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"Sesungguhnya Allah menyuruh karau raenyampaikan a- 
manat kepada yang berhak meneriraanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila raenetapkan hulcum di antara raanusia supaya kamu 
monetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi peng- 
ajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Haha mendengar lagi Maha melihat".

Suatu arnanat :

A1 Qur1 an1alkarim, 
Surat An Nissa :58

Kupersembahkan kepada Alraa Mater
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PEHGANTAB

Skripsi ini saya susun sebagai persyaratan pokok 
untuk menempuh ujian kesarjanaan dalara rangka ujian Sar- 
jana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atrlangga di 
Jurabaya.

Besuai dengan bidang atudi yang saya dalarai, sa- 
lah satu subyek yang saya pilih dalam penulisan ilmiah 
ini adalah subyek dalam bidang hukum perdata, yaitu Hu
kum Ferburuhan, dengan judul pilihan : "KEDUDUKAN BURUH 
i’)AN MAJIKAN DALAM HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA11* Subyek 
otudi ini saya pilih berdasarkan kenyataan bahwa ;
1. ada koleluasaan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing 

kopada saya untuk memilih judul yang saya rasakan sa- 
ngat tepat untuk dibahas dan diungkapkan secara ilmi- 
ah pada dewasa ini,

?. aaya nierasa tertarik dan menaruh minat pada hukum 
perburuhan, khususnya masalah hubungan kerja dalata 
Hubungan Perburulian Pancasila,

2. di dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat buruh. 
dan majikan/pengusaha masih terdapat kecenderungan
.mementingkan kebutuhan sosial elconomi meroka dalam u- 
saha merapertahankan hidup dalara kehidupan bermasyara- 
kat tanpa memperhitungkan nilai etika/raoral dalara 
pangabdian raereka kepada kerja demi kemanusiaan, 
hukum kita tidak membenarkan kenyataan tersebut, ka-

iv
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rena hubungan kerja tersebut selain raudah menirabulkan
perselisihan perburuhan, juga tidak roenunjukkan bentuk 
kepribadian bangsa Indonesia yang telah memiliki pan- 
dangan hidup sendiri, yaitu falsafah Pancasila,

%  peraelisihan perburuhan yang timbul akibat bubungan 
perburuhan yang bertentangan dengan dasar falsafah 
Pancasila merupakan masalah sosial yang sangat raempe- 
ngaruhi jalannya pembangunan nasional, sehingga meng- 
harabafc usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bangsa In
donesia, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila#

Dengan berlandaskan kenyataan-konyataan tersebut, 
dalam alcripsi ini saya bahas permasalahan perburuhan yang 
saya khususkan pada masalah hubungan kerja antara burub 
dengan ma.jikan, dan peran serta kebijaksanaan peraerintah 
sehubungan dengan adanya Hubungan Perburuhan Pancasila. 
Karena ifcu pembahasan ini saya barapkan dapat mewujudkan 
suatu media yang bersifat informatif bagi terselenggara- 
nya hubungan perburuhan yang harmonis, serasi, seirabang, 
adil (dalam arti menguntungkan semua fihak), baik bagi 
buruh, majikan, maupun seluruh masyarakat Indonesia.

OQngau demikian bentuk serta isi skripsi ini da
pat mewujjudkan suatu karya ilmiah yang dapat saya peroem- 
buhkan kepada masyarakat sebagai penambuh koleksi bahan 
pustaka, mongingut kebutuhan hukum demi tercapainya kea- 
dilan 3eperti yang kita cita-citakan.
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Sejak proses pemilihan judul, pengurapulan bahan- 
bahan, penyusunan kerangka sampai kepada penulisan skrip- 
si ini, saya mendapat banyak bantuan dari berbagai fihak. 
Maka dudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini saya 
nampaikan ucapan terima kasih kepada fihak-fihak yang 
beraangkutan tersebut, terutaraa saya sampaikan kepada :
1, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
2* Dosen Pembimbing, Bapak Indiarsoro S.H. dan Bapak Ni

colas Riwoe u.H. yang telah banyak meuiberikan tuntunan 
dan bimbingan ke arah suksesnya penyelesaian penulisan 
skripsi ini,

3. Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlang- 
ga yang telah banyak mengisikan ilmu-ilmu hukum kepada 
saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum,

4-* Pemimpin Perpustakaan Wilayah Departemen P dan K Sura
baya, Bapak Kastara A.Basri -yang telah banyak memberi 
kesempatan belajar dan fasilitas peminjaman bahan-ba- 
han pustaka,

5* Teman-tenian sejawat yang banyak raembantu kelancaran 
penyusunan skripsi ini.

Akhirnya saya berpengharapan agar studi ini dapat 
mencapai tujuan dengan baik dan bermanfaat.

Amin.

iurabaya, Maret 1980
Vi

Penyusun,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN BURUH DAN MAJIKAN DALAM 
HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA

SOERJADI



DAFTAR I S I

Halaman
P^IGaITTAR ....................................  iv
D-urna isi ......... ..........................  vii
Jab
I. 1^1 D AHULL AK ..............................  1

I I .  M IGiiRTI^N BURUH, MaJIKAN, HUBUHG.1H F3RBURUHAB
PATJCA3ILA-.....................................................................  7

11*1 Defitiisi .............................  9

II#2 3ejarah perkcrabangan perburuhan di Indo
nesia .............................. . 10

I I I .  B mmt DAN £31 FAT HtfBlWGAH K'SRJA ANTARA BURUH
DhTlGAN MAJIKAN ............. *.............  19
111.1 Menurut perundang-undangan ...........  20
111.2 Kenyataan-kenyataan di dalam praktek ... 2?

IV . MA3AI.AII HUBUKGaN KISRJA ANGARA BURUH D.t3NGAM MA-
JIKilN...................................  29
IV.1 Paktor kegiatan S03ial ekonorai ........  29-
IV.2 Nilai-nilai etika ....................  $0

IV.3 Usaha mengembangkan masalah kegiatan so
sial ekonomi dan nilai etika bagi buruh 
dan majikan.........................  34

V. P.I3HAWAN PEI-MilNTAH DALAM USAHA Pm^HPURNAAN 
DAS H2HGEMBAIIGAH KUKUH P£RJ3URUHAW PJGLALUI DA
SAR FAIjBAPAH HUBUIlGAiJ PERBURUHAN PANCASILA . . .  39

VI. PtfNUTUP.................................. *1-6
D^Put B;iOaAH ................................  ■??

vii

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN BURUH DAN MAJIKAN DALAM 
HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA

SOERJADI



BAB I  

PENDAIIULUAU

oepanjang sejarah perburuhan di Indonesia belum 
oanyak ponyelesaian masalah keadilan yang incmuaskan. Pa
da umumnya nasib buruh masih selalu ada di bawah tingkat 
keadilau. Usaha-usaha perbaikaa sudah banyak dilakukan, 
terutama usaha peningkatan ketrampilan kerja, disiplin 
kerja, jamin.an sosial, dan usaha-usaha lainnya yang pada 
umumnya bertujuan mdindungi kepentingan kaum buruh. Na- 
raun neraca atau balans antara buruh dengan majikan tetap 
tidak berubah, tetap tidak eeimbang* sehingga sering me- 
nimbulkan permasalahan yang pada umumnya juga berkisar 
pada masalah kesejahteraan ekonomi buruh. Pada permasa
lahan yang demikian buruh nionganggap adanya ketidak a- 
dilan dalam hubungan kerja mereka. Demikian juga majikan 
yang berpendapat sebaliknya.

Bagi peraerintahj masalah perburuhan merupakan ma
salah yang kompleks, karena secara langsung menyangkut 
masalah perekonomian rakyat yang sebagian besar terdiri 
dari buruh. Masalah ini memang sudah melanda rakyat In
donesia sejak (jaman penjajahan, bahkan masih terasa sam- 
pai sekarang. rfalaupun usaha-usaha mtmgatasi masalah iai 
audah banyak dilakukan, namun sampai solcarang belum me- 
nunjuidcan haoil yang mcrnuaskan, terutama bagi buruh.

c3etiak jaman Hindi a Belanda sampai sekarang, pene-
1
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2

rintah telah mengeluarkun banyak peraturan perburuhan, 
di antaranya peraturan yang mengatur hubungan kerja an- 
tara buruh dengan raajikan. Di samping itu dikembangkan 
pula lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi yang 
bortu;juan raenungani maaalah-raasalah yang terjadi dalam 
ikat^n hubungan korja mereka. Nanun perkembangan terse- 
but diimbangi pula dengan perkembangan teknologi dan 
jtruktur perekonomian yanp banyak mempengaruhi aituasi 
perburuhan, di samping perkembangan koraunikasi dan pen- 
didikan, yang rasmpengaruhi pula ideologi dan kema,juan 
serta cara berfikir kaum buruh, sehingga kasus-kasus 
perburuhan yang tirabul tidak dapat dihindarkan. Hampir 
aemua kasus perburuhan berpangkal tolak pada masalah ke- 
tidak adilan, baik mengenai jaminan sosial bagi buruh, 
atau disiplin kerja yang keras dan tidak seimbang dengan 
upah yang diterima oleh buruh, dan sebagainya.

Oleh karena itu, walaupun pembahasan ini tidak 
berorientasi pada masalah keadilan, namun faktor keadilan 
masih saya anggap sebagai salah satu faktor penyebab ter- 
jadinya persolisihan anfcara buruh dengan majikan.

iiebenamya masalah perburuhan 3udah sering dibahas 
molalui media pers, media ilmiah, maupun media ltomunikasi 
popular lainnya, namun dengan banyaknya kasus yang terja- 
di di dalamnya, tampaklah dengan jelas bahwa dalam usaha 
mengatasi masalah tersebut masih terdapat keloraahan dan 
kokurangan-kekurangan, padahal penanganan masalah perbu-
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3

ruhan (yang laugsung.menyangkut perekonomian rakyat ter- 
sebut) memerlukan peraikiran dan pembinaan yang lebih te- 
liti, cermat, dan mendalam*

Pada umumnya kelemahan dan kekurangan-kekurangan 
pada hubungan kerja antara buruh dengan majikan terletak 
pada segi praktek, yaitu tidak dilakaanakannya Hubungan

APerburuhan Pancasila .
Dengan tidak dilakaanakannya Hubungan Perburuhan 

lJancaeila, tujuan pengabdian kepada kerja menjadi hilang 
dan tak berarti, karena buruh dan raajikan saling memen- 
tingkan dan mendahulukan kepentingan pribadi mereka sen- 
diri, sehingga menirabulkan pertentangan-pertentangan.

Oleh karena itu, agar pembahasan dapat terarah 
kepada pokok permasalahan dengan tepat, maka pembahasan- 
nya saya batasi pada segi hubungan kerja antara buruh 
dengan majikan, khususnya faktor penyebab timbulnya per
masalahan dalam hubungan kerja. -Dengan batasan ini maka 
akan semakin tampak bagaimana kedudukan buruh dan maji- 
kan dalam Hubungan Perburuhan Pancasila.

