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Abstract 

 

Numerous violations committed corporate users of workforce contact (outsourcing) 
against the contract system as to reduce production costs, so companies sometimes 
violate the provisions applicable to the outsourcing company cut wages of labor 
without any restrictions so that they receive wages according to the agreement early 
work. Law Number 13 Year 2003 on Manpower provides protection against tenga This 
work aims to guarantee basic rights which are owned by the workers and ensure 
equality of opportunities gained by the workers, but the rampant violations of the law , 
This study examines the Law No. 13 of 2003 on the protection Labour Employment 
Contract (Outsourcing). The purpose and benefits of this study provide insight and 
discourse of thought or can be called a good legal literacy to the collective 
consciousness, especially constitutional law regarding the State's rights to labor rights, 
in particular the labor contract (outsourcing). Using the research method of juridical 
normative research specifications prescriptive, the results of this study are the 
Employment Act (Article 64) which regulates Outsourcing, in its development towards 
a system of outsourcing the many shifts in the implementation of outsourcing so much 
that many violations occur, especially violations Human rights (HAM). 
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Abstrak 
 

Terjadi banyak sekali pelanggaran yang dilakukan perusahaan pengguna tenaga kerja 

kontak (outsourcing) terhadap sistem kontrak seperti demi mengurangi biaya produksi, 

sehingga perusahaan terkadang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap 

perusahaan outsourcing memotong gaji tenaga kerja tanpa ada batasan sehingga mereka 

menerima gaji yang tidak sesuai perjanjian kerja awal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenga kerja ini 

bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh para tenaga kerja dan 

menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh para tenaga kerja, tetapi masih marak 

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini 

mengkaji UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam perlindungan Tenaga 

Kerja Kontrak (Outsourcing). Tujuan dan manfaat penelitian ini  memberikan  wawasan 

dan wacana berfikir atau dapat disebut literasi hukum yang baik hingga kesadaran 

bersama khususnya bidang hukum tata Negara mengenai hak hak asasi bagi tenaga kerja, 

khususnya tenaga kerja kontrak (outsourcing). Menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif, maka hasil dari penelitian ini adalah 

Undang-Undang Ketenagakerjaan (Pasal 64) yang mengatur tentang Outsourcing, dalam 

perkembangannya dengan adanya sistem outsourcing tersebut banyak terjadi pergeseran 

dalam penerapan sistem outsourcing sehingga banyak sekali pelanggaran terjadi 
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khususnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 

 

Kata Kunci: Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing), Literasi Hukum, Hak Asasi Manusia 

(HAM) 

 

Pendahuluan 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, dan makmur bagi para tenaga kerja. Selain itu, pembangunan terhadap 

ketenagakerjaan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta 

peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan 

martabat bagi kemanusiaan,hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusa perlu 

diarahkan pada terciptanya kerja sama yang serasi dan dijiwai oleh ideologi Negara kita, 

dimana masing-masing pihak saling menghormati, membutuhkan dan mengerti peranan 

masing-masing serta hak dan kewajiban. Pemerintah di harapkan memberikan 

pengawasan, pembinaan, dan penegak hukum dalam bidang jaminan sosial untuk 

mewujudkan pengembangan tenaga kerja secara ideal.  

Perlindungan terhadap tenga kerja ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar 

yang dimiliki oleh para tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh 

para tenaga kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam 

mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha. Apalagi pada saat ini disituasi Negara kita 

menghadapi pasar bebas,yang nantinya di samping barang produksi pabrikan,maupun 

yang dihasilkan oleh kekayaan alam Negara ini siap bersaing dengan produk lokal, dan 

tenaga kerja dari Negara lain juga, untuk itu kita sebagai generasi muda wajib untuk 

berfikir maju dalam menghadapi situasi tersebut. 

Bangsa Indonesia telah membuat peraturan tersendiri untuk mengatur tentang 

tenaga kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan hak-hak para tenaga kerja serta hal 

lain mengenai tenaga kerja dapat terjamin. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut 

terdapat satu pasal yang isinya dirasa cukup merugikan bagi para tenaga kerja. Yaitu 

pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur 

tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 

(Outsourcing). Pada pasal 64 tersebut menyatakan bahwa “Perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja / buruh yang dibuat secara 

tertulis”. 

Dari pasal ini mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung 

bagi semua tenaga kerja outsourcing di Indonesia yang dirasakan sangat merugikan bagi 

hak-hak para tenaga kerja karena aturan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana yang termuat dalam Pasal 27 ayat 2 yaitu bahwa “tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, 

serta Pasal 28 D ayat (2) yaitu “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Peraturan dalam Undang-

Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut juga bertentangan denga ketentuan yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Pada kenyataannya, masih terlihat banyaknya tenaga kerja outsourcing di 

Indonsia yang tidak terpenuhi akan hak-hak asasinya sedangkan kewajiban harus terus 

dijalankan. Dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti melakukan riset 

mengenai kajian hukum UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan di Indonesia 

dari sudut pandang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tenaga kerja 

kontrak. 
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Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM) Tenaga Kerja Kontrak dalam kajian hukum Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia 

(HAM) bagi tenaga kerja  khususnya bagi para tenaga  kerja kontrak (outsourcing) dalam 

tinjaun hukum UU No. 13 Tahun 2003. Sedangkan manfaat yang didapat dari hasil 

penelitian ini adalah dapat memberikan  wawasan dan wacana berfikir atau dapat disebut 

literasi hukum yang baik hingga kesadaran bersama khususnya bidang hukum tata Negara 

mengenai hak hak asasi bagi tenaga kerja yang sering di abaikan khususnya bagi tenaga 

kerja kontrak (outsourcing) termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

pengguna tenaga kerja kontrak. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, 

yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (laws in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Spesifikasi 

penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif, 

yaitu suatu penelitian mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Selain itu menetapkan standar, 

prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, 

sehingga apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya dan diakhiri 

dengan memberikan rumusan-rumusan tertentu. 

 

Kajian Teori 

Ketenagakerjaan di Indonesia 

Permasalahan mengenai pekerja / buruh selalu mengalami pasang surut sesuai 

dengan perkembangan masyarakat. Pada awal kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan 

masih banyak tertuju pada perang revolusi untuk mempertahankan dari serangan penjajah 

yang ingin menjajah kembali Bangsa Indonesia. Pada saat itu, perlindungan hukum 

terhadap ketenagakerjaan hanya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 tentang hak warga negara untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi hal ini belum dapat terlaksana seutuhnya. Ketentuan 

mengenai perburuhan pada saat itu masih sepenuhnya terpengaruh hukum kolonial yaitu 

Burgelijke Wetboek (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata). Pada saat itu masih berlaku ketentuan Pasal II Aturan Peralihan 

yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung 

berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.  

Peraturan mengenai perburuhan yang diatur dalam KUHPerdata bersifat liberal sesuai 

dengan falsafah negara yang membuatnya sehingga dalam banyak hal tidak sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia. 

Sebagai contoh dalam KUHPerdata memandang pekerja sebagai barang yang 

apabila tidak berproduksi maka tidak akan dibayar / diupah. Dalam pasal 1602 

KUHPerdata disebutkan bahwa “Tiada Upah yang harus dibayar untuk jangka waktu 

selama si buruh tidak menlaksanakan pekerjaan”. Sehingga pada saat itu hak-hak tenaga 

kerja diserahkan kepada majikannya karena pada saat itu masalah perburuhan masuk 

kedalam ranah hukum Perdata.  Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para tenaga 

kerja di Indonesia lahirlah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi para tenaga kerja di Indonesia 

sebagai peraturan yang menyeluruh dan komperhensif antara lain mencakup 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga 

kerja di Indonesia, sebagai upaya perluasan dalam kesempatan kerja, pelayanan 

penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan Industrial. Kehadiran Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 ini telah memberikan nuansa baru dalam hukum perburuhan / 

ketenagakerjaan, yaitu: 1) mensejajarkan istilah buruh / pekerja, istilah majikan diganti 

dengan pengusaha dan pemberi kerja, istilah ini sudah lama diupayakan untuk diubah 

agar sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila; 2) menggantikan istilah perjanjian 

perburuhan (labour agrement)/ Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perjanjian 

perburuhan berasal dari negara liberal yang seringkali dalam pembuatannya 

menimbulkan benturan kepentingan antara pihak buruh dengan pihak majikan; 3) sesuai 

dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerjaan pria dan wanita, 

khususnya untuk bekerja pada malam hari. Bagi buruh / pekerja wanita, berdasarkan 

undang-undang ini tidak lagi dilarang untuk bekerja pada malam hari. Pengusaha 

diberikan rambu-rambu yang harus ditaati mengenai hal ini; 4) memberikan sanksi yang 

memadai serta menggunakan batas minimum dan maksimum, sehingga lebih menjamin 

kepastian hukum dalam penegakkannya; 5) mengatur mengenai sanksi administratif 

mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan 

usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian 

atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Pada undang-undang yang sebelumnya 

yang mengatur tentang ketenagakerjaan, sanksi ini tidak diatur.1 

Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat 

dikatakan sebagai kompilasi dari ketentuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga 

memudahkan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mempelajarinya. 2 

Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, akan tetapi 

keberadaan tenaga kerja di Indonesia sekarang mendapatkan banyak perhatian, baik 

dalam negeri sendiri maupun di luar negeri, bahkan tidak jarang dihubungkan dengan 

kebijakan lain yang secara langsung akan mengikutsertakan perhatian dari berbagai 

bidang ekonomi di luar ketenagakerjaan misalnya dibidang perdagangan, politik, dan 

ekonomi. 

 Dengan terjadinya revolusi industri, banyak perusahaan yang berusaha mencari 

cara dalam memenangkan persaingan di dunia usaha. Disini, kemampuan untuk 

mengerjakan sesuatu saja tidak cukup untuk menang secara kompetitif, melainkan harus 

disertai kesanggupan untuk menciptakan produk paling bermutu dengan biaya yang 

ditekan serendah-rendahnya. Pasar keuangan Indonesia tidak kebal terhadap guncangan 

eksternal. Tetapi Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat di tengah 

banyaknya negara di dunia yang mengalami penurunan tajam posisi fiskal dan neraca 

keuangan sektor swasta sejak 2008. Lebih lanjut Shubham mengatakan, fundamental 

ekonomi makro Indonesia yang kokoh adalah pertahanan utama dalam menghadapi 

gejolak pasar yang terus berlangsung. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan 

karena kurangnya persiapan dalam menghadapi persaingan global tersebut, sehingga 

dalam hal ini berakibat pada resiko tenaga kerja yang meningkat. Disinilah merupakan 

tahap awal timbulnya pemikiran Outsourcing di dunia usaha. Gagasan awal 

berkembangnya outsourcing adalah untuk membagi resiko usaha dalam berbagi masalah, 

termasuk ketenagakerjaan.3 Sekitar tahun 1990 outsourcing telah mulai berperan sebagai 

                                                             
1 Asyhadie, Zaeni, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2007. 
2 Aloysius Uwiyono, Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 
3 Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 

2003. 
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jasa pendukung. Tingginya persaingan telah menuntut managemen perusahan untuk 

melakukan perhitungan biaya untuk sedapat mungkin ditekan pada posisi serendah-

rendahnya. 

 

Tenagakerja Kontrak (Outsourcing) 

 Outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau 

melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia / 

pengerah tenaga kerja. Hal ini berarti adanya suatu perusahaan khusus yang melatih / 

mempersiapkan menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan 

perusahaan lain. Pada awalnya ini dirasakan sebagai solusi bagi para pencari kerja, karena 

sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, dengan adanya outsourcingakan membantu bagi 

para tenaga kerja yang belumbekerja untuk disalurkan kepada perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja dari perusahaan outsourcing tersebut.  Pemanfaatan 

outsourcing sudah tidak dapat dihindari lagi oleh perusahaan di Indonesia. Berbagai 

manfaat dapat dipetik dari melakukan outsourcing; seperti penghematan biaya (cost 

saving) serta perusahaan dapat memfokuskan kepada kegiatan utamanya (core business).  

Disinlah mulai terjadi adanya pergeseran mengenai fungsi outsourcing, yang seharusnya 

hanya diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan bukan inti, seperti cleaning services atau 

satpam yangpada kenyataannya outsourcing seringkali mengurangi hak-hak karyawan 

yang seharusnya dia dapatkan bila menjadi karyawan permanen. Karena dengan adanya 

outsourcing maka akan menutup kesempatan karyawan menjadi permanen. Posisi 

outsourcing selain rawan secara sosial (kecemburuan antar rekan) juga rawan secara 

pragmatis (kepastian kerja, kelanjutan kontrak, jaminan pensiun). Umumnya tenaga kerja 

di outsource untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan tidak 

berkewajiban menanggung kesejahteraan mereka. Tenaga outsource juga tidak harus 

diangkat sebagai karyawan tetap sehingga beban perusahaan berkurang. 

 Sistem kerja kontrak (undang-undang mengenalnya dengan istilah Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu-PKWT) dan outsourcing merupakan perkembangan yang baru, 

dalam arti sebelumnya tidak berkembang seperti sekarang ini. Beberapa tahun yang lalu, 

buruh masih memiliki peluang besar untuk menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan. 

Tetapi sekarang ini, sangat sulit (jika bukan mustahil) untuk bisa menjadi karyawan tetap. 

Sebagian besar telah digantikan dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing tersebut. 

Data hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional 

(International Labor Organization/ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja atau buruh 

berstatus tetap hanya tinggal 35% dari 33 juta buruh formal di Indonesia. Padahal, lima 

tahun lalu jumlahnya mencapai 70 persen, artinya sebanyak 65% adalah buruh dengan 

status outsourcing dan buruh kontrak. Berdasarkan hasil penelitian oleh Akatiga-Pusat 

Analisis Sosial dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bekerjasama 

dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Praktek PKWT dan outsourcing merupakan 

wujud dari kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang  dimintakan kepada pemerintah 

Indonesia oleh IMF (international Monetary Fund), World Bank dan  ILO (International 

Labour Organisation) sebagai syarat pemberian bantuan untuk menangani  krisis 

ekonomi 1997.  Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel ini merupakan salah satu konsep kunci 

dari  kebijakan perbaikan iklim investasi yang juga disyaratkan oleh IMF dan 

dicantumkan  dalam Letter of Intent atau nota kesepakatan ke-21 antara Indonesia dan 

IMF butir 37 dan 42. Kesepakatan  dengan IMF tersebut menjadi acuan  dasar bagi 

penyusunan  rangkaian  kebijakan dan peraturan  perbaikan iklim investasi dan 

fleksibilitas tenaga kerja4. 

 Istilah outsourcing dikenal dengan dua kategori istilah yaitu, yang pertama 

penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan (outsourcing pekerjaan) dan 

                                                             
4 http://yuari.wordpress.com/2011/05/01/tuntutan-buruh-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-

outsourching/ 



 6 

yang kedua adalah penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing tenaga kerja atau agen 

penyalur tenaga kerja/pekerja outsourcing). Outsourcing tenaga kerja merupakan jenis 

outsourcing yang ramai dipersoalkan, digugat, dan selalu ditolak oleh seluruh pekerja dan 

serikat pekerja. Dalam praktiknya, outsourcing biasanya menggunakan PKWT juga 

terkait perjanjian kontraknya sehingga menjadi buruh outsoucing dengan status kontrak 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jadi, PKWT dan outsourcing adalah 

istilah yang berbeda meskipun penerapannya bisa dilakukan secara bersamaan. Pasal 59 

ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT 

hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 1) pekerjaan yang sekali selesai 

atau yang sementara sifatnya; 2) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 

waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 3) pekerjaan yang bersifat 

musiman; atau 4) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Apabila PKWT tidak 

memenuhi ketentuan tersebut, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Secara umum, permasalahan terjadi 

karena perusahaan berusaha untuk membuat/mempertahankan status buruh menjadi 

kontrak (PKWT) dan outsourcing dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang, 

sementara buruh berusaha untuk menjadi buruh tetap (PKWTT) dan melihat usaha 

perusahaan sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang. 

 Berjalannya sistem kerja kontrak dan outsourcing tentunya bukan karena tanpa 

alasan. Sebagaimana disebutkan di bagian latar belakang, praktik sistem kerja kontrak 

dan outsourcing dimulai dengan adanya kebijakan perbaikan iklim investasi. Tujuan 

awalnya adalah memperbaiki daya saing perusahaan yang tengah dilanda krisis dengan 

mengurangi cost terkait tenaga kerja. Dari tujuan awal tersebut, dapat diperkirakan bahwa 

kebijakan sistem kerja kontrak dan outsourcing akan lebih menguntungkan pihak 

perusahaan karena itulah tujuan awalnya. Meskipun kemudian muncul pendapat bahwa 

outsourcing juga diperlukan untuk melindungi buruh dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan. Oleh karena itu, dampak positif bagi perusahaan adalah penurunan biaya, 

meningkatnya kemampuan bersaing, dan meningkatnya keuntungan perusahaan. 

