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K A T A  P E N G A N T A R

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT 
yang telah memberikan taufik dan hidayahNya, akhimya saya 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan 
eyarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak keku- 
rangannya, mengingat keterbatasan yang saya hadapi, baik 
keterbatasan pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum maupun 
keterbatasan waktu. Tetapi di lain pihak saya mengharapkan, 
mudah-mudahan kekurangan ini di kemudian hari dapat dileng- 
kapi oleh hasil penelitian dan penulisan baru mengenai ma
salah kontrak kerja dan masalah perburuhan pada umumnya.

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak 
terima kasih kepada Bapak Indiarsoro, S.H. yang dengan pe
nuh pengorbanan waktu dan tenaga serta dengan penuh keich- 
lasan telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga saya 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan kepada Bapak 
Nicolas Riwoe, S.H. yang telah bersedia memberikan beberapa 
catatan serta koreksi pada skripsi ini. Ucapan terima kasih 
6aya sampaikan pula kepada semua guru besar, dosen dan 
asisten Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah 
membekali ilmu pengetahuan kepada saya khususnya dalam ilmu 
hukum.

Kepada seluruh petugas perpustakaan non eksakta Uni-
iii

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BARATA METALWORKS 
& ENGINEERING PT (PERSERO) CABANG KONTRUKSI BAJA SURABAYA

 
 
MOCHAMAD SOEWANDI MARDJOEKI



versitas Airlangga; rekan saya saudara Ir. M. Hatta Ilham 
yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini; Bapak 
Andi Tirtohudojo, B.A-. eelaku Pjs* Kepala Bagian Personalia 
dan Umum PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya; 
serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam me- 
lengkapi bahan-bahan yang saya butuhkan untuk menyusun 
skripsi ini, saya sampaikan terima kasih.

Dengan penuh keharuan, ucapan terima kasih saya ha- 
turkan ke pangkuan Ayahanda dan Ibunda atas segala pengor- 
banan dari mendidik dan membesarkan saya sampai saat seka- 
rang ini. Juga kepada Kakanda Ir. Ali Kusnan Mardjoeki ser
ta saudara-saudaraku lainnya yang telah dengan penuh peng
ertian dan keichlasan selalu membantu saya hingga sampai 
taraf pendidikan sekarang ini.

Semoga segala bantuan dan amal baik tersebut menda
pat imbalan berkah dan rachmat dari Allah SWT, Amien.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat ba
gi kepentingan dunia pendidikan pada khususnya dan kepen- 
tingan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 25 Pebruari 1981 
Mochamad Soewandi Mardjoeki
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BAB I

P E N D A H U U A N

Masalah perburuhan dalam tata pergaulan hidup masya- 
rakat kita merupakan persoalan yang perlu mendapat perhati- 
an, karena menyangkut sedikit banyak akan kebutuhan hidup 
rakyat, dalam rangka pemenuhan kesejahteraannya. Hal ini 
mengingat masalah perburuhan di Indonesia berkaitan dengan 
pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 
1945.

Untuk merealisir hal tersebut di atas, maka melalui 
"Pembangunan Nasional" diperlukan hubungan perburuhan yang 
selaras dan eerasi sebagai wahana pencipta ketenangan kerja 
dan stabilitas sosial. Bertolak dari arti pentingnya ke6uk- 
aesan "Perabangunan Nasional" tersebut, membuat masalah- 
masalah perburuhan yang akhir-akhir ini banyak dipersoalkan 
dalam masyarakat perlu mendapat penyelesaian/pemecahan se
cara mendalam dan teliti.

Seperti diketahui, bahwa masalah perburuhan adalah 
sangat kompleks, yang tidak hanya menyangkut pihak buruh 
dan pihak majikan saja. Akan tetapi menyangkut pula pihak 
pemerintah yang mewakili kepentlngan masyarakat umum, kare
na aklbatnya mudah menimbulkan keresahan sosial.

Dari segi sosial ekonomis dan yuridis buruh dalam 
kedudukan yang lemah. Lebih-lebih adanya jenis-jenis buruh
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yang tidak bekerja penuh atau terus menerus bekerja (buruh 
harian lepas) dan yang hanya pada waktu tertentu tidak be
kerja (buruh musiman).

Karena kondisi buruh harian lepas yang begitu lemah, 
baik dari segi sosial ekonomis, pendidikan maupun status 
kerjanya yang tidak tetap pada suatu perusahaan, menyebab
kan saya berminat untuk membahasnya. Tentunya di sini dalam 
kaitannya dengan hubungan kerja. Hubungan kerja artinya 
suatu hubungan antara buruh dengan majikan yang timbul se- 
telah diadakannya kontrak kerja.

Pengamatan saya, pada umumnya buruh harian lepas di 
dalam melaksanakan kontrak kerja tidak begitu mengetahui 
akan hak-haknya di luar upah, yang dituangkan di luar per
janjian kerja yaitu peraturan kerja perusahaan dan peratur
an perburuhan lalnnya yang melindungi hak-hak kaum buruh, 
seperti:
a. Undang Undang Kerja no. 12 tahun 1948 yang diundangkan 

lagi dengan Undang Undang no. 1 tahun 1951* Undang- 
undang ini dimaksudkan sebagai pernyataan politik sosial 
negara yang mengenai pekerjaan buruh untuk menjamin pe
kerjaan dan penghidupan yang layak bagi buruh sesuai de
ngan pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945;

b. Undang Undang Kecelakaan no. 33 tahun 1947 yang diun
dangkan lagi dengan Undang Undang no. 2 tahun 1951* yang 
memberi jaminan buruh dalam hal tertimpanya kecelakaan 
kerja. Undang-undang ini menganut prinsip "Risque Profe-
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sional";
c. Undang Undang no, 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Per- 

buruhan, yang diundangkan lagi dengan Undang Undang no.
3 tahun 1957. Undang-undang Ini menjamin keberesan pe
laksanaan Undang Undang Kerja khususnya, perundang- 
undangan sosial pada umumnya;

d. Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 1977 tentang Asuransi 
Sosial Tenaga Kerja. Peraturan pemerintah ini dimaksud- 
kan untuk menanggulangi risiko sosial yang secara lang- 
sung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya pengha
silan buruh/tenaga kerja.

Ketidak tahuan buruh harian lepas akan hak-haknya 
tersebut menyebabkan pihaknya selalu dalam posisi yang le- 
mah, seperti yang dialami di dalam pelaksanaan kontrak ker
ja buruh harian lepas pada perusahaan Barata Metalworks & 
Engineering PT (Persero) Surabaya (PT Barata M 8t E Suraba
ya).

PT Barata M & E Surabaya adalah perusahaan perseroan 
(persero) yang berbentuk perseroan terbatas, dengan saham- 
sahaanya yang dimiliki oleh pemerintah. Karena perkembangan 
struktur organisasinya yang dipengaruhi oleh perkembangan 
produksinya, maka PT Barata M & E Surabaya dibagi menjadi 
beberapa cabang, yaitu: cabang Mesin & Cor, cabang Kon
struksi Baja dan cabang Road Roller. Sifat dari struktur 
organisasi PT Barata M & E Surabaya tidak statis, akan te
tapi dinamis. Artinya cabang-cabang tersebut kemungkinan
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bertambah, kemungkinan berkurang sesuai dengan kebutuhan*
Produksi PT Barata M & E Surabaya sebagian besar 

terdiri dari pesanan (job order), kecuali untuk cabang Road 
Roller yang merupakan perusahaan assembling.

Karena begitu kompleks struktur organisasinya, di 
mana tiap-tiap cabang mempunyai peraturan kerja perusahaan 
yang ketentuannya berbeda, maka di dalam skripsi ini saya 
hanya membahas cabang Konstruksi Baja dari PT Barata M & E 
Surabaya.

PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya yang 
produksinya sebagian besar juga merupakan pesanan (job or
der), di dalam melaksanakan proyek-proyeknya sering menga- 
lami kekurangan tenaga kerja.* Tenaga kerja tersebut hanya 
diperlukan selama pelaksanaan proyek. Untuk mengatasinya 
pihak PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya meng
ambil kebijaksanaan mengadakan hubungan kerja dengan tenaga 
kerja harian lepas. Hubungan kerja tersebut terwujud sete- 
lah dilaksaftakannya kontrak kerja.

Penggunaan tenaga kerja harian lepas atas landasan 
yuridis kontrak kerja yang ditanda tangani/disepakati oleh 
kedua belah pihak. Pihak kesatu adalah Project Officer/Site 
Manager/Kepala Pelaksana/Pelaksana Kepala Bagian Personalia

^Istilah tenaga kerja atas dasar istilah yang diper- 
gunakan pada surat perjanjian kerja di PT Barata M 8r E ca
bang Konstruksi Baja Surabaya. Juga di dalam catatan pasal 
12 Undang-Undang no. Ik tahun 1969 tentang Ketentuan Keten
tuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
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eesuatu proyek, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bara
ta M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya, sedangkan pihak 
kedua adalah tenaga kerja harian lepas yang bertindak untuk 
dan ata6 namanya sendiri*

Karena statue PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja 
Surabaya merupakan usaha milik negara yang berbentuk perse
ro, maka berdasarkan Instruksi Presiden no, 17 tahun 196? 
ciri pokok pegawainya berstatus sebagai perusahaan swasta 
biasa. Akan tetapi karena tidak ada serikat buruh -yang ada 
adalah Korpri-, maka beberapa ketentuan di dalam UU no, 22 
tahun 1957 dan UU no. 12 tahun 1964 serta pasal 11 UU no.
14 tahun 1969 tidak dapat diterapkan.

Mengingat yang menjadi fokus pembahasan adalah masa
lah kontrak kerja tenaga harian lepas pada PT Barata M & E 
cabang Konstruksi Baja Surabaya, maka penulisan skripsi ini 
berada di dalam ruang lingkup bidang hubungan kerja yang 
merupakan bagian dari hukum perburuhan, Akan tetapi, juga 
dibahas masalah yang timbul akibat terrealisirnya hubungan 
kerja tersebut, yaitu dalam bidang jaminan sosial (social 
security), di mana hal ini dalam hubungannya dengan PP no. 
33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja,

Berdasarkan judul dan materi yang dibahas, penulisan 
skripsi ini di samping bersifat teoritis (kepustakaan) juga 
ber6ifat praktis, artinya selain berdasarkan teori juga 
berdasarkan praktek yang dilaksanakan di PT Barata M & E 
cabang Konstruksi Baja Surabaya. Sumber data yang saya per-
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gunakan adalah dari tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitan- 
nya dengan masalah yang dibahas, juga hasil wawancara (in
terview) dengan pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan 
kontrak kerja yaitu bagian personalia dan umum PT Barata 
M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya. Sedangkan untuk ana- 
lisa data, saya pergunakan cara deskripsi (penjabaran), 
analisa yaitu setelah data berhasil dikumpulkan baik yang 
bersifat teoritis (literature) maupun hasil wawancara (in
terview) dianalisa, kemudian data tersebut dimanfaatkan un
tuk membahas masalah yang diajukan. Juga saya pergunakan 
cara komparatif yaitu memperbandingkan antara teori dengan 
fakta atau praktek pelaksanaannya#

Supaya diperoleh kebulatan pikir atas permasalahan 
yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka saya memper- 
gunakan sistimatika dan pertanggung jawaban sebagai beri
kut:

Dalam bab I yang merupakan pendahuluan, saya mengu- 
raikan masalah buruh harian lepas serta latar belakangnya 
yang nantinya merupakan faktor rumitnya masalah buruh hari
an lepas, khususnya yang dikontrak oleh PT Barata M & E ca
bang Konstruksi Baja Surabaya. Permasalahan tersebut meru
pakan bidang hubungan kerja, akan tetapi juga menyangkut 
masalah yang timbul akibat terrealisirnya hubungan kerja, 
yaitu dalam hubungannya dengan PP no. 33 tahun 1977 tentang 
Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Selanjutnya dalam bab II, saya uraikan beberapa
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pengertian sebagai landasan dalam pembahasan bab-bab sela- 
njutnya* Untuk itu pada sub 1 dengan sengaja diuraikan 
pengertian hubungan kerja* Hubungan kerja timbul setelah 
dilaksanakannya kontrak kerja, maka pengertian kontrak ker
ja diuraikan di dalam sub 2. Karena yang dibahas jenis te
naga kerja harian lepas, maka pada sub 3 diuraikan penger
tian tenaga kerja harian lepas.

Dalam bab III, saya bahas tentang praktek pelaksana
an hubungan kerja antara PT Barata M & E cabang Konstruksi 
Baja Surabaya dengan tenaga kerja harian lepas*

Hubungan kerja di atas timbul setelah diadakannya 
kontrak kerja, di mana dalam pelaksanaannya timbul beberapa 
masalah yang dibahas pada bab IV. Untuk itu pada 6ub 1 saya 
bahas masalah yang timbul di dalam hubungannya dengan per
aturan kerja perusahaan yang dibuat secara sepihak oleh pi
hak perusahaan* Kemudian di dalam hubungannya dengan adanya 
PP no. 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, 
saya baha6 di dalam sub 2. Karena pembahasan skripsi ini 
berkisar pada perusahaan milik negara, maka pada sub 3 saya 
bahas masalah yang timbul di dalam hubungannya dengan prak
tek pemutusan hubungan kerja.

Sebagai bab penutup atau bab V, 6aya memberikan 
ringkasan yang merupakan intisari dari uraian-uraian atau 
pembahasan-pembahasan tersebut di atas, juga pemberian Ba- 
ran-saran.

Harapan saya dengan diajukan pembahasan ini, agar

7-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BARATA METALWORKS 
& ENGINEERING PT (PERSERO) CABANG KONTRUKSI BAJA SURABAYA

 
 
MOCHAMAD SOEWANDI MARDJOEKI



prospek masa depan buruh/tenaga kerja harian lepas pada 
umumnya dan tenaga kerja harian lepas di PT Barata M & E 
cabang Konstruksi Baja Surabaya pada khususnya kondisinya 
lebih baik. Karena tidak dapat dipungkiri betapa besar pe- 
ranan buruh/tenaga kerja di dalam proses produksi wtinya 
tanpa ada buruh/tenaga kerja, perusahaan tidak akan dapat 
berproduksi atau dengan tidak adanya ketenangan buruh/tena
ga kerja bekerja, maka merupakan hambatan bagi perusahaan 
untuk berproduksi. Dengan demikian secepatnya terwujud kon-r
sep Hubungan Perburuhan Pancasila, yang menyatakan bahwa: 
"Buruh dan pengusaha (pimpinan perusahaan) adalah teman se- 
perjuangan di dalam proses produksi".
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BAB II

PENGERTIAN HUBUNGAN KERJA, KONTRAK KERJA DAN 
TENAGA KE&JA HARIAN LEPAS

1. Hubungan Kerja
Sudah merupakan kodrati, manusia di dalam kehidupan- 

nya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. 
Maka agar hidupnya selalu survive, setiap warga menjalankan 
kerja sama (cooperation) dengan sesamanya. Untuk itu diper
lukan suatu keadaan di mana setiap warga dalam menjalankan
kerja sama tersebut dapat menyelamatkan hidupnya secara op-

2timal, hingga tercapai integrasi kepribadiannya*
Salah satu sarana dalam mewujudkan kerja sama (coo

peration) di atas adalah melakukan hubungan kerja dengan 
sesamanya. Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh de
ngan majikan yang diciptakan secara formil yuridis dengan 
kontrak kerja. Hal ini berakibat di dalam menguraikan peng
ertian hubungan kerja tidak dapat dilepaskan dengan makna 
atau hakekat dari pada kerja itu sendiri, sebab kerja bu- 
kanlah semata-mata sebagai phenomena ekonomi6 saja, akan 
tetapi hakekatnya merupakan aktivitas pribadi. Sehingga

2R.A. Soehardi, Politik S06ial Modern, cet. I, Ja- 
jaean Kanisius, Semarang, 1959, h. b. Di sini diperlukan 
suatu tertib hukum yang dapat menjamin keadaan tersebut de
ngan pemberian sanksi-sanksi, sebab untuk mencapai integra
si kepribadiannya dituntut hidup bermasyarakat.

