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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perjalanan untuk menjadikan Negara Indonesia yang aman, tertib, 

sejahtera, dan adil bukan suatu hal yang mudah khususnya dalam hal keadilan. 

Keadilan menurut Aristoteles
1
 adalah kelayakan dalam tindakan manusia. 

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstrem yang 

terlalu banyak dan terlalu sedikit, kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua 

orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam 

ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh 

benda atau hasil yang sama, kalau tidak sama maka masing-masing orang 

akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap 

proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Lain lagi yang dikemukakan oleh 

Socrates yang memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut 

Socrates, keadilan tercipta bilamana warga negara sudah merasakan bahwa 

pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Keadilan 

diproyeksikan pada pemerintah karena pemerintah adalah pimpinan pokok 

yang menentukan dinamika masyarakat.  

Indonesia adalah Negara yang menghendaki hukum sebagai alat yang 

mengendalikan tingkah laku manusia agar terselenggaranya suatu kesatuan 

dan keseimbangan hubungan-hubungan diantara masyarakat serta 

                                                             
       1 Zainudin Alfarisi . Pengertian Keadilan. http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012, diakses 

tanggal 9 Oktober 2013 

http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012
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kepentingan-kepentingan yang akan timbul agar tidak terjadi kekacauan dalam 

masyarakat. Sifat hukum tersebut pada dasarnya adalah mengatur dan 

memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peratuan-peraturan hidup 

kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam 

kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) 

terhadap siapa yang tidak mau mematuhinya.
2
 Selain itu menurut Hadi 

Subekti menyebutkan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang 

dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada 

rakyatnya.
3
 

Paska reformasi 15 tahun yang silam, pemerintah dianggap belum dapat 

mewujudkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Penegakan hukum di negara ini 

belum sepenuhnya dikatakan adil begitu juga di sektor lainnya seperti masalah 

sosial ekonomi dan lainnya. Ketidakadilan ini sangat dirasakan sekali dalam 

bidang ekonomi terutama dalam hal ketenagakerjaan seperti kasus perbudakan 

terhadap pekerja di pabrik panci, Tangerang Di Indonesia, masalah 

kesejahteraan pekerja sepertinya belum menjadi perhatian serius pemerintah 

dan pihak-pihak terkait. Para pengusaha masih menjadi penentu mutlak nasib 

dan hidup para pekerja.  

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Daya 

Manusia (SDM) cukup banyak, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

masyarakat di Indonesia yang merupakan potensi penyediaan tenaga kerja 

bagi pasar domestik maupun luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat 

                                                             
       2 CST Kansil, 1986, “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia” Jakarta, Balai Pustaka. Hal.40 

       3 Ibid, Hal. 41 
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Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2004 kurang lebih 217 juta 

jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yaitu sekitar 

1,2%/tahun. Hal ini menyebabkan kecenderungan penambahan penduduk 

termasuk yang tertinggi di dunia, termasuk lima besar dunia (China, India, 

Amerika Serikat, Indonesia, dan Rusia).
4
 

 Di satu pihak, jumlah penduduk yang sangat besar ini merupakan modal 

dasar dalam dinamisator pembangunan. Namun di lain pihak merupakan 

beban pembangunan yang menimbulkan masalah terutama di bidang 

ketenagakerjaan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius 

dari berbagai kalangan. Seluruh warga Indonesia selayakanya di jamin haknya 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun sampai 

saat ini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian 

masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar, tidak hanya 

bagi pemerintah tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. 

pembangunan ekonomi yang berbasis modal tidak mampu menyelesaikan 

masalah ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja, pengangguran, dan 

kemiskinan. Masalah perekonomian bukan hanya menyangkut masalah 

pekerjaan dan penghidupan yang layak saja tetapi juga tingkat upah dan 

penghasilan yang relatif rendah terhadap kebutuhan hidup yang layak. 

 Hak paling sejati bagi seorang buruh adalah upah. Di zaman yang sangat 

cepat berkembang ini membuat kebutuhan ekonomi tiap penduduk meningkat, 

ditambahnya tanggungan menghidupi keluarga para pekerja itu sendiri 

                                                             
       4 Jousairi Abdullah, Strategi Kependudukan Indonesia, Republika, 14 April 2010. Hlm.4 
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mengakibatkan banyaknya pekerja yang tidak mampu untuk menhidupi 

keluarganya sendiri. Minimnya upah yang diterima oleh para buruh 

merupakan salah satu faktor banyaknya buruh yang tidak cukup dalam 

menghidupi dirinya dan keluarganya tersebut. 