 

Analisa dan Pembahasan 

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Kontrak menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Secara terperinci, hak asasi manusia sudah tercantum dalam pernyataan Sedunia 

tentang Hak-hak Asasi Manusia yang di plokamirkan oleh PBB pada tanggal 10 

Desember 1948 yang antara lain mencantumkan: “Bahwa tiap orang yang mempunyai 

hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya, untuk 

memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untukmendapat 

jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak 

bersalah kecuali ada bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, 

hak untuk mendapatkan suatu kebangsaan, hak untuk mendapatkan hak milik atas suatu 

benda, hak untuk bebas mengutarakan suatu pikiran dan perasaan, hak untuk bebas 

memeluk agama, hak untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat, hak untuk 

mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berdagang, 

hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan 

masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan”.5 

Menurut Ramdlon Haning dalam bukunya yang berjudul Cita dan Citra Hak-hak Asasi 

Manusia di Indonesia,secara garis besar hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi: 1) 

                                                             
5Ramdlon Naning. 1983. Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesi. Lembaga Kriminologi 

Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta . Hal :16-17 
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hak asasi pribadi (Personal Rights) seperti hak untuk memilih dan memeluk agama sesuai 

dengan kepercayaan, hak untuk berkewarganegaraan, hak untuk berpergian atau 

berpindah tempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain; 2) hak asasi ekonomi 

(Property Rights) seperti hak atas tanah, hak atas kepemilikan barang dan benda, hak 

untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak kebebasan 

untuk melakukan jual beli, hak kebebasan untuk melakukan kontrak, dan lain-lain; 3) hak 

asasi politik (Political Rights) seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak 

untuk berserikat dan membuat organisasi, hak untuk ikut dalam kegiatan pemerintahan, 

hak untuk mendirikan atau atau membuat partai politik atau organisasi lainnya, hak untuk 

menyatakan pendapat atau juga hak untuk melakukan atau mengikuti aksi demonstrasi; 4) 

hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial and Culture Rights) seperti hak untuk 

mengembangkan kebudayaan yang beraneka ragam karena masyarakat Indonesia yang 

plural yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk menentukan, memilih dan 

mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran; 5) hak asasi untuk 

mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights) seperti 

peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.6 

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang 

hak-hak asasi bagi para tenaga kerja antara lain: 

Pasal 66 ayat (2) menjadi Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat 

secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua berlah pihak. Sehingga dari perubahan 

bunyi terhadap Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2), mengakibatkan istilah “perjanjian 

kerja waktu tertentu” tidak dapat digunakan lagi dalam pasal tersebut. atau dapat juga 

dikatakan bahwa outsourcing tidak berlaku kecuali terhadap pekerjaan yang memenuhi 

kriteria yang terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

 

Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Hak-

Haknya Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Gagasan mengenai outsourcing pertama kali timbul sekitar tahun 1970-1980 

ketika banyak perusahaan yang mengalami persaingan global dalam dunia bisnis. Banyak 

perusahaan yang tidak siap dengan persaingan bisnis tersebut sehingga struktur 

managemen perusahaan menjadi bengkak. Hal ini mengakibatkan risiko dalam segala hal 

yang terus meningkat. Tak terlepas pula risiko terhadap para tenaga kerja juga terus 

meningkat.Sehingga pada tahap inilah timbul pemikiran mengenai outsourcing dalam 

dunia usaha. Apabila ternyata pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan 

pasal 161 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Sebelum terbentuknya lembaga penyelesaian 

perselisian hubungan Industrial, berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 lembaga 

yang dimaksud adalah Pengadilan hubungan industrial maka dapat dilakukan upaya 

administratif atau upaya perdata. 

Upaya hukum melalui upaya administratif, penyelesaiannya dapat melalui: upaya 

bipartid yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang terikat dalam 

hubungan kerja. Apabila perundingan itu berhasil mencapai kesepakatan maka hasil 

persetujuan itu mempunyai kekuatan hukum. Tetapi apabila perundingan tidak mencapai 

kesepakatan maka dapat minta anjuran ke Dinas Tenaga Kerja setempat.  Apabila anjuran 

dari Dinas Tenaga Kerja tidak diterima oleh salah sat atau kedua belah pihak maka dapat 

diajukan ke P4D atau ke P4P. Hal ini dapat diteruskan ke Menteri Tenaga Kerja guna 

memohon veto. Veto Menaker didasarkan pada pertimbangan keamanan dan stabilitas 

nasional.Apabila diantara putusan P4D, atau P4P sudah dapat diterima oleh kedua belah 

pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka dapat dimintakan fiat eksekusi 

ke Pengadilan Negeri, supaya putusan itu dapat dijalankan.  

                                                             
6 Loc.cit 
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Upaya hukum secara perdata, dapat dilakukan oleh pekerja, apabila putusan 

pengusaha dalam menjatuhkan PHK karena efisiensi tidak dapat dibenarkan. Dalam arti 

belum dilakukan langkah awal untuk menghindari ehfisiensi jumlah tenaga kerja. Secara 

perdata , pekerja dapat mengajukan gugat ganti rugi ke Pengadilan Negeri berdasarkan 

pasal 1365 BW yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. Sejak adanya UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial (PPHI), yang disahkan pada tanggal 4 Januari 2003 (LN. 

Tahun 2004, no. 6, TLN. No. 4356) upaya hukum bagi pekerja yang mengalami 

perselisihan hubungan industrial akan dilakukan secara  bipartid, mediasi, konsiliasi, 

arbitarsi atau ke pengadilan hubungan industrial. Bipartid, yaitu musyawarah antara 

pekerja dan pengusaha. Apabila tidak tercapai kesepakatan dengan cara bipartid maka 

pihak-pihak dapat memilih penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Apabila 

pihak-pihak memilih mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, maka dapat 

membawa perkaranya ke pengadilan hubungan industrial. Apabila pihak-pihak memilih 

arbitrasi maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan 

keputusan arbitrasi dan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.  

Pengaturan terhadap hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 ataupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Hak 

asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan 

manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang 

wajib dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

 

Simpulan 
Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Outsourcing, 

dimana dalam perkembangannya dengan adanya sistem outsourcing tersebut banyak 

terjadi pergeseran dalam penerapan sistem outsourcing. Outsourcing yang pada awalnya 

hanya dikenakan terhadap jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi yaitu kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) 

pada suatu perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya hampir semua jenis pekerjaan 

dikenakan outsourcing. 

Pemerintah diharapkan melakukan kontrol terhadap perusahaan outsourcing agar apa 

yang telah menjadi keputusan mengenai  pelegalan outsourcing dapat dijalankan dan 

tidak ada lagi hak para  tenaga kerja khusunya tenaga kerja outsourcing yang dilanggar 

oleh  para pengusaha. Sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat  Indonesia yang 

adil dan makmur dapat tercapai. 

 

Daftar Pustaka 

Asyhadie, Zaeni.2007. Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Aloysius, U. 2003. Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 

Husni, L. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Ramdlon Naning. 1983. Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesi. Lembaga 

Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum 

Indonesia. Jakarta 

http://yuari.wordpress.com/2011/05/01/tuntutan-buruh-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-

outsourching/ 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



 9 

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Nomor 3886) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Tahun 2003 Nomor 39 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) 

 



 10 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA TENAGA KERJA PEREMPUAN 

YANG BEKERJA PADA MALAM HARI 
(STUDI KASUS UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGA KERJAAN DI PT GUNAWAN FAJAR TUBAN)  

 
DIDIK WAHYU SUGIYANTO 

Universitas Sunan Bonang 

Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban 

Email: didik.ws.usb@gmail.com 

 

Abstract 
Fairly rapid economic movements led some women choose to become workers to help earn a 

living. In industry, today many women workers working in the factory / company, working women 

are considered to have latency and perseverance in work, but labor protection issues in its 

implementation is still far from expectations. The problems of female workers attracted the 

attention of many parties, especially by legal experts. The rights of women workers who need 

protection in accordance with Law No. 13 of 2003 on Labor, this study raised concerns about how 

the topic of legal protection for women workers who work at night under the Act No. 13 of 2003 on 

Labor work at PT Gunawan Dawn Tuban. The research objective is to determine the legal 

safeguards for women workers who work at night in PT Gunawan Fajar Tuban, with descriptive 

qualitative research method with normative research approach. Results from this study is the 

implementation of the provisions of the law against female workers in the evenings, especially in 

PT Gunawan Fajar is not fully implemented, because there are still some provisions that have not 

been implemented. As well as the rights acquired by women workers at night in PT. Gunawan 

Fajar has not fully gained is no shuttle transportation, feeding and drinking as much as 1400 

calories, and tool room Provision of proper food and hygiene which have been stipulated in Act 13 

of 2003 and undangNomor Kepmenakertras No. Kep.224 / MEN / 2003. 

 

Keywords : Labor women, Working At Night, The legal Protection 

 
Abstrak 
 

Pergerakan ekonomi yang cukup pesat membuat sebagian perempuan memilih menjadi pekerja 

untuk membantu mencari nafkah. Di bidang industri saat ini banyak tenaga kerja perempuan yang 

bekerja di Pabrik/perusahaan, pekerja perempuan dinilai memiliki kelatenan dan keuletan dalam 

bekerja, namun masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. 

Permasalahan pekerja perempuan menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh ahli hukum. 

Hak-hak pekerja perempuan yang perlu mendapat perlindungan sesuai dengan UU No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Penelitian ini mengangkat topik permasalahan tentang 

bagaimanakah perlindungan hukum bagi para tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam 

hari menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Di PT Gunawan Fajar 

Tuban. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para tenaga kerja 

perempuan yang bekerja pada malam hari di PT Gunawan Fajar Tuban, dengan metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 

Pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari khususnya di PT 

Gunawan Fajar tidaklah sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih ada beberapa ketentuan yang 

belum dilaksanakan. Serta Hak-hak yang didapat oleh pekerja perempuan pada malam hari di PT. 

Gunawan Fajar belum sepenuhnya didapatkan adalah tidak adanya angkutan antar jemput, 

pemberian makan dan minum sebanyak 1400 Kalori, penyediaaan ruangan dan alat makan yang 

layak dan higenis yang telah diatur dalam Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 dan 

Kepmenakertras Nomor Kep.224/MEN/2003.  

 

Kata Kunci: Tenaga kerja Perempuan, Bekerja Malam hari, Perlindungan hukum 
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Pendahuluan 

Tenaga kerja perempuan telah mendapatkan tempat yang sama dengan pekerja laki-

laki dalam bekerja. Di bidang Industri saat ini banyak tenaga kerja perempuan yang 

bekerja di Pabrik/perusahaan, hal ini merupakan keputusan seorang perempuan untuk 

mendapatkan tambahan nafkah bagi yang sudah berkeluarga sedangkan bagi pekerja 

perempuan lajang bekerja di perusahaan merupakan satu-satunya tempat untuk bekerja. 

Pekerja perempuan perusahaan/pabrik pada dasarnya berpendidikan rendah, sehingga apa 

yang menjadikan hak itupun tidak dipedulikan asal ia bekerja dan mendapatkan upah1. 

Sebelum banyak perusahaan yang didirikan seorang perempuan bekerja sebagai bercocok 

tanam,tapi dengan adanya perkembangan ekonomi yang semakin maju bahkan ditunjang 

adanya teknologi, maka seorang perempuan cenderung bekerja di perusahaan/pabrik. 

Pada kenyataan,di dunia ketenagakerjaan yang paling banyak terserap di bidang industri 

adalah pekerja perempuan.Di bidang industri, pekerja kaum perempuan memiliki 

kelatenan dan keuletan dalam bekerja dan hal itu tidak dapat dipungkiri, pekerja 

perempuan dengan watak yang lemah lembut diperlukan untuk menangani pekerjaan-

pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh pekerja laki- laki2. 

Pandangan-pandangan yang seperti itulah yang seharusnya dihapus, karena seorang 

perempuan pada saat ini mempunyai potensi yang sama dengan kaum laki- laki,sehingga 

peran sertanya dalam suatu lapangan kerja harus diperhitungkan. Pada masa sekarang ini, 

perempuan ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja 

merupakan hal biasa. Eksistensi kaum perempuan di abad ke-20 ini tidak hanya sebagai 

ibu rumah tangga,akan tetapi juga dapat bekerja membantu suami meningkatkan 

penghasilan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga.Perempuan memiliki beberapa 

potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi 

intelektual,kemampuan, maupun keterampilan. 

Fenomena perempuan dalam bidang pekerjaan juga dikenal sebagai 

"industrialredeployment", terutama terjadi melalui pengalihan proses produksi di dalam 

industri manufaktur dari negara-negara maju ke negara- negara berkembang. Pengalihan 

proses produksi yang meliputi transfer kapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan 

kerja industrial barat ke negara-negara sedang berkembang tersebut sebagaimana 

diketahui terutama terjadi di dalam industri-industri tekstil, pakaian, dan elektronik. Akan 

tetapi, dikarenakan komoditi industri-industri tersebut telah mencapai tingkat 

perkembangan lanjut di dalam siklus produksi, hanya tenaga kasar dan tenaga setengah 

kasar yang diperlukan di dalam pengalihan proses produksi dari negara-negara maju ke 

negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia.3 

Banyak diberitakan di media massa atau elektronik tentang pekerja perempuan yang 

kurang diperhatikan oleh perusahaan dalam hal kesejahteraan atau diperlakukan di bawah 

pekerja laki-laki. Buruh perempuan banyak di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara 

semena-mena perusahaan. Bagi pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah 

ekonomi maupun psikologi. Masalah ekonomi karena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK)akan menyebabkan hilangnya pendapatan, sedang masalah psikologi yang 

berkaitan dengan hilangnya status seseorang. Faktor penyebab lain yang membuat tenaga 

kerja (perempuan) kurang mendapat perlindungan karena adanya outsourcing. 

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis 

kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). Melalui pendelegasian, maka 

pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada 

perusahaan jasa outsourcing.4 

                                                           
1 Editus Adisu dan Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Perempuan, (Jakarta : Penerbit Visi Media, Jakarta, 2007), hal 8 
2 RachmadSafa’at, BuruhPerempuan: PerlindunganHukumdanHakAsasiManusia. (Malang: IKIP Malang. 1998), hal 16. 
3 FauziRidzal, DinamikaGerakanPerempuan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000) hal.78 
4 GunartoSuhardi, PerlindunganHukumBagi Para PekerjaKontrak Outsourcing, Atma Jaya, Yogyakarta, 2006, hal. 5. 
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Masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. 

Kenyataan tersebut terjadi karena berbagai pemikiran inovatif yang muncul,baik dalam 

bentuk spesialisasi produk, efisiensi dan lain-lain. Permasalahan pekerja perempuan 

menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh ahli hukum. Seperti pendapat yang 

diutarakan oleh Mulyana W. Kusuma, yang menyatakan bahwa perspektif perlindungan 

hak-hak asasi buruh atau tenaga kerja Indonesia perlu dibuatkan undang-undang yang 

tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja yang sejalan dengan Konvensi 

Internasional tahun 1990, di mana Undang-undang itu nantinya menempatkan buruh 

sebagai subjek. Hak-hak tenaga kerja yang harus dilindungi dalam undang-undang 

nantinya dapat menjamin adanya hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, 

dipenuhi hak memperoleh informasi, dan jaminan keselamatan kerja. 

Hak-hak pekerja perempuan yang perlu mendapat perlindungan sesuai dengan UU 

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain: pesangon yang diatur dalam 

Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UMPK (Pasal 156 

ayat (3)), uang pengganti perumahan dan pengobatan (Pasal 156 ayat (4)) dan uang 

pengganti cuti tahunan atau hamil yang bersangkutan saat penghentian hubungan kerja, 

serta uang gaji yang dihitung sejak diberhentikan, merupakan hak yang jarang diterima 

pekerja perempuan5. Banyak perusahaan memberikan gaji pada buruh berupa gaji pokok 

dan uang makan yang besarnya minim. Para pekerja perempuan tidak memperoleh 

tunjangan kesejahteraan, dan kesehatan. Selain itu, para pekerja juga terancam Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak dari perusahaan.Dengan demikian, buruh harus 

menerima perlakuan tersebut, karena begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan.6 

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyatakan:"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi daripengusaha". Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, 

maka setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari 

pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam merealisasikannya7. Permasalahan 

perlindungan tenaga kerja perempuan dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. 

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelaksanaannya yang diluar apa yang telah 

ditetapkan dalam Undang-UndangKetenagakerjaan. Di mana pengusaha masih banyak 

membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperdulikan apa yang 

menjadi hak-hak para pekerjanya. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi 

para tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Di PT Gunawan Fajar Tuban. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para 

tenaga kerjaperempuan yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Di PT Gunawan Fajar Tuban. Sedangkan manfaat 

penelitian ini adalah Memberikanwawasan baru bagi perusahaan yang bekerja di bidang 

produksi sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya di dalam memberikan 

perlindungan, khususnya pada tenaga kerja perempuan. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode  penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif, yaitu 

                                                           
5 MulyanaW.Kusuma,Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Dan Permasalahannya, 

http://www.goog/e.coOT./J.kompas. Diakses 07 Feb 2016. 
6 Koen,Tenaga Kerja PerempuandanPerlindungannya, HarianUmumJawaPos,Edisi November 2007 
7 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. 
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penelitian yang menitik beratkan pada hukum normatif, yang terdapat dalam hukum 

positif, berwujud norma – norma atau aturan – aturan hukum. 

 

Kajian Teori 

Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja” yang artinya segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.  

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 istilah yang dipakai untuk 

menunjuk konsep “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain” dipakai istilah tenaga kerja. Dipadankannya istilah“pekerja”dengan“tenaga 

kerja”merupakan suatu kompromi setelah dalam kurun waktu yang panjang dua istilah 

tersebut “bertarung” untuk dapat diterima oleh masyarakat.8 

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

memberikan pengertian pekerja/ tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 

meneima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini terkesan umum namun 

maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja 

baik perseorangan, persekutuan,badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk apapun. Begitu pula dengan perempuan bekerja .Banyak 

alasan yang mendasari bahwa perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga karena tidak ada anggota keluarga lain yang mencari nafkah, ada pula 

yang bekerja karena memang ingin mencapai karier yang baik dalam dunia kerja. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

diartikan bahwa pekerja perempuan adalah perempuan yang sudah dewasa, perempuan 

yang dianggap dewasa disini adalah perempuan yang sudah berumur 18 ( delapan belas ) 

tahun atau lebih. Perempuan yang belum berumur18 (delapan belas ) tahun termasuk 

orang yang belum dewasa. 