9
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essensi kerja manusia berwujud: 'aktualisasi untuk kejasma- 
nian manusia, diberi bentuk dan dipimpin oleh unsur kejiwa- 
an dari pada dhat manusia serta ditunai karyakan (affected) 
pada benda di luarnya untuk tujuan tertentu*.^

Karena essensi kerja tersebut di dalam kaitannya de
ngan hubungan kerja antara buruh dengan majikan, maka makna 
kerja diperluas, yaitu pada tujuan kerja yang berbentuk ke- 
pentingan-kepentingan kedua belah pihak untuk semenuhi ke- 
butuhannya masing-masing. Bagi buruh kebutuhannya berupa 
upah sebagai irabalan jasa atas prestasinya, sedangkan kebu- 
tuhan majikan berupa hasil kerja dari buruh yang bekerja 
padanya dengan di bawah pimpinannya/petunjuknya.

Uraian di atas menunjukkan kejelasan akan pentingnya 
arti kerja sebagai landasan/dasar bagi hubungan kerja, se- 
bab kerja yang konkrit merupakan pengembangan terhadap 
pengertian hubungan kerja.

Untuk memperoleh pengertian hubungan kerja, sebaik- 
nya dikemukakan beberapa pendapat/konsepsi para sarjana 
terkemuka tentang apa yang dimaksud dengan hubungan kerja. 
Iman Soeporao mengemukakan pengertian hubungan kerja sebagai 
berikut:

Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara bu
ruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian 
oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan ke- 
6anggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima 
upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya un-

10

3Ibid.. h. 43.
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tuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.4*
Dari rumusan yang dikemukakan oleh Iman Soepomo di atas me- 
nunjukkan, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara bu
ruh dan majikan untuk melakukan persetujuan yang disepakati 
oleh kedua belah pihak* Persetujuan tersebut adalah merupa
kan perjanjian kerja, yang satu pihak (buruh) sepakat atas 
upah yang ditawarkan, sedangkan pihak lain (majikan) sepa- 
kat untuk memberi pekerjaan yang diajukan di bawah pimpin- 
annya/petunjuknya, dengan memberi upah sebagai imbalan jasa 
ata6 kerja/prestasi buruh,

Sarjana lain, yaitu R.A* Soehardi'-meagemukakan peng
ertian hubungan kerja lebih konkrit* Pendapatnya tersebut 
sebagai berikut:

* . * suatu hubungan kerdja congkrit antara seorang 
pemberi pekerdjaan (madjikan) dengan seorang penerima 
pekerdjaan (buruh). Masing-masing pihak memasuki hu
bungan itu karena terdorong kepentingan masing-masing. 
Masing-masing kepentingan ini kalau diselidiki, adalah 
timbul dari dan didukung oleh denjut tudjuan-tudjuan 
hidup* Tudjuan masing-masing pihak adalah tudjuan jang 
bersifat perseorangan untuk memperoleh kebutuhan jang 
diperlukan untuk kelangsungan hidup. Kedua belah pihak 
harus saling memungkinkan tertjapainja masing-masing 
tudjuan tersebut supaja dapat terwudjud integrasi £*ea- 
litas manusia madjikan dan manusia buruh tersebut. Si- 
fat saling memungkinkan itu ternjata merupakan 6ifat 
jang memutu6kan untuk integrasi realitas manusia kedua- 
duanja tersebut . . . .  5

Apa yang dikemukakan di atas tampak, bahwa kepentingan-

11

^Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan* cet* III, 
Djambatan, Jakarta, 1986 (selanjutnya disingkat Iman Soepo
mo I), h* 53*

CyR.A* Soehardi, on. cit.* h,
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kepentingan kedua belah pihak yang didukung oleh kebutuhan 
akan tujuan hidup, menyebabkan kedua belah pihak memasuki 
hubungan kerja. Faktor kontinuitas akan kepentingan masing- 
masing pihak menyebabkan hubungan kerja sebagai sumber 
penghasilan, yang merupakan kebutuhan kedua belah pihak.

Di dalam hubungan kerja, adanya kehendak untuk mem
berikan kepastian kedudukan kedua belah pihak yang pada da- 
sarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh 
terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban ma
jikan terhadap buruh.^ Seperti juga apa yang dikatakan oleh 
R.A. Soehardi eebagai berikut:

Hubungan kerdja jang diselenggarakan oleh eeorang buruh 
dengan sebuah perusahaan menimbulkan hak-hak dan kewa- 
djiban-kewadjiban jang harus direalisir dan jang bagi 
kedua belah pihak merupakan sumber atau basis penghi- 
dupan. Maka oleh karena itu adalah penting bahwa dari 
hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban tersebut ada penegas- 
£Oi jang terang, sehingga terdapat kepastian selama ada 
hubungan kerdja. Dengan demikian kedudukan buruh men- 
djadi pasti. Kepastian kedudukan dalam hubungan kerdja 
Itu disebut hukum buruh. Penentuan kedudukan hukum bu
ruh ini dilakukan pada saat pembuatan perdjandjian ker
dja . . .  ,7

Sekarang sudah jelas, bahwa untuk membedakan hubung
an hukum yang dibuat oleh masing-masing pihak yang mengada- 
kan perjanjian termasuk di dalam pengertian hubungan kerja 
atau hubungan hukum biasa, hal ini diberi batasan bahwa di 
dalam hubungan kerja harus mengandung unsur-uneur adanya

12

^Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Ker
ja. cet. II, Djambatan, Jakarta, 1978, h. 1.

'R.A. Soehardi, op. cit.« h. 53*7
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li
buruh dan majikan yang dilandasi/didasari kontrak kerja. 
Sifat dasar dari kontrak kerja adalah adanya anasir wewe- 
nang pihak majikan (pemberi pekerjaan) untuk memberi perin
tah/petunjuk sesuatu yang berkenaan dengan cara melakukan 
pekerjaan atau dengan kata lain pihak buruh melakukan pe
kerjaan di bawah pimpinan/petunjuk pemberi pekerjaan (maji
kan).

Dalam perkembangan masyarakat di Indonesia, dikenal 
adanya bermacam-macam hubungan yang pada prinsipnya juga 
melakukan pekerjaan dengan suatu pembayaran sebagai balas- 
an, akan tetapi hubungan tersebut tidak dapat diklasifika- 
sikan sebagai hubungan kerja. Sebab, tidak dipenuhinya un- 
sur-unsur hubungan kerja, baik yang diatur di dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun di luar 
KUH Perdata.

Hubungan-hubungan hukum yang diatur di dalam KUH 
Perdata adalah sebagai berikut:
a. hubungan antara seorang yang melakukan satu atau bebera- 

pa pekerjaan tertentu dengan pihak lainnya, misalkan: 
hubungan seorang dokter dengan pasiennya, notaris dengan 
kliennya, pengacara dengan kliennya dll. Hubungan mereka 
adalah atas dasar perjanjian untuk melakukan pekerjaan 
tertentu;

b. hubungan antara seorang pemborong dengan seorang yang 
memborongkan pekerjaan, Hubungan mereka adalah atas da
sar perjanjian pemborongan pekerjaan, di mana pihak ke-
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Ik

satu (pemborong) menyatakan kesanggupannya untuk mencip- 
takan sesuatu karya tertentu dengan menerima harga, se
dangkan pihak kedua (yang memborongkan pekerjaan) mengi- 
katkan diri untuk memberi pekerjaan karya sesuatu dengan 
membayar harga. Hubungan mereka adalah atas dasar perja
njian pemborongan pekerjaan.

Sedangkan hubungan-hubungan hukum yang diatur di lu
ar KUH Perdata adalah sebagai berikut:
&. hubungan antara orang yang membantu mengerjakan sawah/ 

ladang orang lain. Walaupun pada prinsipnya hubungan me
reka adalah hubungan kerja, akan tetapi hubungan terse
but tidak tunduk pada peraturan perburuhan, melainkan 
diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak;

b. hubungan seorang penggarap sawah/ladang orang lain de
ngan pemiliknya. Hubungan tersebut tunduk pada Undang 
Undang no. 2 tahun I960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;

c. hubungan antara pengendara becak dengan pemilik becak. 
Hubungan mereka disebut sebagai hubungan sewa menyewa 
becak;

d. hubungan antara nelayan penangkap ikan yang memakai pe- 
rahu milik orang lain dengan pemilik perahu, yang biasa- 
nya disebut dengan juragan, Hubungan mereka pengaturan- 
nya diserahkan pada kebijaksanaan kedua belah pihak*
 ̂ Walaupun kenyataannya keempat hubungan hukum terse

but di atas bukan merupakan hubungan kerja, akan tetapi 
orang yang membantu mengerjakan sawah, seorang penggarap
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6awah yang dikenal dengan sebutan buruh tani, seorang 
pengendara becak yang dikenal dengan sebutan tukang becak 
dan seorang penangkap ikan yang menggunakan perahu milik 
orang lain yang dikenal dengan sebutan buruh nelayan meru
pakan lapisan masyarakat yang sosial ekonomisnya lemah, 
Dntuk meningkatkan taraf hidupnya agar layak bagi mereka, 
maka hukum perburuhan seyogianya dapat diperlakukan terha- 
dapnya, Hal ini untuk melindungi, jika kemungkinan terjadi 
perselisihan di antara mereka.

2. Kontrak Kerja
Kenyataan menunjukkan, bahwa manusia mempunyai dua 

sifat yaitu 6ifat baik dan sifat buruk. Keadaan tiap-tiap 
orang berbeda, kadang sifat baik lebih menonjol, kadang si
fat buruk lebih menonjol. Kedua sifat tersebut pada diri 
manusia tidak permanen/konstan, hal ini tergantung beberapa 
faktor. Baik faktor kepentingan, faktor lingkungan maupun 
faktor watak diri manusia (character personality). Maka 
untuk menghindari hal-hal yang negatif di dalam menjalankan 
kerja sama (cooperation) dengan sesamanya dibuatlah perja- 
njiafi (kontrak)* Demikian juga salah satu kerja sama (coo
peration) yaitu hubungan kerja, diperlukan kontrak (perja
njian). Kontrak yang diperlukan untuk terwujudnya hubungan 
kerja adalah kontrak kerja (perjanjian kerja).

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah kontrak 
kerja dengan istilah persetujuan perburuhan, sedangkan per-

15
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janjian perburuhan dipergunakan istilah persetujuan perbu
ruhan bersama.®

R. Soebekti memberi istilah kontrak kerja dengan is
tilah persetujuan perburuhan, sedangkan perjanjian perbu
ruhan dipergunakan istilah persetujuan perburuhan kolek- 
tif.9

Menurut hemat saya, seyogianya dipakai i6tilah kon
trak kerja (perjanjian kerja) dan perjanjian perburuhan.
Hal ini untuk menghindari pengertian kabur antara kontrak 
kerja (perjanjian kerja) dengan perjanjian perburuhan.

Kontrak kerja adalah suatu perbuatan hukum yang di- 
timbulkan akibat adanya persetujuan kedua belah pihak yaitu 
pihak buruh dan pihak majikan dengan maksud agar diikat de
ngan kewajiban-kewajiban antara mereka. Kewajiban-kewajiban 
elementer yang timbul tersebut adalah penunaian kerja di 
satu pihak dan contra prestasi uang atau yang dapat dinilai 
dengan uang di lain pihak.^ Dari rumusan ini dapat dilihat 
bahwa di dalam kontrak kerja adalah mengenai penunaian ker
ja, maka pribadi manusia tersangkut di dalamnya sampai ba-

Q
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Perse- 

tujuan-Persetujuan Tertentu, cet. II, Vorklnk van Hoeve, 
Bandung, h. 60 dan 65*

R̂. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang 
Undang Hukum Perdata (terjemahan), cet. VII, Pradnya Para- 
oita,Jakarta, 1975, h. 358 dan 362-

^F.J.H.M. van der Ven, Pengantar Hukum Ker.ia. ter
jemahan Sridadi, cet. II, Yayasan Kanisius, Yogyakarta,
1969, h. 27.

16
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tas waktunya. Kenyataan di dalam masyarakat lahir berbagai 
bentuk kontrak kerja yang tidak tercakup dalam suatu rumus- 
an yuridis* Hal ini bermanfaat untuk obyek penyelidikan fau- 
kua kerja,11

Di dalam membahas pengertian kontrak kerja, tidak 
dapat dilepaskan pada rumusan hukum positif yaitu pada Buku 
III Bab 7A pasal 1601a KUH Perdata yang menyatakan, bahwa 
perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang 
satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang 
lain, majikan, selama waktu tertentu dengan menerima upah. 
Tampak dari rumusan yang diberikan oleh pasal 1601a KUH 
Perdata tersebut, bahwa. adanya ketidak seimbangan yaitu pa
da pihak buruh saja yang menyatakan mengikatkan diri, Be- 
dangkan pihak majikan tidak menyatakan mengikatkan diri.
Hal ini adalah akibat pengaruh pemikiran feodal yang mema- 
ndang statue buruh sebagai lapisan masyarakat rendah yang 
membutuhkan pekerjaan sebagai 6umber penghaeilan/penghidup- 
an. Oleh karena itu agar dapat dipandang bahwa buruh dan 
majikan mempunyai kebersamaan kepentingan di dalam rangka 
proses produksi, maka seyogianya pasal 1601a KUH Perdata 
tersebut berbunyi:

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak 
yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada 
pihak lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan 
menerima upah dan di mana pihak yang lain, majikan, 
mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu,

17

n ibld.. h. 23
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buruh, dengan membayar upah.
Mengingat kontrak kerja merupakan kontrak yang obli- 

gatoir, maka ketentuan di dalam buku III bab kedua KUH Per
data tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kon
trak atau persetujuan dari bagian kesatu sampai bagian ke- 
empat dapat diperlakukan terhadap kontrak kerja yang diatur 
pada buku III bab 7A KUH Perdata* Konsekuensi dari hal ter
sebut, semua syarat-syarat keabsahan kontrak menguaeai ter
hadap kontrak kerja, seperti: adanya kata sepakat^kecakap-

✓
an, suatu hal tertentu dan suatu bab yang halal. Asas kebe- 
basan berkontrak dan kesamaan para pihak yang tersimpul di 
dalam kata sepakat ikut menguasai dalam kontrak kerja, se
perti yang dijamin oleh undang-undang dalam kontrak jual 
beli, kontrak sewa menyawa dll.

Berlakunya kebebasan berkontrak yang dijamin oleh 
undang-undang tersebut ternyata di dalam praktek hanya ber
laku pada pihak majikan saja, sedangkan pihak buruh berada 
di dalam keadaan terpaksa karena desakan hidup oleh karena 
tiada memiliki apa-apa selain tenaga kerjanya.^ Hal ini 
mengingat kondisi buruh yang sosial ekonomisnya lemah, mem
punyai kecenderungan menerima persyaratan yang disodorkan 
pihak majikan. Sehingga adanya kecenderungan para pihak

12Iman Soepomo, Hukum Perburuhan, cet. II, Djambat-
an, Jakarta, 1980 (selanjutnya disingkat Iman Soepomo II), 
h. 37.

^R.A. Soehardi, op. cit., h. ifl.

18
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yang memandang bahwa kontrak kerja hanyalah merupakan suatu 
"contract d'adhesion", artinya isi dari suatu kontrak kerja 
tidak ditentukan oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak 
hanya tinggal menyatakan setuju akan syarat-eyarat yang di- 
tetapkan lebih dahulu oleh cabang perusahaan atau perusaha- 
an sendiri ataupun oleh organisasi perusahaan yang seje-

Walaupun pada asasnya di dalam membuat kontrak kerja 
majikan hendak menunjukkan adanya asas kata sepakat, akan 
tetapi raajikan raempunyai kecenderungan untuk mengambil ke- 
bijaksanaan yang paling menguntungkan bagi perusahaannya, 
dengan dipenuhinya standard kontrak, agar kontrak kerja 
tersebut tidak diancam kebatalan. Juga adanya kehendak un
tuk menunjukkan seolah-olah kontrak kerja tersebut dibuat 
atas dasar itikad baik, sebagaimana dipersyaratkan oleh pa- 
eal 1336 ayat 3 KUH Perdata.