Dalam Hubungan Perburuhan Pancasila, buruh dan 
majikan merupakan partner atau teman seperjuangan yang 
merupakan dua komponen yang harus bekerjasama, baik da
lam bidang produlcsi, keuntungan, dan pertanggungjawaban. 
Dalam bidang produksi, mereka wajib berusaha agar pro- 
duksi raeningkat dengan cepat, sehingga dapat memenuhi 
kobutuhan masyarakat. Dalam bidang keuntungan, majikan
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4

harus tahu diri, dalam arti mau menyisihkan sebagian ke~ 
untungan guna penambah kesejahteraan buruh. Selanjutnya 
demi terlaksananya suasana kerja yang tenang, tenteram, 
mereka harus bertanggungjawab bersaroa atas segala kegi- 
atan kerja yang mereka jalankan, termasuk keamanan per- 
alataa produksi yang mereka gunakan. Dengan demikian bu
ruh don majikan akan merasa benar-benar mengabdi kepada 
suatu kesatuan kerja dengan suasana gotongroyong dan pe- 
nuh kekeluargaan, sehingga perselisihan dapat dihindar
kan, setidak-tidaknya dapat dibatasi sekecil mungkin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hu
bungan Perburuhan Pancasila harus benar-benar dilaksana- 
kan dengan pelaksanaan yang penuh tanggunĝ jawab, baik o- 
leh buruh, majikan, maupun pemerintah selaku peserta-pe- 
serta aktif dari organ tripartai/tripartite.

Mengenai metode penulisan pada skripsi ini, saya 
gunakan metode deskriptif, yaitu usaha raenggambarkan a~ 
tau melukiskan permasalahan dengan bentuk penulisan il
miah, yang bahan-bahannya saya kumpulkan dari berbagai 
bahan pustaka yang tersedia, di samping studi lapangan 
mengenai peraturan dan kasus-kasus perburuhan.

Adapun sistematika pembahasannya saya eusun dengan 
bentuk bab demi bab yang raasing-masing saya ur^ikan sesu- 
ai dengan permasalahannya, dengan uraian-uraian ringkas. 
tokok-pokok uraiannya adalah : uraian masalah hubungan 
kcrja antara buruh dengan majikan sejak jaman penjajahan
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5

Hindia Belanda, perkembangan-perkembangan sosial ekonomi 
mereka, dan kedudukan mereka dalam hukum* Selain itu ju-
ga keleraahan-kelemahan hubungan ksrja yang selalu menim-

sbulkan perselisihan, dan juga usaha-usaha pemerintah un- 
tuk raongatasi perselisihan, terutama usaha penerapan Hu
bungan Perpuruhan Pancasila dalam hubungan kerja mereka.

Di bagian penutup, masalah perselisihan perburuh- 
an saya simpulkan sebagai kelemahan-kelemahan Jang tim- 
bul akibat' tidak sadarnya para majikan dan buruh akan 
kedudukan mereka dalam Hubungan Perburuhan Pancasila, a- 
tau memamg kurang dan belum menghayati nilai-nilai yang 
terkandung dalam hubungan kerja menurut Hubungan Perbu
ruhan Pancasila.

Di samping itu juga kelemahan aparat-aparat peme
rintah dalammusaha penerapan Hubungan Perburuhan Panca
sila terasa masih kurang efisien dan lamban, terutama e- 
fisiensi dalam pengawasannya. Dalam hal ini pemerintah 
berkewajiban melaksanakan usaha penerapan Hubungan Per
buruhan Pancasila tersebut dengan raemperhatikan sarana- 
sarana hukum yang sudah tidak sesuai dengan hukum nasio-

*

nal Indonesia.
Demikianlah skripsi ini saya susun dengan ringkaa 

dan sijetematis, dengan maksud agar setiap uraian perma- 
salahan dapat mendekati permasalahan lainnya dengan. te
pat dan jelas.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN BURUH DAN MAJIKAN DALAM 
HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA

SOERJADI



6

. ̂ "Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila", Jakarta, 
7 Desember 197^ , Bab I butir fe :
.... Jlubungan Perburuhan Pancasila adalah hubungan antara 
para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh, 
pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai 
yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-aila da
ri Pancasila dan UUD 4-5, yang turabuh dan berkembang di â- 
tas kepribadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia.
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FENGBRl'IAM BURUH, MAJIKAN, HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA
BAB II

Sepanjang pengetahuan saya, pandangan dan anggap- 
an orang tentang istilah buruh dan ma^ikan amatlah luas* 
Umumnya mereka berpendapat bahwa yang disebut buruh ia- 

>
lab orang yang bekerja pada, orang lain atau pada suatu 
badan. 1'entang jenis pekerjaan atau tempat pekerjaan ti
dak menjadi soal, apakah pekerjaan-pekerjaan rumah tang- 
ga, pertanian, pabrik, pekerjaan kasar atau halus, dan 
sebagainya* Di samping itu juga imbalan yang mereka te- 
riraa, apakah upah bulanan, harian, sekadarnya, ataukah 
upah borongan, bukanlah soal* Yang pbkok, setiap orang 
yang bekerja pada orang lain dengan motivasi sosial eko- 
nomi disebutnya "buruh". Karena itu sebutan buruh mereka 
berikan kepada para pembantu rumah tangga, kuli harian,
tukang batu, tukang sapu jalan, tukang cangkul, gembala /
tern&to, pekerja pabrik, pekarja kantor, bahkan juga pe- 
gawai perusahaan negara, jawatan negara, dan sebagainya.

Demikian pula halnya dengan majikan. Yang mereka 
sebut raajikan ialah orang atau badan yang mempekerQakan 
buruh dengan member! atau tidak memberi upah* Sebagai 
contoh dapat disebut : keluarga-keluarga yang memakai 
tenaga pembantu rumah tangga, tuan tabah, para pemilik 
modal, pengusaha atau perusahaan, baik swasta maupun pe- 
merintah.

7
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Dengan demikian pengertian yang umum mengenai bu
ruh dan majikan terlalu luas untuk dibahas dalara skripsi 
ini. Karena itu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan 
masalah perburuhan perlu penjelasan lebih dulu pengerti- 
an-pengertian yang bertalian dengan masalah perburuhan 
yang akan dibahas dengan bentuk definisi.

Namun dapatlah digambarkan bahwa sebenarnya buruh 
ialah orang yang bekerja pada majikan dengan menerima u- 
pah sebagai imbalan atan hasil kerjanya# Hubungan kerja 
raeroka timbul karena adanya perjanjian. Obyek perjanjian 
yang mereka adakan ialah kerja,

Dengan pengertian tersebut dapatlah diambil kesim- 
pulan bahwa buruh dan mojikan adalah fihak-fihak yang 
terikat pada ouatu perjanjiaru Ikatan perjanjian ini pen- 
ting saya utarakan di sini, karena letak perraasalahan 
yanr Bering timbul dalam hubungan kerja antara mereka a- 
dalih pada permasalahan "ditopati" atau "tidak ditepati" 
suatu perjanjian kerja yaur mereka adakan, sehing^a rae- 
nimbulkan perselisihan perburuhan tersebut.

Jelanjutnya dalam usaha mengatasi perselisihan 
perburuhan ini diperlukan suatu tindak sosial sebagai or-

ogun pendamai", yang bertindak sebagai badan arbitrage dan 
pemutus. Oleh karena perselisihan perburuhan raengakibat- 
kan hal-hal yang menyangkut perekonomian rakyat, raaka se
bagai penguasu nogara, pcraerintah wajib melaksanakan ke- 
giatan penyelesaian^, aehingga terbentuklah suatu tri
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partite yang terdiri dari unsur-unaur buruh, majikan atau
lLpengusaha , dan pemerintah.

Di samping itu sesuai dengan kedudukannya dalam 
tripartite, pemerintah berfungsi sebagai badan pengatur, 
pembirabing, pelindung, pengayom, dan sekaligus sebagai 
pengawaa dalam setiap permaaalahan dalam bidang perburuh
an* Dengan demikian pemerintah berkewajiban melaksanakan 
segala upaya preventif agar hubungan perburuhan tetap te-

*■
nang dan stabil.

Untuk itu dilaksanakanlah Hubungan Perburuhan Pan- 
casila yang pada dasarnya merupakan hubungan ker^a yang 
didasarkan pada manifestasi nilai-nilai yang terkandung 
dalam lceseluruhan sila Pancasila.

Dengan dasar tersebut hubungan kerja antara buruh 
dengan majikan akan tetap tenang, tenteram, penuh kekelu- 
argaan dan tanggungjawab*

XI*1 Definisi
Untuk membatasi luasnya pengertian buruh dan maji- 

kan, maka pada penulisan dan pembahasan masalah perburuh
an ini saya pergunakan batasan-batasan mengenai biuruh dan 
majikan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pembahasan ma
salah hubungan perburuhan antara buruh dengan majikan 
nanti akan lebih tepat dan jelas saearannya, tidak kabur 
oleh adanya berbagai macam pengertian yang umum digunakan
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oleh masyarakat luas.
Yang diaebut "buruh" ialah barangsiapa yang be- 

kerja pada majikan dengan menerima upah^; sedangkan yang 
disebut "majikan" ialah orang atau badan hukum yang raem- 
pekerjakan buruh dengan member! upah untuk menjalankan 
suatu perusahaan; jika orang atau badan hukum tersebut 
berkedudukan di luar negeri maka wakilnya di Indonesia 
dianggap sebagai majikan^.

Di samping itu dirumuskan pula oleh peraturan per- 
undang-undangan tersebut bahwa "maoikan" ialah orang atau

7badan hukum yang mempekerjakan buruh .
Batasan lain yang kiranya dapat memperlengkap dan 

mempertegas pengertian buruh dan majikan ini ialah batas
an yang terdapat pada Keputusan Presiden Ko*82 tahun 1971 
yang menyebutkan bahwa yang dimaksud "buruh" adalah mera- 
ka yang bekerja di perusahaan swasta.

Dengan batasan tersebut maka pegawai negeri, pega- 
wai perusahaan negara, tidak termasuk di dalamnya,

11*2 Sejarah perkemban^an perburuhan di Indonesia
Sejarah mencatat bahwa sebelum timbul perkembangan 

hukum kerja di Indonesia, telah dikenal adanya hubungan 
kerja yang dijalankan atas daear sukarela dan paksaan. 
Pada umumnya hubungan kerja sukarela didasarkan pada ke- 
biasaan bagi tiap warga suatu daerah atau wilayah, baik 
wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat, atau kerajaan.
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Untuk kepentingan kesejahteraan mereka bersama, mereka 
merasa inempunyai kewajibon berbakti dan melakukan kerja 
sukarela sebagai tanda setia kepada kepala adat atau ke- 
pala daerah mereka. Sebagai contoh adalah pembangunan 
tempat pemujaan/candi, bangunan irigasi, jalan untuk £a- 
silitas umum, pos-pos penjagaan keamanan dan sebagainya 
tanpa mcmungut upah.