 

Hak-Hak Pekerja Perempuan 

Hak hak pekerja/ tenaga kerja 

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan 

atau status dari seseorang.Hak bekerja yaitu sesuatu yang diterima oleh pekerja karena 

statusnya.Adapun hak-hak pekerja yang diatur dalam Peraturan Ketenaga kerjaan sebagai 

berikut : 1) hak mendapat upah/ gaji; 2) hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak 

bagi kemanusiaan; 3) hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan 

kemampuannya; 4) hak atas pembinaan keahlian kejujuran untuk memperoleh serta 

menambah keahliam dan kemampuannya lagi; 5) hak mendapatkan perlindungan atas 

keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral 

agama; 6) hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga kerja; 7) hak atas 

istirahat tahunan, setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut 

pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi; 8) hak atas upah penuh 

selama istirahat tahunan;dan 9) hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan. 

Hak khusus pekerja perempuan sebagai berikut : 1) mendapat perlindungan bagi pekerja 

perempuan yang bekerja di malam hari; 2) berhak mendapatkan cuti haid; 3) berhak 

memperoleh cuti hamil atau melahirkan; 4) berhak memperoleh cuti gugur kandungan; 5) 

berhak mendapatkan kesempatan menyusui anak pada waktu kerja 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam 

Hari 

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang 

melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) 

                                                           
8 Abdul R. Budiono, Hukum Ketenaga kerjaan, (Jakarta: PT. Indeks, 2009). h. 5. 
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UUD 1945, yang berbunyi: “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 

hak-hak dasar pekerja/ tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan 

tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ tenaga 

kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia 

usaha.9  Perlindungan Yang Sifatnya Khusus Terhadap Tenaga Kerja Perempuan, sebagai 

berikut : 1) perlindungan kerja malam, 2) Perlindungan yang bersifat protektif, yaitu 

Pekerja/tenaga kerja perempuan merupakan kelompok yang karena kudratnya 

mempunyai karakteristik tertentu yang mendapat perhatian, oleh karena itu dalam 

beberapa hal terhadap pekerja/tenaga kerja perempuan ini deberlakukan peraturan khusus 

karena terutama yang menyangkut perlindungan pekerja/tenaga kerja perempuan 

perempuan, mencakup larangan kerja pada malam hari, larangan melakukan pekerjaan 

yang membahayakan kesehatan, kesusilaan perempuan. Bentuk-bentuk perlindungan 

tersebut berupa: a) peraturan cuti haid, b) peraturan cuti hamil, melahirkan dan gugur 

kandungan, c) pengapusan perbedaan perlakuan terhadap pekerja/tenaga kerja perempuan 

Perlindungan yang bersifat korektif menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Pasal 176. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi: 1) 

penyusunan rencana kerja, 2) pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, 3) 

penindakan korektif, baik secara preventif maupun secara refresif, 4) pelaporan hasil 

pemeriksaan, 5) perlindungan yang bersifat non-diskriminasi. Dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka penegasan 

perlindungan pekerja/tenaga kerja perempuan dari perlakuan diskriminatif. 

 

Analisa dan Pembahasan 

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Tenaga kerja perempuan 

Perempuan PT Gunawan Fajar Tuban. 

Pelaksanaan dari segi upah pekerja/tenaga kerja perempuan 

Dari segi upah pekerja/tenaga kerja perempuan berpedoman pada UMK (Upah Minimum 

Kabupaten) sebesar Rp. 1.757.000,- yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Pelaksanaan dari segi jam kerja. 

Di PT Gunawan Fajar peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan waktu kerja 

berdasarkan kesepaktan kerja bersama Pasal 5 yaitu “40 (empat puluh) jam dalam 

seminggu diluar jam istirahat sesuai dengan jadwal kerja dan bagi pekerja/tenaga kerja 

perempuan berhak mendapatkan libur minimum 1 (satu) hari libur sesuai jadwal kerja 

yang ditetapkan. 

Pelaksanaan cuti kerja (khusus bagi tenaga kerja perempuan) 

Di PT Gunawan Fajar semua pekerja perempuan tidak mendapatkan cuti, melainkan para 

pekerja/tenaga kerja perempuan berhak mendapatkan dan membuat surat pengajuan 

permohonan ijin cuti kepada pihak perusahaan tersebut dengan memotong gaji pokok. 

Pengajuan ijin tersebut dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada 

pihak personalia. 

Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Perempuan yang Ada di PT Gunawan Fajar 

Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja di PT Gunawan Fajar terdiri dari tenaga kerja 

perempuan dan tenaga kerja perempuan laki-laki yang telah berkeluarga semua. Maka 

untuk melakukan pembahasan perlu digunakan beberapa indikator, dan berdasar pada 

buku yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto. Indikator perlindungan hak tenaga kerja 

perempuan antara lain : 

 

                                                           
9 Agusmida. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori. Bogor. Ghalia Indonesia.2010.hal.61 
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Persamaan imbalan kerja; 

Berdasar SK Gubernur Nomor 68 Tahun 2015 besarnya UMK di Kabupaten Tuban 

adalah Rp. 1,757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan 

upah yang diterima baik pekerja perempuan dan laki-laki di PT ini adalah sama besarnya 

yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Upah 

diberikan setiap 1 Minggu sekali sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) dan dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. 

 

Diskriminasi penerimaan kerja; 

Di PT Gunawan Fajar tidak terdapat diskriminasi dalam penerimaan kerja antara tenaga 

kerja laki-laki dan perempuan, karena penerimaan kerja didasarkan pada kemampuan dari 

para tenaga kerja perempuan sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.  

Walau begitu masih terdapat potensi terjadinya diskriminasi yang antara lain upah dan 

golongan upah tiap karyawan secara perorangan pada hakekatnya bersifat rahasia/ bukan 

untuk diketahui dengan pihak yang tidak berkepentingan. 

 

Cuti haid, melahirkan, keguguran; 

Pada PT Gunawan Fajar memperkerjakan 27 orang tenaga kerja perempuan pada pagi 

hingga sore hari. Batas usia tenaga kerja perempuan yang diterima di perusahaan minimal 

18 tahun dan maksimal 45 tahun, pendidikan minimal SMA. 

Di PT ini tenaga kerja perempuan berhak mendapat : 1) cuti haid, tetapi cuti haid ini 

kebanyakan tidak diambil dan tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Cuti haid ini tidak 

akan mengurangi upah yang diberikan perusahaan, hanya selama cuti 2 (dua) hari tadi 

tenaga kerja perempuan tadi tidak memperoleh tunjangan tidak tetap seperti premi 

kehadiran sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Walau begitu PT ini tetap memberikan 

cuti haid selama 2 hari; 2) cuti hamil dan melahirkan bisa diatur apakah 1 Minggu atau 2 

Minggu sebelum melahirkan, baru sisanya diambil setelah melahirkan. Total istirahat 

selama periode melahirkan adalah 3 bulan.selam cuti melahirkan pekerja tetap berhak 

mendapat upahnya secara penuh, kecuali tunjangan yang tidak tetap; 3) istirahat untuk 

pekerja yang mengalami keguguran kandungan diberikan selama 1,5 bulan atau sesuai 

dengan surat keterangan dokter atau bidan. 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; 

Belum terdapat perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan di PT Gunawan Fajar. Karena PT ini termasuk perusahaan berskala 

kecil yang terbilang masih baru didirikan, memperkerjakan pekerja dalam jumlah sedikit 

dengan kontrak kerja waktu tertentu merupakan beberapa hal yang menjadi alasan PT ini 

untuk belum mengikutkan para pekerjanya ke dalam perlindungan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

 

Perlindungan waktu kerja; 

PT ini memiliki hari kerja dan jam kerja normal yang diatur untuk ketentuan 6 (enam) 

hari kerja dalam 1 (satu) Minggu adalah sebagai berikut : a) Senin sampai Kamis : 08.00 - 

16.00 WIB , istirahat : 12.00 - 13.00 WIB, b) Jumat : 08.00 - 16.30 WIB , istirahat : 11.30 

- 13.00 WIB, c) Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB. Perusahaan memberikan izin waktu 

secukupnya bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya. 

 

Bekerja pada malam hari; 

Berdasarkan jam kerja pada malam hari di PT Gunawan Fajar pukul 16.00-23.00 

WIB dihubungkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1989 

Tentang Tata Cara Memperkerjakan Pekerja Perempuan Pada Malam Hari dan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.No.:KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban 
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pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00 sampai 

dengan 07.00 WIB. 

Berdasarkan jam kerja malam hari yang dilaksanakan di PT Gunawan Fajar, tidak 

mewajibkan untuk memberikan makanan dan minuman bergizi bagi tenaga kerja 

perempuannya, namun dalam hal penjagaan kesusilaan, keamanan selama di tempat kerja 

serta peneyediaan angkutan antar jemput bila dipenuhi oleh perusahaan akan lebih baik. 

 

Pemutusan hubungan kerja; 

Dari awal pendirian PT Gunawan Fajar sampai saat ini belum melakukan PHK pada 

tenaga kerja perempuan. Baik pada tenaga kerja perempuan laki-laki maupun tenaga kerja 

perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. 

Karena pada dasarnya para tenaga kerja perempuan bekerja untuk mencari uang dan 

perusahaan membutuhkan pekerja untuk melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu 

para tenaga kerja perempuan tetap melakukan pekerjaannya secara professional, dan 

perusahaan sendiri memaklumi bila tenaga kerja perempuan memilki perbedaan secara 

biologisnya dari tenaga kerja perempuan/laki-laki. 

 

Kesehatan dan keselamatan kerja 

Pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, di PT ini 

pekerja menggunakan mesin-mesin berat yang disediakan di pabrik. Kebanyakan mesin-

mesin tadi mengeluarakan suara keras dan bising. Para tenaga kerja perempuan berada 

dekat dengan mesin-mesin tadi. Para tenaga dibekali pengamanan masker wajah dan 

celemek. Dalam hal ini bila timbul penyakit kelainan pendengaran akibat kebisingan, 

dapat dianggap sebagai kecelakaan kerja. Terhadap pekerja yang sakit atau mengalami 

kecelakaan dan belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, maka yang menanggung biaya tersebut adalah pengusaha.  

Tentang perlindungan moral dan kesusilaan, di PT Gunawan Fajar diatur bahwa setiap 

pekerja dan pengusaha harus saling menghormati dan menjaga nilai- nilai kesusilaan. 

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama antara 

pekerja dan pengusaha di PT ini. 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sesuai permasalahan penelitian maka, 

disimpulkan bahwa: pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada 

malam hari khususnya di PT Gunawan Fajar tidaklah sepenuhnya terlaksana, dikarenakan 

masih ada beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan oleh PT Gunawan Fajar itu 

sendiri. 

Hak-hak yang didapat oleh pekerja perempuan pada malam hari di PT. Gunawan 

Fajar belum sepenuhnya didapatkan adalah tidak adanya angkutan antar jemput, 

pemberian makan dan minum sebanyak 1400 Kalori, penyediaaan ruangan dan alat 

makan yang layak dan higenis yang telah diatur dalam Undang-undangNomor 13 Tahun 

2003 dan Kepmenakertras Nomor Kep.224/MEN/2003 dimana dalam peraturan yang ada 

tersebut seharusnya pengusaha memberikan angkutan antar jemput pada semua pekerja 

perempuan yang mendapat shift malam dan mendapat makanan dan minuman serta 

mendapat ruangan yang higenis untuk makan. 
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Abstract 
Criminal acts are increasingly prevalent in Indonesia. One of the most common crimes is criminal 

acts to help embezzle. Criminal offenses are often linked to criminal laws that apply to ensnare 

cases involving embezzlement. Researchers want to reviewing further examples of cases with 

criminal acts to help embezzle in the neighborhood District Tambak Boyo Tuban. The offense 

committed by the perpetrator is to help embezzle sending the salted fish not on purpose as well as 

lending large sums of money. This study raises the topic of the problem of how the application of 

criminal law and judges' judgment in deciding the criminal act helps to embezzle, especially in the 

decision. 337 / Pid. B / 2015 / PN. TBN. The purpose of research is to know the application of 

criminal law and judges' consideration in deciding the criminal act to help do the embezzlement, 

especially in the verdict. 337 / Pid. B / 2015 / PN. TBN., With descriptive qualitative research 

method with approach of juridical normative and juridical empirical. The results of this study are 

the application of criminal law by the Panel of Judges of the District Court of Tuban in Decision 

Number 337 / Pid.B / 2015 / PN.Tbn Case which states that the defendant is proven legally and 

convincingly guilty of committing a criminal act to assist in embezzlement as provided in Article 

372 KUHP Jo Article 56 paragraph 1 of the Criminal Code is correct, it is appropriate and has 

been based on the facts in the hearing, the legal evidence in the form of testimony of witnesses, 

evidence, a letter of statement, and the statement of the defendant.Majelis Judge District Court 

Tuban in its consideration has been justice which can be seen in terms of criminal sanction 

imposed that is for 1 (one) year 6 (six) months and stipulates the period of detention that has been 

undertaken by the defendant previously deducted entirely from the imposed penalty 

 

Keywords: Fraud Crime, Judge's Judgment Judgment 

 
Abstrak 
Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satu tindak pidana 

yang marak terjadi adalah tindak pidana membantu melakukan penggelapan. Tindak 

pidana kerap kali dihubungkan dengan hukum pidana yang berlaku untuk menjerat kasus 

– kasus termasuk di dalamnya kasus penggelapan. Peneliti hendak mengkaji lebih lanjut 

contoh kasus dengan tindak pidana membantu melakukan penggelapan di lingkungan 

Kecamatan Tambak boyo Kabupaten Tuban. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

adalah membantu melakukan penggelapan mengirimkan ikan asin tidak pada tujuan serta 

melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar. Penelitian ini mengangkat topik 

permasalahan tentang Bagaimanakah penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana membantu melakukan penggelapan 

khususnya dalam putusan No. 337/ Pid. B/ 2015/ PN. TBN. Tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap tindak pidana membantu melakukan penggelapan khususnya dalam 

putusan No. 337/ Pid. B/ 2015/ PN. TBN., dengan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian 

ini adalah Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam 

Putusan Nomor Perkara 337/Pid.B/2015/PN.Tbn yang menyatakan bahwa terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu 

melakukan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 
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KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, 

alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, 

dan keterangan terdakwa.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam 

pertimbangannya sudah berkeadilan yang dapat dilihat dari segi sanksi pidana yang 

dijatuhkan yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan 

yang telah dijalani oleh terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan 

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Pertimbangan Putusan hakim 

 

Pendahuluan 

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satu tindak 

pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana membantu melakukan penggelapan. 

Tindak pidana kerap kali dihubungkan dengan hukum pidana yang berlaku untuk 

menjerat kasus – kasus termasuk di dalamnya kasus penggelapan. Hukum pidana adalah 

sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung 

larangan - larangan dan keharusan – keharusan yang ditentukan oleh negara atau 

kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau 

keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbulah1 hak negara 

untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.2 

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana 

materil yang sumber utamanya adalah kitap Undang – Undang Hukum Pidana (yang 

selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek 

ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang – Undang No. 

8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya 

disebut KUHAP).  
Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana membantu melakukan 

penggelapan sebagaimana yang hendak peneliti kaji adalah terjadinya tindak pidana 

membantu melakukan penggelapan di lingkungan Kecamatan Tambak boyo Kabupaten 

Tuban. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana 

membantu melakukan penggelapan dengan modus pelaku membantu pelaku utama dalam 

melakukan pengelapan kepada korban selaku Direktur PT Bintang Laut untuk 

mengirimkan ikan asin ke Medan Provinsi Sumatra Utara, dimana pelaku meminta uang 

jalan dan pinjam uang total sebesar Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah). Akan tetapi 

pelaku utama dan pelaku pembantu tidak mengirimkan ikan asin tersebut kepada tujuan 

namun ikan asin tersebut dijual di wilayah Lampung Profinsi Sumatra Selatan. 

Ketentuan tindak pidana membantu melakukan penggelapan termuat dalam 372 Jo 

56 ayat 1 ke-1e KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 372 yang berbunyi  

“ Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang 

sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam 

tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman 

penjara selama- lamanya empat tahun”. Pasal 56 (1) ke 1e yang berbunyi  

“Dihukum sebagai orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana 

serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana membantu 

melakukan penggelapan khususnya dalam putusan No. 337/ Pid. B/ 2015/ PN. TBN. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana serta 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana membantu 

melakukan penggelapan khususnya dalam putusan No. 337/ Pid. B/ 2015/ PN. TBN. 

                                                           
1 Andi Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1. 
2 Amir Ilyas, 2012, Asas – Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makasar, Hal. 3. 
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Sedangkan manfaat penelitian ini adalah Menambah wawasan dalam hal penerapan 

hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 

pidana. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode  penelitian 

yang digunakan adalah kualtitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris.  

