
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang 

kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang 

masalah ketenagakerjaan di Tanah Air kita, yang artinya kebutuhan-kebutuhan 

kerja bagi para tenaga yang telah mencapai usia kerja demikian besar 

keadaannya di daerah-daerah yang sangat padat penduduknya, sedangkan di 

daerah-daerah yang masih kurang padat penduduknya dapat dikatakan malah 

kekurangan tenaga kerja yang berusia muda, yang cakap dan trampil 

(Kartasapoetra, 1992: 1). Dalam situasi dilematis tersebut, hukum perburuhan 

sebagai pedoman bersikap tindak para pelaku dalam proses produksi, memiliki 

peran yang sangat penting dalam mengupayakan, agar pemulihan ekonomi 

dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bersifat komplementer, 

bukan saling meniadakan satu sama lainnya (Aloysius Uwiyono, 2003:109). 

Buruh dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang 

bekerja dengan mendapat upah (gaji) yang bekerja di luar perusahaan 

sedangkan pekerja yaitu orang yang bekerja dalam perusahaan. Perburuhan 

yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan urusan, pekerjaan, dan keadaan 

kaum buruh (Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Kelima, 1976: 171). 

Buruh/pekerja dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa  setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 
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bentuk lain. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk 

dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 

perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan 

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh 

dan keluarganya (Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 

Buruh merupakan satu komponen yang memiliki arti penting tersendiri 

dalam proses produksi baik dalam pabrik maupun di perkebunan. Namun 

dalam kenyataannya, seringkali antara buruh dan pengusaha terjadi 

ketimpangan sosial yang berdampak pada lambatnya proses produksi. 

Kesalahan dalam membuat atau menerapkan kebijakan dalam perusahaan 

merupakan satu dari kesekian elemen yang menjadi pemicu terjadinya 

ketidakharmonisan antara karyawan dan pengusaha. Oleh karena itu, pihak 

perusahaan juga harus berhati-hati dalam menerapkan setiap kebijakan yang 

menyangkut kesejahteraan karyawan seperti halnya upah 

(http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006 

alifurqonn-1340-bab1_210-7.pdf). 

Upah dari sisi Pekerja merupakan suatu hak yang umumnya dilihat dari 

jumlah, sedangkan dari sisi Pengusaha umumnya dikaitkan dengan 

produktivitas. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi masalah dan 

sulit untuk dijembatani. Masalahnya berawal dari adanya keinginan untuk 

mendapatkan upah yang tinggi, sedangkan produktivitas masih rendah karena 
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tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih kurang memadai (Aloysius 

Uwiyono, 2014: 99). 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah 

atau akan dilakukan (Undang-undang No. 13 Tahun 2003). 

Mendapatkan upah merupakan tujuan dari pekerja dalam melakukan 

pekerjaan. Setiap pekerja selalu mengharapkan adanya upah yang lebih 

banyak dan selalu mengalami peningkatan. Pengaturan tentang upah minimum 

ditujukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi 

pekerja. Kenyataannya upah minimum sampai saat ini tidak menunjukkan 

kenyataan regulasi yang diinginkan pekerja dan pengusaha. Keterlibatan 

pekerja dalam serikat pekerja yang mempunyai suara untuk ikut menentukan 

besarnya upah dan jenjang upah adalah realisasi dari fungsi serikat pekerja, 

maka dari itu sangatlah dibutuhkan reformasi di bidang perlindungan upah 

(Asri Wijayanti, 2009: 120). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 

menyebutkan Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan 

Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 
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menguntungkan. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan 

melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan 

dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh 

Pemerintah dan dunia usaha. Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau 

Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil 

yang menjadi plasmanya dalam: (1) penyediaan dan penyiapan lahan; (2) 

penyediaan sarana produksi; (3) pemberian bimbingan teknis manajemen 

usaha dan produksi; (4) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi 

yang diperlukan; (5) pembiayaan; dan (6) pemberian bantuan lainnya yang 

diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. 

Dalam kemitraan terlihat adanya kegiatan ekonomi antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau usaha besar. Hal ini akan menimbulkan 

hubungan hukum antara para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan. 

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih 

dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan 

kewajiban di pihak lain (Soerojo Wignjo Dipoera, 1989: 38). 

Kemitraan usaha merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

tercapainya pembangunan industri modern yang berorientasi dalam bidang 

usaha bulu mata palsu khususnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah 

satunya dengan melakukan upaya kemitraan usaha antara usaha besar dengan 

usaha kecil dalam berbagai pola hubungan. Pola hubungan kemitraan ini 

ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan bersama-sama 

dengan pengusaha besar, hal ini juga di latar belakangi bahwa usaha kecil 
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merupakan bagian yang integral dari dunia usaha nasional dan mempunyai 

eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam 

mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya (Ambar Teguh 2004: 20). 

Pola hubungan kemitraan usaha kecil dengan perusahaan besar dapat 

dilihat di Kabupaten Purbalingga. Purbalingga terdapat banyak industri 

rambut dengan bahan baku rambut manusia ataupun sintetis untuk dijadikan 

sebagai bulu mata palsu atau juga dibuat wig atau rambut palsu serta sanggul 

maupun hair piece yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau 

juga high-light secara temporer di rambut kita. 

