dikomunikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dilakukan dengan cara: 

a. langsung; dan 

b. tidak langsung. 

 

Penyampaian permasalahan HAM secara langsung yaitu 

mengisi formulir Komunikasi masyarakat sedangkan penyampaian 

permasalahan HAM secara tidak langsung yaitu menggunakan surat, 

aplikasi online, faksimilie atau surat elektronik. 
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2.2.9 Teori Sistem Hukum Friedman 

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, 

seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat 

elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: 

1.      Struktur Hukum (Legal Structure) 

2.      Isi Hukum (Legal Substance) 

3.      Budaya Hukum (Legal Culture) 

4.      Dampak Hukum (Legal Impact) 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 

Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur 

Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. 

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir 

Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan 

bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti 

produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum 

yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang 

mereka susun. 

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan 

hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). 

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau 

sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-

undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo 

Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis 
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sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan 

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah 

satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam 

Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang 

dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga 

bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila 

perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur 

Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini 

disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya 

hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU 

No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan 

lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat 

mundus”meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum 

tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum 

yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu 

peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat 

penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. 
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Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 

penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat 

penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, 

proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. 

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan 

peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah 

baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. 

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas 

penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih 

terbuka. 

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: 

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah 

sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran 

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat 

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang 

baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum 

selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, 
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seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, 

substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, 

sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang 

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta 

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. 

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman 

tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan 

hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama 

dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. 

Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya 

struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya 

ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur 

hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga 

unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat 

terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya 

hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang 

diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat 

dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini 

masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam 

menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, 

Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada 

dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang 

terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa 
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fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan 

sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur 

hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas 

kinerja sebuah hukum. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa 

berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum 

tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk 

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. 

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat 

kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah 

dibuat. 

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat 

diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian 

meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat 

keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika 

ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan 

yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya 

dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan 

kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan 

hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang 

dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan 

derajat ketaatan tertinggi. 
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A. Perdebatan Para Ahli Hukum seputar Substansi Hukum, 

Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. 

 Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan 

hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem 

hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga 

komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure) 

merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang 

memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan 

instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (legal 

substance) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku 

nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, 

mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang 

mereka susun, dan komponen budaya hukum (legal culture) 

merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, 

harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. 

Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia 

terdiri dari : 

a. Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 

Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman) 

b. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang 

Kejaksaan) 
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c. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang 

Kepolisian RI) 

d. Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang 

Advokat) 

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan 

hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan 

pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang 

sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara 

tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah perundang-

undangannya. 

Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-

upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk 

pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, 

responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap 

hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-

undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh 

aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis 

untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum 

dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep 

hukum law as a tool of social engineering dari Roscoe Pound,, atau 

yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan 
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sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu 

perubahan masyarakat. 

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan 

hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-

undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan 

hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan 

politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan 

bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang 

memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan 

materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. 

Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

berada dijantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-

ide sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara 

normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan 

salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum. 

Secondary rules yang dikonsepkan H.A.L Hart esensinya sama 

yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal 

yang berada diluar norma hukum positif model hart, memainkan 

peranan yang amat menetukan bagi kapasitas hukum positif. 

            Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam 

setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan 

nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu 

saja ada cacat celahnya.perilaku orang selalu tidak sejalan dengan 
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dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya 

sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan 

dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli 

hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah 

mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah 

mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah 

direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang 

sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum 

perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung 

pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap 

politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakan atau 

menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue 

printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 

1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam 

pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga 

negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat 

dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, 

ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus 

parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan 

dibentuk. 
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Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut 

Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan 

keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai 

masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini 

menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara 

terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk 

mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam 

menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik 

dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. 

Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu 

menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana 

lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat 

yang berbeda (Friedman, 2009:43). 

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu 

sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola 

perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan 

pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi 

kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum 

memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi 

positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan 

hal-hal yang rasional, tetapi lebih dari pada itu mengandung unsur-

unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat 
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dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang 

menerima dan menghormati hukumnya. 

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-

sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan 

lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat 

mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan 

baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan 

menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak 

ada.membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. 

Tetapi mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya 

hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum 

adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah 

hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di 

luar hukum. 