 

Kajian Teori 

Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit. Menurut Simon , bahwa pengertian strafbaar feit yang 

diterjemahkan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut: “Suatu tindakan atau 

perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan 

hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 

bertanggungjawab3”. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 

subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai 

berikut: 1) unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 

pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” Kesalahan yang dimaksud 

di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya 

para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu: 

Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan Kesengajaan 

dengan keinsyafan akan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih 

ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: tak berhati-hati, dan 

dapat menduga akibat itu; 2) unsur Objektif adalah unsur dari luar diri si pelaku yaitu 

sebagai berikut: a) perbuatan manusia, berupa: Act, yaitu perbuatan aktif, dan Ommission, 

yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan), 2) akibat (result) 

perbuatan manusia, Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, 

kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya; 3) keadaan-keadaan 

(circumstances), yakni Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan Keadaan setelah 

perbuatan dilakukan; 4) sifat dapat dihukum dan melawan hukum yakni, Semua unsur 

delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, dapat 

menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh hakim di pengadilan. 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai 

berikut: 1) menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan 

pelanggaran dimuat dalam buku III; 2) menurut cara merumuskannya, dibedakan antara 

tindak pidana formil dan tindak pidana materil; 3) berdasarkan macam perbuatannya, 

dapat dibedakan antara tindak pidana aktif (delic commissions) dan tindak pidana pasif 

(delic ommissions); 4) berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (dolus) dan tindak pidana yang tidak disengaja (culfa). 

 

Tindak Pidana Penggelapan 

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk 

menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan ”verduistering” dalam bahasa 

Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 

372.4 Banyak unsur-unsur yang menyerupai delik penggelapan, hanya saja beradanya 

barang yang dimaksud untuk dimiliki ( zich toeegenen ) itu di tangan pelaku penggelapan 

                                                           
3 Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama:     Bandung hal : 

98 
4 KUHP R. Soesilo 1986:08 
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bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam 

pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara 

nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang 

sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. 

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan ”. Tindak pidana penggelapan diatur 

dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. 

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana 

penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu : 1) penggelapan dalam 

bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan sesorang yang 

dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau 

sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam 

mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; 2) penggelapan ringan 

diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan 

oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak 

lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah; 3) penggelapan dengan pemberatan diatur 

dalam pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah 

penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya 

atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya; 4) 

penggelapan sebagai delik aduan tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada 

Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan seseorang yang mempunyai 

hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan 

terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat 

dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan 

dari pihak-piahak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan; 5) penggelapan 

oleh pegawai negeri karena jabatannya dalam Bab XXVIII yang mengatur kejahatan 

jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannnya 

disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam 

Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang 

karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-

benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain. 
Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari 

unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen), sesuatu benda (eenig 

goed) , yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja 

(opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). 

 
Analisa dan Pembahasan 

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan 

Penggelapan dalam Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Tbn 

Tindak pidana membantu melakukan penggelapan ini terjadi pada hari Sabtu 

tanggal 11 Juli tahun 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu 

itu pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya sekitar 

waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Dsn. Tanjang Ds.Pulogede 

Kec.Tambakboyo Kab.Tuban atau setidak-tidanya di suatu tempat yang masih termasuk 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban.  

Tindak pidana membantu melakukan penggelapan ini berawal ketika Pada waktu 

dan tempat seperti tersebut diatas, saksi MOCHAMAD ZAINURI Bin SARDJI yang 

merupakan pengusaha ikan rebus (sudah dikeringkan) yang sering kirim barang ke luar 

kota/luar pulau didatangi oleh Sdr.ANTONI (melarikan diri dan belum tertangkap/DPO) 

sopir truck untuk menawarkan jasa angkut ikan rebus degan tujuan Bp.ING HAN alamat 

Medan, Sumatera Utara, oleh karena beberapa kali tidak ada masalah dan juga karena 

percaya dengan teman saksi MOCHAMAD ZAINURI Bin SARDJI yang bernama MUJI, 

maka saksi MOCHAMAD ZAINURI Bin SARDJI percaya terhadap Sdr.ANTONI 
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(melarikan diri dan belum tertangkap/DPO) untuk mengirim barang saksi MOCHAMAD 

ZAINURI Bin SARDJI dengan armada truck milik saksi HASBI Bin MUHAMMAD 

RUM Nopol BG-8005-TC warna kuning kombinasi merk Mitsubishi type FE74 HDF, 

Nomor rangka MHMFE74P5FK145754 Nomor mesin 4D34 t-144874 tahun 2005 STNK 

atas nama HIRAUWATI alamat Dusun I Nomor 26 Lubuk Sakti RT/RW Kelurahan 

Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, dimana barang saksi 

MOCHAMAD ZAINURI Bin SARDJI yang diangkut oleh Sdr.ANTONI (melarikan diri 

dan belum tertangkap/DPO) tersebut berupa ikan rebus kering yang sudah dikemas dalam 

kemasan kardus.  

Dalam kasus tindak pidana di atas, diketahui bahwa dakwaan JPU berbentuk 

dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan 

melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut 

Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana “membantu 

melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 

ke-1  KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 

ke-1  KUHP.  

Dalam perkara di atas, terdakwa A. SAFE’I BIN ASTURI didakwa Pasal 372 

KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1  KUHP yaitu tindak pidana membantu melakukan 

penggelapan. Oleh karena dakwaan JPU berbentuk dakwaan tunggal maka hakim hanya 

akan mempertimbangkan dan membuktikan satu pasal saja, yaitu Pasal 372 KUHP Jo 

Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP. Selanjutnya dalam proses persidangan dan sampai pada 

pengambilan keputusan, akhirnya hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan penggelapan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP. Untuk membuktikan tepat 

atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Mejelis Hakim bahwa terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan 

pengelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP, 

maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. 

Adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu sebagai 

berikut: 1) unsur barangsiapa; Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah 

bernama A. SAFE’I BIN ASTURI dan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat 

dakwaan perkara ini dibenarkan oleh terdakwa dan ternyata terdakwa dalam keadaan 

sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala 

perbuatan yang dilakukannya; 2) unsur dengan sengaja; Dengan sengaja dikenal dengan 2 

teori yaitu : Teori Kehendak artinya perbuatan tersebut benar – benar dikehendaki. Teori 

pengetahuan artinya si Pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup 

apabila ia mengetahui akibatnya. Unsur dengan sengaja yaitu terdakwa sengaja menjual 

ikan asin milik saksi MOCHAMAD ZAINURI Bin SARDJI; 3) unsur membantu 

melakukan kejahatan itu (penggelapan). Bahwa unsur ini dilakukan pada waktu atau 

sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Unsur membantu melakukan 

kejahatan yaitu “terdakwa membantu Sdr. ANTONI saat mengepok ikan asin ke 

kendaraan lainnya dan juga terdakwa membantu saat menjual ikan asin tersebut tanpa ijin 

yang punya/ korban Mochamad Zainuri Bin Sardji.  

Oleh karena unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah 

terbukti seluruhnya, maka keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa 

melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP menurut Peneliti sudah tepat 

atau dengan kata lain pasal yang didakwakan oleh JPU dan selanjutnya diterapkan oleh 

Majelis Hakim sudah tepat. Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang 

haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun alat 



 23 

bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut: 1) keterangan 

saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.  

Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah 

berdasarkan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan saksi 

(Mochamad Zainuri Bin Sardji, Ninik Mujiati Binti Damahuri, Darsono Bin Kasmidi, 

Sumani Als Muji Bin Tasmo dan Arifudin Als Acok Bin H.Dullah), surat (Surat ijin 

trayek/izin angkutan barang/kartu pengawasan pemerintah Kab. Ogan Ilir propinsi 

sumatera selatan, 1 (satu) lembar nota bon penjualan ikan asin CV Bintang Laut dan 1 

(satu) lembar STNK kendaraan mitsubishi light truck type FE 74 HDV nopol : BG-8005-

TC tahun 2015 warna kuning kombinasi noka MHMFE74P5FK145752 dan nosin 

4D34T-L44875), petunjuk (kendaraan mitsubishi light truck dan 1 (satu) lembar fotocopy 

SIM an. Sdr. ANTONI alamat Ds. Tegalrejo Kec. Lawangkidul Kab. Muaraenim propinsi 

Sumatera Selatan) dan keterangan terdakwa A. SAFE’I BIN ASTURI telah terpenuhi. 

Sehingga sangat tepat dan beralasan kuat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 

 

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Membantu Melakukan Penggelapan dalam Putusan Nomor 

337/Pid.b/2015/Pn.Tbn. 

 

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan 

status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya 

memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun 

pertimbangan sosiologis. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim 

dalam memutus Perkara Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Tbn, Peneliti membagi kedalam 2 

(dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.  

1. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai 

suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. 

Berdasarkan kasus tersebut nsur membantu melakukan kejahatan (penggelapan) 

telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh 

karena unsur-unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 ke-1 KUHP di atas telah 

terpenuhi seluruhnya maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak 

pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Setelah semua unsur-unsur tindak 

pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 

alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana.  

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa A. SAFE’I BIN ASTURI 

adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf 

maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah 

dan bertanggungjawab atas perbuatannya. 

a. Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan 

pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 

5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan 

bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan: a) kesalahan 

terdakwa; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) cara melakukan 

tindak pidana; d) sikap batin membuat tindak pidana; e) riwayat hidup dan 

keadaan sosial ekonomi pelaku; f) sikap dan tindakan pembuat setelah 

melakukan tindak pidana; g) pengaruh tindak pidana terhadap masa depan 

pelaku; 

b. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau 

keluarga. 

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian 

menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa A. SAFE’I BIN ASTURI dengan 
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pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan masa 

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan. 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sesuai permasalahan penelitian maka, 

disimpulkan bahwa: penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Tuban dalam Putusan Nomor Perkara 337/Pid.B/2015/PN.Tbn yang menyatakan bahwa 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

membantu melakukan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat 

1 ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di 

persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat 

pernyataan, dan keterangan terdakwa. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam pertimbangannya sudah berkeadilan 

yang dapat dilihat dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu selama 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
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Abstract 

 

The extent of this black market term is quite extensive, as long as it violates the law 
and is done outside the official channels, it can be referred to as a black market. For 
example, the trade goods (mobile phones) are the proceeds of theft, smuggling, or not 
equipped with trade licenses, in violation of any statute provisions. The basis of the sale 
and purchase is a sale and purchase agreement. One of the conditions of the validity of 
the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code ("KUHPer") is the 
existence of a lawful cause which is not contrary to law, morality, and public order (see 
Article 1337 KUHPer). The formulation of the problem is 1) how the legal protection of 
Consumers related to the sale of black market goods (black market), 2) how the legal 
efforts made by consumers related to the demands of compensation from consumers. 
The purpose of this study is as follows: 1) to know the legal protection against 
consumers related to the sale of black market goods (black market), 2) to know the 
legal efforts made by consumers related to the demands of compensation from 
consumers. This study uses the normative juridical method of statute approach. 
 
Key word : Black Market, Goods (Mobile Phones), Trade 

 

Abstrak 
 

Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut melanggar 

hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai suatu pasar gelap. 

Misalnya, barang (telepon selular) yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil 

pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk dapat diperdagangkan, 

sehingga melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dasar dari 

terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(“KUHPer”) adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 

KUHPer). Rumusan masalah yaitu 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap 

Konsumen terkait penjualan barang pasar gelap (black market), 2) bagaimana 

upaya hukum yang dilakukan konsumen terkait tuntutan ganti rugi dari konsumen. 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 1) untuk mengetahui perlindungan hukum 

terhadap konsumen terkait penjualan barang pasar gelap (black market), 2) untuk 

mengetahui upaya hukum yang dilakukan konsumen terkait tuntutan ganti rugi 

dari konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). 
 

Kata Kunci: Pasar Gelap, Barang (Telepon Selular), Perdagangan 

 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686
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Pendahuluan 

Teknologi yang semakin maju membuat konsumen berusaha untuk 

memilikinya, terkadang konsumen tidak perduli asal mula barang, keaslian 

barang, atau kualitas barang tersebut, mereka hanya melihat model barang yang 

menarik dan murah. Pasar-pasar yang menawarkan barang-barang seperti itupun 

semakin marak, pasar ini biasa disebut dengan sebutan black market atau pasar 

gelap. 1  Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen”. Az. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan 

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan 

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan 

produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam 

kehidupan bermasyarakat.2 

Perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen diharapkan mampu 

memberikan acuan bagi kegiatan usaha perdagangan yang bertujuan 

meningkatkan perlindungan, baik produsen maupun konsumen tidak terkecuali 

pedagang skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetap dilindungi 

agar senantiasa bertumbuh dan berkembang, sehingga praktikpraktik perdagangan 

yang dikenal dengan black market dapat ditekan atau diminimalisir.3 Perangkat 

hukum yang baik harus mampu memberikan perlindungan terhadap produsen, 

konsumen  dan konsumen dapat dilaksanakan.  
 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut : 1) bagaimana 

perlindungan hukum terhadap Konsumen terkait penjualan barang pasar gelap 

(black market), 2) bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen terkait 

tuntutan ganti rugi dari konsumen. 
 

Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 1) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

konsumen terkait penjualan barang pasar gelap (black market), 2) untuk 

mengetahui upaya hukum yang dilakukan konsumen terkait tuntutan ganti rugi 

dari konsumen. 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) yaitu suatu usaha pendekatan terhadap masalah yang diteliti 

dengan fokus dan sekaligus tema sentral penelitian terhadap berbagai aturan 

hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode analisa interaktif yaitu tujuan utama dari analisis data adalah 

untuk mengorganisasikan data dari lapangan baik melalui wawancara kepada para 

pihak maupun berasal dari literatur-literatur terkait dengan penyelesaian sengketa 

                                                             
1 Kompasiana, Blackmarket di Indonesia, diakses tanggal 17 November 2014 pukul 20.17 
2 Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, hal. 30. 
3 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2014, Harapan Baru dalam Perdagangan, Jakarta,  
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perbankan syariah, artikel-artikel dan lain sebagainya untuk diproses dalam 

analisis data.4 
 

Kajian Teori 

Perlindungan Konsumen 

Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  memberi  

pengertian  perlindungan konsumen  sebagai  segala  upaya  yang  menjamin  

adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut 

antara  lain adalah  dengan  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  serta 

membuka  akses  informasi  tentang  barang dan/atau  jasa  baginya,  dan 

menumbuhkembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang  jujur  dan  bertanggung  

jawab (konsideran huruf d, Undang-Undang). Khusus mengenai  perlindungan 

konsumen, menurut  Yusuf  Shofie,  undang-undang  perlindungan  konsumen  di  

Indonesia  mengelompokkan  norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 

(dua) kelompok, yaitu : 5  1) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, 2) 

ketentuan tentang pencantuman klausula baku.  

Dengan  adanya  pengelompokan  tersebut  ditujukan  untuk  memberikan 

perlindungan  terhadap  konsumen  dari  atau  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  

pelaku usaha.  Berkenaan  dengan  perlindungan  konsumen  dapat  dirinci  

bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut :61) keselamatan 

fisik; 2) peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen; 3) 

standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa; 4) pemerataan fasilitas 

kebutuhan pokok; 5) upaya-upaya  untuk memungkinkan  konsumen  

melaksanakan tuntutan ganti kerugian; 6) program pendidikan dan penyebarluasan 

informasi; 7) pengaturan masalah-masalah khusus  seperti makanan, minuman, 

obat-obatan dan kosmetik. Sementara  itu,  Janus Sidabalok mengemukakan  ada  

4  (empat)  alasan  pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai 

berikut :71) melindungi  konsumen  sama  artinya  dengan  melindungi  seluruh  

bangsa sebagaimana diamanatkan oleh  tujuan pembangunan nasional menurut 

UUD 1945; 2) melindungi  konsumen  perlu  untuk  menghindarkan  konsumen  

dari  dampak negative penggunaan teknologi; 3) melindungi  konsumen  perlu  

untuk melahirkan manusia-manusia  yang  sehat rohani  dan  jasmani  sebagai  

pelaku-pelaku  pembangunan,  yang  berarti  juga untuk menjaga kesinambungan 

pembangunan nasional; 4) melindungi  konsumen  perlu  untuk  menjamin  

sumber  dana  pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. 

Sedangkan menurut  Setiawan,  perlindungan  konsumen mempunyai  2  (dua) 

aspek  yang  bermuara  pada  praktik  perdagangan  yang  tidak  jujur  (unfair  

trade practices) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu 

perjanjian. Dalam  pandangan  ini  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  upaya  untuk  

melakukan perlindungan  konsumen  disebabkan  adanya  tindakan-tindakan  atau  

perbuatan  para pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas bisnisnya yang  tidak  

jujur sehingga dapat merugikan  konsumen,  praktek-praktek  yang  dijalankan  

salah  satunya  mengunakan bahan  kimia  sebagai  bahan  campuran  dalam  

pengawetan  makanan,  misalanya formalin. Menurut Adijaya Yusuf dan John W. 
                                                             
4 Mattew, Miles dan Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.  
5 Shofie, Yusuf, 2007, Kapita  Selekta Hukum Perlindungan Konsumen  di  Indonesia, Ghalia-Indonesia, Jakarta.  
6 Simatupang, Taufik, 2004, Aspek  Hukum  Periklanan,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.  
7 Janus  Sidabalok, 2010, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  PT.  Citra  AdityaBakti, Bandung. 
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Head, perlindungan konsumen adalah istilah  yang  digunakan  untuk 

menggambarkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  konsumen  dan  

usahanya  untuk memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang dapat  merugikan  

konsumen.  Undang-undang  perlindungan  konsumen  mempunyai suatu misi 

yang besar yaitu untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil 

dan makmur sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Menurut  

Ali Mansyur,  kepentingan  konsumen  dapat  dibagi menjadi  empat macam 

kepentingan, yaitu sebagai berikut :81) kepentingan fisik berkenaan dengan badan 

atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan  dan  keselamatan  tubuh  dan  jiwa  

dalam  penggunaan  barang dan/atau  jasa.  Kepentingan  fisik  ini  juga  berkaitan  

dengan  kesehatan  dan keselamatan  jiwa.  Kepentingan  fisik  konsumen ini  

harus  diperhatikan  oleh pelaku usaha, 2) kepentingan  sosial dan  lingkungan 

konsumen adalah  terwujudnya keinginan konsumen  untuk memperoleh  hasil  

yang  optimal  dari  penggunaan  sumber-sumber  ekonomi  mereka  dalam  

mendapatkan  barang  dan  jasa  yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga 

konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka 

konsumen, sebab  jika  tidak maka akan terjadi  gejolak  sosial  apabila  konsumen  

mengkonsumsi  produk  yang  tidak aman, 3) kepentingan  ekonomi  para  pelaku  

usaha  untuk  mendapatkan  laba  yang sebesar-besarnya  adalah  sesuatu  yang 

wajar,  akan  tetapi  dayabeli  konsumen juga  harus  dipertimbangkan  dalam  

artian  pelaku  usaha  jangan  memikirkan keuntungan  semata  tanpa merinci 

biaya riil produksi atas  suatu produk yang dihasilkan, 4) kepentingan  hukum  

konsumen  adalah  akses  terhadap  keadilan  (acces  to justice), konsumen berhak 

untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan. 