Namun sejak kedatangan bangsa-bangsa asing yang 
berlanjut dengan penjajahan, ciri-ciri kerja sukarela dan- 
ker;j& gotong royong semacam itu semakin pudar 3ifatnya, 
dan mulai terkikis sedikit demi sedikit, terutama karena 
pengaruh serta tekanan ekonomi yang ternyata lebih kuat 
mendesaknya.

Di samping itu pengaruh kaum bangsawan pemilik ta- 
nah atau modal pun tidak kecil artinya bagi perkembangan 
hukuin kerja di Indonesia. Dengan demikian tirabul masalah 
sosial ekonomi yang melibatkan pemerintah kolonial yang 
pada waktu itu 3uSa sedang mengalami revolusi hukum so- 
eial.

Guna menerapkan kepentingan politik kolonialnya, 
dikeluarkanlah peraturan-peraturan di bidang perburuhan, 
di antaranya seperti ditulis oleh Mr.I.K.Soetilcsno dalam 
bukunya "Ichtisar singkat Perundang-undangan Perburuhan 
di Indonesia", penerbitanYasaguna, Jakarta, 1965* 
laman 5 : ...."peraturan-peraturan perburuhan yang perta- 
ma-tama diadakan di Indonesia disebabkan berhubung dengan
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keadaan khusus di Indonesia”.
Dikatakan selanjutnya bahwa Pemerintah Hindia Be- 

landa setjak semula ikut campur secara aktif dalam segala 
persoalan warga jajahannya dengan mengatur hubungan-hu- 
bungan antar para warga. Karena itu dikeluarkanlah pera- 
turan-peraturan di bidang perburuhan yang seakan-akan 
memberi perlindungan bagi si lemah, Akan tetapi apabila 
ditinjau secara mendalam, pada hakikatnya peraturan-per- 
aturan perburuhan tersebut adalah untuk menjaga supaya 
tidak ada perubahan mengenai hubungan ekonomi yang pada 
waktu itu benar-benar menguntungkan penjajah. Peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 
waktu itu di antaranya adalah :
1. Peraturan-peraturan tentang perbudakan atau slavernij 

yang dikeluarkan sebelurn tahun 1880 dan baru dihapus 
tahun 1927 setelah negeri Belanda menandatangani peng- 
hapusan perbudakan (Internationale slavernij verdrag, 
1926).

2* Peraturan-peraturan mengenai kerja rodi (heerendien- 
sten) dan baru dihapus oleh pemerintah kolonial tahun 
194-6 dengan Javasche Courant 1946 No. 32.

3. Ketentuan tentang kerja sukarela yang dikeluarkan de
ngan Stb.No.10/19l8 yang telah mengalami beberapa ka
li perubahan, akhirnya pada 1938 dimasukkan pada Ti- 
tel VIIA Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Koeli-ordonantie yang berisi peraturan khusus bagi o-
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rang-orang Jawa yang bekerja di perkebunan-perkebun- 
an Belanda di Sumatra. Ciri khas dari Koelie-ordo- 
nantie adalah adanya "poenale sanctie" yaitu ancam- 
an bagi buruh yang tidak menepati janji atau lari 
meninggalkan pekerjaan, apapun alaeannya. Setelah 
beberapa kali mengalami perubahan, pada tahun 1932 

setelah USA mengadakan boikot (tidak membeli barang 
hasil kerja buruh kontrak yang mendapat tekanan), 
poenale eanctie dihapuskan dan Koelie-ordonantie di- 
cabut dongan Stb.1941 No.514 pada tahun 1942*

5. Vrije Koelie-ordonantie 1911 yang berisi pengerahan 
tenaga kerja tanpa ancaman hukuman poenale sanctie.

6. Peraturan yang memuat ketentuan yang mengatur penbu- 
atan perjanjian khusus : Chineesche Arbeitsreglement 
Bangka, Stb.192? No.2018 dan No.182 di samping Chi
neesche Arbeitsreglement Biliton, Stb#1932 No.183*

7* Wervings ordonantie yang mengatur pengerahan tenaga 
kerja dari Pulau Jawa, Madura, ke luar Jawa, Stb.
1936 No.208, 5̂ 9* 5511 do Stb. 1 W  No.208.

8. Assistenten regeling ten Oestkunst van Sumatra,Stb. 
1921 No.674 untuk Sumatra Timur.

9. Peraturan khusus untuk buruh yang bekerja di "pang- 
long" yaitu Panglong reglement 1923» Stb.1923 No.220.

10. Arbeitsregeling Nijverheidsbedrijven, Stb.194? No.
407 tentang hubungan kerja di beberapa industri ro- 
kok, tembakau, teh, percetakan, dab.
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11. Ratifikasi "Convention" 1922, Stb.1922 No.368,369* 
yang berisikan tenaga wanita di waktu malam, dan ba- 
tas utnur pekerja anak-anak. ftetentuan ini berlaku un
tuk Indonesia dengan Stb.1925 No.647 dan 648.

12. Stoom ordonantie, Veiligheidsreglement, Mijnregeling- 
en, tentang perlindungan buruh di tempat kerja dan 
keselamatan kerja buruh-buruh tambang.

13* Ongevallenregeling 1939, Stb.1939 No.292 tentang ja- 
minan sosial, serta Schepelingen ongevallenregeling 
Stb.1940 No.447 dan 555.

Sesudah Indonesia raerdeka ternyata beberapa pera
turan yang masih dapat diaesuaikan dengan keadaan di In
donesia masih dinyatakan berlaku. Namun sebagai negara 
yang aroat muda pada waktu itu, usaha-usaha untuk memper- 
baiki dan merabenahi sisa-sisa penjajahan pun banyak dila- 
kukan, antara lain di lapangan perburuhan.

Di antara peraturan perundang-undangan yang dike
luarkan sesudah tahun 1945 adalah ;
1. UU No.2 tahun 1951 tentang berlakunya UU Kecelakaan 

1937, yaitu UU No.3? tahun 1947 untuk seluruh Indone
sia* Dalam undang-undang ini yang disebut perusahaan 
adalah semua perusahaan milik negara atau jawatan yang
mempekerjakan lebih dari seorang buruh. ^asar yang di-

\

pakai adalah "rique professional", yaitu suatu asas 
bahwa risiko di tempat kecelakaan jialam menjalankan 
pekerjaan adalah tanggun^awab perusahaan.
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2. UU No. 12 tahun 1948 (ITU Kerja) : realisasi dari pasal 
2? ayat 2 UUD45 di roana setiap warganegara berhak men- 
dapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Yang di- 
atur adalah masalah pekerjaan anak-anak muda, orang- 
orang wanita, waktu kerja dan iatirahat, tempat kerja 
dan perumahan buruh, dan jaminan sosial lainnya,

3. UU No.23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan yang 
berisi pengawasan terhadap berlakunya undang-undang 
dan peraturan perburuhan, di aaraping mengumpulkan ba- 
han keterangan tentang hubungan kerja dan kea&aan per
buruhan dalam arti yang luas guna penyempurnaan un- 
dang-undang dan peraturan perburuhan,

4. UU JTo*23 tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan per
usahaan, di mana setiap perusahaan wajib melaporkan 
keterangan yang diperlukan pemerintah guna mengetahui 
adanya dan jurnlah perusahaan di seluruh Indonesia.

5« UU Ho.21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan. Di~ 
lihat dari sudut perlindungan kaum buruh, undang-un- 
dang ini merupakan penyempurnaan dan kelanjutan pera
turan perundang-undangan di bidang perburuhan yang di- 
buat sebelumnya, raisal UU Kecelakaan 1947-

6. UU Ko.18 tahun 1956 tentang persetujuan konpensi orga- 
niaasi perburuhan internaaional mengenai berlakunya 
dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk 
berunding bersama.

7. UU No.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
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Perburuhan.
8, UU No.80 tahun 1957 tentang persetujuan organisasi 

perburuhan internasional Wo.100 mengenai pengupahan 
bagi buruh laki-laki dan buruh wanita dalam peiCerjaan 
yang saraa.

9. UU No.5 tahun 1957 tentang penempatan tenaga asing.
10. UU No. 8 tahun 1961 tentang wa^ib kerja sarjana.
11. UU No.12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja 

di perusahaan swasta.
12. UU Ho.l tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
13m UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokbk mengenai

Tenaga Kerja.
14* UU Ifo.l tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
15* Peraturan-peraturan lain mengenai perburuhan dan te

naga kerja di Indonesia.
Dengan dikeluarkannya bermacam-macam peraturan 

perundang-undangan tersebut, baik di lapangan perkebunan, 
tambang, industri, maupun di lapangan organisasi dan ja- 
minan sosial, kedudukan buruh semakin nyata dikembangkan, 
walaupun nilai perkembangannya sulit untuk diperhitungkan 
sehubungan dengan keada m sosial ekonomi, sosial budaya, 
dan -sosial politik negara Indonesia. Secara kronologis 
dari jaman perbudakan, perhambaan, perkulian, yang akhir- 
nya menjadi buruh bahkan ada istilah etis dengan sebutan 
karyawan, menunjukkan bahwa martabat dan posisi buruh da
lam masyarakat ada perkembangan yang positif. Dalam ba-
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gian akhir dari bukunya "Politik Sosial Modern" Prof.Soe-
hardi manyatakan :

.... sekarang ini tampak bahwa golongan buruh itu 
telah memiliki hak-hak maupun wewenang yang luma- 
yan di lapangan sosial ekonomi. Di dalam keselu- 
ruhan perudang-undangan yang telah dapat kita se- 
butkan dalam berbagai bab dalag karangan ini ter- 
dapat hak-hak serta wenang*...
Namun apabila dilihat imbangan atau balans antara 

prestasi ker<ja buruh dengan jasa-jasa yang telah disum- 
bangkannya masih dapat dikatakan bahwa nasib buruh belum- 
lah aebaik seperti yang mereka harapkan. Jasa buruh be- 
nar-benar konkrit. Hampir setiap benda haail teknologi 
maupun bidang-bidang lain yang umumnya dapat dinikmati 
oleh setiap orang adalah hasil karya buruh. fanpa aktivi- 
tas buruh tak akan ada produksi, bagaimana pun bentuknya. 
Dengan dasar .inilah, di samping usaha perbaikan nasib bu
ruh dengan faktor-faktor sosial ekonomi, juga diperlukan 
faktor sosial etis agar buruh sangat bergairah dalam usa
ha menunaikan prestasi kerja dengan sebaik-baiknya.\

Mudah-mudahan dengan berpedoman pada kenyataan-ke-
Qnyataan tersebut direktiva penertiban' seperti yang di~ 

makeudkan Prof.RA.&oehardi, usaha-usaha perbaikan nasib 
buruh segera terlaksana dengan lancar seouai dengan peng- 
harapan mereka selaku manusia pribadi yang dalam kehidup- 
an sosial mereka mempunyai hakikat kemanusiaan yaitu : 
cipta, rasa, karsa*
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pRA.Soehardii "Politik Sosial Modern"« Yogyakarta, 
1979* halaraan 37

J.H.M.van der Ven, "Penp;antar Hukum Ker.ja", Yo
gyakarta, 1964-, halaman 4-
.... sementara orang, seperti S. van Houten berpendapat 
bahwa campurtangan penguasa raerupakan syarat untuk makin 
baik berlakunya hukum-hukum ekonomi yang berlandaskan pa
da persaingan bebas. Sementara orang lagi, misalnya dari 
aliran Kristen, menggunakan asas-asas etis sebagai pang- 
kal ataupun kepentingan negara sebagai titik tolak seper
ti Quack.