Untuk itu, dengan keluarnya berbagai peraturan per- 
buruhan yang pada hakekatnya adalah merupakan usaha peme- 
rintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum, dalam 
mengatur atau menanggulangi permasalahan. Sehingga masalah 
sosial yang ditimbulkan akibat dengan adanya kontrak kerja 
dapat ditanggulangl. Dalam hal ini diharapkan peranan besar 
dari penguasa, majikan dan buruh melalui organisaainya.

19

van der Ven, op, cit»« h. 30.
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3» Tenaga Ker.ia Harian Lepas
Salah satu pihak yang bersangkutan di dalam terwu-

judnya hubungan kerja adalah pihak buruh, Sampai saat kini
belum ada kesatuan pendapat tentang istilah buruh, hal ini
terbukti di dalam kenyataannya beberapa perueahaan menggu-
nakan istilah buruh atau pegawai atau karyawan ataupun te-
naga kerja. Perbedaan istilah-ietilah tersebut berakibat
pada luas atau sempitnya pengertian. Akan tetapi, "walaupun
perumusannya agak berlainan, pada dasarnya memuat unsur
yang sama, yaitu: seorang yang bekerja pada orang lain atau

15badan dengan menerima upah11*
UU no. ZZ tahun 1957 member! definisi buruh eebagai 

barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima 
upah. Kalau berpijak pada definisi ini, maka pengertian bu
ruh sangat sempit, karena dengan keluarnya undang-undang 
kepegawaian kedudukan buruh di perusahaan milik negara men- 
jadi eamar-samar. Sedangkan kalau buruh dalam pengertian 
pekerja, menyangkut yang melaksanakan hubungan kerja dan 
yang tidak melakukan hubungan kerja (6wa pekerja), tetapi 
tidak menyangkut yang tidak bekerja (unemployment).

Kalau buruh dalam artian tenaga kerja, maka termasuk 
semua orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerja- 
an, Artinya, baik yang melakukan hubungan kerja ataupun 
yang berswapekerja, juga menyangkut orang yang tidak mempu-

20

^Iman Soepomo I, op. cit., h. 28,
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nyai pekerjaan (unemployment).
Pasal 1 Undang Undang no. 14 tahun 1969 tentang Ke-

tentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja menyatakan,
bahwa "tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan ma-
syarakat". Rumusan yang diberikan oleh ketentuan ini terla-
lu luas, eehingga Iman Soepomo menyatakan:

Arti tenaga kerja di sini 6angatlah luas, meliputi se- 
mua Pejabat negara seperti Presiden, ketua dan anggota 
MPR, DPA, DPR, Menteri, semua pegawai negara baik sipil 
maupun militer dan kepolieian, semua pengusaha, buruh, 
enra-pekerja, penganggur dan sebagainya.16

Pengertian tenaga kerja yang diuraikan di dalam 
skripsi ini, adalah tenaga kerja dalam arti sebagai buruh. 
Dengan demikian tenaga kerja yang tunduk/diperlakukan 
undang-undang perburuhan.

Perkembangan masyarakat telah menyebabkan timbulnya 
beberapa jenis pekerjaan yang bersifat tidak kontinyu, mi- 
salnya: jenis pekerjaan borongan, musiman, pekerjaan untuk 
pelaksanaan proyek-proyek dll. Untuk menangani pekerjaan 
yang bersifat tidak kontinyu tersebut dipergunakan tenaga 
kerja harian lepas. Hal ini mengingat tenaga kerja tersebut 
hanya diperlukan selama pelaksanaan proyek.

Posisi dari tenaga kerja harian lepas di atas sangat 
lemah, baik dari segi pendidikan, segi sosial ekonomis mau-

^Iman Soepomo II, op. cit.t h. 3.

2l
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pun segi status kerjanya. Karena status kerjanya yang tidak 
tetap pada suatu perusahaan, artinya sifat kerjanya yang 
sementara, maka kalau dikaitkan dengan perluasan arti kata 
pengangguran dapat diklasifikasikan sebagai setengah penga
ngguran.^ Perluasan arti kata pengangguran ini sesuai de
ngan pasal 2? ayat 2 UUD 1945t yang menyatakan bahwa setiap 
warga negara sesuai dengan kecakapannya berhak atas peker- 
jaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pernyata- 
an tersebut mengandung arti, bahwa seorang yang mendapatkan 
pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil untuk menjamin 
kehidupannya atau dengan keluarganya, yang sesuai dengan 
martabatnya sebagai manusia. Hak atas pekerjaan dengan 
pengupahan adil yang dapat menjamin kehidupannya atau de
ngan keluarganya adalah tidak lain merupakan hak atas pe-

18kerjaan penuh (full employment).
Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang- 

undangan yang secara khusus mengatur tentang jenis tenaga 
kerja harian lepas. Hanya saja istilah tenaga kerja harian 
lepas pertama kali diketemukan pada penjelasan atas UU no. 
12 tahun 196^ tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusaha
an Swasta, yang di bagian pasal demi pasal atas pasal 12

^Iraan Soepomo If op. cit., h. i*9. Menurut heaat sa- 
ya istilah ini tidak dapat diterapkan terhadap kenyataan 
sementara pengusaha yang memakai taktik untuk mengeksploi- 
tisir buruh, dengan cara buruh tetap diberi status buruh 
harian lepas meskipun bermaea kerja bertahun-tahun.

18Ibid.
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undang-undang tersebut menjelaskan bahwa:
Berdasarkan pasal 12 ini senua buruh (termasuk buruh 
kontraktor) dengan tidak menghiraukan apakah mereka bu
ruh harian, bulanan atau/ljgrongan (op etuklon) dili- 
ndungi oleh Undang-undang ini,
jang dimaksud dengan perusahaan, ialah perusahaan jang 
tidak berstatus Perusahaan Negara atau Perusahaan Dae- 
rah dan jang merupakan alat-alat produksi untuk mengha- 
eilkan barang-barang atau djasa guna memuaskan kebutuh- 
an massjarakat*

Sedangkan pada pasal 12 UU no, 12 tahun 19&4 sendiri menya
takan sebagai berikut:

Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja 
yang terjadi di perusahaan swaeta, terhadap seluruh bu
ruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal 
merapunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bertu- 
rut-turut.

Dari kedua rumusan di atas jelas, bahwa di dalam hal pemu
tusan hubungan kerja tidak ada perbedaan antara tenaga ker
ja mingguan, bulanan di satu pihak dan tenaga kerja harian 
di lain pihak, entah status kerjanya sebagai tenaga harian 
lepas atau tenaga harian tetap, asalkan telah mempunyai ma
sa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. Akan te- 
tapi masalahnya sekarang, ketentuan tersebut hanya berlaku 
bagi perusahaan swasta dan tidak berlaku bagi perusahaan 
milik negara,

Kemudian dari sudut perlindungan hukum bagi tenaga 
kerja, baik yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap mau- 
pun tenaga kerja harian lepas mendapat perlindungan yang 
sama, seperti yang ditegaskan oleh penjelasan atas UU Kerja 
no. 12 tahun 1948 yang menyatakan sebagai berikut;

(Jndang-undang pokok ini dimaksudkan pula sebagai suatu
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pernjataan (declratoir) politik sosial negara kita jang 
mengenai pekerdjaan buruh untuk mendjamin pekerdjaan 
dan penghasilan jang lajak bagi buruh, selaras dengan 
pasal 27 ajat 2 Undang Undang Dasar 1945- 
Undang-undang ini akan merupakan pedoman buat maejara- 
kat pada umumnja dan buruh pada khususnja.

Berhubung dengan ini maka negaralah jang harus 
mendjaga bahwa aturan-aturan dalam undang-undang ini 
didjalankan. Dalam pada itu sanksi hukuman perlu diada- 
kan. Dengan adanja antjaman hukuman ini, akan ditjapai 
pula pakeaan rokhani dan pengaruh mendidik dari undang- 
undang ini terhadap jang berkepentingan.

Karena adanya perbedaan akan upah, jaminan sosial 
dan kedudukan (status kerjanya) terhadap tenaga kerja hari
an lepas yang rawan, maka di dalam praktek dapat disalah 
gunakan oleh pihak pengusaha/pimpinan perusahaan, sebagai 
taktik untuk memeras (mengeksploitisir) tenaga kerjanya.
Di mana untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap/kontinyu 
dipergunakan tenaga kerja yang berstatus harian lepas, tan- 
pa diangkat menjadi tenaga kerja tetap, meekipun telah me- 
njalani masa kerja antara 3 sampai 10 tahun. Dengan status 
kerjanya yang demikian, maka tenaga kerja yang bersangkutan 
sewaktu-waktu hubungan kerjanya dapat diputus dengan sewe- 
nang-wenang oleh pihak pengusaha/pimpinan perusahaan.

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintafa secepatnya me- 
ngeluarkan peraturan yang mengatur jenia pekerjaan mana 
yang bersifat kontinyu dan yang tidak kontinyu. Sehingga 
bagi tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan yang bersifat 
kontinyu, setelah menjalani ma6a percobaan selama 3 (tiga) 
bul&n secepatnya diangkat sebagai tenaga kerja tetap sesuai 
dengan ketentuan UU no. 12 tahun 1964- Sedangkan bagi tena-
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ga kerja harian lepas diberikan pada pekerjaan yang bersi
fat tidak kontinyu. Hal ini untuk menghindari tindakan- 
tindakan yang bertentangan dengan sistim Hubungan Perburuh- 
an Panca6ila.
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BAB III

HUBUNGAN KERJA ANTARA
BARATA METALWORKS & ENGINEERING PT (PERSERO)

CABANG KONSTRUKSI BAJA SURABAYA 
DENGAN TENAGA KERJA HARIAN LEPAS

Sebagian besar produksi PT Barata M 8e E cabang Kon- 
strukei Baja Surabaya adalah berasal dari pesanan (job or
der), oleh karena itu di dalam rangka proses produksinya 
pihak pimpinan perusahaan menggunakan tenaga kerja yang 
bersifat tetap dan tidak tetap (tenaga kerja harian lepas). 
Kebijaksanaan menggunakan jenis tenaga kerja tersebut meng- 
ingat sifat kerjanya (produksinya) tidak kontinyu/tidak te
tap. Atau dengan perkataan lain, tenaga kerja harian lepas 
hanya diperlukan selama pelaksanaan proyek, maka dilihat 
dari sudut kepentingan perusahaan penggunaan jenis tenaga 
kerja tersebut adalah tepat. Penggunaan tenaga kerja harian 
untuk pelaksanaan proyek di Surabaya maupun di luar Suraba
ya. Untuk proyek di luar Surabaya pada umumnya tenaga kerja 
harian lepas diterima langsung di lokaai proyek.

Sarana yang dipergunakan untuk adanya ikatan dengan
tenaga kerja harian lepas adalah hubungan kerja. Hubungan
kerja ada, bila ada unsur majikan dan unsur buruh. Arti ma-
jikan di dalam hukum positif terjadi perkembangan, seperti
yang dikemukakan oleh UU Kerja no. 12 tahun 1948 pada pasali
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1 ayat 2 yang menyatakan bahwa "dalam kata majikan termasuk 
juga kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan atau bagian 
perusahaan". Selanjutnya pada ayat 3 menyebutkan bahwa Mdi- 
Bamakan dengan perusahaan ialah tempat pekerjaan, dari pe- 
merintah maupun partikelir",

Peraturan perburuhan lainnya, yaitu UU no. 22 tahun 
1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pada pa
sal 1 ayat 1 sub b memberi pengertian "majikan, ialah orang 
atau badan hukum yang mempekerjakan buruh". Dan pasal 1 sub 
a UU no. 23 tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusa
haan memberi arti majikan sebagai berikut:

majikan, ialah orang atau badan hukum yang mempekerja
kan buruh dengan memberi upah, untuk menjalankan peru
sahaan; jika orang atau badan hukum tersebut berkedu- 
dukan di luar negeri, maka wakilnya di Indonesia dia- 
nggap majikan.

Selanjutnya pada sub b pasal 1 undang-undang tersebut me
nyebutkan juga yang dinamakan "pengurus, ialah orang yang 
dibebani pimpinan dengan langsung seluruh perusahaan atau 
bagian yang berdiri sendiri". Sedangkan UU Kecelakaan tahun 
1947 no. 33 pada pasal 4 menyebutkan, bahwa "yang dimaksud 
dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap 
orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh 
atau lebih di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjang- 
an11. Dan pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan:

Yang dimaksudkan dengan kata pengurus dalam undang- 
undang ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusa
haan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau 
memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri se- 
ndiri.
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Atas dasar uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik 
keeimpulan bahwa pimpinan perusahaan atau pengurue perusa
haan adalah majikan. "Dengan demikian maka adakalanya bahwa

igmajlkan adalah buruh atau buruh adalah majikan". 7 Karena 
adakalanya pimpinan/pengurus perusahaan di dalam menjalan- 
kan pekerjaan digaji dan berdasarkan struktur organisasi 
perusahaan di bawah petunjuk/perintah pimpinan/pengurus 
perusahaan yang kedudukannya lebih atas dari padanya*

Hal tersebut di atas sesuai dengan praktek hubungan 
kerja antara PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Suraba
ya dengan tenaga kerja harian lepas, di mana untuk terwu- 
judnya hubungan kerja harus terlebih dahulu terbentuk 6eca- 
ra formil yuridis kontrak kerja, yang merupakan titik tolak 
adanya hubungan kerja, Sedangkan proses pembuatan kontrak 
kerja tersebut, adalah bila pihak PT Barata M & E cabang 
Konstruksi Baja Surabaya membutuhkan tenaga kerja harian 
lepas mengemukakan dalam pengumuman. Keraudian setelah ada
nya tanggapan dari angkatan kerja dengan melalui pengajuan 
lamaran diadakan pemanggilan bagi calon tenaga kerja harian 
yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya calon tenaga kerja 
harian lepas tersebut merundingkan dengan pimpinan perusa
haan tentang jenis pekerjaan yang dilakukan, clausula-clau- 
eula perjanjian kerja dan peraturan kerja perusahaan.

Semua clausula dalam kontrak kerja yang diadakan PT ̂
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Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya di dalam hu- 
bungannya dengan tenaga kerja harian lepas tersebut, seba- 
gaimana tertuang di dalam flSurat Perjanjian Kerja” dan 
"Peraturan Kerja Perusahaan” ditentukan secara sepihak oleh 
pihak perusahaan. Pihak tenaga kerja harian lepas hanya ti- 
nggal menyetujui atau tidak menyetujui semua clausula di 
dalam 6urat perjanjian kerja dan peraturan kerja perusaha
an. Artinya, bila pihak tenaga kerja harian lepas tidak se- 
pakat atas clausula-clausula di dalam surat perjanjian ker
ja dan peraturan kerja perusahaan, maka membatalkan hubung
an kerja dan bila sepakat maka terrealisir hubungan kerja 
kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut ditandai/dilegali- 
sasi dengan penanda tanganan kedua belah pihak pada surat 
perjanjian kerja yang dibuat rangkap 5 (lima). Erapat lembar 
untuk pihak kesatu dan satu lembar untuk pihak kedua, ter
masuk untuk masing-masing satu lembar dibuat di ata6 kertas 
bermeterei Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), yang kesemua- 
nya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua 
belah pihak.

Pihak kesatu di dalam hal ini adalah PT Barata M & E 
cabang Konstruksi Baja Surabaya, yang wewenangnya tersebut 
dilimpahkan (didelegisir) pada Project Officer/Site Mana- 
ger/Kepala Pelaksana/Pelaksana Bagian Personalia sesuatu 
proyek, yang berdasarkan struktur organisasi perusahaan 
berkedudukan sebagai pengurus perusahaan. Project Officer/ 
Site Manager/Kepala Pelaksana/Pelaksana Bagian Personalia
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sesuatu proyek di dalam segala tindakan hukumnya yang ber- 
kaitan dengan hubungan kerja bertindak untuk dan atas nama 
PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya. Sedangkan 
pihak kedua yaitu tenaga kerja harian lepas yang di dalam 
hal bertindak, untuk dan atas namanya sendiri.