 

Penjualan Black Market 

Istilah black market diterjemahkan sebagai pasar gelap oleh kamus 

“English-Indonesia” yang kami akses dari situs kamus.ugm.ac.id. Kemudian, 

menurut buku “Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan 

Kekerasan” yang ditulis oleh Lydia Herlina Martono, suatu perdagangan yang 

dilakukan di pasar gelap, artinya dilakukan di luar jalur resmi sebab melanggar 

hukum.9 

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006 juga menggunakan 

istilah black market untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. 

Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut 

melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai 

suatu pasar gelap. Misalnya, barang kosmetik yang diperdagangkan tersebut 

merupakan hasil pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi perizinan untuk 

dapat diperdagangkan, sehingga melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan.  Pasar gelap merupakan pasar yang barang-barangnya merupakan 

barang-barang ilegal yang biasanya di datangkan dari Negara-Negara diluar 

Indonesia maupun dari Indonesia sendiri. Barang-barang yang digunakan dalam 

keseharian seperti barang elektronik yang merupakan barang ilegal, tapi 

masyarakat (konsumen) tidak mau peduli. Di sisi lain, produsen juga tidak peduli 

                                                             
8 M.  Ali Mansyur,  2007, Penegakan  Hukum  Tentang  Tanggung  Gugat  Produsen  Dalam Perwujudan Perlindungan 

Konsumen, Genta Press, Yogyakarta. 
9 Lydia Herlina Martono et.al. (hlm. 20) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F17c02b40fbc2bf6a661e1d2d85999f01%2Fzip&ei=M_AgT9nTMoPyrQfNuZWeCA&usg=AFQjCNGnxwn2FU-4bcapQhGddIeA6xPovQ&sig2
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akan barang-barang yang mereka jual ilegal atau legal, yang menjadi fokus 

produsen adalah barangnya laku dan keuntungan yang besar. 

 
Analisa dan Pembahasan 

Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang 

Pasar Gelap (black market) 

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum 

terjadi transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya 

transaksi (conflict/post purchase). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (no conflict/pre purchase) 

dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) legislation, yaitu perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan 

memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang 

telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut 

diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, 

karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara 

konsumen dan pelaku usaha, 2) voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan 

hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, 

dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi 

dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. 

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah 

terjadi transaksi (conflict/post purchase) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan 

Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Mahkamah 

Agung dalam Putusan No. 527 K/Pdt/2006 juga menggunakan istilah black 

market untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. 

 Cakupan istilah pasar gelap ini cukup luas, selama perdagangan tersebut 

melanggar hukum dan dilakukan di luar jalur resmi, maka dapat disebut sebagai 

suatu pasar gelap. Misalnya, barang (telepon selular) yang diperdagangkan 

tersebut merupakan hasil pencurian, penyelundupan, atau tidak dilengkapi 

perizinan untuk dapat diperdagangkan, sehingga melanggar suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian 

jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) adalah adanya sebab yang 

halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 

maupun dengan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPer). Sehingga, jika 

telepon selular yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, 

penyelundupan, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar 

undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah dan 

terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pemidanaan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).  Selain itu, telepon selular termasuk 

produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.: 

19/M-DAG/PER/5/2009 (“Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009”). Definisi produk 

telematika menurut Pasal 1 angka 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 adalah 

sebagai berikut: “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri 

perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran 

dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak 

dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi.” 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F17c02b40fbc2bf6a661e1d2d85999f01%2Fzip&ei=M_AgT9nTMoPyrQfNuZWeCA&usg=AFQjCNGnxwn2FU-4bcapQhGddIeA6xPovQ&sig2
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29
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 Telepon selular, menurut ketentuan Lampiran I Permendag 19/M-

DAG/PER/5/2009, merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai 

kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut terkait 

juga pengaturan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang 

menyatakan bahwa: “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi 

dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi 

dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam 

Bahasa Indonesia.”Karena itu, terhadap penjual telepon selular yang melanggar 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan 

Pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: 

 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat [1], dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”).”  Jika kita melihat pada 

ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf j 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa seorang pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak 

mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa 

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Terhadap pelanggaran Pasal 8 UUK ini pelaku usaha dapat dikenakan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 

miliar (lihat Pasal 62 ayat [1] Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Maka, 

berdasarkan pengaturan Pasal 62 ayat [1] jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen seorang penjual telepon selular yang tidak memberikan 

kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Lebih lanjut, 

mengenai penuntutan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) dapat 

disimak juga artikel iPad Dijual Tanpa Bahasa Indonesia.  Dari uraian di atas, 

dapat kiranya disimpulkan bahwa penjualan telepon selular di pasar gelap atau 

tanpa garansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah melanggar 

hukum. 
 

Simpulan 

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan  maka dapat dismpulkan 

bahwa pengaturan Pasal 62 ayat [1] jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen seorang penjual telepon selular yang tidak memberikan 

kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana. Lebih lanjut, 

mengenai penuntutan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) dapat 

disimak juga artikel iPad Dijual Tanpa Bahasa Indonesia.  Dari uraian di atas, 

dapat kiranya disimpulkan bahwa penjualan telepon selular di pasar gelap atau 

tanpa garansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah melanggar 

hukum. 

UUPK tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing 

pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha, sepanjang para pelaku 

usaha tersebut menjalankannya secara benar dan memberikan informasi yang 

cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan 

konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang 

dan/atau jasa yang diberikan tersebut. Ketentuan pasal 8 UUPK merupakan satu-

satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari 

para pelaku usaha pabrikan atau konsumen. Secara garis besar, larangan yang 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/node/34/uu-no-8-tahun-1999-perlindungan-konsumen
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e81a83aa0761/ipad-dijual-tanpa-bahasa-indonesia-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e81a83aa0761/ipad-dijual-tanpa-bahasa-indonesia-
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dikenakan dalam pasal 8 UUPK dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, 

yaitu: Larangan mengenai produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang 

layak untuk dipergunakan, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen; para 

pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang produk 

yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
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Abstract 

 

This study aims to determine the meaning of open provisions in the filling of positions of 

High Leadership and Elaboration of Competitive Terms in the Filling of Positions of 

High Leadership, in this case in the Government of Tuban Regency. Research Methods 

and Approaches conducted in research is sociological juridical, the approach that 

emphasizes the legal aspects, with regard to the subject matter to be discussed associated 

with practice in the field so as to solve a problem by collecting data and analyze. Data 

collection techniques are literature research and field research. The data are 

supplemented with primary data from literature and normative analyzes, and secondary 

data from the data obtained at the study sites, are: interview results and legislation 

related to qualitative analysis methods based on legal paradigm. This research was 

conducted in Tuban District Government Office at the Regional Personnel Board (BKD). 

The results showed that the Mechanism of filling the structural positions openly begins 

with the announcement process, the selection implementation is: Selection of 

Administration and Competence, and Announcement of Selection Result. The procedure 

has been carried out in Tuban Regency through Tuban Regent Decree no. 188.45 / 57 / 

KPTS / 414.021 / 2015 Concerning Establishment of Selection Committee and 

Implementing Team Secretariat Selection of Candidates for High Official Leaders of 

District Secretary of Tuban Regency Government. In essence, the Decision juridically has 

legitimacy and does not conflict with other laws and regulations. 

 

Keywords: Position, Selection, Law 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna Ketentuan terbuka dalam Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Penjabaran Ketentuan Kompetitif dalam Pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini di Pemerintah Kabupaten Tuban. Metode 

Penelitian dan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, 

yaitu pendekatan yang menekankan kepada aspek hukum, berkenaan dengan pokok 

masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat 

memecahkan suatu masalah dengan mengumpulkan data dan menganalisa. Teknik 

pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (literature research) dan penelitian 

lapangan (field research). Data dilengkapi dengan data primer dari analisis kepustakaan 

dan normatif, dan data sekunder dari data yang diperoleh di lokasi penelitian, berupa: 

hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan terkait dengan metode analisis 

kualitatif berbasis paradigma hukum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah 

Kabupaten Tuban tepatnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa Mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka dimulai 

dengan proses pengumuman, pelaksanaan seleksi berupa : Seleksi Administrasi dan 

Kompetensi, dan Pengumuman Hasil Seleksi. Prosedur tersebut telah dilaksanakan di 

Kabupaten Tuban melalui Keputusan Bupati Tuban No. 188.45/57/KPTS/414.021/2015 

Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dan Tim Pelaksana Sekretariat Seleksi Calon 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban. Pada 

esensinya, Keputusan tersebut secara yuridis memiliki legitimasi dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Kata Kunci: Jabatan, Seleksi, Undang-undang 

 

Pendahuluan 

Salah satu hal penting adalah dalam kaitannya dengan promosi jabatan 

terbuka di dalam UU No. 5 Tahun 2014. Perlu dipahami dahulu hakekat reformasi 

birokrasi, karena promosi jabatan secara terbuka adalah bagian dari agenda 

reformasi birokrasi. Patut dipahami, bahwa reformasi merupakan konsep yang 

luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara 

lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan 

etika birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan 

wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru 

terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur 

maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan 

pembangunan. Secara normatif didalam Peraturan Menpan Nomor 

PER/15/M.PAN/7/2009 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Reformasi 

Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Disebut pula bahwa Reformasi 

Birokrasi adalah langkah-langkah strategis untuk membangun aparatur Negara 

agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Dari uraian tersebut diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Undang-Undang Aparatur 

Sipil Negara tersebut. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah : 1) bagaimanakah mekanisme seleksi promosi jabatan terbuka 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, 2) bagaimanakah penerapan hukum 

dalam penyelenggaraan promosi jabatan terbuka dalam pengisian jabatan 

pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kabupaten Tuban, 3) bagaimanakah 

akibat hukumnya jika penyelenggaraan promosi jabatan terbuka dalam pengisian 

jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kabupaten Tuban tidak sesuai 

dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
 

Tujuan dan Manfaat 

Adapun  suatu  penelitian  tentunya  harus  mempunyai  tujuan  yang  ingin 

di peroleh dari hasil penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut : 1) untuk mengetahui pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan kaitannya dengan pelaksanaan promosi jabatan 

terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, 2) ingin mengetahui tugas 

dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi pelaksana seleksi 

promosi jabatan terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, 3) untuk 

mengetahui akibat hukum apa yang bisa terjadi apabila pelaksanaan promosi 

terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama          tidak sesuai dengan kaidah-kaidah 

sebagaimana diatur dalam      Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 
 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif 

yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, struktur dan 

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi 

pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, 

kelembagaan hukum, serta bahasa hukum yang yang mendukung pembahasan 

materi sesuai rumusan masalah. Metode penelitian menggunakan metode 

deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 

cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan 

metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi 

materi yang akan dibahas. 
 

Kajian Teori 

Logemann menempatkan “jabatan“ dari aspek negara sebagai organisasi 

otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas 

lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-

fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan 

wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan 

yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan muncul sebagai pribadi (persoon) 

atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk 

melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui 

“pejabat” atau “pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak 

antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai 

Prive. Dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum 

Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa 1  : “Jabatan ialah suatu 

lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan 

negara (kepentingan umum)”. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

susunan sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut 

strukturil yang menunjukan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang 

ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekertaris, dan dapat ditinjau dari sudut 

fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu 

organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan. Pengadaan Jabatan 

adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau 

berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta 

                                                             
1 Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, Jakarta, 1957   
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kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun 

tersebar di berbagai tempat.2  

 

Pengisian Jabatan  
Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut 

berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam 

organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah the right man on 

the right place (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk 

dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, 

yaitu : 1) adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu analisis 

yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang 

dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 

pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu, 2) adanya  

Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (kecakapan pegawai) dari masing-masing 

pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya 

penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi 

kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.3  

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan 

dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok 

dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun 

lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.4 

 
Jabatan Fungsional dan Struktural 

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam 

lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat 

dibedakan menjadi 2, yaitu : Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural. Jabatan 

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, 

dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang 

memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan 

sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja 5 . Jabatan 

Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. 

Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah 

(eselon V/a) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS 

Pusat adalah : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. 

Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah : sekretaris daerah, 

kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, 

                                                             
2 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian   
3Sri Hartini, dkk. Hukum Kepegawaian di Indonesia. (Jakarta, 2010), 97.    
4C.S.T. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta, 2005) Hal. 222    
5 Sri Hartini, dkk. Op.Cit. Hlm. 99   
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sekcam, lurah, dan seklur. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 100 tahun 

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  13 Tahun 2002 

menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural 

tidak dapat merangkap jabatan struktural lain maupun dengan jabatan fungsional.  

 
Analisa dan Pembahasan 

Dalam prakteknya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pengisian jabatan 

pimpinan tinggi pratama secara terbuka telah dilakukan 1 (satu) kali proses 

penerimaan, yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Adapun seleksi calon pejabat 

pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Tuban ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 : Daftar Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  Eselon  

                II.A Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban 

 

 

No 

 

Nama/NIP 

Pangkat/Gol

.Ruang 

 

Jabatan 

Jabatan yang 

dipilih 

1. Drs. AGUS 

PRIYONO HADI, 

MM 

NIP.19590831 

198003 1 006 

Pembina 

Utama Muda 

(IV/c) 

Inspektur Sekretaris 

Daerah 

2. Dr. Ir. BUDI 

WIYANA, M.Si 

NIP.19671005 

199202 1 004 

Pembina 

Utama Muda 

(IV/c) 

Kepala 

Bappeda  

Sekretaris 

Daerah 

3. Ir. SUNARTO, 

M.Si 

NIP.19611210 

198903 1 011 

Pembina 

Utama Muda 

(IV/c) 

Kepala Dinas 

Perikanan 

dan Kelautan 

  

Sekretaris 

Daerah 

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dilakukan penerimaan hasil seleksi 

dalam berbagai satuan kerja dan terjadi penerimaan hasil seleksi jabatan struktural 

dari pegawai yang berasal dari wilayah kerja yang berbeda. Dari beberapa tahapan 

pelaksanaan seleksi terbuka yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tuban 

diperoleh hasil akhir seleksi sebagai berikut : 1) kepada tiga peserta seleksi telah 

dilakukan tes kesehatan di RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dengan 

dengan hasil ketiganya memenuhi syarat untuk pekerjaan pada umumnya, 2) 

kepada tiga peserta juga telah dilakukan uji rekam medik. Semua peserta seleksi 

merupakan PNS Kabupaten Tuban maka penelusuran rekam jejak melalui data 

pada Badan Kepegawaian Daerah dan anggota Panitia Seleksi yang berasal dari 

Pemerintah Kabupaten Tuban ( Kepala BKD dan Asisten Pemerintahan Sekda 

Kabupaten Tuban ). Hasil rekam jejak pada jabatan dan pengalaman dari ketiga 

peserta memperlihatkan bahwa ada kesesuaian dengan jabatan yang dilamar, 3) 

hasil penilaian dari kompetensi bidang dan kompetensi manajerial diolah oleh 
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Tim Pansel dengan bobot masing-masing 50% dengan mempertimbangkan hasil 

tes kesehatan, 4) dari hasil akhir seleksi maka Panitia Seleksi menetapkan hasil 

seleksi 3 (tiga) orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 

Kabupaten Tuban sesuai urutan nilai tertinggi adalah :a) Dr. Ir. BUDI WIYANA, 

M.Si Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban, b) Drs. AGUS PRIYONO HADI, 

MM Inspektur Kabupaten Tuban, c) Ir. SUNARTO, M.Si Kepala Dinas Perikanan 

dan Kelautan Kabupaten Tuban. Di sisi lain, dengan berbagai persyaratan dan 

kemungkinan dilakukannya pengisian jabatan dari pegawai dengan wilayah kerja 

yang berbeda, maka aspek kualitas dan kompetensi benar-benar menjadi hal 

utama, sehingga nantinya mampu menciptakan pejabat-pejabat yang berkinerja 

maksimal, profesional, berakhlak mulia, dan bekerja pada posisi sesuai dengan 

kompetensinya masing-masing (the right man on the right position) yang juga 

sesuai dengan amanat tata kelola pemerintahan yang baik. Lelang jabatan secara 

harfiah diartikan sebuah peluang yang memungkinkan semua lapisan berada 

dalam sebuah titik kepemimpinan yang sama, apabila mereka mampu dari segi 

kualitas dan kuantitas. Dan memang sudah seharusnya sistem ini dijalankan 

sepenuhnya karena tidak mungkin orang yang sudah lama berada dalam kursi 

kepemimpinannya mampu memimpin generasi  baru yang tumbuh dengan 

pengetahuan baru, perlu modifikasi, seleksi dan eliminasi dalam hal ini. 