Seraua sependapat, bahwa semua negara dapat dan ha
rus melakukan campurtangan dalam hubungan-hubungan sosial 
tertentu tanpa mengacaukan kehidupan ekonomis. Maka de
ngan hati-hati dan dalara jumlah yang sedikit diraulailah 
pada tahun-tahun tersebut dengan pembentukan perundang- 
undangan social yang mengatur pemeliharaan kepentingan- 
kepentingan tertentu langsung oleh* negara, jadi bersifat 
sebagai hukum publik....

^Undang-undang No.l tahun 1951 pasal 1 ayat 2 
.... Dalara arti kata majikan termasuk kepala, pemimpin, 
atau penguaaa perusahaan, atau bagian perusahaan.

^Undang-undang No.22 tahun 1957 pasal 1 ayat 1 bu- 
tir a, W  1957/42 0?LN 1227

^Undang-undang No.23 tahun 1957 pasal 1 butir a 
m 1957A5 TLN 1320

n'Undang-undang No.22 tahun 1957 pasal 1 ayat 1 bu
tir b, LN 1957/^2 TLN 1227

oIU*8oehardi, op.cit., halaman 85

^Istilah RA.Soehardi, op.cit., halaman 4-5
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B&NTUK DAN SIFAT HUBUUGAN KiSRJA ANTARA BURUH DSNGAN MA- 

JIKAN

BAB III

l^roblem sosial adalah masalah yang sangat rumit, 
dan aulit diatasi tanpa pengorbanan yang berarti; apa- 
lagi Indonesia yang r&tusan tahun tercengkeram dalam pe- 
nindasan penjajah dengan kehidupan sosial ekonomi yang 
rusak sama sekali. Corak kehidupan sosial di masyarakat 
sudah demikian parah dan kompleks, sehingga usaha-usaha 
pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut belum menja- 
min sepenuhnya kehidupan sosial ekonomis yang stabil.

Dengan meluasnya problem sosial yang di negeri- 
negeri barat disebufcnya sebagai Hsocial-question"^per- 
kembangan perburuhan di Indonesia justru tampak semakin 
maju dan jauh lebih baik daripada waktu sebelumnya^ber- 
utama setelah adanya campurtangan pemerintah dalam usaha 
mengatasi kepincangan-kepincangan sosial yang terjadi di 
masyarakat, khususnya di bidang perekonomian rakyat. Na- 
mun hasil yang konkrit belumlah merata. Kedudukan seba- 
gian besar golongan ekonomis lemah masih tetap ada di 
bav/ah, bahkan jauh di bawah ukuran atau standar minimal 
kehidupan sosial golongan ekonomis kuat atau pengusaha- 
pen^usaha pemilik modal.

'L’indak sosial yang dilakukan oleh pemarintah yang 
dapat membawa akibat dipenuhinya direktiva penertiban

19
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dalam bidang hukum,baru mewujudkan setapak kemajuan dan 
belum memungkinkan suatu penyelesaian yang sesuai dengan 
cita-clta masyarakat adil dan makmur.

Hubungan antara buruh dengan majikan masih terba- 
tas pada hubungan sosial ekonomis. Di masa kejayaan li- 
beralisme'*'1 inereka bebas melakukan hubungan kerja walau 
bagaimanapun bentuknya; kini hubungan mereka dibatasi 
perundang-undangan sebagai direktiva penertiban, dengan 
tujuan agar golongan ekonomis lemah mendapat tempat yang 
lebih layak daripada sebelumnya, dan golongan ekonomis 
kuat pun mendapat imbalan jasa yang sesuai dengan apa 
yang dituangkan ke dalam aturan perundang-undangan.

Walaupun demikian yang menjadi tujuan pembuat un- 
dang-undang, yaitu memberikan bentuk hubungan kerja ter
tentu dalam suatu wadah hukum yang berlandaskan kebebasan 
perdata, masih terasa betapa jauhnya perbedaan kedudukan 
antara buruh dengan majikan, sehingga hubungan mereka pun 
tidak akan menunjukkan hubungan yang sesuai, serasi, se- 
imbang menurut batas-batas kewajaran dalam bidang mereka.

III.l Menurut perundang-undangan
Di antara penertiban hukum yang dilakukan sebagai 

tindak sosial di Indonesia adalah penertiban hubungan an- 
tar warga yang satu dengan yang lain, khususnya penertib
an kerja manusia, sehingga undang-undang sosial yang ke- 
mudian timbul dan menjadi penting adalah undang-undang
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leer j a yang aturau nelaksanaannya dituangkan kedalaa 1cm-
10b-ifa hui:um 3 . : (Burgorlijke .etboek) 4’#

Jadi usaha pengaturun hubungan kerja antara v/ar̂ a 
yann situ dengan yang lain dimaoukkan kedalara Burgerlijke 
..otboek yanc ):ini dinamakan i-.itab Undang-undang. Hukum 
Perduta yang selanjutnya diatur pada Buku III Titel VIIA 
pasal 1601 sampai dengan pasal 1603.

Dengan demikian Burgerlijko V/etbook merupakan wn- 
dah yang dibuat dan diperuntukkan bagi penyaluran kepen- 
ting^n buruh dan raajilcan atau pengusaha yang melakukan 
hubungan kerja.

Peraturan hukum kerja dalam hukum perdata memang 
merupalcan fonomena yang begitu penting, sehingga dengan

1*berlakunya Burgerlijke Wetboek tersebut maka J.Valkhoff 
memberikan kualifikasi terhadap Burgerlijke Wetboek, bah
wa Burgerlijke '/etboek tersebut kini semakin merupakan 
suaty. Code dari buruh; sehingga sebagai Code buruh Bur- 
gerlijke Wetboek merupakan dasar perundang-undangan yang
mengatur masalah hubungan kerja antara buruh dengan ma-

14jikan yang terutama •
Prinsip pokok pada hubungan kerja antara buruh de

ngan majikan menurut Jiurgerlijke .etboek adalah perj nji- 
an, haik secara t'jrtulis naupun perjanjian yang dida« >r- 
k-m pada kebin^an. .-.ta3 dajar perj^njian teroebut, b ik 
buruh maupun raajikan terikat aatu r>am lain, dan meruka 
rmsing-masing mempunyai hale dan kewajiban yang haruo di-
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laksanakan dengan konsekuen. Kedudukan perdata mereka da
lam undang-undang adalah sama dan sederajad.

Namun di dalam Burgerlijke Wetboek masih dijumpai 
peratutan-peraturan yaiig dirasakan masih kurang seimb&ng 
antara mereka yang melakukan kontrak perjanjian kerja. 
Selain itu di luar Burgerlijke Wetboek banyak peraturan 
perundang-undangan yang hampir semuanya ditujukan kepada 
usaha perbaikan kesejahteraan buruh, walaupun tidak raenu- 
tup kemungkinan bagi keraajuan usaha-usaha yang dilakukan 
oleh para pengusaha sebagai majikan.

Secara tegas keseluruhan perundang-undangan raenge- 
nai perburuhan mempunyai frangsi mengatur,hubungan keper- 
dataan antara buruh dengan majikan atau pengusaha agar 
hubungan kerja mereka tetap stabil, mengingat bahwa keti- 
dak stabilan hubungan perburuhan ..dapat langsung mwmpenga- 
ruhi proses jalannya pembangunan yang sedang berjalan.

Sebagai landasan dari peraturan perundang-undangan 
maka pasal 27 ayat 2 UUD 4-5 yang berbunyi : "Tiap-tiap 
warganegara berhak ata3 pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan" adalah merupakan dasar dari "so- 
cial-securitynl^aehingga undang-undang mengenai hubungan 
kerja tidak dapat: lepas dari asas yang dikandung dalam 
pasal tersebut.

Ill.2 Kenyataan-kenyataan di dalam praktek
Pasal 1601 Burgerlijke Wetboek berbunyi : "Perjan-
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jian di inana fihak yang satu, buruh, mengikatkan diri un
tuk bekerja pada fihak yang lain, majikan, selama waktu 
tertentu dengan menerima upah"

Kalau diamati benar-benar bunyi pasal tersebut 
nyata sekali kepincangan-kepincangannya, di mana buruhlah 
yang aktif mengikatkan diri dan seakan-akan buruh yang 
membutuhkan kepentingan ekonomis serta buruh pula yang 
berupaya agar tercapai suatu per^anjian kerja. Sedangkan 
pextnemya (majikan) hanya merupakan fihak yang pasif, 
seakan-akan tidak membutuhkan atau tidak mempunyai kepen
tingan apa-apa dalam pembentukan perjanjian kerja ini. 
Kata "mengikatkan diri" dari buruh pada formulas! paaal 
tersebut mengandung makna sefihak. Jiwa feodalisme sangat 
tampak dengan nyata sehingga apa yang dikehendaki oleh 
sang majikan harus diturut dan dikerjakan oleh buruh yang 
bekerja karena terpaksa akibat desakan kebutuhan hidup 
aedang pada diri mereka tidak mempunyai apa-apa selain 
tenaga.

Mengapa tidak sebaliknya saja majikan mengikatkan 
diri kepada buruh, toh kedudukan dalam hukum perdata ada
lah sama dan sederajad dalam penentuan dan pembentukan 
perjanjian.