Dengan adanya kesepakatan atas kontrak kerja oleh 
kedua belah pihak, yang menetapkan bahwa tenaga kerja hari- 
an sepakat terhadap semua clausula di dalam surat perjanji
an kerja dan peraturan kerja perusahaan, maka timbul kon- 
sekuensi akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua 
belah pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut anta- 
ra lain berupa kewajiban tenaga kerja harian lepas yang me- 
rupakan hak pimpinan perusahaan dan kewajian pimpinan peru
sahaan yang merupakan hak tenaga kerja harian lepas. Atau 
dengan perkataan lain, di dalam kewajiban tenaga kerja ha
rian lepas juga terkandung hak pimpinan perusahaan dan se- 
baliknya di dalam kewajiban pimpinan perusahaan terkandung 
pula hak tenaga kerja harian lepas.

Untuk jelasnya -dari pengamatan saya-, ada tiga hal 
yang essensiel terkandung di dalam hak-hak dan kewajiban- 
kewajiban yang dilahirkan oleh kontrak kerja atas kesepa
katan kedua belah pihak. Tiga hal yang essensiel tersebut 
adalah sebagai berikut:
a. adanya pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga kerja 

harian lepa6, sebagai akibat pengikatan dirinya dengan 
pihak pimpinan perusahaan, Ciri utama pekerjaan/presta-
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si pada kontrak kerja adalah bersifat pribadi. Artinya, 
pekerjaan yang dieepakati oleh tenaga kerja harian ter- 
eebut harus dilakukan sendiri, atau dengan perkataan la
in tidak boleh diwakilkan. Pekerjaan yang harus dilaku
kan oleh tenaga kerja harian lepas merupakan hak pimpin- 
an perusahaan dan kewajiban tenaga kerja harian lepas; 
adanya upah sebagai contra prestasi yang diberikan oleh 
pimpinan perusahaan, Hal ini berupa:
1. upah kerja sebesar Rp...... ...../hari kerja,
2. upah makan sebesar Rp........... /hari bekerja,
3. upah lembur sebesar Rp........... /jam.
Upah sebagai contra prestasi tersebut adalah merupakan 
hak tenaga kerja harian lepas dan kewajiban pimpinan 
perusahaan;
adanya keadaan di mana tenaga kerja harian lepas di da- 
lain menjalankan pekerjaan ada di bawah perintah/petunjuk 
pimpinan perusahaan (gesuboordineerd). Hal ini merupakan 
eifat dasar dari pada hubungan kerja, sebab bila tidak 
ada unsur di bawah perintah/petunjuk pimpinan perusahaan 
maka kontrak kerja tersebut tidak melahirkan suatu hu
bungan kerja* Jelasnya, merupakan hak pimpinan perusaha
an untuk memimpin/memberi petunjuk tenaga kerja harian 
lepas di dalam menjalankan pekerjaan dan kewajiban tena
ga kerja harian lepas di dalam menjalankan pekerjaan di 
bawah pimpinan/petunjuk pimpinan perusahaan.

Dari tiga hal yang essensiel di atas, tampak adanya
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hubungan erat antara pekerjaan dengan upah, yang selaras 
dengan dalil yang menyatakan, bahwa tidak ada pekerjaan ti
dak ada upah (no work, no pay). Ketentuan yang diberikan 
oleh dalil no work, no pay sesuai dengan apa yang ditetap- 
kan oleh pasal 1602b KUH Perdata yang menyatakan, bahwa 
"tidak ada upah yang harus dibayar untuk waktu selama mana 
ai buruh tidak melakukan pekerjaan yang dijanjikan”. Ter- 
nyata ketentuan dalil tidak ada pekerjaan tidak ada upah 
(no work, no pay) membebankan risiko pada buruh/tenaga ker
ja yaitu bila tidak bekerja tidak dibayar upah.

Di dalam praktek hubungan kerja antara PT Barata 
M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dengan tenaga kerja 
harian lepas, ketentuan dalil tidak ada pekerjaan tidak ada 
upah (no work, no pay) tidak berlaku eecara mutlak, yang 
dicantumkan di dalam peraturan kerja perusahaan. Sebagaima- 
na juga pengecualian yang diberikan oleh pasal 1602c KUH 
Perdata, Peraturan Menteri Perburuhan no. 55 tahun 1953 
tentang Hari Libur bagi Buruh dan Peraturan Pemerintah no.
21 tahun 1954 tentang Istirahat Tahunan bagi Buruh.

Ketentuan-ketentuan pengecualian berlakunya dalil 
tidak ada pekerjaan tidak ada upah (no work, no pay) yang 
dituangkan di dalam peraturan kerja perusahaan, antara lain 
berupa:
a. upah kerja tenaga harian lepas dibayar penuh selama sa- 

kit (dengan surat keterangan dokter). Sakit dalam hal 
ini harus diartikan 6ebagai sakit jasmani atau rokhani
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yang mengakibatkan tenaga kerja harian lepas tidak dapat 
melakukan pekerjaan. Di dalam praktek kebiasaan tenaga 
kerja harian lepas yang sakit memberitahukan kepada pim
pinan perusahaan, akan tetapi tidak berarti bila tidak 
memberitahukan kehilangan haknya atas upah kerja. Tenaga 
kerja harian lepas kehilangan haknya atas upah kerja, 
bila sakit yang diderita atas kesengajaan dan/atau pada 
waktu pembuatan surat perjanjian kerja memberikan kete- 
rangan palsu dengan menyatakan "tidak pernah sakit", 
akan tetapi kenyataannya tenaga kerja harian lepas ter
sebut pemah sakit yang menyebabkan cacad badan (keadaan 
badan yang tidak normal);

b. pada hari libur resmi dan istirahat mingguan, tenaga 
kerja harian lepas tetap diberi upah kerja dan upah ma- 
kan;

c. tenaga kerja harian lepas yang telah bekerja selama 12 
(dua belas) bulan berturut-turut diberi cuti selama 12 
(dua belas) hari kerja, di mana selama masa cuti terse
but tetap mendapat upah kerja penuh.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, tampak adanya per- 
bedaan pengecualian berlakunya dalil tidak ada pekerjaan 
tidak ada upah (no work, no pay), yaitu untuk tenaga kerja 
harian lepas selama sakit dan menjalani cuti tahunan hanya 
mendapat upah kerja, sedangkan di dalam menjalani hari li
bur resmi dan istirahat mingguan tetap mendapat upah kerja 
dan upah makan.
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Kemudian sistim pembayaran upah, pihak pimpinan per
usahaan mengambil kebijaksanaan dengan membayar upah pada 
eaat tenaga kerja harian lepas membutuhkan, Pada umumnya 
pembayaran dilakukan secara 2 (dua) kali setiap bulan.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di 
dalam kontrak kerja itupun berakhir sejak terjadinya pemu- 
tusan hubungan kerja, di mana sebab-sebabnya putus hubungan 
kerja dicantumkan di dalam clausula-clausula surat perja- 
njian kerja. Clausula tersebut meyebutkan bahwa putusnya 
hubungan kerja adalah akibat berakhirnya masa berlaku 6urat 
perjanjian kerja, yang dinyatakan dengan clausula: "Surat
Perjanjian Kerja ini berlaku mulai tanggal ..... . bulan
......... . tahun ...... untuk jangka waktu paling lama
..... ( .............  ) bulan. Masa berlakunya kontrak
kerja paling lama adalah 12 (dua belas) bulan.

Ternyata di dalam clausula ma6a berlakunya surat 
perjanjian kerja di atas memakai istilah paling lama.
Dengan demikian tidak ada kepastian tentang lamanya masa 
kontrak, atau dengan perkataan lain hanya ditentukan batas 
maksimal masa kontrak. Oleh karena itu, hubungan kerja da- 
pat diputuskan pihak kesatu bila dipandang oleh pihak kesa- 
tu atas tugas pihak kedua telah selesai.

Atau, bila kesehatan pihak kedua tidak mampu lagi

onWawancara dengan Pjs. Kepala Bagian Personalia dan
Umum PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya,
2 September 1980.
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untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya (ber- 
dasarkan surat keterangan dokter), termasuk juga bila pihak 
kedua tidak dapat menunjukkan kecakapan seperti yang diha- 
rapkan oleh pihak kesatu, maka pihak kesatu dapat mengambil 
sikap untuk memutuskan hubungan kerja tersebut. Demikian 
juga, pihak kesatu dapat mengambil sikap untuk memutuskan 
hubungan kerja, apabila pihak kedua melakukan kesalahan 
yang berat (bersifat pidana) dan/atau membahayakan/merugi- 
kan kepentingan perusahaan.

Dan jika hubungan kerja tersebut diputuskan oleh pi
hak kedua, timbul konsekuensi andaikata pihak kedua diteo- 
patkan/diperkerjakan pada lokasi proyek yang berlainan de
ngan tempat tinggalnya, maka pihak kedua menanggung sendiri 
biaya untuk pulang ke tempat tinggalnya.

Kemudian, prosedure pelaksanaan pemutusan hubungan 
kerja oleh pihak kesatu dilakukan dengan cara 2 (dua) mi- 
nggu sebelum pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, pihak 
kesatu memberitahukan kepada pihak kedua perihal akan ada
nya pemutusan hubungan kerja.

Yang menarik adalah, adanya kebijaksanaan dari pihak 
kesatu yaitu pimpinan perusahaan bahwa bila dipandang ada
nya formasi tenaga kerja tetap yang sesuai dengan kecakapan 
tenaga kerja harian lepas di perusahaan, maka pihak pimpin
an perusahaan memprioritaskan tenaga kerja harian lepas 
yang dikontrak. Artinya, bila pihak PT Barata M & E cabang 
Konstruksi Baja Surabaya memerlukan tenaga kerja tetap, ma-
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ka tenaga kerja harian lepas tersebut tidak dilepas melain- 
kan diangkat raenjadi tenaga kerja tetap dengan memperhi- 
tungkan masa kerjanya selama menjadi tenaga kerja harian 
lepas, di mana selama masa tersebut dianggap dalam menja- 
lani masa percobaan yang disebut sebagai calon pegawai. 
Dengan adanya kebijaksanaan pimpinan perusahaan, merupakan 
cara megangkat status kerja tenaga harian, yang semula se
bagai tenaga kerja yang tidak mempunyai kepastian akan pe
kerjaan menjadi tenaga kerja yang mempunyai kepastian akan 
pekerjaan (job security), yang menyebabkan adanya kepastian 
akan pendapatan (income security).

Meskipun sampai saat kini belum ada peraturan perbu- 
ruhan yang mengatur jenis pekerjaan mana yang diperbolehkan 
memakai jenis tenaga kerja harian lepas dan yang tidak di
perbolehkan, akan tetapi kebijaksanaan pimpinan perusahaan 
tersebut merupakan perbuatan yang bersifat politik sosial,
yaitu perbuatan aktif yang bertujuan menyelesaikan masalah

21sosial* Maksudnya adalah, dengan adanya kebijaksanaan 
pimpinan perusahaan di atas telah membuka kesempatan beker- 
tetap. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari segi ekono- 
mis, perusahaan akan lebih untung kalau statusnya tetap se
bagai tenaga kerja harian lepas. Hal ini dapat dijadikan 
pola bagi pemerintah untuk secepatnya menciptakan peraturan 
perburuhan seperti yang termaksud.

21R.A. Soehardi, op. cit., h. 7.
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Karena hak atas pekerjaan penuh (full employment) 
bagi warga negara jika dipandang dari eudut penguasa adalah 
kewajiban penguasa untuk mengusahakan pekerjaan penuh yang 
layak, sesuai dengan kecakapannya. Sehingga terrealisirnya 
hak setiap warga negara atau tenaga kerja untuk mendapatkan 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti yang ditegas- 
kan oleh pasal 2? ayat 2 UUD 1945 dan pasal 3 UO no* 14 ta
hun 1969.

Hal-hal yang lazim timbul di dalam hubungan kerja 
PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dengan te
naga kerja harian lepas adalah perselisihan antara kedua 
belah pihak, yang diakibatkan kedua belah pihak mempunyai 
kepentingan-kepentingan. Dalam hal ini telah disepakati, 
bahwa bila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai 
perjanjian kerja, maka kedua belah pihak memilih tempat ke- 
dudukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. 
Akan tetapi, sampai saat penulisan skripsi ini, setiap per
selisihan yang terjadi dapat diselesaikan secara nusyawarah
dan mufakat oleh kedua belah pihak, yaitu antara pimpinan

22perusahaan dengan tenaga kerja harian lepas*
Cara-cara tersebut di atas sesuai dengan falsafah 

Hubungan Perburuhan Pancasila, yang menyatakan bahwa se- 
yogianya setiap perselisihan dapat diselesaikan secara nu-

22Wawancara dengan Pjs, Kepala Bagian Personalia dan
Umum PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya, 
loc. cit.
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syawarah dan mufakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
norma-norma yang berlaku, demi terciptanya ketenangan kerja 
dan kelangsungan hidup perusahaan* Sehingga dengan terwu- 
judnya suasana kekeluargaan Pancasila di dalam perusahaan, 
maka dapat dihindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya ke- 
tegangan antara pimpinan perusahaan dengan tenaga kerja pa
da umumnya dan tenaga kerja harian lepas pada khususnya. 
Untuk terwujudnya suasana tersebut di dalam perusahaan, pi
hak tenaga kerja pada umumnya dan tenaga kerja harian lepae 
pada khususnya memiliki sense of belonging dan pihak pim
pinan perusahaan memiliki sense humanity*2^ Sedangkan kedua 
belah pihak sama-sama memiliki sense of mutual understand
ing, sense of economic responsibility dan sense of social 
responsibility.

Meskipun seminar Hubungan Perburuhan Pancasila ee 
Indonesia yang diadakan di Jakarta pada bulan Desember 1974 
yang lalu, menitik beratkan realisasi Hubungan Perburuhan 
Pancasila pada perusahaan swasta, menurut hemat saya se- 
yogianya juga terrealisir di lingkungan perusahaan non 
swasta, yaitu usaha-usaha milik pemerintah penuh maupun jo
int atau mixedenterprise dengan swasta (nasional dan/atau 
asing). Khususnya di PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja

^Julias Raejid, "Permasalahan-Permasalahan di La- 
pangan Perburuhan", Siapogium Hukum Perburuhan* BPHN Depar- 
temen Kehakiman, cet. I, Binacipia, Jakarta, 1978, h. 131.

2i*Ibid.
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Surabaya, yang berdasarkan UU no. 9 tahun 1969 do PP no. 12 
tahun 1969 jo PP no. 3 tahun 1971, merupakan Perusahaan 
Perseroan yang disingkat dengan Persero (Public/State Com
pany), di mana status hukumnya sebagai badan hukum perdata
yang berbentuk perseroan terbatas dengan pegawainya bersta-

25tus sebagai perusahaan swasta biasa. ^
Hemat saya, ide agar terrealisirnya Hubungan Perbu

ruhan Pancasila pada PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja 
Surabaya, hal ini mengingat meskipun seluruh sahamnya dimi- 
liki oleh pemerintah, akan tetapi:

Makna usahanya untuk memupuk keuntungan (keuntungan da
lam arti, karena baiknya pelayanan dan pembinaan orga- 
nisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis secara 
busine66-zakelijk, cost-accounting principles, manage
ment effectiveness dan pelayanan urnum yang baik dan me- 
muaskan memperoleh surplus atau laba).26

Bertolak dari semua uraian dan pembahasan di atas, 
sekarang sudah jelas, bahva di dalam hubungan kerja antara 
PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dengan te
naga kerja harian lepas pada prinsipnya menyangkut hal-hal 
yang berkenaan dengan:
a. proses pembuatan kontrak kerja, yang merupakan titik to- 

lak adanya hubungan kerja;
b. kewajiban tenaga kerja harian lepas melakukan pekerjaan 

di bawah petunjuk pimpinan perusahaan yang merupakan hak

^C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Perusahaan Negara 
Indonesia, cet. I, Pradnya Pararoita, Jakarta, 1976, h* 5$.