Kebijakan ini akan menimbulkan pro dan kontra, ada dampak yang akan terjadi 

baik positif maupun negatif.   

Didalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dipertegas pula dalam Pasal 

68 (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi 

Pemerintah. (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 

kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, 

kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. (3) Setiap jabatan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan 

PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.  (4) 

PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Dengan demikian 

Lelang jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan  yang  dilakukan secara 

transparan dan selektif. Transparan karena dilakukan secara terbuka dan setiap 

orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan 

golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang 

tersedia. Selektif karena proses pelaksanaannya dilakukan uji kompetensi 

ataupun fit and proper test. Lelang jabatan memiliki nilai fositif dalam rangka 

reformasi birokrasi yaitu untuk merekrut ataupun menempatkan pejabat eselon 

yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai. Namun disisi lain 

kita berharap bahwa assesment centre dapat bekerja secara professional. Sebab   

kalau tidak assesment centre dapat memperpanjang jalur birokrasi sekaligus 

memperluas kesempatan untuk melakukan KKN, walaupun transparan dan 

selektif dan dilakukan secara prosesional, ada satu nilai yang kurang, yakni belum 

konsep partisipatif. Artinya dengan kata lain diberapa tahapan sebenarnya 

masyarakat/publik bisa diikutsertakan, paling minimal memberikan tanggap 
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terbuka yang mekanismenya disepakati merupakan bagian dari 

kebijakan Pengisian Jabatan Tinggi secara Terbuka Berdasarkan Sistem Merit 

dengan  tidak diskriminatif serta partisipatif. Konteks ”terbuka” secara harfiah 

menyiratkan semua orang, tanpa melihat status, boleh mencalonkan. Akan tetapi, 

realitasnya hal ini dibatasi, karena pendaftaran pencalonan hanya terbuka bagi 

PNS, dan tertutup bagi non-PNS. Ketertutupan ini merupakan amanat dari PP 

Nomor 13 Tahun 2002 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat 

Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota. Jadi, dikhususkan tentang 

lelang jabatan, tepatnya pengisian jabatan struktural secara terbuka telah sesuai 

diletakkan dalam konteks birokrasi pemerintah. Ketentuan pengisian jabatan 

struktural secara terbuka yang melegitimasi pencalonan dari satu kementerian, 

lembaga, dan provinsi ke kementerian, lembaga, dan provinsi yang lain. Hal 

tersebut merupakan terobosan yang bijak untuk mengoreksi kelemahan 

pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai penentu keberhasilan pemerintahan, PNS 

pengisi jabatan harus diseleksi secara terbuka berdasarkan kompetensi, 

profesionalisme, selain berakhlak mulia. Prosedur pengisian jabatan struktural 

yang dilangsungkan di daerah otonom secara yuridis berbasiskan pada beragam 

peraturan Gubernur di tingkat Propinsi dan Peraturan Walikota/Bupati di tingkat 

Kabupaten/Kota. Selain itu, segala peraturan tersebut merupakan 

pengejewantahan dari peraturan-peraturan diatasnya. mekanisme pengisian 

jabatan struktural secara terbuka adalah absah atau legitim, karena telah sesuai 

dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh pancasila, serta bersifat 

konstitusional, dan sesuai dengan aturan-aturan turunan dan teknis di bawahnya. 

Berbagai regulasi tersebut, melegitimasi mekanisme pengisian jabatan struktural 

secara terbuka sebagai mekanisme pengisian jabatan yang akan menciptakan 

penempatan pejabat sesuai dengan kualifikasi dan profesionalitas kerjanya, dan 

tetap menjungjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.   
 

Simpulan 

Mekanisme  pengisian  jabatan  struktural  secara  terbuka  dimulai  dengan 

mengadakan pengumuman. Selanjutnya untuk tata cara pelaksanaan, diawali 

dengan pembentukan panitia seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia 

seleksi melaksanakan seleksi dengan dibantu oleh tim penilai kompetensi yang 

independen dan Baperjakat. Pelaksanaan seleksi terbagi menjadi seleksi 

administrasi dan seleksi kompetensi. Dalam melakukan penilaian kompetensi 

bidang dilakukan dengan cara menggunakan metode tertulis dan wawancara. 

Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi 

kepada Panitia Seleksi yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Baperjakat. 

Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka. 

Berkenaan dengan Pangkat dan Jabatan, UU ASN sedemikian rupa telah 

membentuk sebuah mekanisme ideal untuk menciptakan organisasi pemerintah 

yang profesional. Penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 

moralitas dan integritas pegawai serta kebutuhan organisasi adalah salah satu 

bentuk idealisme tersebut. Pembagian jabatan berdasarkan kompetensi teknis, 

karakteristik dan pola kerja juga merupakan bentuk lain dari upaya pemerintah 
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menciptakan kondisi “right man on the right place” yang selama ini seperti hanya 

mimpi belaka. Selain itu ketentuan tentang pengembangan dan pola karier yang 

harus disusun secara jelas oleh seluruh instansi pemerintah yang terintegrasi 

secara nasional juga adalah sesuatu yang selama ini di idam-idamkan oleh para 

pegawai pada tataran implementasi. Didukung dengan keberadaan KASN dan 

Tim penilai kinerja sebagai lembaga pengawas kebijakan kepegawaian dan 

lembaga pengukur efektifitas kinerja pegawai maka menurut saya sistem 

kepegawaian ini sudah cukup ideal. Akan tetapi diantara berbagai keunggulan 

tersebut yang terpenting adalah tataran pelaksanaan. Konsistensi dalam aturan 

pelaksanaan yang akan disusun ke depan, penjabaran yang tepat terhadap 

substansi undang-undang serta pelaksanaan konsisten dari seluruh stakeholder 

pelaksanalah yang akan menentukan tingkat efektifitas Undang-Undang ini 

terhadap peningkatan mutu kinerja pegawai negeri di masa yang akan datang. 

Pengalaman empirik membuktikan berbagai upaya penciptaan kondisi efektif 

organisasi pemerintah terbentur pada dua hal yakni mindset pegawai negeri yang 

masih terbelakang (negatif) dan budaya organisasi yang negatif. Mindset pegawai 

negeri sebagai pekerjaan aman tanpa resiko pemecatan, PHK dan lain sebagainya 

begitu mendarah daging dalam diri pegawai negeri dan budaya organisasi yang 

masih permisif terhadap berbagai pelanggaran adalah dua hal penting yang harus 

segera diperhatikan. Dan menurut saya Undang-Undang ini belum menyentuh ke 

arah sana. Semoga saja pandangan saya ini salah. Tapi tak mengapa karena 

menurut saya upaya ke arah sana masih dapat dilakukan dalam tataran 

operasional. Melakukan perubahan terhadap mindset dapat dilakukan melalui 

pelatihan-pelatihan pra jabatan dan dalam jabatan. Bisa pula dilakukan melalui 

“magang” di instansi swasta dan lain sebagainya dan hal tersebut bisa dijabarkan 

dalam aturan operasional seperti PP dan peraturan menteri. 

Mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka adalah absah atau 

legitim, karena telah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh 

pancasila, serta konstitusional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berbagai regulasi tersebut, melegitimasi mekanisme pengisian jabatan struktural 

secara terbuka untuk menciptakan penempatan pejabat sesuai dengan kualifikasi 

dan profesionalitas kerjanya, dan tetap menjungjung tinggi nilai keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Tentu Reformasi birokrasi perlu didukung adanya 

peningkatan budaya organisasi positif dapat dilakukan melalui penegakan rewards 

dan punishment yang konsisten. Dalam tataran operasional dapat diwujudkan 

dengan disertai political will pimpinan. Penegakan aturan haruslah dimulai dari 

level pejabat pimpinan tinggi karena itu akan menciptakan efek domino terhadap 

seluruh pegawai di bawahnya. Berbeda halnya dengan jika itu dimulai dari bawah 

karena sangat kecil kemungkinan dapat mempengaruhi level yang lebih tinggi. 

Lelang jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara 

transparan dan selektif. Transparan karena dilakukan secara terbuka dan setiap 

orang yang memiliki syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan 

golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang 

tersedia. Selektif karena proses pelaksanaannya dilakukan uji kompetensi ataupun 

fit and proper test. Promosi dan Seleksi Jabatan memiliki nilai fositif dalam 

rangka reformasi birokrasi yaitu untuk merekrut ataupun menempatkan pejabat 
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eselon yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memadai. Namun 

disisi lain kita berharap bahwa Panitia Seleksi dan Assesor yang diberi amanah 

dapat bekerja secara professional. Sebab kalau tidak keadaan ini dapat 

memperpanjang jalur birokrasi sekalugus memperluas kesempatan untuk 

melakukan KKN. 
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Abstract 

 

Workers and employers are still different from the view of the Constitutional Court's 

decision related to the judicial review of the Manpower Act on 17 January. In order to 

avoid further confusion, the Ministry of Manpower and Transmigration tries to follow up 

the Decision of the Constitutional Court No. 27 / PUU-IX / 2011 through Ministerial 

Circular No. B.31 / PHIJSK / 2012 on Outsourcing and Working Time Certain 

Agreement (PKWT). The Constitutional Court affirmed that outsourcing is a reasonable 

business policy of a company in the framework of business efficiency. The formulation of 

problem in research are: 1) how the implementation of outsourcing work agreement after 

the Decision of the Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011 and Ministerial 

Circular Number Number B.31 / PHIJSK / 2012; 2) what is the legal effect of execution 

of outsourced work agreement before the enactment of Decision of Constitutional Court 

Number 27 / PUU-IX / 2011; 3) how a normative juridical settlement in case of violation 

of Decision of Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011. The purpose and 

usefulness of this research is to know the implementation of outsourcing work agreement 

after Decision of Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011 and Ministerial 

Circular Number Number B.31 / PHIJSK / 2012, to know the legal effect of execution of 

outsourced work agreement before enactment of Decision Constitutional Court Number 

27 / PUU-IX / 2011 and know the settlement of normative juridical in case of violation of 

Decision of Constitutional Court Number 27 / PUU-IX / 2011. The method of research 

using law juridical normative research is legal research conducted by examining library 

materials or secondary data only. The type of research used is descriptive research 

specification. 

 

Key word : Workers, Entrepreneurs, Constitutional Court 
 

Abstrak 
 

Kalangan pekerja dan pengusaha masih berbeda pandang melihat putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait pengujian UU Ketenagakerjaan pada 17 Januari lalu. Guna menghindari 

kesimpangsiuran lebih jauh, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencoba 

menindaklanjuti putusan MK No 27/PUU-IX/2011 itu melalui Surat Edaran Menteri 

Nomor  B.31/PHIJSK/2012 tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT). Mahkamah Konstitusi menegaskan outsourcing adalah kebijakan usaha yang 

wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Rumusan masalah dalam  

penelitian yaitu : 1) bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Surat Edaran Menteri Nomor Nomor  

B.31/PHIJSK/2012; 2) bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian kerja 

outsourcing sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

IX/2011; 3) bagaimana penyelesaian yuridis normatif apabila terjadi pelanggaran 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Tujuan dan manfaat 

penelitian adalah Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja 
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outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Surat 

Edaran Menteri Nomor Nomor  B.31/PHIJSK/2012, mengetahui akibat hukum dari 

pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan  mengetahui penyelesaian yuridis normatif 

apabila terjadi pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

IX/2011. Metode penelitian  menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif. 

 

Kata Kunci: Pekerja, Pengusaha, Mahkamah Konstitusi  

 

Pendahuluan 

Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Iklim Investasi 

disebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk 

keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat 

draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.1 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencoba menindaklanjuti Putusan 

MK No 27/PUU-IX/2011 itu melalui Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 Tentang   

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 

2012. “Putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran untuk 

mengatur dengan lebih tepat lagi mekanisme yang selama ini sudah berjalan, sehingga 

hak-hak para pekerja outsourcing benar-benar terjamin. Oleh karena itu system kerja 

outsourcing sudah sepantasnya dikaji ulang atau dihapuskan. Sebagai alternative hukum 

tenagakerja dapat diperbandingkan dengan konsep ketenagakerjaan yang ada dalam 

hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri memang belum ditemukan teori yang khusus 

menjelaskan tentang outsourcing tersebut. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan masalahnya : 1) bagaimana pelaksanaan 

perjanjian kerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

IX/2011 dan Surat Edaran Menteri Nomor Nomor  B.31/PHIJSK/2012; 2) bagaimana 

akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing sebelum diberlakukannya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011; 3) bagaimana penyelesaian 

yuridis normatif apabila terjadi pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-IX/2011. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Surat Edaran Menteri 

Nomor Nomor  B.31/PHIJSK/2012, mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan 

perjanjian kerja outsourcing sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-IX/2011 dan  mengetahui penyelesaian yuridis normatif apabila terjadi 

pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.2 

Jenis penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa 

bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. 
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Kajian Teori 

Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi 

agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga 

negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara 

Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di-

inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa 

fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental 

rights) juga benar adanya.3  Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut: “… salah satu substansi 

penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 

keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani 

perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar 

dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 

demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya 

pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman 

kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap 

konstitusi”. 1  proses pemeriksaan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi  

mempunyai  pengaturan  dan  penerapan  tersendiri  yang berbeda dengan hukum acara 

pidana dan perdata. Pada prakteknya, dikenal adanya  tiga bentuk norma hukum  yang  

dapat diuji atau  yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya 

merupakan bentuk  norma  hukum  sebagai  hasil  dari  proses  pengambilan keputusan 

hukum, yaitu : 1) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), 2) 

keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beschikking), 3) 

keputusan  normatif  yang  berisi  dan  bersifat  penghakiman (judgement) yang biasa 

disebut vonis.   

 

Outsourcing 

Mengenai  pengertian  outsourcing  /  alih  daya  dapat  dapat  dijumpai dalam 

beberapa pengertian menurut para pakar yaitu sebagai berikut : 1) outsourcing  /  alih  

daya  menurut  Candra  Soewondo  adalah pendelegasian    operasional  dan  manajemen  

harian  dari  suatu  proses  bisnis kepada pihak luar (penyedia jasa), 2) outsourcing / alih 

daya menurut Greaver dalam Indrajit adalah tindakan mengalihkan  atau  menyerahkan  

aktivitas-aktivitas  internal  yang  terjadi berulang  kali  dan  hak-hak  pembuatan  

keputusan  yang  dimiliki  suatu perusahaan  kepada  jasa outside providers,  sebagaimana  

yang  tercantum dalam perjanjian kontrak.  Dari  pengertian  outsourcing  /  alih  daya  

diatas  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  yaitu  pekerjaan  outsourcing  /  alih  daya  

merupakan  penyerahan aktifitas perusahaan kepada pihak  luar atau penyedia  jasa yang  

tercantum dalam perjanjian kontrak.   

 

Analisa dan Pembahasan 

Pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Surat Edaran Menteri Nomor Nomor  

B.31/PHIJSK/2012.Dalam Surat Edaran tersebut dijabarkan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 yang isinya sebagai berikut: 1) perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku, 2) dalam hal perusahaan menerapkan 

                                                             
1 Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi memuat hal-hal yang dituntut untuk dilakukan revisi dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : Pemutusan Hubungan Kerjam Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Perhitungan 

Pesangon, Ijin tenaga Kerja Asing dan istirahat panjang. 



 44 

sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana 

diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan maka: a) apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima 

pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan 

pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi 

pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima 

pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka 

hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), b) apabila dalam perjanjian kerja antara 

perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan 

hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan 

penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, 

maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT); 2) Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-IX/2011 tanggal 12 Januari 2012 tersebut, serta dengan mempertimbangkan 

keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh  kedua  belah  pihak  sebelum   

diterbitkannya   putusan   Mahkamah 

 Konstitusi ini, maka PKWT  yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan 

pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku 

sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan.  

Sehingga, dari ketentuan tersebut di atas tampak bahwa dalam penerapan 

outsourcing saat ini, antara perusahaan outsourcingdengan pekerja harus dibuat perjanjian 

kerja dalam bentuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) jika perjanjian 

kerjanya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak pekerja/buruh 

yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan outsourcing lain. Sebaliknya, 

jika perjanjian kerjanya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak 

pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan outsourcing lain, 

perjanjian kerjanya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jika 

suatu perusahaan telah memberlakukan sistem outsourcing dan perjanjian kerjanya 

(PKWT-nya) masih berlangsung/belum habis jangka waktunya, maka PKWT tersebut 

tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan. Setelah itu, perjanjian 

kerjanya harus mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut. 

Penerapan outsourcing dalam hubungan ketenagakerjaan didasarkan pada ketentuan Pasal 

64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberi 

peluang kepada perusahaan untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain. Pasal 

64 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan 

pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja atau Buruh yang dibuat secara tertulis”.2  

Penerapan outsourcing ini menguntungkan perusahaan pemberi kerja karena dapat 

menekan biaya produksi. Iklim usaha yang semakin kompetitif menuntut perusahaan 

dapat melakukan pekerjaan secara lebih cepat dan efisien. Beberapa pekerjaan yang 

bukan merupakan pekerjaan pokok perusahaan dapat diserahkan kepada perusahaan lain 

untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi muncul permasalahan dalam hal 

perlindungan pekerja atau buruh yang bekerja dengan system outsourcing ini. Beberapa 

praktik dalam outsourcing yang merugikan pekerja atau buruh antara lain: hubungan 

kerja bersifat kontrak atau tidak tetap, upah lebih rendah, jaminan sosial minimal 

                                                             
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers), 2007, hlm. 13-14. 
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(kalaupun ada), tidak ada jaminan pekerjaan, tidak ada jaminan pengembangan karir dan 

lain lain.  Dari sisi pembuatan perjanjian pun, model system outsourcing cenderung 

merugikan pekerja atau buruh. System outsourcing dengan model penyediaan pekerja 

atau buruh dijalankan dengan adanya dua perjanjian, yaitu:1) perjanjian pekerja/buruh 

dengan perusahaan penyedia tenaga kerja; 2) perjanjian penempatan pekerja atau buruh, 

antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan perusahaan pemberi kerja.  