Hubungan kerja semacam inilah yang dalam praktek 
selalu terjadi, bahwa buruh terpaksa mengikuti peraturan- 
peraturan atau syarat-syarat kerja yang ditentukan oleh 
majikan, yang oleh Professor R.A.Soehardi disebutnya so-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN BURUH DAN MAJIKAN DALAM 
HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA

SOERJADI



24

bagai hubungan kerja antara tuan dengan budak.
Lebih meresahkan lagi penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi pada kontrak-kontrak kerja yang diadakan o- 
leh peruaahaan asing (joint venture) naaional, yang seca
ra yuridls formal telah dibenarkan oleh perundang-undang
an yang berlaku, khuausnya pasal-paaal 1601 sampai dengan 
1605 Kitab Ondang-undang Hukum Perdata. walaupun sifat 
dan kenyataan operasinya permanen,tetapi perusahaan ter
sebut menggunakan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata untuk mengadakan kontrak secara individual dengan 
buruh-buruhnya yang lamanya antara tiga sampai enam bulan 
sampai dengan satu tahun. Akibatnya buruh yang masa kerja- 
nya sudah lebih dari lima tahun belum juga diangkat seba
gai buruh tetap, dan setiap enam bulan buruh tersebut ha
rus memperbaharui kontrak kerjanya. Lebih tragis lagi ia
lah buruh yang sudah mempunyai masa ker^a lima tahun de
ngan jalan menandatangani kontrak kerja tiap enam bulan 
atau satu tahun tersebut, begitu dipilih menjadi ketua 
serikat buruh, kontrak kerjanya tidak diperbaharui lagi 
dengan alasan kontrak kerja buruh telah habis.

Kepastian kerja atau "job security" sudah tidak 
terjamin lagi, hingga sang buruh tersebut dalam hatinya 
telah berteriak : "Saya dipecat dengan sewenang-wenang 
tanpa pesangon dan lain-lain karena berani dipilih men- 
jadi Ketua Serikat Buruh"1̂ .

Pada kasus lain, hubungan kerja hanya dilakukan
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sesuai dengan pedoman pada perjanjian kerja. Buruh beker- 
ja berdasarlcan bunyi perjanjian kerja yang mereka adakan 
dengan majikan. ^amun karena kurangnya kesadaran kerja di 
samping faktor sosial ekonomi yang mendesaknya, banyak 
sekali ketontuan perjanjian yang dilanggarnya tanpa mem- 
perhitungkan konsekuensi-konsekuensi' yang timbul akibat 
tindakan-tindakan tersebut*

Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indo
nesia* £aktor-fakfcor yang rmmgikuti keadaan sosial poli- 
tik negara pun dapat mempengaruhi prestasi kerja buruh, 
misaliiya penyelewengan-penyelewengan dalam berbagai bi
dang yang oanyak dilakukan oleh buruh, baik secara sadar 
maupun tidak* Tidak jarang pula ketidak puasan yang dia- 
kibatkan oleh keadaan perekonomian negara (misalnya me- 
ningkatnya harga ^ebutuhan sehari-hari, sedang upah te
tap, dan sebagainya) dapat pula membangkitkan usaha-usa- 
ha penyelewengan buruh, baik penyelewengan yang diawali 
dengan resolusi yang tertib, usul-usul kenaikan upah, 
aksi protes, maupun aksi-aksi mogok dan sebagainya*

Di lain fihak, majikan atau pengusaha yang pada u- 
mumnya hanya mengejar keuntungan lahir atau kebendaan, 
kurang memperhatikan kepentingan soaial buruhnya dengan 
seksama* Dengan berpedoman pada prinsip ekonomi, yaitu u- 
saha mencari keuntungan 3ebesar-besarnya dengan pengor- 
banan sekecil-kecilnya, majikan benar-benar menekan bu- 
ruh-buruhnya, walaupun dalih yang dipergunakan adalah
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produksi untuk masyarakat*
ICalau ditinjau sepintas lalu hal tersebut memang 

cukup beralasan* Produksi ditingkatkan guna memenuhi ke- 
butuhan masyarakat* Namun usaha peningkatan produksi ba
nyak dilakukan dengan usaha penekanan kepada buruh, baik 
penekanan terhadap disiplin kerja yang keras, upah yang 
murah, raaupun terhadap hal yang lain, sehingga auatu sa- 
at dapat menirnbulkan perselisihan-perselisihan*

Contoh lain lagi yang aktual adalah pemof;ofcan pa
ra pilot P.N.Garuda pada akhir bulan ^anuari 1980^ yang 
mula-mula hanya berkisar pada masalah penuntutan peru
bahan struktur gaji para karyawan, khususnya gaji tenaga 
teknisi pesawat dan penerbang, yang dijawab dengan peme- 
catan sehingga berlanjut dengan timbulnya pemogokan. Un
tuk beberapa saat terhentilah kegiatan perhubungan lalu- 
lintas udara yang cukup meresahkan masyarakat dan'raeru- 
gikan perusahaan* Penyelesaian secara musyawarah untuk 
mufakat rupa*-rupanya belum dapat mengatasi masalah ini, 
sehingga pemerintah pun berusaha mendamaikan dengan ke- 
tentuan-ketentuan hukum yang bersanksi pidana*

Kiranya faktor-faktor tersebutlah yang menyebab- 
kan timbulnya kerenggangan hubungan antara buruh dengan 
majikan, sehingga hubungan kerja mereka kembali ke arah 
bentuk hubungan kerja antara tuan dengan budak seperti 
keadaan perburuhan di ma3a lampau.

Selain itu kasus-kasus lain yang banyak sekali
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torj*idi dapat merupakan halangan bagi terlakcnnanya hu- 
kun kerja yang benar-benar diinginkan oloh bangsa Indo
nesia sesuai dengan tujuan periertibannya.

tiebenarnya antara buruh dan majikan terdapat ke~ 
aaraaan dalam hal tujuan pribadi, yaitu usaha memonuhi 

kebutuhan hidup untuk diri sondiri atau keluarga raere- 
ka. Masalah yang dihadapi mereka pun sama, yaitu masa- 

lah sosial ekonomi. Uamun kalau melihat kasus-kasus
«

yang terjadi tersebut tampaK sekali bahwa pcnilaian me- 
reka terhadap raakna kerja sangatlah kurang. Pengalidian 
memerlukan sikap pribadi yang penuh etika sedangkan oti- 
ka bplum terpikirkan, kecuali kepentingan sosial ekonomi 
saja* Hubungan kerja akan lebih baik dan meiauaskan apa- 

' bila maaalah sosial etis yang didasarkan pada faleafah 
lancasila dijalankan dengan nyata dan sungguh-sungguh

*
dalam hubungan kerja tersebut.

kiranya uenjadi jelaslah anggapan-anggapan bahwa 
karena kurangnya kepercayaan kepada diri sendiri dapat 
monifibulkun kur^ngnya por^saan men^abdi kepada aktivita 
kerja, p.idahal Ddi.m aktivita kerj s. ter-iobuu
mtu-ui* i‘ an ;• n v  D'li -n. viop^d:. 'nh m , nu;;vu r u ,  i n i k  , 
kaln*u-;>i, d \n tiiri oeudiri.

ikm:;an .cmikiun f-i.ctor I'Cmc bdian surup..fc.an -u.-tu 

bcntUK persyuM tan  j ang Irjru.'* diwujuditan dalam hub ir  

k e r ja , walaupun fa k to r  s o s ia l ekonomi juga tidalc bololi 

d itin g g a lkan .
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^R.A.Uoehardi, "Politik Sosial Modern", Togyakar- 
ta, 1979, halaman 11

11F.J.H.M.van der Ven, "Pengantar Hukum Xorja”, 
1064-, halanan '? dsb.

.... .isas n-.-iiren;i kebebssun individu dan v/en me otononi 
individu dalara mon̂ adalran perjanjian ....

12K.A. ioohurdi, op.cit. halaman 30
13■'V.J.II.f-i.van dor Ven, op.cit. halaman 6
1/lItnan ooepomo, n3̂ engantar, Hukum Perburuhan1’, Ja

karta, 19B0, halaman 59
• ••• Di bidang hubungan kerja ini sebetulnya belum ad<\ 
lcesatuan hukura- Karena itu telah disepakati untuk menggu- 
nakan ba^i mereka yang belum dikuasai olehnya Kitab Un- 
dang-undang Hukum Perdata Buku III Bab VII A dan ketentu- 
an-ketenfcuan lainnya dalam kitab itu yang ada hubunpannya 
atau eanglcut puutnya dengan soal perburuhan, ceba^ni pe~ 
doman ....

ISK.A.Soehardi, op.ext. halaman 57 ‘
.... penyelenggaraan intecrasi realitas buruh pada wa^tu- 
waktu di luar proses produksi ....

^R.Soebekti & K.nijitrosudibio, "HUES”, Jakarta,
1961

■^li.A.Soehardi, op.cit. halaman 39
1RAgus Sudono, "G-erakan Buruh Indonesia dan Kebi- 

.jaksanaannya", Jakarta, 1978, HaTaman 1X6

^Majalah "Tempo"̂  ^akarta, 9 Februari I960, ha
laman 47 dst4
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MASALAH HUBUUGAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN MAJIKAN
BAB IV

IV.l Paktor kegiatan sosial ekonomi
Pada umumnya buruh maupun majikan melakukan ikatan y 

hubungan kerja hanya karena terdorong kepentingan sosial 
ekonomi dalam arti bekerjasama dengan tujuan yang sesuai 
dengan latar belakang sosial ekonomis, yaitu usaha mencu- 
kupi kebutuhan hidup di satu fihak, dan usaha memungut 
keuntungan kebendaan di lain fihak*

Penilaian kerja terbatas pada nilai-nilai segi ke
bendaan saja. Usaha mereka tidak sampai pada pemikiran 
mengenai hubungan kemanusiaan, yakni pribadi yang melaku
kan kerja ekonomi yang pada umumnya mereka pisahkan dari 
benda hasil pekerjaannya..Prestasi dihadapkan kepada kon- 
tra prestasi kebendaan dan sama sekali tidak ada pertim- 
bangan untuk memasukkan nilai etika kedalamnya.

Dengan demikian tenaga buruh tidak lebih dari ba- 
rang yang dapat ditawarkan di pasaran kerja, sehingga hu
bungan buruh dengan majikan atau pengusaha hanya merupa
kan hubungan lahir atau hubungan kebendaan,

Keadaan tersebut merupakan warisan dari jaraan ko- 
lonial (jaman liberalisme) di mana buruh dan majikan atau 
pengusaha mempunyai kebebasan menentukan kebutuhan dan 
kepentingan dalam lapangan ekonomi.

Di fihak lain, pemerintah tidak berwenang mencam-

29
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puri urusan keperdataan mereka* Akibatnya hubungan yang 
timbul adalah hubungan kerja dengan bentuk hubungan so
sial ekonomis seperti tersebut di atas- Apabila tujuan 
kfcrja hanya usaha pencapaian nilai ekonomis melulu, tuju- 
.an subyektif atas motif bekerja dapat tnenyimpang dari tu- 
juan kerja. Mungkin orang bekerja karena terpaksa dan ti
dak untuk memenuhi rangsang batin hendak menciptakan se- 
suatu*

Kerenggangan hubungan antara buruh dengan majikan 
atau pengusaha yang disebabkan oleh keadaan-keadaan ter- 
sebutlah kiranya yang perlu mendapatkan perbaikan dan pe- * 
nyempurnaan, terutama usaha memasukkan nilai-nilai etika 
kedalam setiap dasar perhubungan kerja yang mereka adakan^ 
sehingga dimungkinkan tercapainya hubungan perburuhan 
yang serasi, seimbang, dan adil.