26Ibid., h. 58 dan 59.
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pimpinan perusahaan dan kewajiban perusahaan membayar 
upah kepada tenaga kerja harian lepas yang merupakan hak 
tenaga kerja harian lepas atas upah;

c. berakhirnya hubungan kerja antara kedua belah pihak; 
d# penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak seca

ra baik-baik, atau dengan perkataan lain secara musyawa- 
rah dan mufakat.

kO
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BAB IV

PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI DALAM PELAKSANAAN 
KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA 

BARATA METALWORKS 8c ENGINEERING PT (PERSERO)
CABANG KONSTRUKSI BAJA SURABAYA

Untuk terwujudnya hubungan kerja antara pimpinan 
perusahaan dengan tenaga kerja harian lepas harus dibuat 
terlebih dahulu kontrak kerja, mengingat kerja harus dior- 
ganisir. Kerja sendiri bukan hanya menyangkut kepentingan 
individu, melainkan menyangkut kepentingan bersama, oleh 
karena itu di dalam kerja diarahkan adanya kerja sama (coo
peration) dengan sesamanya. Pengorganisasian kerja tersebut 
baik secara tehnis, ekonomis maupun yuridis. Sedangkan ker
ja yang diorganisir secara formil yuridis merupakan tujuan 
kontrak kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, 
di mana dituangkan secara tertulis pada surat perjanjian 
kerja dengan dilegalisasi/ditanda tangani pihak kesatu dan 
pihak kedua. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya timbul 
beberapa permasalahan yang dibahas di bawah ini.

1» Kontrak Ker.ja Tenaga Harian Lepas di dalam Hubungannya 
dengan Peraturan Kerja Perusahaan

Tenaga kerja harian lepas yang hendak aemasuki suatu 
hubungan kerja dengan PT Barata M 8c E cabang Konstruksi Ba-
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ja Surabaya sebagai subyek pemberi pekerjaan, dimulai de
ngan perundingan-perundingan tentang syarat-syarat penunai- 
an kerja dan besarnya upah yang dijanjikan/disanggupi. Yang 
kesemuanya itu dimuat dalam surat perjanjian kerja dan per
aturan kerja perusahaan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
yang tidak dimuat di dalam eurat perjanjian kerja dimuat di 
dalam peraturan kerja perusahaan, yang memuat ketentuan- 
ketentuan untuk masalah-masalah konkrit tertentu dan berla
ku bagi semua tenaga kerja atau sebagian jenis tenaga kerja 
tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi 
dan Koperasi no. 02/Men/1978 pada pasal 1 sub a yang dimak- 
sud dengan "peraturan perusahaan ialah suatu peraturan yang 
dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan ten
tang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan11. 
Tampak dari rumusan peraturan tersebut bahwa di dalam per
aturan kerja perusahaan tenaga kerja/buruh tidak mempunyai 
pengaruh/suara di dalam menentukan isinya/clausulanya. Atau 
dengan perkataan lain, di dalam peraturan kerja perusahaan 
dibuat secara sepihak oleh pimpinan perusahaan, sehingga 
menyebabkan pimpinan perusahaan dapat memasukkan clausula- 
clausula yang dikehendakinya.

Akibatnya, pihak pimpinan perusahaan akan mencantum- 
kan semaksimal mungkin kewajiban-kewajiban buruh/tenaga 
kerja dengan hak-hak yang seminimal mungkin, dan mencantum- 
kan kewajiban-kewajiban pimpinan perusahaan seminimal mung-
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kin dengan hak-hak yang semaksimal mungkin. Hanya saja, 
andaikata selama hubungan kerja diadakan perubahan, maka 
peraturan kerja perusahaan yang baru atau yang telah diubah 
tersebut mengikat tenaga kerja/buruh, bila satu lembar ran- 
cangan peraturan baru atau yang telah diubah tersebut dibe
rikan kepada tenaga kerja/buruh untuk dibaca dalam waktu 
tertentu, guna mempertimbangkan semua clausula/isinya de
ngan seksama, seperti yang diatur oleh pasal 1601k ayat 1 
KUH Perdata.

Ketentuan pasal 1601k ayat 1 KUH Perdata di atas 
kontradiktif dengan pendapat F.J.H.M. van der Ven dan Mole- 
naar, yang menyatakan bahwa tidak logis apabila setiap pim
pinan perusahaan akan merubah/menambah clausula dalam per
aturan perusahaan harus diminta persetujuan terlebih dahulu

pQ
pada pihak tenaga kerja/buruh. Hal ini atas dasar keten
tuan pasal 1603b KUH Perdata yang menyatakan:

Buruh wajib mentaati aturan mengenai hal melakukan pe
kerjaan dan aturan yang ditujukan pada peningkatan tata 
tertib dalam perusahaan majikan yang diberikan kepada- 
nya oleh atau atas nama majikan dalam batas aturan per- 
undang-undangan atau perjanjian atau peraturan majikan, 
atau jika itu tidak ada, kebiasaan. (jo pasal 1339 KUH 
Perdata).

Dari rumusan di atas, adanya kewajiban buruh/tenaga kerja 
untuk memenuhi aturan-aturan yang dibuat oleh majikan/pin- 
pinan perusahaan, di mana kewajiban tersebut atas dasar

43
27

'Iman Soepomo I, op. cit., h. 35.
^^Soetiksno, Hukum Perburuhan, Jakarta, 1979* h. 12.
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adanya kewajiban kepatut taatan buruh/tenaga kerja terhadap 
majikan/pimpinan perusahaan.

Dengan demikian, perintah-perintah dari majikan/pira- 
pinan perusahaan secara sepihak harus ditaati oleh buruh/ 
tenaga kerja, sepanjang merupakan perintah yang layak. Hak 
pimpinan perusahaan yang diberikan oleh pasal 1603b KUH 
Perdata, disebut dengan istilah Direktionsrecht. Dan "perlu 
dicatat bahwa di dalam UU sendiri (KUH Perdata), tidak ada 
ketentuan yang mengatur tentang cara menambah satu peratur
an kerja, atau yang mengharuskan adanya persetujuan terle-

pnbih dahulu dari pihak buruh11. 7
Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi di atas tadi juga 
menentukan, bahwa "setiap perusahaan yang mempekerjakan se- 
jumlah dua puluh lima orang buruh atau lebih wajib membuat 
peraturan perusahaan". Atas dasar ketentuan ini, maka PT 
Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dapat diklasi- 
fikasikan sebagai perusahaan yang wajib membuat peraturan 
kerja perusahaan. Dan peraturan kerja perusahaan yang dibu
at secara sepihak oleh pimpinan perusahaan tersebut dengan 
ketentuan tidak boleh melanggar undang-undang tentang ke- 
tertiban umum, melanggar tata susila, melanggar ketentuan 
perundang-undangan yang sifatnya memaksa atau peraturan 
yang tidak boleh dikesampingkan oleh peraturan kerja per-

44

29Ibid.. h. 13
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usahaan, serta harus memenuhi ketentuan persyaratan pasal
1601j ayat 1 KUH Perdata yang menetapkan:

Suatu peraturan yang ditetapkan oleh majikan hanya me- 
ngikat buruh, jika buruh ini secara tertulis telah me
nyatakan menyetujui peraturan tersebut dan jika juga 
telah dipenuhi syarat sebagai berikut:
1. bahwa selembar lengkap peraturan majikan itu dengan 

cuma-cuma oleh atau atas nama majikan telah diberi
kan kepada buruh;

2. bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan 
kepada Departemen Perburuhan satu lembar lengkap 
peraturan majikan tersebut yang ditanda-tangani oleh 
majikan, tersedia untuk dibaca oleh umum;

3. bahwa satu lembar lengkap peraturan-majikan itu di- 
tempelkan dan tetap berada di tempat yang dapat di- 
datangi buruh, sedapat-dapatnya dalam ruangan kerja, 
hingga dapat dibaca dengan terang.
Persyaratan buruh/tenaga kerja harus menyetujui se

cara tertulis atas peraturan kerja perusahaan yang diajukan 
kepadanya, di dalam praktek pelaksanaan kontrak kerja tena
ga harian lepas pernyataan tersebut dituangkan di dalam su
rat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh kedua belah 
pihak, dengan clausula yang berbunyi: bahwa "Pihak kedua 
bersedia mentaati segala peraturan tata tertib perusahaan 
dan perintah atau petunjuk-petunjuk dari atasannya". Karena 
sifatnya yang formil tersebut -meskipun perjanjian kerja 
dibuat secara lisan- menyebabkan adanya peraturan kerja 
perusahaan dipandang sebagai unsur tambahan dari kontrak 
kerja.

J+5

^F.J.H.M. van der Ven, op, cit., h. 26.
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Kemudian pereyaratan no. 2 yaitu tersedia dibaca 
oleh umum, di dalam pelaksanaannya pengertian umum adalah 
umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, pihak 
yang berkepentingan di sini adalah pihak pimpinan perusaha
an dan tenaga kerja harian lepas. Sedangkan pihak ketiga 
tidak boleh mengetahui, mengingat sifat dari peraturan ker
ja perusahaan adalah rahasia perusahaan.^* Hal ini dapat 
dimaklumi, karena di dalam peraturan kerja perusahaan me- 
nyangkut juga kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pimpinan 
perusahaan tentang ketenaga kerjaan/kepegawaian, sehingga 
bila diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan dikwa- 
tirkan disalah gunakan.

Karena sifatnya yang rahasia tersebut, menyebabkan 
sulit untuk melaksanakan persyaratan yang ditetapkan oleh 
pasal 1601j ayat 1 KUH Perdata pada no. 3 di atas. Akan te
tapi, bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh per
aturan kerja perusahaan adalah mudah, yaitu melalui pengu
rus perusahaan yang berwenang.

Bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan di atas, 
tampak bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pasal 1601J ayat
1 KUH Perdata tidak efektif lagi. Dan bila dihubungkan de
ngan proses pembuatan kontrak kerja, di mana sebelum tenaga 
kerja harian lepas menyetujui semua clausula di dalam surat

^Wawancara dengan Pjs. Kepala Bagian Personalia dan 
Umum PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya,
8 September 1980.
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perjanjian kerja, terlebih dahulu disodorkan kepadanya per
aturan kerja perusahaan untuk dibaca dan dimengerti, Akan 
tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa di dalam pelaksanaannya 
ternyata tenaga kerja harian lepas tidak membaca, dengan
perkataan lain hanya bersikap menyetujui semua clausula

32yang termuat di dalam peraturan kerja perusahaan.̂
Hal ini dapat dimaklumi, mengingat posisi pihak te

naga kerja harian yang lemah, baik dari segi pendidikannya 
yang menyebabkan sulit untuk mengerti isi/clausulanya, segi 
ekonomis yaitu karena dorongan untuk secepatnya mendapatkan 
pekerjaan demi kelangsungan hidupnya sendiri atau dengan 
keluarganya, maupun segi status kerjanya yang tidak tetap 
(hanya sementara). Faktor-faktor inilah yang menyebabkan 
pihak tenaga kerja harian lepas tidak akan berpikir terlalu 
jauh untuk mengetahui/mengerti semua clausula di dalam per
aturan kerja perusahaan*

Akibat sikap yang tidak acuh tersebut, menyebabkan 
tenaga kerja harian lepas kurang mengetahui akan hak-hak 
dan kewajiban-kewajibannya yang tertuang di dalam peraturan 
kerja perusahaan. Lebih-lebih perusahaan hanya menempatkan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja harian lepas 
pada surat perjanjian kerja secara garis besar saja, seper- 
ti: besarnya upah, persetujuan tertulis atas peraturan per
usahaan, sebab-sebab putusnya hubungan kerja serta besarnya

hi

32Ibid.
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uang pesangon dan masa berlakunya surat perjanjian kerja, 
Sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga 

kerja harian lepas secara mendetail ditempatkan di peratur
an kerja perusahaan, seperti:^
a* pihak kesatu menyediakan/menjamin atas tanggungan biaya 

pihak kesatu:
1. tempat kediaman/akomodasi pihak kedua (untuk diri se- 

ndiri),
2. perawatan dan pengobatan pihak kedua (untuk diri 6e- 

ndiri),
3. keselamatan pihak kedua sejak berangkat dari tempat 

aeal penerimaan sampai ke tempat pekerjaan dan kemba-
li ke tempat asal penerimaan,

if. pengangkutan dari tempat asal penerimaan ke tempat 
pekerjaan dan kembali ke tempat asal penerimaan (un
tuk diri sendiri);

b. waktu kerja ditetapkan sebagai berikut:
1* pada siang hari: 7 jan 6ehari atau ifO jam seminggu,
2. pada malam hari: 6 jam sehari atau 35 jam seminggu. 
Melebihi jam kerja seperti yang telah ditentukan atau 
bekerja pada hari libur resmi dan/atau istirahat minggu
an disebut kerja lembur, di mana untuk perhitungan upah 
kerja lembur adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku 
di perusahaan;
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c. bila terjadi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, akan 
dipertimbangkan kenaikan upah secara berkala. Dan semua 
pajak pendapatan yang dikenakan kepada pihak kedua dita- 
nggung oleh pihak kesatu;

d. berlakunya pengecualian dalil tidak ada pekerjaan tidak 
ada upah (no work, no pay), seperti yang diuraikan pada 
bab III;

e. peraturan tata tertib perusahaan dan peraturan tehnis 
pekerjaan. Hal ini penting diketahui, sebagai pedoman 
bagi tenaga kerja harian di dalam melakukan pekerjaan, 
sebab adanya sanksi akan diputus hubungan kerja oleh pi
hak kesatu apabila pihak kedua melanggar peraturan ter
sebut yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan;

f. dan lain-lain hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga 
kerja harian lebih luas lagi,

Akibat kurang mengetahui akan hak-haknya -di luar 
upah- yang terkandung di dalam peraturan kerja perusahaan 
tersebut di atas, merupakan peluang bagi pimpinan perusaha
an untuk tidak menepati janji-janjinya. Juga meskipun seca
ra formil adanya kesepakatan -yang terbukti adanya pernya- 
taan tertulis pihak kedua atas persetujuannya- terhadap 
peraturan perusahaan yang disodorkan kepadanya, akan tetapi 
secara materiil belum tentu sepakat atas semua clausula di 
dalam peraturan perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan di 
kemudian hari kemungkinan terjadinya ketegangan antara te
naga kerja harian lepas dengan pimpinan perusahaan, atau
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setidak-tidaknya terjadi rasa ketidak puasan oleh pihak ke
dua (tenaga kerja harian).

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, menurut 
hemat saya diperlukan peranan aktif organisai buruh/tenaga 
kerja* Maksudnya, pada waktu proses pembuatan kontrak kerja 
dan/atau setelah terwujudnya hubungan kerja (dalam proses 
produksi), pihak organisasi buruh/tenaga kerja menjelaskan 
(memberi pengertian) pada tenaga kerja harian akan arti dan 
maksud clausula-clausula di dalam peraturan kerja perusaha
an, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Agar dapat di- 
hindari sikap-sikap pimpinan perusahaan yang tidak menepati 
janjinya.

Permasalahannya sekarang adalah, bahwa di PT Barata 
M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya tidak ada organisasi 
buruh/tenaga kerja Serikat Buruh, yang ada adalah Korps Pe- 
gawai Republik Indonesia (Korpri).

Pengertian Pegawai Republik Indonesia menurut Kep- 
pres no* 82 tahun 1971 pada lampiran tentang Anggaran Dasar 
Korpri dalam bab I ketentuan umum pasal 1 dinyatakan seba
gai berikut:

Yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini dengan Pe
gawai Republik Indonesia adalah aparatur Pemerintah 
yang terdiri dari:
a* Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.
b. Pegawai Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yo Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 1967.

c. Pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana di
maksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

d. Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
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undang Nomor 18 Tahun 1965.
e. Pegawai Bank milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yis Undang-undang 
Nomor 13, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 Tahun 1968.

f. Pejabat/petugas yang menyelenggarakan urusan Peme- 
rintahan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang Nomor 19 Tahun 1965*

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tenaga kerja -terma- 
suk tenaga kerja harian lepas- pada perusahaan milik negara 
yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) tidak terma- 
suk di dalam pengertian pegawai Republik Indonesia.