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 sendiri pasal yang mengatur tentang 

outsourcing ini diatur dalam pasal 64-66 dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.101/MEN/VI/ 2004 Tahun 

2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh. Awalnya 

sistem outsourcing ini mempermudah perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga 

kerja secara mudah dari perusahaan lain dan dapat menghentikan penggunaan tenaga 

kerja ini kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan tersebut juga tidak perlu 

memberikan kompensasi pesangon jika dilakuakn pemutusan hubungan kerja atau bahkan 

memberikan jaminan kesehatan seperti jamsostek dan hak lainnya. Hal ini tentu saja 

memperkecil pengeluaraan perusahaan namun merugikan pihak pekerja outsourcing. 

Namun setelah MK menerbitkan keputusan diatas, pengusaha tidak dapat leluasa 

memberhentikan pekerja begitu saja. Pengusaha harus menjamin bahwa hak pekerja 

terlindungi walau perusahaan outsourcing yang mempekerjakan berganti. Dalam 

ketentuan itu dapat diartikan bahwa masa kerja pekerja tetap dihitung dan mendapatkan 

pesangon jika terkena PHK. Itulah yang menjadi sorotan bagi pihak pengusaha atas 

putusan tersebut. Jika hal itu diberlakukan maka pengusaha akan menambah biaya 

pengeluaran tambahan untuk pekerja.6 Dalam amar putusannya, MK menawarkan dua 

model pelaksanaan outsourcing yaitu sebagai berikut:1) mensyaratkan agar perjanjian 

kerja antara pekerja dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak 

berbentuk PKWT (peraturan kerja waktu tertentu), melainkan berbentuk PKWTT 

(perjanjian kerja waktu tertentu); atau 2) menerapkan prinsip pengalihan tindakan 

perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yan gmelaksanakan pekerjaan 

outsourcing. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan TUPE (Transfer Undertaking 

Protection of Employment).  

Dalam pertimbangan hukumnya MK mempertimbangkan bahwa posisi buruh 

outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan menghadapi ketidakpastian 

kelanjutan kerja apabila hubungan kerja bukan dilakukan berdasarkan PKWT. Perjanjian 

kerja ini memberi implikasi jika hubungan pemberi kerja antara perusahaan pemberi kerja 

dengan perusahaan outsourcing habis, maka habis pula masa kerja buruh. Dalam 

putusannya MK menyatakan PKWT masih tetap berlaku sepanjang terdapat klausul yang 

mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap 

ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan 

borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Maka dari itu 

dengan menerapkan pengalihan perlindungan masa kerja yang telah dilalui para pekerja 

outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, MK berharap pekerja 

outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.3 

Dengan adanya tawaran yang diberikan sebagaimana yang tercantum diatas, putusan MK 

ini tidak menghapuskan outsourcing dan justru melegalkan adanya praktek outsourcing di 

Indonesia. Hanya bedanya kali ini outsourcing dibolehkan dilakukan dengan catatan ada 

perlindungan-perlindungan tertentu yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik 

perusahaan outsourcing maupun perusahaan penyewa. Hal ini sedikit melenceng dari apa 

yang diharapkan oleh aliansi-aliansi pekerja yang ada di Indonesia. Penghapusan praktek 

outsourcing yang merugikan kedudukan para pekerja-lah yang diinginkan oleh pekerja di 

masa mendatang. Kalangan serikat buruh lebih menginginkan agar praktek outsourcing 

                                                             
3 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,..Hlm. 11 
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pekerja (bukan borongan) ini dihapuskan karena beberapa hal. Pertama, karena tidak 

menghapuskan praktek outsourcing, pekerja masih tetap bekerja di perusahaan penyedia 

(agent) bukan di perusahaan pengguna tenaga kerja (user). Kedua, posisi pekerja yang 

sangat lemah terutama berkaitan dengan tidak bolehnya pekerj a outsourcing mendirikan 

atau menjadi bagian serikat kerja. Hal ini berdampak jika dikemudian hari terjadi 

masalah, pekerja jadi tidak jelas harus komplain pada perusahaan penyedia atau 

perusahaan pengguna. Masalah juga terjadi terkait dengan klausula putusan yang 

menyatakan tentang adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan atau TUPE diatas. 

Prinsip pengalihan tindakan perlindungan (prinsip Transfer of Undertaking Protection of 

Employment atau TUPE) ini terdapat dalam butir [3.18] pertimbangan hukum Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 ("Putusan MK") yang 

menyatakan bahwa: “Dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika 

perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan 

jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan outsourcing yang lama, dan memberikan 

pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan 

yang diperintahkan  untuk  dikerjakan  masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa  

baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa 

mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihak-pihak yang 

berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh 

karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya”. Selanjutnya, disebutkan bahwa 

“...para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru. Masa kerja yang 

telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, 

sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak (:upah) sebagai pekerja secara 

layak dan proporsional” (vide Putusan MK Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, hal. 44 dan 

45). 4 

Berdasarkan klausula diatas prinsip pengalihan tindakan perlindungan ini dapat 

diartikan sebagai berikut. Apabila kontrak antara perusahaan pengguna dan perusahaan 

outsourcing telah berakhir jangka waktunya atau jika perusahaan pengguna memutuskan 

menggunakan perusahaan outsourcing baru, maka pekerja dari perusahaan outsourcing 

lama yang pekerjaannya tetap ada akan tetap dipekerjakan. Kemudian akan terjadi hand-

over dari perusahaan outsourcing lama ke perusahaan outsourcing baru inilah yang 

disebut prinsip pengalihan tindakan perlindungan. Masalah yang terjadi dalam prakteknya 

yaitu apabila perusahaan outsourcing yang baru masih tidak kuat dalam hal finansial. 

Kebanyakan perusahaan outsourcing di Indonesia adalah perusahaan sementara yang 

terbentuk hanya pada saat ada perusahaan yang ingin menggunakan tenaga kerja. Saat 

kontrak antara perusahaan pengguna dan perusahaan outsourcing tersebut selesai, maka 

perusahaan outsourcing tersebut akan bubar dengan sendirinya. Dari sini dapat dilihat 

terutama dari sifatnya yang tidak permanen bahwa perusahaan outsourcing ini memiliki 

kelemahan finansial. Yang kemudian berdampak di prinsip pengalihan tindakan 

perlindungan diatas. Bagaimana perusahaan outsourcing baru ini dapat menghandle 

pekerja yang lama sementara finansialnya belum cukup kuat. Masalah ini kemudian akan 

meluas kepada biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan pengguna. Perusahaan 

outsourcing baru akan meminta biaya perlindungan tersebut dari perusahaan pengguna 

yang kemudian terpaksa harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Untuk mengatasi 

masalah ini menurut Yogo Pamungkas, pengajar Hukum Ketenagakerjaan Universitas 

Trisakti, sebaiknya pemerintah mengeluarkan perintah untuk mempertegas kedudukan 

perusahaan outsourcing. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mensyaratkan 

perusahaan outsourcing dalam bentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya.9 

Sedangkan untuk pengimplementasiannya, menurut Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Iftida Yasar menyebutkan secara hukum putusan 

                                                             
4 Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum 
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MK itu belum dapat diimplementasikan.10 Karena yang terikat hubungan kerja yaitu 

antara pekerja dan perusahaan outsourcing. Dalam praktiknya seringkali perusahaan 

pengguna tenaga kerja mengganti rekanan perusahaan outsourcing lewat mekanisme 

tender. Putusan MK ini juga tidak dapat langsung diterapkan pada perusahaan-perusahaan 

yang masih terikat dalam perjanjian outsourcing dan PKWT karena hukum tidak berlaku 

surut. Perusahaan-perusahaan yang sedang dalam kontrak outsourcing akan tetap 

memakai ketentuan yang berlaku sebelum putusan ini diberlakukan hingga perjanjian 

antara kedua belah pihak tersebut habis masa berlakunya. Lain lagi jika putusan MK 

tersebut mencabut ketentuan tentang outsourcing, maka semua perjanjian yang sedang 

berlangsung saat ini akan langsung batal demi hukum. Untuk dapat 

mengimplementasikan putusan ini pemerintah harus membentuk badan pengawasan yang 

kuat dan penegasaan peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran dimasa kemudian.  

Karena uji undang-undang ini akan sia-sia jika pemerintah tidak berlaku tegas kepadap 

perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja outsourcing. Penegasan ini dapat 

diwujudkan dengan mengundang-undangkan pasal-pasal yang telah melalui uji putusan 

MK.  Dengan penegasan seperti ini maka dasar hukum yang pasti juga telah tercipta 

untuk memastikan tidak adanya penyelewengan. Selain itu pemerintah harus mengadakan 

sosialisasi dan pertemuan dengan badan-badan ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan 

dan serikat-serikat kerja untuk memastikan tidak adany kesalahtafsiran tentang 

perubahan-perubahan ini. Penyelesaian Yuridis Normatif Apabila Terjadi Pelanggaran 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 

Dalam praktik, pengaturan UUK perihal outsourcing di atas sering menimbulkan 

penafsiran yang kebablasan. Setiap pekerjaan seolah bisa dialihdayakan, bahkan 

pekerjaan inti sebuah perusahaan sekalipun. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja 

juga sangat minim karena pekerja diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), 

sehingga habis kontrak habis juga hubungan kerja dengan perusahaan, dan tidak ada 

kewajiban perusahaan untuk memberikan kompensasi terhadap pekerja yang di-PHK. Hal 

ini harus diakui sebagai kelemahan elementer dari konsep norma outsourcing yang diatur 

dalam UUK. Banyaknya penyimpangan praktik outsourcing dari konsep hukum positif 

dan teori hukum asalnya, sampai-sampai ada pemikiran untuk menghapus ketentuan 

perihal outsourcing tersebut dalam revisi UUK di masa mendatang. Praktek perjanjian 

pemborongan sendiri sebenarnya telah melanggar BW pasal 1601 yang berbunyi “Selain 

persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan 

khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan 

yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua 

macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan 

perjanjian pemborongan kerja”. Sedangkan perjanjian pemborongan diatur dalam pasal 

1601 (b) yang berbunyi “ Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa 

pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”. Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai persoalan outsourcing di Indonesia 

membutuhkan alternatif solusi yang tepat. Solusi yang baik adalah solusi yang tidak 

merugikan kedua belah pihak, baik pihak perusahaan selaku penyedia pekerjaan maupun 

pihak pekerja itu sendiri. 

Melihat fenomena ini, Haryadi mengharapkan agar ada kebijakan bersama antara 

pihak pelaksana outsourcing dan perusahaan pemberi pekerjaan untuk memberikan 

cadangan pesangon kepada karyawan PKWT maupun PKWTT. Namun, pada faktanya 

hingga saat ini belum ada aturan atau ketentuan terkait petunjuk tertulis (Juklis) yang 

lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pesangon 

tersebut. Wakil Ketua Komite Tetap Tenaga Kerja Kadin, Iftida Yasar, menawarkan 

beberapa solusi terkait permasalahan outsourcing. Pertama, pemerintah harus melakukan 

pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, 
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diperlukan pengawas yang mempunyai sertifikasi kompetensi.11 “Pemerintah juga harus 

memastikan semua regulasi dapat diimplementasikan, bukan malah menimbulkan 

polemik di lapangan,” katanya. Kedua, pengusaha atau Perusahaan industri diharapkan 

dapat menentukan core dan non core serta membuat skema hubungan kerjasama yang 

melindungi hak pekerja atau buruh. Iftida mengatakan, perusahaan seharusnya  

menetapkan outsourcing bukan untuk cost reduction tetapi semangat untuk fokus pada 

bisnis dan produktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan. Ketiga, perusahaan 

outsourcing harus profesional dan taat hukum sehingga dapat menjadi mitra usaha yang 

dapat diandalkan berdasarkan kompetensi dan produktifitasnya. Keempat, pekerja atau 

buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di tengah era yang 

kompetitif sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai daya saing. Selain itu dalam 

solusi-solusi lain dapat dilihat dalam putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 Tentang Pekerja 

Outsourcing dan PKWT dimana dalam putusan tersebut MK memutus bahwa beberapa 

pasal yang diajukan, jelas tidak sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D 

ayat (2) UUD 1945. Artinya, MK memutuskan setiap pekerja outsourcing harus 

mendapatkan hak yang sama dengan pekerja non outsourcing. Dari solusi yang 

ditawarkan oleh (Kadin) Dalam hal ini perusahaan penerima pekerjaan harus 

meningkatkan kualitas SDM pekerja atau buruh outsourcing. Namun, perusahaan 

penerima pekerjaan juga harus memberikan imbalan yang proporsional kepada pekerja 

atau buruh outsourcing sesuai dengan masa kerjanya. Sedangkan untuk perusahaan 

pemberi pekerjaan seharusnya yang dilakukan yakni; Pertama, menetapkan standar 

kepada pekerja atau buruh yang dapat dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. 

Kedua, memastikan adanya kelangsungan kerja berupa pengalihan hak-hak pekerja atau 

buruh outsourcing dalam hal perusahaan penerima pekerjaan tidak lagi mendapatkan 

pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Ketiga, membuat “akses” pengawasan 

terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dengan 

pekerja atau buruh yang dituangkan di dalam perjanjian pemborongan atau perjanjian 

penyediaan jasa. 

 

Simpulan 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

perjanjian kerja outsourcing di Bravo Toserba Tuban belum sepenuhnya mengacu pada 

Putusan MK nomor 27/PUU-IX/2011 hal ini dapat dilihat pada perjanjian yang 

digunakan dalam outsourcing masih mengacu peraturan yang ada sebelum adanya 

putusan MK MK nomor 27/PUU-IX/2011. 

Akibat hukum terhadap outsourching pasca Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 

Tentang Pekerja Outsourcing baru saja di keluarkan oleh badan kehakiman Mahkamah 

Konstitusi yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan di indonesia adalah putusan MK 

nomor 27/PUU-IX/2011 yang melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan MK ini pengusaha tidak dapat leluasa 

memberhentikan pekerja begitu saja. Pengusaha harus menjamin bahwa hak pekerja 

terlindungi walau perusahaan outsourcing yang mempekerjakan berganti. Dalam 

ketentuan itu dapat diartikan bahwa masa kerja pekerja tetap dihitung dan mendapatkan 

pesangon jika terkena PHK. 

Solusi yang dapat ditawarkan dalam menghadapi permasalahan tentang 

outsourcing ini antara lain adalah pemerintah harus melakukan pengawasan dan 

menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah. pengusaha atau Perusahaan 

industri diharapkan dapat menentukan core dan non core serta membuat skema hubungan 

kerjasama yang melindungi hak pekerja atau buruh. Solusi lainnya yaitu meningkatkan 

kualitas SDM pekerja atau buruh outsourcing. Selanjutnya  untuk perusahaan pemberi 

pekerjaan seharusnya menetapkan standar kepada pekerja atau buruh yang dapat 

dipekerjakan, memastikan adanya pengalihan hak-hak pekerja, membuat “akses” 
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pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan 

dengan pekerja atau buruh. 
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Abstract 

 

The Ministry of Justice and Human Rights, which has established regulations on online 

fiduciary, may add a regulation on the exclusion of fiduciary guarantees on an online 

system to places where they can not access the internet so they can still register fiduciary 

guarantees with conventional or manual systems to provide Legal certainty and legal 

protection. The formulation of the problem as follows: 1) how the registration procedure 

of fiduciary guarantee online, 2) how the registration arrangement of fiduciary guarantee 

on the application of fiduciary guarantee which pass 30 (thirty days) after Government 

Regulation Number 21 of 2015 on the procedure of fiduciary registration and The cost of 

making a fiduciary guarantee certificate, 3) what is the legal consequence, fiduciary 

guarantee that is not registered in the online system after the Regulation of the Minister 

of Justice and Human Rights No. 9 of 2013 regarding the enforcement of electronic 

fiduciary guarantee registrations. Based on this research, the objectives are as follows: 

1) to know how the registration procedure of fiduciary guarantee online, 2) to know and 

explain the regulation on the registration procedure of fiduciary guarantee on the 

application of fiduciary guarantee passing from 30 (thirty) days after Government 

Regulation Number Law No. 21 of 2015 on the procedure of fiduciary registration and 

the cost of making fiduciary guarantee certificates; 3) knowing and explaining the 

consequences of fiduciary security law that is not registered in the online system after the 

Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 9 of 2013 concerning the 

application of electronic fiduciary guarantee. 

 

Key word : Fiduciary, Online, Regulatory Guarantee 

 

Abstrak 
 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat peraturan 

tentang fidusia online maka dapat menambahkan peraturan tentang pengecualian 

pendaftaran jaminan fidusia secara system online pada tempat-tempat yang tidak 

dapat mengakses internet, sehingga mereka tetap dapat melakukan pendaftaran 

jaminan fidusia dengan system konvensional atau manual untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) 

bagaimana tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara online,2) bagaimana 

pengaturan pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftran jaminan 

fidusia yang lewat waktu 30 (tiga puluh hari) setelah Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta 

jaminan fidusia, 3) bagaimana akibat hukumnya, jaminan fidusia yang tidak 

terdaftar dalam sistem online setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftran jaminan 

fidusia secara elektronik. Berdasarkan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut : 1) mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara 

online, 2) mengetahui dan menjelaskan pengaturan tata cara pendaftaran jaminan 
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fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 

30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

tata cara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, 3) 

mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar 

dalam sistem online setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftran jaminan fidusia 

secara elektronik. 
 