2.3 Landasan Konseptual 

Penahanan ijazah asli pekerja/buruh belum mempunyai payung hukum 

yang secara tegas menyebutkan bahwa hal tersebut dilarang/tidak 

diperbolehkan oleh hukum mengingat ijazah asli dari para perkerja merupakan 

barang milik pribadi dan tidak bisa digunakan sebagai jaminan. Ijazah 

merupakan surat tanda bukti kelulusan yang melekat pada pemiliknya,yang 

apabila hilang tidak ada penggantinya. Oleh karenanya ijazah merupakan Hak 

Asasi Manusia bagi pemiliknya yang tidak tergantikan dengan yang lainnya. 
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Banyaknya kasus penahanan ijazah ini maka YANKOMAS (Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah mempunyai kewenangan dalam menangani kasus penahanan 

ijazah pekerja yang digunakan sebagai jaminan kerja oleh beberapa 

perusahaan di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk perlindungan hukum dan 

pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak setiap manusia termasuk 

pekerja/buruh. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan  

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan 

dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. Tujuannya 

adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang digunakan 

peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Kerangka 

berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Yuridis 

Sosiologis 

-Wawancara 

-Dokumentasi 

 

Kewenangan YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian  

Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menangani kasus 

penahanan ijazah pekerja untuk jaminan kerja 

UUD RI Tahun 1945 

UU No. 39 Tahun 1999 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 

2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

Terhadap Permasalahan HAM 

 

Dikembalikannya ijazah pekerja yang masih 

ditahan 

Pelaksanaan 

kewenangan 

YANKOMAS 

dalam menangani 

kasus penahanan 

ijazah pekerja 

Kendala yang 

dialami 

YANKOMAS 

saat menangani 

kasus penahanan 

ijazah pekerja 

Solusi terhadap kendala 

yang dialami 

YANKOMAS 
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis 

angkat mengenai Kewenangan YANKOMAS Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menangani kasus penahanan ijazah 

pekerja yang digunakan sebagai jaminan kerja oleh perusahaan, penulis 

simpulkan:  

1. Kewenangan Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) Kantor 

Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menangani kasus 

penahanan ijazah sesuai dengan prosedur yang berlandaskan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia, 

yaitu mulai dari menerima pengaduan, menelaah pengaduan hingga 

memanggil pihak perusahaan/pihak terlapor untuk rapat koordinasi agar 

mengembalikan ijazah pekerja yang ditahan. Dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017 ada 36 kasus pengaduan penahanan ijazah pekerja yang 

digunakan sebagai jaminan kerja, 35 kasus tersebut berhasil diselesaikan 

oleh Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) Kantor Wilayah 

Hukum dan HAM Jawa Tengah dan 1 kasus lagi yang tersisa bukan 

merupakan wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah karena perusahaan yang dilaporkan tersebut berkedudukan di 

Jakarta, berarti dalam persentase keberhasilan Yankomas Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sudah berhasil 100%. Dari 
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semua kasus yang diadukan ke Yankomas, permasalahannya adalah 

pekerja yang mengalami tekanan dari atasan sehingga membuatnya tidak 

nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Ketidak nyamanan inilah yang 

dimanfaatkan oleh pihak perusahaan agar pekerja mengundurkan diri 

sebelum masa kerja berakhir dan dikenakan pinalti yang tidak sesuai 

dengan perjanjian awal. Sebagian pekerja yang sudah membayar 

pinaltipun ijazahnya tetep tidak dikembalikan oleh pihak perusahaan. 

2. Kendala yang dialami Yankomas yaitu pihak perusahaan/pihak terlapor 

tidak datang untuk memenuhi panggilan dari Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah serta tidak adanya itikad baik dari 

pengusaha/pihak terlapor untuk mengembalikan ijazah kepada pekerja. 

Upaya Yankomas untuk mengatasi pihak perusahaan/pihak terlapor yang 

tidak mau datang dalam rapat koordinasi yaitu meminta Dinas Tenaga 

Kerja untuk memanggil perusahaan tersebut dan dilakukan mediasi, serta 

upaya untuk mengatasi tidak adanya itikad baik dari pengusaha/pihak 

terlapor untuk mengembalikan ijazah pekerja yaitu dengan dikeluarkannya 

Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah No. 500/00/9350 tertanggal 23 

November 2016  yang menyatakan bahwa penahanan ijazah pekerja 

merupakan suatu bentuk larangan Hak Asasi Manusia. 

5.2 Saran  

1. Perlu adanya payung hukum yang secara tegas mengatur mengenai 

larangan penahanan ijazah serta sanksi yang tegas bagi perusahaan yang 

melanggar, tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga diseluruh Indonesia. 
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2. Pekerja harus lebih berani untuk menolak pekerjaan yang salah satu 

syaratnya harus menahan ijazah. 

3. Perjanjian yang dibuat perusahaan seharusnya tidak memberatkan salah 

satu pihak, penahanan ijazah yang digunakan sebagai jaminan kerja dapat 

diganti dengan pemberian ganti rugi jika pekerja/buruh tidak 

bertanggungjawab atas pekerjaannnya. Pemberian ganti rugipun juga harus 

dengan persetujuan kedua belah pihak. 
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