IV.2 Nilai-nilai etika
Hakikat kerja merupakan suatu aktivita manusia 

pribadi* Artinya penunaian kerja manusia tidak dapat di- 
lepaekan dari unsur batin manusia. Namun penghargaan ter- 
hadap nilai kerja terdapat beberapa anggapan serta peni- 
laian*

Dalam risalah "Kerja Tantangan Djaman Modern" ter- 
bitan Sekretariat KM/GIjC, Jakarta, 1968, halaman 5 dan 6 

disebutkan bahwa anggapan orang tentang kerja adalah ber- 
lainan. Dengan uraian terperinci dijelaskan bahwa :
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- Filouf Yunani menganggap bahwa kerja penciptaan dila- 
kukan oleh Dewa yang rendah, yaitu Demiurgos atau De- 
wa Pekerja.

- Cicero, seorang negarawan Romawi terkemuka mengatakan 
bahwa tukang-tukang itu mengerjakan sesuatu yang hina 
dan bengkel-bengkel adalah suatu pelirabahan belaka.

- Hinduisms kurang menghargai kerja raanusia. Hidup itu 
sesungguhnya adalah berdoa, bersamadi atau menyingkir- 
kan diri dari dunia ramai. Pekerjaan kasar hanya boleh 
dilakukon oleh golongan kasta yang rendah.

- Liberalisms memperkosa makna kerja. Fungs! kerja ada
lah untuk melipatgandakan harta duniawi* Pekerjaan dan 
orangnya dihargai sejauh menghasilkan uang. Tenaga 
kerja dianggap barang tawaran yang harganya ditentukan 
oleh pasaran kerja.

- Kaum komunis, secara teoritis mendewa-dewakan kerja. 
Tetapi dalam prakteknya, faham ini menginjak-injak 
martabat orang bekerja. Demi kepentingan partai atau 
golongan tertentu dalam masyarakat, buruh dipaksa be- 
kerja dengan gaji minimal dan harus bekerja menurut 
pola atau norma-norraa kerja yang terlalu keras.

Apabila kita menyelami pandangan serta anggapan- 
anggapan tentang kerja itu, dapatlah ditarik kecimpulan 
bahwa semua pendapat dan anggapan teraehut mengandung 
kosalahan yang sama, yaitu tidak niengeAal apakah makna 
kerja bagi manusia. J)i satu fihak menolak kerja, di lain
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fihak menghormati kerja hanya semata-raata guna mempero- 
leh keuntungan kebendaan melulu*

20Dalam hal ini Van der Ven mengatakan bahwa norma s 
produktivitas ekonomis bukan norma tertinggi dalam tertib 
hidup dan kehidupan kemasyarakatan. Di mana hukum menyen- 
tuh produksi kerja, muncullah syarat-syarat etis yang me- 
nyebabian penyesuaian keraanfaatan atas pertimbangan murni 
ekonomis pada tujuan kodLrati manusia untuk penyempurnaan 
hidup.

Karena itu haruslah disadari bahwa tujuan hukum 
kerja bukanlah tujuan kebendaan saja. Dalam arti tertentu 
memang tujuan itu bertalian dengan hasil nilai ekonomis, 
namun hal itu bukan hanya tertuju untuk memberi penghi- 
dupan wadag atau jasmani manusia saja, melainkan juga un
tuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan kepribadian manusia 
untuki berkembang sesuai dengan martabatnya.
"Kerja itu bernilai etis di samping bernilai ekonomis",

21demikian kuliah Prof.RA*Soehardi "karena di dalam kerja 
ekonomis tersimpul suatu penunaian hidup yang terlepas
dari hasil serta penggunaan hasil itu".

•22Rupanya kaum Kristen berpendapat bahwa kerja ada
lah perintah Ilahi. Bekerja berarti melaksanakan perintah 
tfuhan sebagai usaha mengembangkan peradaban masyarakat, 
dan aekaligus mendewasakan kepribadian manusia. Barulah 
setelah itu kerja dihargai menurut keuntungan ekonomi, 
yaitu menurut nilai yang sesuai dengan apa yang dihasil-
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kan oleh. kerja itu. Dengan demikian kerja bukan barang 
yang dapat dinilai dan ditawarkan di pasaran menurut 
prinsip untung rugi. Kerja adalah pengabdian dan merupa- 
kan kewajiban bagi manusia dalara penyelenggaraan kehi- 
dupan bermasyarakat.

Kitab Al1Qur'an pun menyebutkan makna kerja seba
gai pengabdian. Dalam Firmannya Tuhan bersabda : ttHai 
manusia engkau mesti bekerja keras dengan sesungguhnya 
kepadaKu, kemudian engkau akan menemuinya11̂ . Perintah 
Tuhan wajib dilaksanakan oleh manusia. Tuhan menyerahkan 
kotnajuan dunia ke dalam tangan manusia dengan aktivita 
yang halal dan dengan penuh pengabdian, bail: pengabdian 
kepada manusia pribadi, kepada manusia umumnya, maupun 
kepada Tuhan. Jadi haruslah ada hubungan erat antar pri
badi dengan kerja, karena aktivita kerja selalu terhu- 
bung dengan pribadi manusia. Karena itu nilai aktivita 
tidak lepas dari subyek yang menunaikan aktivita itu.

Fekerjaan manusiawi adalah aktivitas rokhani dan 
jaamani guna mengejar suatu tujuan yang diinginkan. Untuk

OILmenegaskan hal ini Prof.KA.Soehardi mengatakan bahwa 
tertib etis merupakan alat bagi manusia pribadi dan ber- 
fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu 
kebahagiaan. Dengan dasar torsebut nilai etis merupakan 
persyaratan hakiki yang harus ada dalam hubungan kerja 
manusia.
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IV.3 Usaha mengembanKkan masalah kegiatan sosial ekonomi
dan, nllai etika bagi buruh dan ma.iikan

Tujuan pokok direktiva penertiban masalah sosial 
yang utaina ialah penertiban dalam bidang hukum atas ka- 
sus-kasus sosial yang banyak terjadi dalam lingkungan 
kehidupan masyarakat yang makin meluas, khususnya dalam 
alam kehidupan perekonomian rakyat Indonesia.

Adapun usaha-usaha ini tidak terbatas pada ueaha 
perbaikan ekonomi saja, namun juga masalah penunaian 
kerja dengan usaha yang intensify termasuk ketekunan ke 
kerja, disiplin kerja, kejujuran, pengabdian, dan seba
gainya.

Ilal ini perlu sekali dikemukakan karena di kalang- 
an masyarakat kita masih terdapat anggapan atau pendapat 
bahwa hukum kerja merupakan hukum yang khusus untuk go
longan kelas miskin saja; artinya tujuan penertibannya 
hanya ditujukan kepada masalah aosial ekonomi yang pada 
utnumnya melanda kaum miskin. Pendapat demikian ini ada
lah aalah. Di samping mengejar kebutuhan sosial ekonomi, 
kelas miskin juga menunailcan dharma bhakti mereka untuk 
kepentingan masyarakat luas. Di sini pun terlihat adanya 
penunaian kerja yang tidak lepas dari etika prioadi ma- 
nusia, Dengan kata lain unsur etika pun ikut bersamaan 
tampil dalam hubungan kerja kaum miskin tersebut, dan 
kelas miskin tidaklah hanya melulu bekerja mencari upah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN BURUH DAN MAJIKAN DALAM 
HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA

SOERJADI



35

sebagai imbalan hasil jerih payah mereka*
Memang benar bahwa upah dalam arti luas adalah tu- 

juan ekonomis atau tujuan obyektif • Namun tujuan obyek
tif haruslah sesuai dengan tujuan subyektif. Untuk hal 
tersebut kiranya perlu dikemukakan bahwa tanpa adanya ke- 
sesuaian atau keserasian atas tujuan obyektif dengan tu
juan subyektif, hukum kerja akan menjadi kehilangan arti, 
di mana fungsi sosial ekonomis kembali lagi menjadi masa
lah yang tak kunjung selesai. Dengan penyesuaian tersebut 
akan dicapai suatu hasil yang konkrit dan bermanfaat bagi 
masyarakat secara keseluruhan.

Perlu disadari pula bahwa tujuan ekonomi bukanlah 
tujuan akhir, melainkan masih merupakan alat lagi untuk 
mencapai tujuan hidup manusia yang lebih tinggi. Bahwa 
nilai hukum batin itu terletak dan dirupakan dengan wujud 
hubungan tujuan antara manusia pribadi dengan karyanya, 
maka tujuan ke arah etika moral yang baik memang perlu 
dikembangkan dan divmjudkan dengan pelaksanaan yang kon
krit.

Jadi buruh tidak hanya bekerja untuk kepentingan 
sosial ekonomi saja. Dalam hal ini perjanjian kerja ti- 
daklah dipandang sebagai kontrak kerja atau tukar benda 
kekayaan, namun unsur kemanusiaannyalah yang perlu di- 
perhatikan mereka, karena di samping raemaoukkan nilai 
kebendaan, buruh pun memasukkan nilai kepribadian mereka 
kedalam kontrak kerja. Karena itu hak pribadi buruh ha-
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rua dihormati dan direalisasi oleh fihak majikan a$au 
pengusaha.

Untuk mewujudkan usaha perbaikan-perbaikan terse
but, undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerin
tah maupun organisasi internasional pun menyebut hal-hal 
yang menuju ke arah tercapainya hubungan kerja yang ber
nilai etis; misalnya Undang-undang Kerja melarang pema-

26kaian tenaga kerja anak-anak . Larangan ini bertujuan 
melindungi kepentingan anak-anak yang masa depannya ma- 
sih jauh, yang masih perlu pembinaan moral spiritual 
yang semaksitnal mungkin demi terciptanya manusia Indone
sia yang tahu akan tanggungjawab sebagai warganegara ma
upun warga dunia. Selain itu juga penyempurnaan peratur
an kerja bagi buruh wanita,termasuk usaha perbaikan hu
kum kerja yang penting.

Dengan usaha-usaha tersebutt faktor sosial etis 
sudah mulai diwujudkan melalui kebijaksanaan pemerintah

onsesuai dengan tujuannya. Bahkan ILO'f mencetuskan suatu 
maklumat penting bahwa kerja bukan barang dagangan mur- 
ni. "Labor is not commodity".

Di samping itu dengan dipakainya pasal 2? ayat 2 
Undang-undang ^asar 45 sebagai konsiderans Undang-undang 
No.12 tahun 1948 serta pencantumannya pada pasal 3 Un
dang-undang No.14 tahun 1969 menunjukkan pula bahwa un- 
sur keraanusiaan selalu ditampilkan sebagai usaha perba
ikan demi.perkembangan hukum kerja di Indonesia, sehing-
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ga dapat terwujud hubungan kerja yang seimbang di antara 
semua fihak yang mengadakan hubungan kerja tersebut.