Akan tetapi, pada lampiran Keppres no, 82 tahun 1971 
tentang Anggaran Rumah Tangga Korpri pada bab III keanggo- 
taan pasal 3 ayat 1 sub b menyatakan, bahwa "anggauta Kor
pri terdiri dari karyawan dari instansi-instansi dan badan- 
badan lain yang sama atau dapat dipersamakan kedudukan hu- 
kum dan/atau fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan/atau 
usaha negara ĵ garis bawah dari sayaj". Atas dasar ketentuan 
inilah, maka tenaga kerja di PT Barata M & E cabang Kon
struksi Baja Surabaya yang merupakan perusahaan negara ber
bentuk persero dapat dimasukkan sebagai anggauta Korpri. 
Tentunya keanggautaan, fungsi maupun tujuan Korpri beda de
ngan Serikat Buruh, dan perbedaan tersebut tidak dibahas di 
sini agar tidak meninggalkan focus pembahasan semula, yaitu 
kontrak kerja tenaga harian lepas di dalam hubungannya de
ngan peraturan kerja perusahaan.

Sekarang tarapak adanya ciri khusus, di mana PT Bara
ta M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya merupakan perusa
haan milik negara berbentuk Persero, yang berdasarkan la-
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struksi Presiden no. 17 tahun 1967 status hukum pegawalnya 
sebagai pegawai perusahaan swasta biasa* Akan tetapi karena 
tidak adanya Serikat Buruh, maka beberapa ketentuan dalam 
UU no. 22/1957 dan UU no. 12/1964 tidak dapat diterapkan.

Maka untuk mengatasi permasalahan di atas, menurut 
hemat saya dikembalikan pada 6ikap pimpinan perusahaan se- 
ndiri, yaitu -dengan memiliki sense of humanity, sense of 
mutual understanding, sense of economic responsibility dan 
sense of social responsibility- memandang tenaga kerja ha
rian lepas bukanlah sebagai pihak lawan yang sosial ekono- 
misnya lemah, akan tetapi dipandang sebagai partner dalam 
proses produksi. Konkritnya di sini diperlukan peranan ak- 
tif pimpinan perusahaan di dalam proses pembuatan kontrak 
kerja, untuk menjelaskan semua hak-hak dan kewajiban-kewa
jiban tenaga kerja harian lepas yang tertuang di dalam per
aturan kerja perusahaan, baik yang tersurat maupun yang 
tersirat.

Dengan demikian timbullah hubungan harmonis antara 
pimpinan perusahaan dengan tenaga kerja harian lepas. Meng- 
akibatkan terciptanya partisipasi tenaga kerja harian lepas 
terhadap perusahaan, yang terwujud di dalam peranannya se
bagai partner dalam proses produksi, partner dalam menge- 
nyam keuntungan dan partner dalam pertanggungan jawab.^

-^Soekarno, "Pembaharuan Hukum Perburuhan Indone
sia", Slmposium Hukum Perburuhan, BPHN Departemen Kehakim- 
an, cet. I, Binacipta, Jakarta, 1978, h, 144.
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Realisasinya melalui bentuk kelembagaan kerja sama, baik 
di tingkat bipartite maupun di tingkat tripartite.

Sampai saat kini belum terbentuk peraturan perburuh
an yang mengatur secara konkrit bentuk partisipasi terse
but, melainkan hanya berbentuk pedoman-pedoman/instruksi- 
instruksi pejabat yang bersangkutan secara sumir, sehingga 
mudah ditelan masa, Maka seyogianya di dalam pembaharuan 
hukum perburuhan di masa mendatang, diperoleh suatu penaf- 
6iran dan perumusan yang konkrit mengenai bentuk partisipa
si tenaga kerja, khususnya tenaga kerja harian lepas. Sehi
ngga prinsip-prinsip yang telah mendapat konsensus bersama 
tersebut dapat berlaku secara efektif di dalam praktek per
buruhan.

Dengan terrealisirnya partisipasi tenaga kerja hari
an lepas pada PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Sura
baya yang merupakan perusahaan milik negara, dapat dijadi- 
kan pola bagi perusahaan-perusahaan lain, baik milik negara 
maupun milik swasta. Karena pada dasarnya tenaga kerja ha
rian lepas tersebut menghendaki agar praktek management di 
PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dapat dija- 
dikan pola sebagai perusahaan yang ideal, dengan memiliki 
sistim pengupahan yang baik, persyaratan kerja yang baik, 
dan praktek perburuhan/ketenaga kerjaan yang dapat dijadi- 
kan pola bagi perusahaan swasta. Meskipun di lain pihak 
yaitu pemerintah sebagai pemilik perusahaan mengetrapkan 
juga kebijaksanaan-kebijaksanaan sendiri atas perusahaan.
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Dalam hal ini menteri yang membawahi PT Barata M & E cabang 
Konstruksi Baja Surabaya adalah Menteri Perindustrian.

Dengan demikian, antara PT Barata M & E cabang Kon
struksi Baja Surabaya dengan tenaga kerja harian lepas di 
dasarkan atas kepentingan dan tujuan yang sama yaitu ”Pem- 
bangunan Nasional", yang merupakan perwujudan dari pada tu
juan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 
1945* Di mana konkritnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR 
no. IV/MPR/1978 tentang Garis Qaris Besar Haluan Negara.

2. Kontrak Ker.ja Tenaga Harian Lepas di dalam Hubungannya 
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 1977 tentang 
Asuransi Sosial Tenaga Ker.ja (Astek)

Seperti diketahui, bahwa kerja bukan semata-mata 
phenomena ekonomis, akan tetapi menyangkut pribadi manusia 
itu sendiri. Maka nilai kerja terletak pada tanggung jawab 
manusia pribadi atas integrasi realitasnya.^ Karena reali- 
tas pribadi manusia menyangkut keseluruhan dari hidupnya, 
aklbatnya tidak hanya menyangkut selama di dalam proses 
produksi/jasa, akan tetapi juga di luar proses produksi, 
baik tenaga kerja/buruh mampu melakukan kerja ataupun tidak 
mampu di luar kesengajaannya. Untuk itu, agar tetap terse- 
lenggaranya integrasi pribadi manusia diperlukan syarat- 
adanya jaminan/keamanan hidupnya di dalam kehidupan masya-
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rakat, atau dengan kata lain adanya jaminan sosial (social 
security).

Dasar untuk adanya social security bertolak dari UUD 
1945 pada pasal 27 ayat 2, yang ternyata adanya social se
curity merupakan hak setiap warga negara dan juga merupakan 
hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan di dalam pasal 
22 Universal Declaration of Human Rights dari Perserikatan 
Bangsa Bangsa yang berbunyi: ’Everyone, as a member of so
ciety, has the right to social security etc.1̂  Dengan de- 
mikian arti dari jaminan sosial adalah pembayaran yang di- 
terima oleh pihak buruh/tenaga kerja dalam hal tidak dapat 
melakukan pekerjaan di luar kesalahannya/kesengajaannya. 
Jadi, di sini adanya jaminan akan kepastian pendapatan (in
come security) dalam hal tenaga kerja/buruh kehilangan atas 
upahnya di luar kesalahannya/kesengajaannya*

Semula, di dalam hal buruh menuntut ganti rugi pada 
perusahaan akibat kecelakaan kerja dalam hubungannya dengan 
hubungan kerja memakai landasan hukum perdata biasa, yaitu 
pasal 1365 dan l602w KUH Perdata* Dari kedua pasal tersebut 
ternyata di dalam pelaksanaannya pihak buruh mengalami ke- 
sulitan, bahkan tidak mungkin untuk membuktikan -seperti 
yang diharuskan- bahwa kecelakaan yang dialami adalah aki
bat kesalahan atau kelalaian perusahaan yang tidak mematuhi 
ketentuan pasal l602w KUH Perdata.
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Melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka untuk me- 
lindungi pihak buruh ditempuh jalan lain. Mula-mula dikelu- 
arkan Ongevallen-regeling 1939, kemudian UU Kecelakaan 194? 
dan Schepelingen Ongevallen-regeling 1940, yang melepaskan 
dasar kesalahan dan ganti rugi kerena kecelakaan dan sela- 
njutnya dianut asas risque professional, di mana membeban- 
kan risiko pada perusahaan. Di antara semua peraturan ter
sebut yang paling maju adalah UU Kecelakaan 19471 karena 
meliputi semua kecelakaan di dalaia hubungannya dengan hu
bungan kerja, Akan tetapi berlakunya UU Kecelakaan 1947 ha
nya dibatasi pada 13 perusahaan yang diklasifikasi oleh pa
sal 2 undang-undang tersebut.

Sedangkan jaminan sosial dalam pemberian bantuan/tu- 
njangan bagi buruh dan keluarganya dalam hal sakit, hamil, 
bersalin dan meninggal dunia berdasarkan PMP no. 15/1957 jo 
no. 3/1964 dan no. 3/1967 perusahaan dapat mempertanggung- 
kan pada Dana Jaminan Sosial. Nampaknya Dana Jaminan S06ial 
ini di dalam menjalankan misinya tidak berhasil, terbukti 
dengan semakin menurunnya angka buruh yang tertanggung se- 
jak tahun 1972. Dan kalau dikaitkan dengan pasal 15 UU no. 
14/1969, jelaslah bahwa pemerintah perlu untuk mengatur hal 
yang berkenaan dengan jaminan sosial (social security).

Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa tenaga 
kerja mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan "Pemba- 
ngunan Nasional" pada umumnya dan di dalam peningkatan pro- 
duksi dan produktivitas pada khususnya, sehingga perlu di-

56

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BARATA METALWORKS 
& ENGINEERING PT (PERSERO) CABANG KONTRUKSI BAJA SURABAYA

 
 
MOCHAMAD SOEWANDI MARDJOEKI



berikan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan dengan ca- 
ra menyelenggarakan asuransi sosial baik bagi tenaga kerja 
maupun keluarganya. Maka pada tahun 1977 pemerintah menge- 
luarkan Peraturan Pemerintah no, 33 tentang Asuransi Sosial 
Tenaga Kerja (Astek), yang sepanjang menyangkut bidang asu
ransi sosial tenaga kerja tersebut perlu ditetapkan keten- 
tuan-ketentuan yang sesuai dengan pasal 10 dan 15 UU no. 
14/1969 serta pasal 36 UU no. 2/1951* Dan sebagai pelaksana 
di dalam program Astek adalah Perusahaan Umum Asuransi So
sial Tenaga Kerja (Perum Astek), yang didirikan berdasarkan 
PP no. 34/1977.

Dengan berlakunya PP no. 33/1977> maka PMP no. 15/ 
1957 jo no. 3/1964 dan no. 3/1967 menjadi tidak berlaku la- 
gi. Hal ini dengan cara dikeluarkannya Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi tertanggal 5 Septe
mber 1977 no. Kep-90/Men/1977 dan tertanggal 27 Desember 
1977 no, Kep-118/Men/1977. Dari kedua keputusan menteri 
tersebut terjadi pengalihan pelaksana program asuransi so
sial tenaga kerja yang semula dilaksanakan oleh Yayasan 
Dana Jaminan Sosial ke Perum Astek.

Tujuan diselenggarakannya asuransi s06ial tenaga
kerja sendiri dicantumkan di dalam bab I pasal 1 angka 11
yang menyatakan:

Asuransi sosial tenaga kerja, yang selanjutnya dising- 
kat Astek, adalah sistira perlindungan yang dimaksudkan 
untuk menanggulangi risiko sosial yang secara langsung 
mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan 
tenaga kerja.
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Rumusan di atas diperoleh kejelasan adanya jaminan sosial 
(social security), di dalam mewujudkan tanggung jawab manu- 
eia buruh/tenaga kerja atas integrasi realitas pribadi. Se- 
hingga hidupnya dalam kehidupan masyarakat menjadi terja- 
min.

Oleh karena itu pada pasal 1 angka 2 PP no. 33/1977
memberi arti tenaga kerja sebagai berikut:

Tenaga kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan 
milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menu
rut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 
Penanaman Modal Asing (PMA) serta karyawan yang bekerja 
pada Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan 
(Persero) dan Perusahaan milik Negara yang didirikan 
dengan atau berdasarkan undang-undang tersendiri.

Pengertian tenaga kerja yang diberikan oleh rumusan di atas 
tidak raembatasi jenis tenaga kerja tertentu, atau dengan 
kata lain ketentuan pasal 1 angka 2 berlaku secara umum ba
gi semua jenis tenaga kerja, baik sebagai tenaga kerja te
tap, tenaga kerja harian lepas maupun tenaga kerja borong- 
an. Selanjutnya menurut angka 3 pasal tersebut menyatakan:

Yang dimaksud dengan perusahaan adalah perusahaan milik 
swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut per
aturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam
an Modal Asing (PMA.) serta Perusahaan Umum (Perum), 
Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau ber
dasarkan undang-undang tersendiri.

Bertitik tolak dari arti tenaga kerja dan perusahaan 
di atas, maka PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Sura
baya yang merupakan perusahaan milik negara berbentuk per
sero, termasuk dalam pengertian tersebut. Selanjutnya de
ngan pertimbangan atas jumlah tenaga kerjanya yang lebih
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dari 100 orang atau membayar upah bagi tenaga kerjanya yang 
lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka merapu- 
nyai kewajiban mempertanggungkan semua tenaga kerjanya 
-tanpa melihat status kerjanya- yang mempunyai hubungan 
kerja dengan perusahaan tersebut. Baik di dalam program 
asuransi kecelakaan kerja (injury insurance), program asu- 
ransi kematian (death insurance) maupun di dalam program 
tabungan hari tua. Kewajiban-kewajiban ini atas dasar pasal 
3 PP no. 33/1977 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Trans- 
migrasi dan Koperasi no. Il6/Men/1977.

Kalau dikaitkan dengan status kerja dari tenaga ha
rian lepas yang tidak tetap -dikontrak dalam beberapa bulan 
saja-, maka menurut hemat saya hanya dapat diikut sertakan 
pada program asuransi kecelakaan kerja (injury insurance) 
dan program asuransi kematian (death insurance), sedangkan 
untuk program tabungan hari tua tidak dapat diikut serta
kan, Karena tujuan dari tabungan hari tua sendiri adalah 
untuk memberi bekal uang pada hari tua yang pembayarannya 
dilakukan apabila tertanggung telah mencapai umur 55 tahun, 
meninggal dunia atau cacad total dan tetap yang menyebabkan 
kehilangan akan penghasilan.

Kecelakaan kerja di dalam asuransi kecelakaan diar- 
tikan sebagai kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhu- 
bung dengan [garis bawah dari saya] hubungan kerja. Arti- 
nya, tenaga kerja di dalam hal mengalami kecelakaan pada 
waktu/selama melakukan kerja yang ditentukan di dalam kon-
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trak kerja, dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. 
Dengan demikian, prinsip yang luas sifatnya tentang kecela- 
kaan kerja yang dianut oleh UU Kecelakaan no. 33/1947 juga 
dianut oleh PP no. 33/1977* yaitu bahwa seorang tenaga ker- 
ja/buruh berhak atas ganti rugi bila tertimpa kecelakaan 
yang tidak hanya terbatas pada kecelakaan yang terjadi di 
tempat perusahaan.

Permasalahan yang timbul dalam hal ini, adalah teh- 
nis pelaksanaan untuk mengikut sertakan tenaga kerja harian 
lepas pada program Astek, mengingat status kerjanya yang 
tidak tetap pada suatu perusahaan, atau dengan kata lain 
seringnya berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusa
haan lain. Masalah yang timbul tersebut tentang penentuan 
iuran premi, karena sulitnya menentukan secara pasti peng- 
hasilan tenaga kerja harian lepas setiap bulan. Oleh karena 
itu di dalam kontrak kerja tenaga harian lepas di PT Barata 
M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya tidak diikut sertakan 
pada program Astek.

Dengan tidak diikut sertakan pada program Astek, 
tentunya bertentangan dengan pasal 3 PPno. 33/1977 jo Ke
putusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi no. 
Il6/Men/1977. Lebih-lebih adanya sanksi bagi perusahaan 
yang tidak meiaenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh 
peraturan Astek diancara dengan kurungan selama 3 (tiga) bu
lan atau denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dapat me-

60

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BARATA METALWORKS 
& ENGINEERING PT (PERSERO) CABANG KONTRUKSI BAJA SURABAYA

 
 
MOCHAMAD SOEWANDI MARDJOEKI



minta menteri yang membawahi bidang usaha perusahaan terse
but untuk mengambil tindakan administratif, seperti yang 
ditetapkan oleh pasal 22 PP no. 33/1977* Masalahnya seka- 
rang, apakah sanksi tersebut efektif bila dijatuhkan pada 
PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya, mengingat 
statusnya sebagai perusahaan milik negara dan yang menja- 
tuhkan sanksi adalah menteri sebagai aparatur pemerintah.