Namun dalam kenyataan bahwa kemitraan tersebut harus didasarkan 

pada suatu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 

bersangkutan yaitu majikan dengan buruh. Dalam perjanjian tersebut biasa 

disebut dengan Perjanjian Kerja dan Perjanjian Buruh (Perjanjian Kerja 

Bersama). 

Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan mempunyai manfaat yang 

besar bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hal ini hendaknya 

harus didasari karena dengan perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan yang 

dibuat dan ditaati secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja, 

jaminan kepastian hak dan kewajiban baik bagi buruh maupun majikan. 

Akibat lebih jauh nanti produktifitas akan semakin meningkat, sehingga 

pengusaha akan dapat mengembangkan perusahaannya, dan lebih luas lagi 

dapat membuka lapangan kerja baru (Zainal Asikin, 2014: 66). 
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Sebuah pabrik atau perusahaan bulu mata yang ada di Purbalingga, 

sebagian besar buruh yang bekerja belum mendapatkan hak-haknya 

sebagaimana mestinya. Pola kemitraan yang digunakan oleh perusahaan besar 

pola inti-plasma dimana perusahaan besar melaksanakan pembinaan mulai 

dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran 

hasil produksi. 

Namun perlindungan hukum yang didapatkan oleh para buruh plasma 

di Purbalingga masih sangatlah rendah, dengan kata lain belum memenuhi 

sesuai apa yang diinginkan seperti halnya hak dan kewajiban buruh plasma. 

Angkat Lujeng menjelaskan bahwa upah yang diterima oleh buruh plasma 

sampai saat ini masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

Beberapa contoh yang dapat dilihat sangat jelas tentang pemberian upah 

kepada buruh plasma. Sukimo yang merupakan mitra kerja sebuah perusahaan 

bulu mata palsu yang berkediaman di Kecamatan Pengadegan Purbalingga 

mendapatkan fasilitas 12 (dua belas) buah meja dimana 11 (sebelas) meja 

karyawan yang dipakai untuk membuat bulu mata dan 1 (satu) meja untuk 

menampungan setoran bulu mata yang telah jadi. Sistem pemberian upah 

buruh  yaitu besarnya gaji tergantung dari banyaknya netting (tahap 1) yang 

dihasilkan oleh setiap pekerja. Hitungannya yaitu sejumlah netting yang 

dibuat dikalikan nilai rupiah (besarnya nilai rupiah tergantung model yang 

dibuat, berkisaran harga Rp. 1.200,- sampai dengan Rp. 750,-) dan setiap 

keberangkatan karyawan diberi upah Rp. 12.000,- perhari (uang duduk). 

Bonus sebesar Rp. 35.000, jika karyawan masuk full dalam waktu sebulan. 
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Sukimo mengatakan penghasilan buruh selama 1 (satu) bulan apabila 

terpenuhi semua target yang diinginkan tanpa ada kerusakan, buruh plasma 

mendapatkan upah berkisaran Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per 

bulan sedangkan upah minimum kerja Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 

1.377.500,- per bulan. 

Berikut ini adalah data buruh plasma yang bermitra dengan perusahaan 

bulu mata palsu PT. Tiga Putra Abadi Perkasa pada tahun 2008: 

Tabel 1. 

Daftar Mitra Industri Bulu Mata Palsu 

No. Kecamatan Jumlah Buruh 

1. Kaligondang 446 

2. Kemangkon 87 

3. Mrebet 66 

4. Kutasari 33 

5. Karangmoncol 55 

6. Kejobong 19 

7. Karangreja 13 

Jumlah 719 

 

Sumber: Disperindagkop KabupatenPurbalingga 
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Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Rabu, 23 

Mei 2016 dengan Pengawas Tenaga Kerja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Dinsosnakertrans, Angkat Lujeng mengatakan bahwa buruh plasma di 

Kabupaten Purbalingga masih belum mendapatkan haknya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada dalam 

undang-undang. Angkat Lujeng mengatakan kesejahteraan, upah, dan 

jamsostek yang harusnya didapatkan oleh para buruh plasma masih belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dalam hal ini, pemerintah seharusnya menyadari akan pentingnya 

pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu 

dilakukan pemikiran agar pekerja/buruh dapat menjaga keselamatannya dalam 

menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan 

kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat 

diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan 

pekerjaan tersebut tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan 

program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk 

mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan kerja 

dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun 

dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan 

fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan 

(Zaeni. 2007: 77). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tentang perlindungan hukum buruh plasma dengan suatu bentuk 
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penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama Pengepul Dengan Perusahaan Bulu Mata Palsu di 

Kabupaten Purbalingga”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengepul dengan 

perusahaan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga? 

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap buruh plasma yang timbul 

akibat adanya pelaksanaan perjanjian antara pengepul dengan perusahaan 

bulu mata palsu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengepul 

dengan perusahaan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. 

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap buruh plasma yang timbul 

akibat adanya pelaksaan perjanjian antara pengepul dengan perusahaan 

bulu mata palsu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan 

ilmu hukum. 

b. Menjadi sumber informasi dan pedoman dalam penelitian yang lain 

yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-

penelitian sejenis dan dapat menambah pengetahuan penulis dan 

pembaca lainnya tentang Hukum Ketenagakerjaan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana S1. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada semua 

pihak, baik pihak perusahaan untuk lebih menyadari kewajibannya dan 

bertanggung jawab. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan 

masukan kepada semua pihak, bagi pihak perusahaan agar lebih dapat 

memberikan tanggung jawab penuh terhadap buruh plasma. 
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