Buruh tidak lagi bekerja dengan tujuan kebendaan, 
dan majikan atau pengusaha tidak lagi dapat berbuat se- 
wen&ng-wenang terhadap buruh, Mereka diharapkan menjadi 
partner atau pasangan ideal yang raasing-masing mempuapai 
tanggungjawab terhadap apa yang dihadapi secara bersama, 
terutama pada saat berlangaungnya proses produksi.

Buruh bekerja dengan. perasaan tenang dan penuh * 
kedamaian lahir batin ("individual peace'1), sehingga be- 
nar-benar merangsang terpenuhinya produksi yang berlipat 
ganda. Majikan pun demikian juga, perasaarmya akan puas 
apabila peningkatan produksi berjalan tanpa hambatan, 
sehingga pemunuhan terhadap kebutuhan masyarakat pun me
rupakan suatu kebanggan batin tersendiri yang iak temi- 
laikan harganya dengan nilai kebendaan.

Gejalan dengan itu pemerintah pun berusaha mengem- 
bangkan penyempurnaan kegiatan lembaga-lembaga yang ber- 
fungsi eebagai organ tripartite, baik kegiatan lembaga
serikat-serikat buruh yang bernaung di bawah Federasi\
Buruh S^luruh Indonesia maupun kegiatan perusahaan-peru- 
sahaan dengan kegiatan-kegiatan produktif yang berciri- 
kan kepribadian Indonesia.

Dengan demikian kegiatan Perjanjian Perburuhan, 
Perjanjian Kerja Bersama, dan sebagainya harus berpedo- 
man pada asa-s yang dilcandung dalam falsafah Pancasila.
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POT?. J.H.M.van der Ven, "Pengantar Hukum Ker.ja", 
Yogyakarta, 1964, halaman 9

Pi RA.Iioehardi, Catatan-catatan kuliah
op"Ker.ja tantan^an Pjaman Modem11, Jakarta, 1968, 

halaman 'S

^Ibid. halaman 6

^RA.Soehardi,"Politik Sosial Modern", Yogyakar
ta, 1979# halaman 40

^F.J.HM.van der Ven, op.cit., halaman 8

RA*Soehardi, op.cit., halaman 48

^RA.Soehardi, op.cit., halaman 55
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PSRANAif PEMERINTAH DAI AM UtfAHA PKHYJSMPUEHAAN DAK PENGEM- 
BANGAST HUKUM PBKBUKUUA1J MELALUI DAS AH FALSAB’AII HUBUNGAN 
PSHBUKUHAN PA1ICASILA

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 1? Agustus 194-5 
mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan bagi 
sejarah kehidupan bangsa Indonesia, karena dengan penuh 
kesadaran nasional bangsa Indonesia berhasil mendirikan 
negarp.. Tujuan bernogara adalah sesuai dengan tujuan ma
nusia dalam masyarakat yang secara terorganisir berusaha 
raencapai kemajuan manusia secara keseluruhan, yaitu de
ngan raengolah dan menghumanisir dunia aekitarnya secara 
paralol dan dialektis seirama dengan kemajuan diri pri
badi, atau dengan kata lain berusaha menciptakan keso- 
jahtaraan umum. ;

Kesojahteraan umum tersebut meliputi kesejahtera- 
an raateriil dalam arti terciptanya 3xtuasi ekonomi yang 
baik, yang dapat monunjukkan gejala poaitif bahwa keada
an masyarakat sudah makmur, di samping kesejahteraan mo
ral dan spiritual, di mana warganegara menjadi tahu akan 
tangftungjawab selalcu warga yang baik, jujur, bermoral, 
adil, dan menaruh rasa cinta terhadap oesama.

Dalam kegiatan bernogara, kegiatan sehari-hari 
dari pelaksanaan tata tertib kehidupan dipegang oleh pe
merintah. Program-program yang dibuat dan dilaksanakan

39
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oleh pemerintah selalu berorientasi kepada kepentingan 
rakyat banyak terraasuk kepentingan buruhnya*

Dalam usaha melaksanakan seluruh program yang ter- 
pusat pada pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat 
berbuat sendiri tanpa keikutsertaan rakyat keseluruhan- 
nya. Karena itu rakyat termasuk kaum buruhnya dituntut 
suatu kewajiban dan tanggungjawab untuk raeningkatkan par- 
tisipasinya dengan bekerja keras, turut serta melaksana- 
kan pembangunan negara dan bangsa dalam aegala bidang, 
untuk kesejahteraan umum.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa buruh mempunyai
pQ

kedudukan yang khusus dalam masyarakat yang sedang oem- 
bangun. Karena itu usaha pemerintah dalam pembinaan bu
ruh sangat menentukan tingkat cepat atau lambatnya suatu 
gerak pembangunan, bahkan mengenai sukses atau tidaknya 
pembangunan negara,

Pada suatu .periode yang relatif lama pernah terja- 
di di Indonesia, di mana masyarakat mendapatkan gambaran 
yang salah tentang adanya kelas-kelas yang bertentangan 
dan selalu berhadapan secara konfrontatif, yaitu buruh 
dan buruh tani atau serikat buruh dan organisasi tani di 
satu fihak, dengan majikan atau pengusaha dan pemilik ta- 
nah di lain fihak,

Disadari atau tidak, buruh dan buruh tani atau se
rikat buruh dan organisasi tani pada waktu itu memang di- 
jadikan alat bagi kepentingan ideologi tertentu, sedang-
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kan majikan atau pengusaha dan pemilik tanah digaobarkan 
sebagai sotan-setan desa dan penghiaap darah rakyat* Ka
rena itu usaha untuk merumuskan dengan jelaa akan fungsi 
dan kedudukan buruh dan buruh tani dalam pembangunan,khu
susnya dalam masyarakat yang tata kehidupannya berlandas- 
kan falsafah Pancasila sangatlah penting artinya agar da
pat raenempatkan masing-masing fihak pada kedudukan yang 
sewajarnya dan mengaji permaaalahannya dengan tepat.

Dalam Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila di Ja
karta pada tanggal 7 Desember 1974 ditegaskan bahwa tuju- 
an pemerintah yang paling pokok adalah membahas, menggali 
dan raenanamkan ciri khas hubungan buruh, majikan atau 
pengusaha dan pemerintah sesuai dengan falsafah Pancasi
la. Manifeatasi Pancasila dalam hubungan perburuhan meru
pakan falsafah tripartite yang dapat raenjawab atau meme- 
cahkan masalah-masalah pokok perburuhan. Di samping itu 
Pancasila dapat menjadi pedoman langsung yang kemudian 
dapat diimplementasikan dalam hubungan perburuhan. Hu
bungan Perburuhan Pancasila memberikan kepada buruh dan 
majikan atau pengusaha suatu falsafah untuk dapat mema- 
hami lebih lanjut tentang kedudukan, peranan, dan parti- 
sipaai mereka dalam pembangunan.

Lebih jauh daripada itu dengan terciptanya Hutung- 
an Perburuhan Pancasila maka diharapkan agar hubungan 
perburuhan tersebut dapat merupakan sarana dalara usaha 
mengurangi timbulnya masalah-raasalah yang menjadi penye-
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bab parselisilian dan persengketaan perburuhan, dan juga 
sarana bagi penyelesaian yang cepat dan adil* Dengan de
mikian akan tercapai ketenangan kerja bagi buruh maupun 
majikan atau pengusaha dalam ranglra usaha menyukseskan 
pembangunan.

Secara singkat dalam usaha membangun negara yang 
telah lahir sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 
pemerintah telah mengikutsertakan seluruh rakyat Indone
sia lchususnya segenap buruh dengan segala potensinya de-

2Qngan suatu prmsip atau pokok-pokok pikiran y bahwa pern- 
bangunan akan berhasil dengan gemilang apabila hubungan 
kerja antara buruh dengan majikan atau pengusaha dapat 
berlangsung oesuai dengan dasar falsafah Pancasila. Po- 
kok-pokok pikiran tersebut berbunyi :
1. Hubungan Perburuhan Pancasila merupakan hubungan per
buruhan yang didasarkan atas Ketuhanan yang Mahaesa, Ke- 
manusiaan yang adil. dan boradab, Persatuan Indonesia, 
Korakyat'in yang dipimpin oleh hikmat kebijakoanaan dclp.m 
pertnucyawarit m/p■ irv/akil'in, L.ea&ilan social bagi seluruh 
r^/afc Indonr.Qi.-, di d.̂.1 am au.-itu p̂ ngeri'irm y mf" utuh 
d m  bul̂ t.
?* lubuagan ^arburuhan Pancasila :n«„'upikan û.iLu hubuiry n 
p«rburuh<ui jecara keoeluruhan dijiwai oloh kelim 
sila Pancasila*
3* Hubungan Perburuhan Pancasila didasarkan atas kesera- 
sianf keselarasen dan keseimbangan antara fihak-fihak
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yang tersangkut dalam keseluruhan proses produksi, yaitu 
buruh, majikan atau pengusaha, pemerintah dan masyarakat 
umum*
4. Hubungan Perburuhan Pancasila berpegang pada Hri 
dharma", yaitu sikap saling ikut memiliki (f'rumangsa me- 
lu handuweni"), sikap saling ikut memelihara (Umelu ha- 
ngrungkebiM)» sikap mawas diri ("mulat sarira hangrasa 
wani"), yang mengandung asas partnership dan tanggungja- 
wab bersama.

Selanjutnyaudengan meraantapkan keyakinan pada lan- 
dasan pokok-pokok pikiran tersebut, diharapkan agar buruh 
dan majikan atau pengusaha serta pemerintah dapat menca- 
pai tujuan dengan menyadari perlunya pengertian tiga asas 
kerjasama bahwa :
a# buruh dan majikan atau pengusaha adalah teman seperju- 

angan dalam produksi (“partner in production")#
b. buruh dan majikan atau pengusaha adalah teman seperju- 

angan dalam keuntungan ("partner in profit"),
c. buruh dan majikan atau pengusaha adalah teman seperju- 

angan dalam pertanggungjawaban ("partner in responsi
bility") kepada Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat 
sekelilingnya, buruh dengan seluruh keluarganya, peru
sahaan di mana buruh bekerja-

Dengan demikian dapat diharapkan suatu sikap sosi
al yang mancerminkan persatuan dan kesatuan, gotong-ro- 
yong, toleransi, tenggang rasa, terbuka, bantu membantu,

45
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dan pengendalian diri.
Di samping itu juga sikap mental di mana paxa pe- 

laku dalam Hubungan Perburuhan Pancasila bersikap seba
gai teman seperjuangan ("partner in development") yang 
saling menghormati kedudukan serta peranan masing-masing, 
dan sama-sama memahami kewajiban dan haknya dalam kese
luruhan proses produksi dalam pembangunan.

Selanjutnya dengan sikap yang demikian tadi akan 
terhindar perselisihan dan persengketaan yang dapat meng- 
haffibat pelalcsanaan pembangunan negara.

