
BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.

1. Makna Perlindungan Hukum.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”,85

makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat

mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka

sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hokum

(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan

manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan

hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri

dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan

perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara

dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu

dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang

satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban

pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.1

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan

dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum,

1 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006. Hal
269.



menurut van Apeldorn2 “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan

hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum

maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen),

dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu,

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata)

sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.

2. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), yaitu

hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada

masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing

berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya

masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak

lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum

lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht).

Logemann sebagaimana dikutif Soeroso88 berpendapat, bahwa dalam tiap

hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang

disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang

disebut “plicht subject”. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai

dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (bevoegdheid) dan kewajiban

(plicht).

2 Ibid. Hal.251.



Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum

dinamakan“Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau

menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu

masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan

yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi

ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi

kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum,

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu

dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam

sebuah hak hukum.

Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum

subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh

hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum

sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski

dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, mengatakan “bahwa

hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan



dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-

hari”.3

Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat

ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak

diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal

entities, rechtspersoon) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati

(naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil

rekaan hukum.4

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari

hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada entitas hukum orang secara

kodrati (ius in persona). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya

kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of

interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh

hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest),

kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga;

menyangkut kepentingan umum (publik interest).5

Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan

pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari

keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum,

3 Ibid. Hal.13.
4 Harjono, Op.Cit. Hal.377.
5 Marmi Emmy Mustafa, 2007, Prinsif-Prinsif Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten

di Indonesia Dikatikan Dengan TRiPs-WTO, PT. Alumni, Bandung, Hal. 58.



perlindungan atas sumber sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial,

dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (publik interst) berupa

kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan

masyarakat.6

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan

perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan

masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan

konsepsi reinstitutionalization of norm, menyatakan bahwa: “suatu lembaga

hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh wargawarga suatu masyarakat

untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah

terjadinya penyalah gunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam

pelbagai lembaga kemasyarakatan.

Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini,

dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya”.7

Selanjutnya Bohannan mengatakan “lembaga hukum memberikan

ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan

yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya”.8 Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul

inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar

6 Ibid.
7 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
Di Indonesia. Penerbit: UI-Press, 1983, Cetakan Ketiga, Hal.15.

8 Ibid.



kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari

gangguan pihak lain.

Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-yudisial

(di diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-

yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa

tindakantindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan.

Sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif/korektif artinya telah

memasuki proses penegakan hukum (law enforcement), upaya ini dilakukan

setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau

memulihkan keadaan.

“Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang

terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak

tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat

diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan

sepenuhnya”. 9

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka perlu

dikemukakan beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman

dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar

pengaruhnya, ialah:

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung

(belangen theorie dari Rudolp ven Jhering). Teori ini merumuskan bahwa

9 Harjono, Op.Cit. Hal 386.



hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang

dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah

mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas

melindungi kepentingan yang berhak tetapi dalam realitasnya sering

hukum itu melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada

yang bersangkutan.

2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan

kekuatan (wilsmacht theorie dari Bernhard Winscheid). Teori ini

mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi

dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang

bersangkutan.10

3. Disamping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba

mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian

hak,11 dalam bukunya Inleiding tot de studie het Nederlandse Recht,

Apeldoorn menyatakan bahwa yang disebut dengan hak ialah hukum yang

dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan

dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak

timbul apabila mulai bergerak. Jadi hak adalah suatu kekuatan (macht)

yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan (moral)

dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Hak harus dijalankan sesuai dengan

tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum.

10 Soeroso, Op.Cit. Hal. 274-275.
11 Ibid.



Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan

penyalahgunaan hak (misbruik van recht, abus de droit). Menurut Utrecht

sebagaimana dikutif Chainur Arrasjid,12 menjalankan hak tidak sesuai

tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari

menjamin kepastian hukum. Maka dari itu yang bersangkutan harus

menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu. Dikutifnya pula

pendapat Van Apeldoorn,13 bahwa penyalahgunaan hak dianggap terjadi,

jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan

dengan tujuan masyarakat.

4. Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan maka

pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan

sebagai penyalahgunaan hak. Secara umum hak dibagi menjadi dua

golongan, yaitu Hak Mutlak atau hak Absolut (absolute rechten,

onpersoonlijke rechten) dan Hak Relatif (nisbi, relative rechten,

persoonlijke rechten). Hak Mutlak atau Hak Absolut merupakan setiap

kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk

berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan

kepentingannya, hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain

dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak Mutlak atau Hak

Absolut terdiri dari Hak Asasi Manusia, Hak Publik Absolut dan sebagian

dari Hak Privat. Sedangkan Hak Relatif (nisbi) merupakan setiap

12 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,
2005, Hal.115.
13 Ibid.



kekuasaan/ kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek

hokum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau

member sesuatu, hak ini timbul akibat terjadinya perikatan. Hak Relatif

(nisbi) terdiri dari Hak publik relatif, hak keluarga relatif dan hak

kekayaan relatif. Hak Kekayaan Relatif merupakan semua hak kekayaan

yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia, hak ini hanya

dapat dijalankan terhadap orang tertentu (bukan droit de suite) atau disebut

juga dengan perutangan (verbintenis) menurut Hofman van Opstal

sebagaimana dikutif Chainur Arrasjid,100 perutangan itu harus

dirumuskan sebagai suatu pertalian menurut hukum kekayaan antara dua

pihak yang memberi kekuasaan/kewenangan pihak yang satu untuk

menagih kepada pihak yang lain agar berbuat sesuatu, tidak berbuat

sesuatu atau memberi sesuatu, sedangkan pihak yang lain tersebut wajib

melakukan dan bertanggungjawab atas apa yang ditagih kepadanya. Hak

inilah yang melekat pada pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan

kerja, dimana kedua belah pihak terikat untuk berbuat sesuatu, tidak

berbuat sesuatu dan memberi sesuatu sesuai dengan Perjanjian Kerja.

2. Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari

segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja

membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan adanya



tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.14 Bentuk perlindungan yang

diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat

pekerja/buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses

hubungan industrial. “hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya

komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh

kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam

perusahaan”15

Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja/buruh

sama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan

keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh.

Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya

hubungan diperatas (dienstverhoeding), sehingga menimbulkan kecenderungan

pihak majikan/pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang kepada

pekerja/buruhnya.

Berbeda dengan hubungan hukum keperdataan yang lain, dalam hubungan

kerja kedudukan para pihak tidak sederajad, pihak pekerja/buruh tidak bebas

menentukan kehendaknya dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak sederajad ini

mengingat pekerja/buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan

pekerjaan, sedangkan majikan/pengusaha adalah pihak yang secara social

ekonomis lebih mampu sehingga setiap kegiatan apapun tergantung pada

kehendaknya.

14 Asri Wijayanti, Op.Cit. Hal.8.
15 Adrian Sutedi, Op.Cit. Hal. 23.



Secara teori, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, buruh dan majikan

mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner

kerja. Namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar.

Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

dibandingkan pekerja. Ini jelas tampak dalam penciptaan berbagai kebijakan dan

peraturan perusahaan”.16 Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang lebih rendah

dari majikan inilah maka perlu campur tangan pemerintah untuk memberikan

perlindungan hukum. Perlindungan Hukum menurut Philipus sebagaimana dikutif

Asri Wijayanti,17 yakni:

‘Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu

menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam

Hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi

rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam

hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah

perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya

perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.’

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan

serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan

perkembangan kemajuan dunia usaha.

16 Sehat Damanik Op.Cit, Hal 102.
17 Asri Wijayanti, Op.Cit. Hal. 10.



Menurut Adrian Sutedi18 hanya ada dua cara melindungi pekerja/buruh.

Pertama, melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang-undang

berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak,

melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak)

sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Kedua, melalui serikat

pekerja/serikat buruh (SP/SB). Karena melalui SP/SB pekerja/buruh dapat

menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya

mereka terima. SP/SB juga dapat mewakili pekerja/buruh dalam membuat

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban

pekerja/buruh dengan pengusaha melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi

pedoman dalam hubungan industrial.

Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita membicarakan hak-hak

asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri

pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut

terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan menjadi turun derajad dan harkatnya

sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi.19

18 Adrian Sutedi, Op.Cit. Hal.13.
19 Adrian Sutedi, Op.Cit. Hal. 15.