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Online, Peraturan 

 

Pendahuluan 

 Di dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

memberikan hak yang didahulukan untuk kreditor (kreditur Preferen) Kepada 

penerima fidusia terhadap kreditur lain, jika kreditur tersebut mendaftarkan 

jaminan fidusia di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang sekarang 

dapat dilakukan melalui online, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang nomor 

42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:1) benda yang dibebani dengan 

jaminan Fidusia wajib didaftarkan, 2) dalam hal yang dibebani dengan Jaminan 

Fidusia berada di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. 

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 

tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik, Pengertian dari Pendaftaran Jaminan Fidusia secara online adalah 

pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi 

aplikasi secara elektronik, pemohon adalah penerima fidusia, kuasa, atau 

wakilnya. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara electronik dapat dilakukan melalui 

kios pelayanan jaminan secara elektronik diseluruh Pendaftaran Fidusia. Dengan 

adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online atau Elektronik membuat 

Pendaftaran Jaminan Fidusia semakin mudah dan cepat, namun dalam 

kenyataannya masih banyak dalam perkreditan dilingkungkan bank masih ada 

perjanjian jaminan fidusia yang todak didaftarkan, hal ini disebabkan karena 

masih ada ketidakpastian mengenai pendaftaran jaminan fidusia, sehingga masih 

banyak pihak kreditur penerima fidusia yang tidak mendaftarkan akta jaminannya. 

Penyebab lainya antara lain biaya pembuatan akta yang mahal, nilai pinjaman 

kecil, dan jangka waktu yang kurang dari satu tahun, atau debitur sudah dikenal 

baik oleh bank yang bersangkutan1. 

 
Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan 

sebagai berikut : 1) bagaimana Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara 

Online,2) bagaimana Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia terhadap 

permohonan pendaftran jaminan fidusia yang lewat waktu 30 (tiga puluh hari) 

setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, 3) bagaimana 

Akibat Hukumnya, Jaminan Fidusia yang tidak Terdaftar dalam Sistem Online 

setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 tahun 

2013 tentang Pemberlakuan Pendaftran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

                                                             
1 H. Tan Kamelo, Op. Cit hal 213 



 52 

Tujuan dan Manfaat 

 Berdasarkan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1) 

mengetahui bagaimana Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Online, 2) 

mengetahui dan menjelaskan pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia 

terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 30 (tiga 

puluh) hari setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, 3) 

mengetahui dan menjelaskan akibat hukum Jaminan Fidusia yang tidak Terdaftar 

dalam Sistem Online setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftran Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik. 
 

Metode Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah mengunakan penellitian hukum normatif, 

yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma Hukum 

yang berlaku berupa norma hukum positif yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar, 

Undang- Undang, Peraturan Pemeritah, dan Keputusan Menteri. Jenis pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan  konsep  (conceptual 

approach)  dan  pendekatan perundang-undangan (statute approach).  Pada umumnya 

dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang lain selain  pendekatan  

konsep  (conceptual approach)  dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

yakni pendekatan kasus (The Case Approach), pendekatan sejarah  (Historical  Approach) 

dan pendekatan komparatif (Comparative Approach).2 

Kajian Teori 

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara  Electronik (Online) 

 Dalam tata cara pendaftaran fidusia secara electronic harus melawati tahap 

tahap yaitu ; 1) Buka www.sisminbakum.go.id atau ahu.id; 2) Pilih ikon fidusia; 

3) Login notaris; 4) Isi formulir aplikasi pendaftaran fidusia secara electronic 

meliputi :a) Data pemberi fidusia, b) Data Penerima fidusia, c) Data Akta Jaminan 

Fidusia, e) Data Perjanjian Kredit, f) Jangka Waktu Perjanjian Kredit, g) Data 

Benda Jaminan Fidusia, h) Nilai Penjaminan Fidusia; 5) Klik centang tanda 

persetujuan bahwa semua data yang diisikan benar dan notaries bertanggung 

jawab atas kebenaran data yang diisikan; 6) Klik ok; 7) Download Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP); 8) Bayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP)   ke Bank Presepsi (di Tuban adalah Bank BNI); 9) Pemohon mencetak 

sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh 

Pejabat Pendaftaran Jaminan.3Dalam pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Elektronik/ Online ini hanya dapat diakses oleh pemohon yang memiliki akun 

sisminbakum yaitu notaris, berbeda dengan pengesahan Perseroan Terbatas dan 

Yayasan Fidusia hanya dapat diakses oleh Pemohon yang tidak memiliki akun 

dari sisminbakum.  

 

 

 

                                                             
2 Peter Mahmud Marzuki II, Op.Cit, hal. 93. 
3 www.sisminbakum.go.id 

http://www.sisminbakum.go.id/
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Akibat Hukum Pendaftaran Fidusia Secara Electronik (online) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk 

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta 

jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam buku daftar 

fidusia, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat 

perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau 

dibuatkan sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum yang kompleks dan 

berisiko sehingga perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang 

dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, manfaat yang didapat dengan adanya 

pendaftaran antara lain: a) memiliki hak istimewa (preferensi), b) mempunyai 

kekuatan eksekutorial. 

 
Analisa dan Pembahasan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian menerbitkan buku 

panduan fidusia online demi kelancaran proses pendaftaran secara online system 

Buku panduan tersebut memuat tentang tahapan-tahapan dalam melakukan 

pendaftaran akta jaminan fidusia online. Tahapan-tahapannya adalah 1) menu log 

in, disini kita bisa memilih login dengan mengunakan Notaris, Korporasi, Ritel 

dan Kanwil, dimana dimasing-masing pilihan  memiliki akun sendiri jadi tidak 

sembarang orang atau instansi bisa memilih menu permohonan pendaftaran 

fidusia, hanya pihak yang memiliki akun username dan password dari 

sisminbakum. Dan dalam penelitian ini membahas login dengan mengunakan 

login notaris, dimana Username diisi dengan username notaris yang telah 

diberikan sedangkan password diisi dengan password yang telah diberikan. Baik 

username dan password diisi sesuai yang diberikan oleh Direktorat Jenderal 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di klik tombol submit 

untuk melanjutkan proses ke memu pemohon, 2) setelah masuk dalam aplikasi 

pendaftaran fidusia terdapat menu sebagai berikut;a) proses pendaftaran, b) proses 

pencetakan sertifikat, c) proses perubahan sertifikat, d) proses penghapusan 

sertifikat, e) proses pencarian objek dan pencarian data. Menu pendaftaran 

digunakan untuk melakukan pengisian formulir. Pendaftaran jaminan fidusia yaitu 

memilih menu pendaftaran dan mengisikan informasi secara bertahap sebagai 

berikut:  

-  Tahap pertama pemohon mengisikan identitas pihak pemberi fidusia, berupa : a) 

Badan usaha atau perorangan, jika memilih Badan Usaha dan memilih jenis 

usaha yang terdiri  : Usaha Mikro : asset maxsimal Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) dan Omzet sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah),  

Usaha Kecil : asset sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampat 

dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Omzet sebesar Rp 

300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (dua 

milyar lima ratus juta rupiah), Usaha Menengah: asset sebesar Rp 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampat dengan Rp 10.000.000.000,- 

(sepuluh milyar rupiah) dan Omzet sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar 
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rupiah), 4) Usaha Lainnya. Jika Perorangan maka kita pilih Perorangan lalu 

memilih laki-laki atau perempuan untuk jenis kelamin pemberi fidusia lalu ada 

jenis pengunaan untuk konsumtif (Pengunaan Pribadi) atau produktif 

(Keperluan Usaha) : Jika memilih Konsumtif tidak ada sub menu yang akan 

tampil lagi jadi sudah jelas bahwa pengunaan untuk keperluan pribadi. Jika kita 

memilih Produktif  maka akan tampil sub menu seperti diatas dengan 

penjelasan sebagai berikut : 1) Usaha Mikro : asset maxsimal Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dan Omzet sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta 

rupiah), 2) Usaha Kecil : asset sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

sampat dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Omzet sebesar 

Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,- 

(dua milyar lima ratus juta rupiah), 3) Usaha Menengah: asset sebesar Rp 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampat dengan Rp 10.000.000.000,- 

(sepuluh milyar rupiah) dan Omzet sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar 

rupiah). Usaha Lainnya, b) Nama Pemberi, c) Nomor Pokok Wajib Pajak /Nomor 
Induk Kependudukan, d) Nomor Handphone, e) Alamat (meliputi kodepos, 
provinsi, kabupaten, kecamatan kelurahan/desa, Rukun Tetangga  dan Rukun 
Warga), f) Nama Debitur (dengan ketentuan bahwa jika debitur bukan pemberi 
fidusia) 

- Tahap Kedua pemohon mengisikan Identitas Penerima Fidusia berupa : a) 

Badan Usaha atau perorangan, jika Memilih Badan Usaha kita bisa pilih :  

Bank,Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lainya. Jika Memilih Perorangan tidak 

ada sub menunya langsung ke identitas penerima Fidusia, b) Nama Penerima 

Fidusia, c) Nomor Pokok Wajib Pajak /Nomor Induk Kependudukan/Surat 

Keputusan, d) Nomor Handphone, e) Alamat (meliputi kodepos, provinsi, 

kabupaten, kecamatan kelurahan/desa, Rukun Tetangga  dan Rukun Warga) 

- Tahap ketiga setelah data tersebut lengkap pemohon mengisikan akta notaris 

jaminan fidusia berupa nomor akta jaminan fidusia, tanggal, nama dan tempat 

kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. (dengan ketentuan 

bahwa sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia. 

- Tahap keempat pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin 

fidusia. Pada data perjanjian pokok terdapat tiga keterangan fasilitas yang 

tersedia, yaitu:1) Pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan satu 

mata uang, 2) Pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari satu 

mata uang, 3) Pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain. 

- Tahap kelima pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia. Katagori objek terdiri dari objek berserial nomor 

(kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, mesin dan lainnya) dan objek 

yang tidak berserial nomor (hewan ternak, asset perusahaan dan lainnya). 

Kemudian akan keluar pilihan jenis objek yang dikehendaki, jika data objek 

lebih dari satu maka dapat ditambahkan.  

- Tahap keenam adalah pemohon mencantumkan nilai jaminan. Dalam   halaman 

ini terdapat kolom kategori nilai dan penjamin. 

- Tahap terakhir adalah nilai benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia 

sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia. 
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 Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang 

terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan. Ketentuan 

peringatan ini isinya sebagai berikut: saya menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa:1) seluruh data yang tertuang dalam permohonan pendaftaran jaminan 

fidusia ini adalah benar, 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas 

pengisian permohonan pendaftaran jaminan fidusia, 3) seluruh data yang di input 

merupakan tanggung jawab pemohon. Sehingga dengan adanya peringatan yang 

terdapat dalam pendaftaran jaminan fidusia online tersebut mengakibatkan atas 

semua yang sudah dicantumkan pada pendaftaran online tersebut menjadi 

tanggungjawab pemohon pendaftar fidusia. Pemohon mengklik proses untuk 

menyimpan ke dalam basis data dan melakukan   Proses berikutnya atau menekan 

tombol ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya. Setelah melakukan submit 

maka akan muncul konfirmasi bahwa data berhasil  diproses, lalu klik ok. 

Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran 

ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama tujuh hari maka 

data permohonan pendaftaran akan dibataalkan atau dihapus dari database. 

Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi 

dan memperoleh bukti register pendaftaran jamian fidusia dari bank persepsi. 

Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah dimasukkan dapat 

menekan menu daftar transaksi. dalam menu data transaksi terdapat tiga tahapan 

yaitu:1) Klik tanda untuk mencetak bukti pendaftaran fidusia, 2) Klik pernyataan 

untuk mencetak pernyataan pendaftaran fidusia, 3) Klik sertifikat untuk mencetak 

sertifikat jaminan fidusia. Tombol sertifikat akan muncul jika pemohon sudah 

melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Proses pencetakan sertifikat, 

pada proses ini pertama pemohon mengakses kembali situs fidusia online, kedua 

pemohon notaris memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah 

diberikan oleh Ditjen AHU, lalu klik submit dan terakhir masuk ke menu 

pemohon, daftar transaksi akan muncul daftar transaksi yang telah dilakukan. 

Kemudian klik sertifikat untuk melihat tampilan cetak sertifikat, lalu klik cetak 

untuk mencetak sertifikat.  
 

Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didafarkan 

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jaminan fidusia baru lahir pada tanggal 

yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia 

dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan mendapat sertifikat 

jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak 

eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam 

dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pembebanan 

jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia mengamanatkan pembebanan benda dengan 

jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan 

merupakan akta Jaminan Fidusia. Namun, sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mendapatkan perlindungan 

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang 



 56 

Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat 

dengan akta otentik dan dicatatkan dalam buku daftar fidusia, jika ketentuan 

tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau dibuatkan sertifikat 

jaminan fidusia mempunyai akibat hukum yang kompleks dan berisiko sehingga 

perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia 

tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia menyatakan tujuan dibentuknya pengaturan mengenai jaminan fidusia 

adalah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi yang berkepentingan, 

untuk mewujudkan hal tersebut benda yang telah dibebani jaminan fidusia harus 

didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia telah 

diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 

2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta 

jaminan fidusia. Di dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai benda yang 

dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, tempat pendaftaran jaminan fidusia, 

cara pendaftaran hingga lahirnya sertifikat jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan 

fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Maksud 

dan tujuan dari adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia antara lain sebagai 

berikut:1) memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, 

2) terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan 

jaminan fidusia, 3) melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima 

fidusia), 4) memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada kreditor 

(penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap 

menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, 

5) memenuhi asas publisitas4, 6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib 

didaftarkan, manfaat yang didapat dengan adanya pendaftaran antara lain: 

 

Mempunyai hak mendahului (preference) 

Kedudukan preference berkaitan dengan hasil eksekusi, hal ini Nampak 

jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada asasnya para kreditor 

berbagi atas hasil eksekusi harta benda milik debitor, dengan adanya pembebanan 

jaminan fidusia maka kreditor menjadi preference atas hasil penjualan benda 

tertentu milik debitor, dan ia berhak mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi 

benda jaminan fidusia. Jaminan yang memiliki hak mendahului artinya kreditor 

sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (preference) terhadap 

kreditor lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan dan hak 

didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda 

jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

menyatakan bahwa: 1) penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap 

kreditor lainnya, 2) hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

                                                             
4 Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 200 
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adalah hak  penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil       

eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, 3) Hak yang didahulukan 

dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi 

pemberi fidusia.  

Dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia di atas, dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak 

yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya, yaitu hak penerima 

fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) 

dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan 

piutang ini mendahului dari kreditur lainnya yang tidak dijamin dengan fidusia, 

walaupun penerima fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama 

fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi 

fidusia, berhubung benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk 

dalam budel kepailitan pemberi fidusia. Ketentuan ini berhubungan dengan 

ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi 

pelunasan hutang. 5 Pasal 28 undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: 

“apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu (1) 

perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada 

kantor pendaftaran fidusia”. Sehingga berdasarkan Pasal 28 tersebut terhadap 

benda yang sama dibebani pada lebih dari satu jaminan fidusia, hak yang 

didahulukan tersebut diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan 

jaminan fidusianya. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan 

berdasarkangrosse sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 

ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

atau dengan title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang diberikan Pasal 15 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut. 

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan 

eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau 

dengan title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu 

putusan pengadilan. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat 

mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur 

atau pemberi fidusia cedera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah 

(putusan) dari pengadilan. 6 Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 

berdasarkan grosse atau title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglemen/207Rechtreglement voor 

de Buitengewesten, diawali dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi 

oleh kreditor (penerima Fidusia) kepada ketua pengadilan negeri yang 

bersangkutan untuk menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia, selanjutnya 

ketua pengadilan negeri akan memanggil debitur (pemberi fidusia) dan 

memerintahkan segera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur supaya 

memenuhi kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197/Herzien 

Inlandsch Reglemen/209 207Rechtreglement voor de Buitengewesten, ketua 

pengadilan negeri yang bersangkutan 7 akan memerintahkan kepada juru sita 

                                                             
5 Ibid, hal. 172 
6 Ibid, hal. 232 
7 Rachmadi Usman I, Op.Cit, hal. 234. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29
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dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia.  
 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian terkait terkait pokok 

permasalahan pertama dan kedua maka dapat disimpulkan ,yaitu: 1) tata cara 

melakukan pendaftaran fidusia secara elektronik /online dapat dilakukan dengan 

cara login ke ahu.online.Jaminan fidusia yang lewat waktu dari 30 (tiga puluh) 

hari setelah Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dapat 

tetap dilakukan pendaftaran dengan cara membuat akta penegasan yang dibuat 

dihadapan Notaris yang ditanda tangani oleh penerima dan pemberi fidusia dan 

atau dengan memgkonfirmasi keterlambatan pendaftaran fidusia melalui email 

humas @ahu.go.id. 

Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam 

system online adalah tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan 

(preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari 

kreditur prefecence menjadi kreditur konkuren. Akibat lain dari jamian fidusia 

yang tidak terdaftar dalam system online yaitu:a) tidak memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, b) tidak 

memenuhi asas publisitas, c) pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai 

sertifikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda 

jaminan fidusia. 
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