Untuk dapat mengikut sertakan tenaga kerja harian 
lepas pada program Astek -karena yang menjadi masalah ada
lah tehnis pelaksanaannya- maka menurut hemat saya di dalam 
mencari jalan keluar sebaiknya diadakan pendekatan dengan 
pihak Perum Astek. Meskipun paling tidak hanya mengikut 
sertakan pada program asuransi kecelakaan (injury insu
rance) atau kematian akibat kecelakaan kerja. Mengingat je
nis pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja harian lepas 
di dalam proses produksi dimungkinkan timbulnya kecelakaan 
kerja, yang mengakibatkan kematian ataupun penyakit yang 
membuat cacad atau tidak.

Berdasarkan pengamatan saya, tenaga kerja harian le
pas di atas berhubungan dengan jenis-jenis pekerjaan berat/ 
ketegangan dalam bekerja, konstruksi baja, pengelasan dan 
mesin-mesin. Kesemuanya itu dapat menyebabkan timbulnya ga- 
ngguan jantung, tuli akibat suara yang tinggi dari mesin- 
nesin dan penyakit-penyakit akibat terkena panas mekanik 
antara lain berupa: radang mata, lensa keruh, luka mata dan 
sebagainya.
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Oleh karena itu, dalam rangka upaya mengikut serta
kan jenis tenaga kerja harian lepas pada program Astek, 
perlu saya sitir pendapat dari Moes Yunus yang berkedudukan 
sebagai Direktur Utama Perum Astek, di dalam menyelesaikan 
masalah tersebut menyatakan sebagai berikut:

. ♦ . tidak terlampau sulit bila pihak pengusaha ber- 
sedia melakukan kebijaksanaan "demi menolong" keadaan 
tenaga kerja borongan atau harian yang sering pindah- 
pindah tersebut. Kebijaksanaan ini merupakan penentuan 
penghasilan perbulannya bagi kedua jenis tenaga kerja 
tersebut. Karena tidak pasti penghasilannya, maka bisa 
dilakukan sistim rata-rata, bila masih sulit bisa dibi- 
carakan dengan pihak Astek.
"Kami sebetulnya tidak pernah rewel masalah besar ke- 

cilnya jumlah penghasilan yang dilaporkan kepada Astek. 
Perum Astek bersikap mempercayai jumlah-jumlah upah 
yang dilaporkan perusahaan, walaupun terdapat kemung- 
kinan perusahaan tidak melaporkan upah yang sebenarnya 
dari tenaga kerjanya.37

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka bagi pihak Perum
Astek tidak ada masalah lagi.

Permasalahannya sekarang terletak pada pihak perusa
haan, apakah bersedia atau tidak untuk mengikut sertakan 
pada program Astek. Sebab, dengan adanya kesediaan pimpinan 
perusahaan membayar iuran premi asuransi, maka tenaga kerja 
harian lepas yang sering berpindah-pindah tersebut bisa 
memperoleh biaya pengangkutan ke ruraah sakit, pengobatan 
dan perawatan di rumah sakit, tunjangan ganti rugi dan bia
ya penguburan yang menjadi halt tenaga kerja harian lepas 
apabila tertimpa kecelakaan kerja.
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Memang kalau hal tersebut di atas dikaitkan dengan 
status kerjanya yang tidak tetap, maka bila keluar dari PT 
Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya yang sudah 
membayar iuran premi, hubungannya dengan Perum Astek menja
di putus. Akan tetapi, selama sebulan sejak pembayaran iu
ran premi terakhir pihak Peruin Astek masih menanggung tena
ga kerja harian lepas tersebut, dalam hal tertimpanya kece
lakaan kerja atau bahkan kematian akibat kecelakaan kerja, 
Kemudian setelah satu bulan, baru terjadi pemutusan/pele- 
pasan diri antara Perum Astek dengan perusahaan, kecuali 
bila tenaga kerja harian lepas tadi dikontrak/dipakai oleh 
perusahaan lain yang telah mengikut sertakan tenaga kerja 
harian lepas pada program Astek.

Dengan adanya ulasan di atas, maka sudah jelas bahwa 
tidak ada alasan lagi bagi PT Barata M & E cabang Konstruk
si Baja Surabaya untuk tidak mengikut sertakan tenaga kerja 
harian lepas yang dikontrak pada program Astek. Meskipun 
hanya program asuransi kecelakaan kerja (injury insurance) 
atau kematian akibat kecelakaan kerja,

3. Kontrak Ker.ia Tenaga Harian Lepas di dalam Hubungannya 
dengan Praktek Pemutusan Hubungan Ker.ia

Adanya hubungan kerja tidak dapat dilepaskan dari 
keraungkinan-kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan ker
ja, yang pada hakekatnya merupakan pemutusan/pemecahan ter
hadap suatu kontrak kerja. Baik dilakukan oleh salah satu
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pihak atau kedua belah pihak atas persetujuan tertentu atau 
karena hukum ataupun oleh pengadilan, terutama berdasarkan 
alasan penting. Akibatnya, tidak hanya menyangkut masalah 
perseorangan tetapi juga menyangkut masalah sosial.

Masalah perseorangan karena akibat yang ditimbulkan 
kontrak kerja hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakan- 
nya, sedangkan masalah sosial karena status dari buruh/te- 
naga kerja sebagai anggauta masyarakat atau sebagai kepala 
dari unit terkecil yaitu keluarga, sehingga ia merupakan 
tumpuan harapan keluarga* Hal ini menyebabkan keluarganya 
mempunyai kepentingan tetap akan pekerjaan, karena pekerja
an merupakan kebutuhan vital. Maka putusnya hubungan kerja 
berarti kehilangan mata pencaharian/penghasilan yang meru
pakan awal dari segala kesengsaraan.

Persoalannya akan meluas, kalau buruh/tenaga kerja 
tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan 
lagi, mengingat semakin sempitnya kesempatan kerja. Hal ini 
tentunya akan menambah angka pengangguran, Di sini sudah 
menjadi masalah sosial yaitu menyangkut pemerintah, karena* 
dengan bertambahnya angka pengangguran akan berkembang pula 
kemiskinan di dalam masyarakat, yang cenderung menimbulkan 
keresahan sosial. Tentunya hal ini akan menggoyahkan sta- 
bilitas sosial. Maka pemerintah mengatasinya dengan melalui 
pembentukan perundang-undangan sosial yaitu peraturan-pera- 
turan tentang pemutusan hubungan kerja, baik yang berbentuk 
undang-undang maupun yang berupa suatu kebijaksanaan.
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Yang berbentuk undang-undang, pemerintah mengalami 
dalam dua fase, yaitu fase sebelum kemerdekaan dan fase se- 
sudah kemerdekaan* Untuk faee sebelum kemerdekaan antara 
lain:
a* di dalam pasal 1601 sampai 1603 lama Burgelijk Wetboek;
b. di dalam titel Vila buku III KUH Perdata (pasal 1603e 

sampai pasal 1603s);
c. stb. 1941 no, 346 yaitu Peraturan tentang Pemutusan Hu

bungan Kerja bagi Buruh Bukan Eropah (Heglement Ontslag- 
recht voor bepaalde niet Europese Arbeiders).

Dan untuk fase sesudah kemerdekaan adalah Undang Undang no* 
12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan 
Swasta, yang berlaku sejak tanggal 23 September 1964.

Sedangkan yang berupa suatu kebijaksanaan antara la
in:
a. Penpres no* 7/1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau 

Penutupan (lock out) di Perusahaan, Jawatan dan Badan 
yang vital;

b. Keppres no. 123/1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/ 
atau Penutupan (lock out) di Perusahaan, Jawatan dan 
Badan yang vital;

c. Instruksi Menteri Perburuhan (selanjutnya disingkat de
ngan IMP) no* 7112/60 - 347/KHP tentang Pemutusan Hu
bungan Kerja di Perusahaan Swasta;

d. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (selanjutnya disingkat 
dengan SEMTK) tanggal 8 Pebruari 1967 no. 362/67> yang
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menarik kerabali IMP no. 9/Inst/1964 dan no. 15/Inst/1964 
serta mengatur tentang pelaksanaan dari UU no. 12/1964;

e. Instruksi Menteri Tenaga Kerja (selanjutnya disingkat 
dengan IMTK) tanggal 18 Januari 1967 no. 2/Inst/67 ten
tang larangan pemberhentian tenaga kerja secara massal 
oleh perusahaan-perusahaan negara tanpa konsultaei de
ngan Departemen Tenaga Kerja;

f. SEMTK tanggal 23 Januari 1967 no. 142/6? - 12/Dirdjen 
tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Dengan adanya peraturan-peraturan di atas, maka su
dah adanya perlindungan hukum bagi buruh/tenaga kerja dari 
ancaman pemutusan hubungan kerja* Akan tetapi, tidak berar- 
ti bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak ada masa
lah lagi. Sebab, ada korelasi antara pemutusan hubungan 
kerja dengan berkerabangnya atau merosotnya perusahaan, yang 
berada pada tanggung jawab pimpinan perusahaan.^®

Bertitik tolak dari pertimbangan demi lajunya per- 
kembangan perusahaan, pimpinan perusahaan cenderung untuk 
mempertahankan kebebasannya/kekuasaannya. Artinya, kebeba6- 
an dan kekuasaan di dalam mengambil keputusan/kebijaksanaan 
yang dianggap paling baik/tepat serta efektif, yang dapat 
menunjang kelancaran terhadap lajunya perkembangan perusa
haan.

Demikian juga PT Barata M & E cabang Konstrusi Baja

^^Tidak dalam arti pemutusan hubungan kerja akibat 
pelanggaran.
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Surabaya. Akibat sifat produksinya yang tidak kontinyu me- 
nyebabkan pimpinan perusahaan mengambil kebijaksanaan de
ngan pertimbangan lajunya perusahaan, maka di dalam proses 
produksi mengontrak tenaga kerja harian lepas. Karena sta
tus kerjanya yang tidak tetap, menyebabkan tenaga kerja ha
rian lepas tidak dapat dilepaskan dari ancaman sewaktu-wak- 
tu hubungan kerjanya diputus oleh pimpinan perusahaan. De
ngan demikian tidak adanya kepastian bekerja, yang mengaki- 
batkan tidak adanya kepastian pendapatan.

Landasan yuridi6 untuk pemutusan hubungan kerja ada
lah UU no. 12/1964, yang pada pasal 12 menyatakan sebagai 
berikut:

Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja 
yang terjadi di perusahaan swasta, terhadap seluruh bu
ruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal 
mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bertu- 
rut-turut.

Dari rumusan di atas ditegaskan bahwa UU no. 12/1964 berla
ku bagi seluruh buruh/tenaga kerja, tanpa pengecualian ter
hadap jenis-jenis tenaga kerja/buruh tertentu. Sekarang ba- 
gaimanakah dengan buruh/tenaga kerja yang berstatus sebagai 
harian lepas. Dalam hal ini penjelasan atas pasal 12 UU no. 
12/1964 menjelaskan, bahwa 'berdasarkan pasal 12 ini semua 
buruh (termasuk buruh kontraktor) dengan tidak menghiraukan 
apakah mereka buruh harian Jgaris bawah dari saya}, bulanan 
atau borongan (op stuklon) dilindungi oleh undang-undang 
ini . . . .'

Dengan demikian sudah jelas, bahwa di dalam hal pe-
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mutu6an hubungan kerja tidak dibedakan antara buruh/tenaga 
kerja mingguan, bulanan di satu pihak dan buruh/tenaga ker
ja harian entah sebagai harian lepas atau sebagai harian 
tetap di lain pihak, asalkan telah mempunyai masa kerja le- 
bih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut. Artinya, di dalam 
pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja harian lepas 
yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan 
berturut-turut harus meminta ijin pada Panitia Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyele
saian Perseli6ihan Perburuhan Pusat (P4P)* Sedangkan yang 
belum mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bertu
rut-turut walaupun timbul sengketa tidak memerlukan ijin 
dari P4D atau P4P*

Masalahnya sekarang adalah dalam hal pemutusan hu
bungan kerja terhadap tenaga kerja harian lepas yang telah 
mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan berturut- 
turut di PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya, 
mengingat perusahaantersebut milik negara* Sedangkan UU no* 
12/1964 berlaku untuk perusahaan swasta, seperti yang dite- 
gaskan pasal 12 dan pengertian perusahaan yang diberikan 
oleh penjelasan atas pasal 12 tersebut, yang menyatakan:

, . • Jang dimaksud dengan perusahaan, ialah perusahaan 
jang tidak berstatus Perusahaan Negara atau Perusahaan 
Daerah dan jang merupakan alat-alat produksi untuk 
raenghasilkan barang-barang atau djasa guna memuaskan 
kebutuhan raassjarakat*.

Dalam hal ini menurut hemat saya, untuk memberi per-
lindungan hukum dari ancaman pemutusan hubungan kerja ter-
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hadap tenaga kerja harian lepas yang telah mempunyai masa 
kerja lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut di atas, di- 
pakai dasar SEMTK no. 142/67 - 12/Dirdjen yang menafsirkan 
arti perusahaan dari penjelasan atas UU no. 12/1964 sebagai 
berikut:

Dari pendjelasan tersebut njata, bahwa perusahaan- 
perusahaan jang berstatus N.V. atau P.T. jang walaupun 
sahamnja sebagian atau seluruhnja ditangan Pemerintah 
atau dikuasainja harus mengindahkan Undang-Undang Nr.
12 tersebut, djika ada maksud mengadakan pemutusan hu
bungan kerdja.

Dalam rangka usaha Kabinet Ampera untuk menegakkan 
pelaksanaan hukum jang berlaku, maka kami anggap perlu 
untuk meminta perhatian atas pernjataan tersebut diatas 
kepada semua Pimpinan perusahaan-perusahaan selain dari 
Perusahaan Negara jang dibentuk menurut Undang-Undang 
Nr. 19/1960 dan Perusahaan Daerah menurut Peraturan Pe
merintah.

Dari rumusan di atas, logis kalau perusahaan negara 
yang dibentuk dengan UU no. 19/1960 tidak tunduk pada UU 
no. 12/1964. Hal ini karena kedudukan hukum, gaji, pensiun 
dan tentang kepegawaiannya diatur dengan peraturan pemerin
tah. Dan di dalam bentuk perusahaan negara menurut kriteria 
UU no, 19/1960 tidak ada pengertian buruh dan majikan, se- 
perti yang dikatakan oleh C.S.T. Kansil sebagai berikut:

Dalam perusahaan Negara tidak ada pengertian buruh dan 
majikan semuanya adalah pegawai/pekerja perusahaan.
Agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan 
sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap 
mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam diper- 
lukan adanya peraturan pokok kepegawaian perusahaan ne
gara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.39
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Sedangkan salah satu bentuk perusahaan negara yang dibentuk 
di luar UU no. 19/1960 yaitu UU no. 9/1969 adalah perusaha
an milik negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Perse
ro), di mana pegawainya berstatus sebagai pegawai perusaha
an swasta biasa.

Dengan demikian sudah jelas, bahwa PT Barata M & E 
cabang Konstruksi Baja Surabaya dalam hal pemutusan hubung
an kerja terhadap tenaga kerja harian lepas harus tunduk 
atau setidak-tidaknya mengindahkan UU no* 12/1964.

Salah satu faktor putusnya hubungan kerja tenaga ha
rian lepas adalah berakhirnya masa kontrak, yang dicantum- 
kan di dalam clausula surat perjanjian kerja dengan memakai 
istilah paling lama. Maka hubungan kerja tersebut dapat di- 
putus oleh pihak kesatu sebelum batas maksimal masa kon
trak kerja. Hal ini kalau dikaitkan dengan wewenang pihak 
kesatu untuk memutus hubungan kerja, bila dipandang oleh 
pihak kesatu atas tugas pihak kedua telah 6elesai di dalam 
pelaksanaan proyek, maka penggunaan istilah paling lama me
rupakan taktik pihak kesatu. Agar sewaktu-waktu pihak kedua 
diberhentikan tidak ada masalah lagi, misalnya: berlakunya 
surat perjanjian kerja ditentukan untuk jangka paling lama 
5 (lima) bulan, akan tetapi setelah berjalan 3 (tiga) bulan 
pihak kesatu menilai tugas dari pihak kedua telah selesai 
atas pelaksanaan proyek, maka pihak kesatu akan memberhen- 
tikan pihak kedua. Jadi hal yang essensiel di dalam menen- 
tukan masa kontrak kerja tenaga harian adalah tergantung
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dari penilaian pihak kesatu apakah tugas pihak kedua telah 
selesai atau belum.