Secara etis, di samping sebagai "partner" dalam 
pembangunan, buruh juga harus ber'juang untuk mencapai ma
syarakat adil dan makmur dengan memelopori per<juangan me- 
merangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keti- 
dak adilan sosial, seperti telah dikatakan oleh Ague Su- 
dono^*

Akhirnya sebagai konsekuensi dari hal-hal terse
but di atas* di samping maletakkan dasar-dasar hubungan 
perburuhan yang berciri khas kepribadian Indonesia, peme
rintah Juga aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan 
perburuhan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
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BAB VI 
PENUTUP

Adanya kasus-kasus perburuhan di Indonesia menun- 
jukkan suatu bukti bahwa sampai kini masih selalu ber~ 
langjsung pertikaian dan pertentangan antara buruh dengan 
majikan.

Kalau sekarang ini pemerintah sedang aktif boru- 
saha menrrapkan Hubungan Perburuhan Pancasila ke dalam 
hubungan kerja antara buruh dengan majikan, tampak seka
li bahwa kasus-kasus perburuhan tersebut timbul karona
fcur&ngnya perhatian semua fihak terhadap segi-segi poai-i
tif dari hubungan kerja monurut Subungan Perburuhan Pan- 
casila. Akibatnya dalam suasana Hubungan Perburuhan Pan- 
casila masih terjadi perseliaihan-perselisihan perburuh
an •

Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa kemungkin- 
an. Ada keraungkinan buruh dan majikan kurang menyadari 
arti pentingnya hubungan kerja yang stabil dalata hubung- 
anrtya dengan pembangunan negara. ^agi mereka, hubungan 
kerja yang baik adalah hubungan kerja yang dapat mengha- 
silkan keuntungan kebendaan. Masalah stabil atau tidak 
bukanlah soal. Pada kemungkinan lain, buruh dan* majikan 
bolum memahami dan beluin dapat menghayati nilai-nilai 
p03itif dari hubungan kerja menurut H\ibungan xerburuhan 
iancasila. Dalam hal ini mereka masih beroricntasi kepa-
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da kopenbingan sosial ekonomi mereka sendiri dan hubung
an kerja mereka masih terbatas pada hubungan kebendaan. 
'Utibatnya mereka selalu berusaha menerapkan tujuan mere
ka sosuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa mempedu- 
likan kepentingan orang lain, sehingga terjadi perseli
sihan*

Usaha pencapaian kesejahteraan sosial. ekonomi 
yang; baik adalah memang perlu bagi manusia sebagai inaan 
ekonomi (homo economicus). Tetapi untuk mencapainya ii- 
perlukan syarat etis, yaitu syarat yang berbenbuk pera- 
saafl. positif yang harus diterapkan ke dalam usahi penca
paian kecejahteraan sosial ekonomi tersebut* Karena itu 
jaLtn yang lebih tepat dan sesuai dengan iklim perburuh- 
an Indonesia adalah usaha menerapkan Hubungan Perburuhan 
Pancasila ke dalam setiap hubungan kerja, agar tujuan hu- 
bun^an kerja antar buruh dan majikan dapat tercapai de- 
ngan baik dan tidak mempunyai akibat yang negatif.

Menurut Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila 
yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 
1974, tujuan penerapan Hubungan Perburuhan Pancasila 
yang paling pokok adalah agar terdapat ciri khas hubung
an kerja antara buruh dengan majikan yang sesuai dengan 
falsafah Pancasila.

Dengan adanya ciri khas ini maka hubungan imrja 
antara buruh dengan majikan akan lebih baik daripada hu
bungan kerja mereka yang berlangsung sebelumnya, karena
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Hubungan Perburuhan Pancasila menimbulkan sikap kekelu- 
argaan dan gotongroyong antara buruh dengan majikan, par- 
tisipasi mereka dalam pembangunan, dan usaha positif un- 
m«ncapai masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila*

Karena itu dapat saya simpulkan bahwa adanya ka- 
sus perburuhan adalah karena penerapan Hubungan A'erbu- 
ruban i'ancasila belum berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya agar tercapai suasana hubungan perbu- 
ruhan yang baik perlu diperhatikan kesadaran aknn pen- 
tingnya peranan dan kedudukan masing-masing anggota tri
partite, yaitu buruh, majikan, dan pemerintah.

Menurut konsiderans Undang-undang No.14 tahun 
l?69j buruh adalah tenaga pembangunan yang paling vital 
dan penting. Buruh adalah "partner in development”, ya
itu pejuang pembangunan.

Mengingat bahwa buruh juga merupakan alat pendo-
i

rong dan pembawa perubahan ("agent of changes"), maka 
pembangunan akan terhambat karena munculnya masalah yang 
timbul dalam bidang perburuhan* ^etapa pentingnya tenaga 
buruh dalam pembangunan dapat dilihat pada usaha-usaha 
□erta kwbijaksanaan pemerintah dalam pembinaan, pengarah- 
an dan penyempurnaan serta pengorganisasian masalah per
buruhan agar tercapai suatu "fair labor standard" atau 
atandar perburuhan yang adil sebugai program yanp> telah 
ditetapkan oleh ILO. Di samping itu usaha-usaha perbaik
an jaminan sosial sebagai pokok kesejahteraan buruh yang
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selalu menjadi pokok pangkal perraasalahan perburuhan ti
dak pernah dilupakan oleh pemerintah.

Dengan deraikian adanya kasus-kasus perburuhan bu
kan berarti buruh saja yang berperan. Buruh adalah calah 
satu "partner" atau fihak dalam suatu hubungan kerja, se- 
hingca harus ada fiha.k lain sebagai partnor yanr dapat 
bekqrjasama dalam usaha melaksanakan lregiatun kerja atau 
kegiatan produksi. A.it̂ b » ..idung-und.ang Hukum Perdata te
lah menjratur hal ini, yaitu pada Buku XII Titel VTIA pa
sal 1601 sampai dengan pasal 1603. Karena itu kasuo per
buruhan melibatkan pula para majikan atau pengusaha aeba- 
gai lawan atau partner buruh.

Uamun akibat kasus-kasus perburuhan tidak 3aja me- 
nimpa kaum buruh atau kaum majikan, akan tetapi juga pe
merintah karena pemerintah mempunyai kepentingan dan 
tanggungjawab dalam setiap kasus yang menyangkut 3etiap 
warganegaranya.

Di samping sebagai anggota tripartite, pemerintah 
adalah wadah tempat berlindung bagi semua subyek hukum 
yang tunduk kepada hukum Indonesia. Wajarlah apabila pe
merintah mempunyai peran dan tanggungjawab atas semua 
kogiatan yang dapat mempenguruhi proses sosial ekonomi 
di Indonesia, karena pemerintah merupakan fihak yang ba
nyak imnderita kerugian dengan adanya perselisihan dan 
pijrsongkotaan buruh-majikan, apalagi bila diingat bahwa 
berdasarkan Pembukaan UUD 45 negara berfcujuan metnaju-
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kan kesejahteraan umum untuk mencapai masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila.

Atas daaar hal-hal tersebut diatas, maka usaha a- 
tau langkah yang paling tepat dalam penyelesaian masalah 
perburuhan adalah penerapan hubungan perburuhan yang be- 
nar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, 
khususnya masyarakat buruh. Kiranya tidak dapat disang- 
kal lagi bahwa hubungan perburuhan termaksud adalah Hu
bungan Perburuhan Pancasila, yaitu hubungan perburuhan 
yang berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab 
serta dijiwai oleh asas kokeluargaan untuk mencapai kea- 
dilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar hukum yang menjiwai Hubungan Perburuhan 
Pancasila tersebut adalah Pembukaan UUD 45, khususnya 
alinea IV yaitu sila II dan V, serta pasal 2? ayat 2, 
pasal 28, pasal 33 ayat 1 UUD 45*

i

Dengan demikian sangatlah tepat apabila asas-asas 
dari dasar hukum tersebut diterapkan dalam arti diamal- 
kan atau dijalankan secara konkrit dan konsisten, karena 
tanpa adanya sikap yang nyata dan "ajeg'1 tersebut tak a- 
kan tercapai penyelesaian yang berarti*

Selanjutnya untuk menorapkannya pun memerlukan 
kebijaksanaan serta persiapan-persiapan yang matang. Pe
merintah harus benar-benar mengadakan pengawasan atas 
kobijaksanaan yang telah diterapkan kepada kalangan bu
ruh maupun para majikan atau pengusaha. Kalau dilihat
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latar belakang permasalahannya, usaha penerapan ini ada
lah usaha penyadaran yang berorientasi pada masalah etika 
atau moral dari buruh dan majikan atau pengusaha secara 
keseluruhan. Karena itu jelas akan gagal tanpa pengawasan 
yang ketat dan konsisten. Untuk itu diperlukan kejujuran 
dari para pelaksananya, di samping ketaatan dari para bu
ruh dan majikan atau pengusaha (selaku fihak-fihak yang 
ber3elisih/bersengketa) kepada kebijaksanaan yang telah 
digariskan dan ditempuh oleh pemerintah.

Akhirnya derai terciptanya kondisi sosial yang i- 
deal, khususnya hubungan perburuhan yang stabil, yang da-*
pat menjamin kesuksesan pembangunan nasional, maka di 
samping usaha-usaha penerapan secara praktis akan hukum 
yang berlandaskan falsafah Pancasila, juga perlu perubah- 
an-perubahan pada semua peraturan perburuhan yang kini 
masih mengikat buruh dan majikan atau pengusaha dengan 
cara yang tidak sesuai dengan hukum nasional kita.

Bebenarnya dengan berlakunya Undang-undang No.21 
tahun 1954, maka persetujuan perburuhan seperti yang di- 
atur pada pasal 1601n Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
audah tidak berlaku lagi, dan secara menyeluruh maka pa- 
oal-pasal 1601 sampai dengan 160? tersebut sudah tidak 
Sesuai dengan kondisi sosial serta hukum nasional Indone
sia, karena tidak menunjukkan bentuk yang sesuai dengan 
kepribadian bangsa Indonesia yang berdasar falsafah Pan
casila. Karena itu harus segera dicabut dan diganti de-
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nrun hulaim nasional Indonesia yan{-; r.iencerminkan keadilan
dal arti yan^ seluas-luasnya* uiranya pencabutan ini 
sanjafc penting sckali, karena tanpa adanya pencabutan 
peraturan-peraturan yanp; tidak aesuai dengan kondisi hu
kum nasional Indonesia tersebut, selain menghilangkan 
bentuk kepribadian hukum nasional Indonesia juga merupa- 
kan pluralism^ hukum yanc menitnbulkan pula ketidak pas- 
tian hukum. Ilal ini sang.at bertentangan dengan tujuan 
pembangunan nasional di bidang hukum dalara ran^ka peui- 
bancunan nasional yang dilak3anakan oleh segenap bangsa 
Indonesia.
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