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 96 Undang-Undang No 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Tuntutan pembayaran upah 

pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja 

menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak 

timbulnya hak” dianggap telah melanggar hak konstitusional seorang pekerja. 

Penerimaan upah bagi buruh merupakan konsekuensi buruh yang telah 

menyerahkan tenaganya untuk bekerja.
5
 Upah dan segala pembayaran yang 

timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi 

sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. 

Oleh sebab itu, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja 

tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Menurut Mahkamah 

Konstitusi apa yang telah diberikan buruh sebagai prestasi harus diimbangi 

dengan upah. Karena itu, upah dan segala pembayaran yang timbul dari 

hubungan kerja adalah hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara 

sewenang-wenang oleh siapapun, baik perseorangan maupun lewat peraturan 

perundang-undangan.  

Namun, putusan ini tidak di ambil dengan suara bulat. Salah satu Hakim 

Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) 

                                                             
       5 Asri Wijayanti.2010. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hlm.4 
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dari semua koleganya. Menurut Hamdan, pembatasan hak untuk menuntut 

karena lewatnya waktu (kadaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum 

Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun pidana. “Dalam hukum 

perdata diatur Pasal 1967 sampai dengan Pasal 1977 KUH Perdata, khusus 

perburuhan diatur Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu 

batas kadaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau 

tukang. Dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan justru akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip yang diamanatkan konstitusi yang menghendaki adanya kepastian 

hukum. 

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan tidak saja melindungi pekerja, 

tetapi juga melindungi pihak pemberi kerja maupun melindungi kepentingan 

keberlanjutan dunia usaha itu sendiri. Pengusaha dan dunia usaha adalah 

tempat bagi pekerja/buruh untuk bekerja mencari nafkah bagi kelangsungan 

hidupnya.
6
 Terganggunya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha atau 

matinya usaha juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan pekerja atau 

buruh yang bekerja pada perusahaan. Jangka waktu 2 (dua) tahun 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU Ketenagakerjaan adalah jangka 

waktu yang wajar bahkan lebih dari cukup bagi pekerja/buruh untuk 

mengambil keputusan untuk menuntut pengusaha memenuhi pembayaran hak-

haknya sebagai pekerja atau buruh.  

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan : 

                                                             
       6 Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementrian Hukum dan HAM RI 2012 
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1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

1.2 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

 

Menurut penulis bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan 

yang adil seharusnya tidak serta merta membatalkan Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan karena alasan bertentangan dengan UUD RI 1945. Dalam 

putusan MK No 100/PUU-XI/2012 MK memutuskan putusan yang penulis 

rasa tidak mendasari rasa keadilan bagi pengusaha. Bahwa dalam kaitannya 

dengan pembayaran upah dan hal-hal lain dalam hubungan kerja, dan/atau 

hubungan hukum pekerjaan, selalu diatur adanya ketentuan kadaluwarsa sama 

seperti ketentuan kadaluwarsa dalam hubungan keperdataan lainnya, karena 

kadaluwarsa adalah suatu alat untuk membebaskan diri dari suatu perikatan 

atau perjanjian, termasuk perjanjian kerja. (Pasal 1946 KUHPerdata). 

Kadaluwarsa yang terkait dengan hubungan kerja atau hubungan hukum 

melakukan pekerjaan sejak dulu diatur dalam hubungan keperdataan, baik 

dalam hukum perdata adat maupun yang tidak tertulis dalam hukum perdata 

Barat.  

Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya hanya mengabulkan permohonan 

Pemohon dengan menentukan syarat keberlakuan Pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan yaitu bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak 

dikecualikan bagi pengusaha yang tidak membayar seluruh hak pekerjanya 
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karena i’tikad buruk. Selain itu apabila pembatalan pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan seharusnya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara 

seluruhnya karena dikhawatirkan hal yang demikian justru tidak 

menyelesaikan masalah namun akan menambah masalah akibat 

ketidakpastian hukum yang dirasa oleh para pemberi kerja. 

Latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diataslah yang menjadi 

daya tarik utama dari penulis untuk mengkaji masalah ini dengan lebih 

seksama. Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 

guardian of constitutions dalam menyikapi pengajuan judicial review terkait 

dengan pembatalan pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang  telah 

memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Terkait dengan 

hal itu, maka penulis mengangkat masalah dengan judul: “Analisis Yuridis 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI/2012 Perihal Pembatalan 

Pasal 96 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

No. 100/PUU-XI/2012  sudah memenuhi aspek kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan? 

2. Apa implikasi hukum dari pembatalan pasal 96  Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim Mahkamah 

konstitusi tersebut sudah memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dari pembatalan pasal 

96  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

tersebut terhadap pekerja maupun pengusaha? 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara 

lain : 

a. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan 

baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat 

dan juga sebagai prasyarat akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan 

(S1) dalam bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami 

permasalahan yang diangkat yaitu pembatalan pasal 96 UU 

Ketenagakerjaan 

c. Bagi Penegak Hukum 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan 
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dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahan sehingga 

tercapainya Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian 

Hukum. 

E. Kegunaan Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Putusan 

Mahkamah Konstitusi mengenai Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

F. Metode Penulisan 

1. Pendekatan Penulisan 

Sehubungan dengan jenis penulisan yang digunakan adalah yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah 

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai 

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, 

perjanjian serta doktrin (ajaran). 
7
 pendekatan yang relevan dengan 

penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan yuridis. Pendekatan undang-undang dilakukan 

dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum 

yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas 

pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah 

                                                             
       7 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris. Pustaka Pelajar.Hlm. 34 
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yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif 

dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta 

menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa 

yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier, dimana : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif atau yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. 

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang disusun berdasarkan 

skala prioritas yang menjadi fokus utama. Bahan hukum primer 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI/2012 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Perlindungan Upah 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang 

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para 

ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum.  
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Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur dan 

artikel para ahli, buku teks, pendapat para ahli, hasil-hasil penulisan 

ilmiah, media cetak, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang 

terkait dengan pembatalan pasal 96 Undang-Undang Ketenakerjaan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

buku teks bukan hukum, yang terkait penulisan, seperti buku politik, 

kamus bahasa dan ensiklopedia umum. 

 Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum 

yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunkan 

dalam penulisan ini adalah kamus Indonesia, kamus ilmiah popular 

dan ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

1. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan, mempelajari, mencatat, menyalin data-data 

yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. 

2. Kepustakaan 

Yaitu data yang diperoleh dari membaca dan mempelajari literature 

buku-buku yang membahas mengenai dasar-dasar hukum yang 

menjadi pertimbangan hakim konstitusi dalam memberikan putusan 

dan implikasi hukumnya. 
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4. Analisa Bahan Hukum 

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normatif. 

Dalam penulisan ini metode deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur 

penelitian berdasarkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis dari 

subjek yang diamati dan memiliki karakterisitik bahwa data yang 

diberikan asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam mengkaji putusan 

Mahkamah Konstitusi perihal pembatalan pasal 96 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dimengerti dan dipahami, maka penulis akan 

mendeskripsikan secara singkat dan jelas sistematika penulisan ini : 

1. BAB 1 : PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah 

yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari 

penulisan yang dilakukan, serta sistematika penulisan ini 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Di dalam bab II ini berisi penjelasan dari penulis tentang teori-teori dan 

konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.100/PUU-XI/2012 Perihal Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang No 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dan segala aspek yang 

meliputinya, baik berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi 
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deskripsi dan uraian mengenai tinjauan umum tentang putusan, tinjauan 

umum tentang hukum ketenagakerjaan, tinjauan umum tentang upah, 

tinjauan umum tentang pekerja, tinjauan umum tentang pemberi kerja. 

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Di dalam bab III dari penulisan ini berisi tentang analisa hasil temuan 

tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini, 

diantaranya mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam putusan No. 100/PUU-XI/2012 yang memenuhi aspek keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja dan 

implikasi hukum dari pembatalan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Di dalam bab IV penulisan ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan 

yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus 

kajian, serta berisi tentang saran sebagai sumbangan pemikiran dari 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 