Karena PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Sura
baya harus mengindahkan UU no. 12/1964* maka pihak ke6atu 
di dalam hal hendak memutuskan pihak kedua yang telah mem
punyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut 
memerlukan ijin P4D atau P4P* Keharusan ijin pada F4D dalam 
hal pemutusan hubungan kerja secara perseorangan, sedangkan 
secara massal pada P4P* Meskipun di dalam kenyataannya ke
harusan ijin tersebut tidak dilakukan, akan tetapi atas da
sar kesepakatan kedua belah pihak, yang dicantumkan pada 
surat perjanjian kerja.

Keharusan ijin di atas tidak diperlukan, apabila pu- 
tusnya hubungan kerja akibat habisnya batas maksimal masa 
kontrak kerja. Atau masa kerja pihak kedua belum mencapai 
lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, ataupun juga masa 
kerja pihak kedua lebih dari 3 (tiga) bulan secara tidak 
berturut-turut.

Masalahnya sekarang, dalam hal pemutusan hubungan 
kerja secara massal. Karena PT Barata M & E cabang Kon
struksi Baja Surabaya tidak ada serikat buruh, maka pihak 
PifP tidak dapat memperlakukan pedoman IMP no. 9/Inst/1964 
yang telah diperbarui -dengan SEMTK no. 362/1967. Maka untuk 
memberi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian le
pas, menurut hemat saya pihak PT Barata M & E cabang Kon
struksi Baja Surabaya mengindahkan ketentuan dari IMTK no.
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2/Inst/1967 yang menetapkan sebagai berikut:
p 2 Perusahaan Negara, ialah perusahaan jang modal-

nja seluruhnja atau untuk sebagian dirailiki Negara ter- 
masuk kedalamnya jang berbentuk Perseroan Terbata6, ti
dak diperbolehkan melakukan pemberhentian tenaga kerdja 
setjara massal tanpa terlebih dulu mengadakan konsulta- 
si dengan Departemen Tenaga Kerdja.

Sekarang dapat ditarik kesimpulan, bahwa PT Barata 
M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dalam hal mengadakan 
pemutusan hubungan kerja terhadap pihak kedua (tenaga kerja 
harian lepas) yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 3 
(tiga) bulan berturut-turut, kalau secara perseorangan me- 
merlukan ijin P4D, sedangkan secara massal mengindahkan ke
tentuan IMTK no, 2/lnst/1967.

Keharusan ijin pada P4D dan keharusan konsultasi de
ngan Departemen Tenaga Kerja tersebut di atas tidak diarti- 
kan hanya formalitas administratif belaka, akan tetapi men- 
cakup juga akibat-akibat hukum pemutusan hubungan kerja 
yang berupa uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi, seper
ti yang ditetapkan oleh pasal 7 ayat 2 UU no. 12/1964.
Dalam hal ini pihak kesatu hanya memberi uang pesangon yang 
dimuat di dalam surat perjanjian kerja, dengan ketentuan 
sebagai berikut:
a. untuk masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari

1 tahun: 25 X upah kerja/hari;
b. untuk masa kerja lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari

2 tahun: 50 X upah kerja/hari;
c. untuk masa kerja lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari
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3 tahun: 75 X upah kerja/hari;
d. untuk masa kerja 3 tahun atau lebih: 100 X upah kerja/ 

hari.
Karena masa kontrak kerja paling lama 12 (dua belas) 

bulan, meskipun proyek yang dilaksanakan oleh pihak kesatu 
kalau diperhitungkan secara tehnis memakan waktu lebih dari 
12 bulan, maka ketentuan besarnya uang pesangon yang dapat 
diterapkan hanya untuk masa kerja lebih dari 3 bulan tetapi 
kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, dari segi masa kerja 
yang membawa konsekuensi besarnya uang pesangon pihak kedua 
mengalami kerugian, bila hubungan kerjanya diputus oleh pi
hak kesatu. Misalnya: suatu proyek yang dikerjakan pihak 
kesatu kalau diperhitungkan secara tehnis diselesaikan se
lama 18 bulan. Pihak kedua dikontrak dengan waktu paling 
lama 12 bulan* Setelah masa kerja 12 bulan, hubungan kerja 
kedua belah pihak putus demi hukum* Kemudian apabila pihak 
kedua berhasrat dikontrak lagi, masa kerjanya kembali nol 
lagi.

Oleh karena itu, seyogianya pimpinan perusahaan 
mengambil kebijaksanaan agar masa kontrak paling lama tidak 
terbatas 12 bulan, akan tetapi tergantung pada lamanya pi
hak kedua diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Karena lama
nya masa kerja membawa konsekuensi besarnya uang pesangon, 
meskipun secara bedrijs-ekonomis, perusahaan lebih untung 
kalau masa kontrak dibatasi paling lama 12 bulan.
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BAB V

P E N U T U P

1. Ringkasan
Karena sebagian besar produksi PT Barata M & E ca

bang Konstruksi Baja Surabaya terdiri dari pesanan (job or
der), maka di dalam proses produksi pihak pimpinan perusa
haan melakukan hubungan kerja dengan tenaga kerja yang ha
nya diperlukan selama proses produksi (pelaksanaan proyek), 
yaitu tenaga kerja harian lepas. Jenis tenaga kerja terse
but kondisinya sangat rawan, baik dari segi pendidikan, 
ekonomi maupun status kerjanya yang tidak tetap pada suatu 
perusahaan.

Untuk merealisir hubungan kerja di atas, terlebih 
dahulu dibuat secara formil yuridis kontrak kerja yang me
rupakan titik tolak adanya hubungan kerja, Akibatnya, tim
bul kewajiban tenaga kerja harian lepas melakukan pekerjaan 
di bawah petunjuk pimpinan perusahaan yang merupakan hak 
pimpinan perusahaan, dan kewajiban perusahaan membayar upah 
sebagai contra prestasi yang merupakan hak tenaga kerja ha
rian lepas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut bera- 
khir setelah putusnya hubungan kerja.

Hal yang positif adalah adanya kebijaksanaan pimpin
an perusahaan, bahwa kalau dipandang adanya forraasi tenaga 
kerja tetap yang sesuai dengan kecakapan tenaga kerja hari-
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an lepas, maka diprioritaekan pada tenaga kerja harian le
pas yang telah dikontrak, artinya tenaga kerja harian lepas 
tersebut tidak diberhentikan, melainkan diangkat menjadi 
tenaga kerja tetap. Dan bila terjadi perselisihan mengenai 
perjanjian kerja, dapat diselesaikan secara musyawarah dan 
mufakat oleh kedua belah pihak, Tentunya hal ini sesuai de
ngan asas yang dianut dalam sistim Hubungan Perburuhan Pan- 
casila yang telah mendapat konsensus bersama.

Mengingat kelemahan dari segi pendidikan, ekonomi 
maupun status kerjanya yang tidak tetap -yang dikontrak be- 
berapa bulan saja- menyebabkan tenaga kerja harian lepas 
bersikap menyetujui -tanpa membaca- semua clausula di dalam 
peraturan kerja perusahaan yang bersifat rahasia. Hal ini 
menyebabkan pihaknya kurang mengetahui akan hak-haknya di 
luar upah yang tertuang di dalam peraturan kerja perusaha
an, yang merupakan peluang bagi pimpinan perusahaan untuk 
tidak menepati janjinya. Kenyataan tersebut menunjukkan, 
bahwa ketentuan pasal l601j KUH Perdata tidak efektif lagi.

Organisasi buruh sebagai lembaga yang efektif untuk 
menyalurkan keluhan pihak buruh/tenaga kerja, ternyata di 
PT Barata M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya tidak ada 
seriiat buruh, Yang ada adalah Korpri, di mana dibentuk 
berdasarkan Keppres no. 82/1971. Hal ini mengakibatkan ti
dak dapat diterapkan secara mutlak ketentuan di dalam UU 
no. 22/1957i UU no. 12/1964 dan pasal 11 UU no. 14/1969.

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) sebagai sarana
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untuk memberikan jaminan sosial (social security) bagi bu
ruh/tenaga kerja di dalam kehidupan masyarakat ternyata 
mengalami kesulitan mengikut sertakan jenis tenaga kerja 
harian lepas pada program Astek. Mengingat kesulitan dalam 
menentukan besarnya iuran premi, sebagai akibat sulitnya 
menentukan secara pasti penghasilan setiap bulan dan sta- 
tusnya yang tidak tetap, artinya sering berpindah-pindah 
dari suatu perusahaan ke perusahaan lain.

Yang essensiel dalam menentukan masa kontrak adalah 
penilaian pihak kesatu terhadap pihak kedua apakah tugasnya 
dinilai pihak kesatu 6udah selesai atau belum. Dengan demi- 
kian, posisi pihak kedua sewaktu-waktu dapat diberhentikan, 
bila dinilai oleh pihak kesatu bahwa tugas pihak kedua te
lah selesai. Dan akibat tidak adanya serikat buruh, maka 
dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja 
harian lepas yang telah mempunyai masa kerja lebih dari 3 
(tiga) bulan berturut-turut kalau secara perseorangan me- 
merlukan ijin P^D, sedangkan secara massal mengindahkan 
IMTK no. 2/Inst/1967* Meskipun di dalam kenyataannya tidak 
dilakukan, akan tetapi atas dasar kesepakatan kedua belah 
pihak yang dicantumkan di dalam surat perjanjian kerja.
Dan tanpa memerlukan ijin, bila diberhentikannya pihak ke
dua akibat batas maksimal masa kontrak kerja.

Keharusan ijin di atas mempunyai akibat hukum besar
nya uang pesangon yang dikaitkan dengan masa kerja, yang 
ternyata hanya dapat diterapkan ketentuan untuk masa kerja
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lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Meng
ingat masa kontrak paling lama 12 bulan, meskipun kalau di- 
perhitungkan secara tehnis pihak kedua diperlukan lebih da
ri 12 bulan dalam pelaksanaan proyek. Tentunya hal ini me
rupakan kerugian pihak kedua dari segi masa kerja yang mem- 
bawah akibat besarnya uang pesangon.

2. Saran
Seyogianya pemerintah melakukan upaya perlindungan 

hukum melalui pembentukan perundang-undangan sosial yang 
menentukan jenis-jenis pekerjaan apakah yang diperbolehkan 
memakai tenaga kerja harian lepas dan yang tidak diperbo
lehkan, Untuk menghindari tindakan pimpinan perusahaan yang 
mengeksploitisir tenaga kerja harian lepas, mengingat sta
tus kerjanya mempunyai akibat perbedaan akan upah, jaminan 
sosial dan lain-lain. Dan sistim Hubungan Perburuhan Panca
sila yang merupakan konsepsi hubungan perburuhan yang telah 
mendapat konsensus bersama seyogianya realisasinya tidak 
terbatas pada perusahaan swasta saja, akan tetapi juga per
usahaan milik negara khususnya di PT Barata M & E cabang 
Konstruksi Baja Surabaya, mengingat perusahaan tersebut 
mempunyai tujuan mengejar keuntungan ekonomis.

Dengan tidak adanya serikat buruh di PT Barata M & E 
cabang Konstruksi Baja Surabaya, maka diperlukan peranan 
aktif pimpinan perusahaan untuk menjelaskan 6emua clausula 
di dalam peraturan kerja perusahaan, baik yang tersurat
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maupun yang tersirat. Agar timbulnya hubungan harmonis an
tara pimpinan perusahaan dengan tenaga kerja harian lepas, 
Behingga terciptanya partisipasi tenaga kerja harian lepas 
terhadap perusahaan, yang merupakan perwujudan asas part
nership dari sistim Hubungan Perburuhan Pancasila. Dan di 
lain pihak, pemerintah seyogianya secepatnya membentuk da- 
ear legalitas di dalam peraturan perburuhan tentang peru- 
musan yang konkrit bentuk partisipasi tersebut, melalui le- 
mbaga kerja sama baik di tingkat bipartite maupun di ting- 
kat tripartite*

Mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 
kerja harian lepas tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan 
timbulnya kecelakaan kerja atau kematian akibat kecelakaan 
kerja, maka seyogianya perusahaan mengikut sertakan pada 
program Astek, meskipun setidak-tidaknya program asuransi 
kecelakaan (injury insurance), Dan tentang tehnis pelaksa- 
naannya dilakukan approach dengan pihak Perum Astek,

Keharusan ijin pada P4D dalam hal pemutusan hubungan 
kerja secara perseorangan terhadap pihak kedua yang telah 
mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan berturut- 
turut -tetapi belum batas maksimal masa kontrak-, sedangkan 
secara massal mengindahkan IMTK no, 2/Inst/1967, seyogianya 
dilakukan, meskipun formalitas saja. Agar adanya kontrol 
dari PifD dan Departeraen Tenaga Kerja, Dan batas maksimal 
masa kontrak seyogianya tidak terbatas hanya paling lama
12 bulan saja, akan tetapi dapat juga lebih lama tergantung
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dari lamanya pihak kedua diperlukan selama pelaksanaan pro
yek, Di lain pihak pemerintah melalui pembentukan perun- 
dang-undangan sosial memberi perlindungan hukum, minimal 
adanya kesamaan akan upah dengan tenaga kerja tetap. Agar 
dapat dihindari perusahaan yang mengejar keuntungan ekono- 
mis sernata-mata.

Demikianlah saran saya, dengan harapan mudah-mudahan 
di waktu sesingkat-singkatnya masalah tenaga kerja harian 
lepas yang kondisinya sangat lemah, khususnya di PT Barata 
M & E cabang Konstruksi Baja Surabaya dapat diatasi. Dengan 
bekal keyakinan kita, bertekad mewujudkan kesejahteraan 
rakyat melalui kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang 
layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
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Cabang KnnsirukiJ Haja i i u r y i i n y  hejkududukiin 
di Ngajtel No. I0y Surabaya, s c lu n ju ln d is c b u l
P I I IA K  K L S A T U , dan

II.  ___________ _ ____________ ; bcricmpal miggal di . . .
clal.tin iial mi bcriimlak niHuk dan ams it;ini.tnyn veiidin, 
sclaiyuinva disebut P IH A K  K I:I> U A

iclnh berscpakat untuk mengadakan I'rrjjiijnm  Kerja dengan syarat-syarat sebagai henkut .

1. PiUuk Keduu bm edin bekerja dibawnli peruKah Pihnk Kesatu sebagai tunaga harian dcngaii mcncrmiH 
upah dun jiumnan somi) ymig lerdiri :

u. Upnli kurjii Kclwsiir Up. . . .  . . _  /lim i kcijn
b. Upuli Mtikiwt kcbcmr k p . ________________ ../ban hekerja
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kcxalu Man 1‘iluik Kedua lidat. da pal niciiiiniiikkiin lixakapan sepcrii >:ini* diliiirapkmi nL-li Pihal, 
K cia lti iiliiu I ’disk Kedua nielakiikim kcsalalmn yung merugikan kcpenmigan I ’eiusahaait.

4. Apabila Perjanji.«n kerjn dipuluskiiji oleh iaruna kcs-.iUlv.m ntuu p:runntaan Piltak Kedua. maka 1'ilnik 
Kesalu liduk nkiin membcrikun u;iug pesani;ou kcpidu Pihak Kedua

5. Apabila Perjanjian Kerja dipiiltiskaii oleh Pihak Kcs;iin buka.i karena koalahaii ai;m pcrmmliiaii I ’ihyk 
Kedmi. H»«ka Pihak KesnUi akan meinhurikan uang pcviingitii kepada Pihak Kctlim wjltckar .

u. Unluk i i i j u  kerjii lebih ilari } liulini iciapi kurang dari I la lm n: 2 J • upah kci).i/liaii.
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bclali pilmk.
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{ _  ---------
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