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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam perkembangan dan kelanjutan hidupnya perlu 

mendapatkan suatu hal yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan manusia bisa bermacam-macam dan akan terus berubah 

sesuai dengan perubahan waktu dan perkembangan jaman. Manusia perlu bekerja 

untuk mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan fisik dan mental manusia untuk 

menghasilkan barang atau jasa bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri yang 

dilakukan atas dasar kemauan sendiri atau di bawah perintah orang lain dengan 

menerima upah  ataupun hasil dari pekerjaannya.1  

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan 

bahwa negara memberikan jaminan pekerjaan kepada warga negara dan negara 

wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

                                                        
1 “Mengenali Dunia Kerja”, http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/14, diakses 25 

September 2014 

http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/14
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maupun untuk masyarakat.2 Berdasarkan pengertian ini maka unsur-unsur dalam 

hak tenaga kerja, yaitu3: 

1. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan; 

2. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu menghasilkan barang/atau 

jasa; 

3. Tenaga kerja menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk kebutuhan sendiri 

atau untuk masyarakat. 

Lapangan kerja diartikan bukan hanya sebagai tempat dimana seorang 

tenaga kerja melakukan pekerjaan, tetapi juga dapat diartikan sebagai bidang 

pekerjaan yang dijalani oleh orang yang bekerja. Lapangan kerja dapat dibedakan 

menjadi lapangan kerja formal dan lapangan kerja informal. 

Lapangan kerja formal merupakan lapangan kerja yang keberadaannya 

diatur dan dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan seperti pegawai negeri, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan karyawan perusahaan swasta. Pekerjaan 

yang dilakukan dalam lapangan kerja formal biasanya memiliki peraturan secara 

umum maupun khusus yang dibuat untuk mengatur jalannya pekerjaan pada 

lapangan kerja formal tersebut. 

Berbeda dengan lapangan kerja formal, terdapat juga jenis lapangan kerja 

informal. Lapangan kerja informal merupakan lapangan kerja yang 

keberadaannya tidak terjangkau oleh peraturan ketenagakerjaan seperti pedagang, 

petani, peternak, tukang kayu, pekerja bangunan, dan sebagainya. Adanya 

perbedaan jenis lapangan pekerjaan ini juga mengakibatkan adanya perbedaan 

                                                        
2 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
3 “Tenaga Kerja”,  <http://www.hukumtenagakerja.com/#sthash.FIqy1jnw.dpuf >, diakses 13 Juli 

2014 
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bagi pihak yang terdapat dalam lapangan kerja formal dan pihak yang terdapat 

dalam lapangan kerja informal. 

Pihak-pihak yang terdapat dalam lapangan pekerjaan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) 

terdiri dari pemberi kerja dan pekerja. 

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pekerja sebagai 

orang yang bekerja; orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; 

karyawan. Dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan, pekerja didefinisikan 

sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.  

Berdasarkan lapangan kerjanya, pekerja dibedakan menjadi pekerja sektor 

formal yaitu pekerja yang bekerja pada lapangan kerja formal, dan pekerja sektor 

informal yaitu pekerja yang bekerja pada lapangan kerja informal.  

Pekerja yang akan bekerja dalam sektor formal sangat bergantung kepada 

hal-hal seperti usia, tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, dan 

penampilan untuk dapat bekerja pada lapangan kerja formal. Hal-hal ini sangat 

diperlukan untuk menentukan posisi dan jabatan pekerja sektor formal. Untuk 

mendapatkan kesempatan menduduki jabatan yang lebih tinggi, pekerja harus 

melalui tahapan dan persyaratan sesuai dengan peraturan dari tempatnya bekerja. 

Berbeda dengan pekerja sektor formal, pekerja sektor informal tidak 

memerlukan persyaratan khusus dan spesifik seperti pada pekerja sektor formal. 
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Hal yang menjadi modal dasar pekerja informal untuk bekerja adalah kemauan, 

tekad, dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaannya.  

Dengan modal itulah maka faktor-faktor lain bersifat mendukung kelanjutan 

usaha dapat diupayakan seperti modal, keterampilan, relasi, pengalaman, dan lain-

lain.4 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, akan terbentuk suatu hubungan antara 

pekerja dengan lingkungan sekitarnya seperti pemberi kerja, masyarakat, dan 

pemeintah. Hubungan yang terbentuk tersebut disebut sebagai hubungan 

industrial. Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan 

industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalam proses 

produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, 

dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur 

pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5  

Selain pekerja dan pemberi kerja, masyarakat dan pemerintah juga terlibat 

dalam hubungan industrial. Masyarakat dapat berperan sebagai pemasok faktor 

produksi untuk perusahaan ataupun sebagai konsumen yang menikmati hasil 

barang atau jasa dari  perusahaan tersebut. Selain masyarakat, pemerintah juga 

                                                        
4 “Mengenali Dunia Kerja”, <http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/14>, diakses 

25 September 2014 
5 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/14
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memiliki kepentingan untuk mendapatkan penerimaan berupa pajak dari 

perusahaan. 

Lingkup dasar dari hubungan Industrial yaitu hubungan antara pekerja dan 

pemberi kerja yang disebut dengan hubungan kerja. Pada dasarnya hubungan 

kerja tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara pekerja dan pemberi 

kerja, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pemberi 

kerja sebagai majikannya dan menerima upah dari pemberi kerja, sedangkan 

pemberi kerja menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan 

membayar upah.6 

UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 mendefinisikan hubungan kerja 

sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

Pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja ditandai 

dengan adanya perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja. Perjanjian kerja 

berisi mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak 

yaitu, pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian kerja dibedakan menjadi dua macam 

yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). 

PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. UU 

Ketenagakerjaan menysaratkan bentuk PKWT harus tertulis dan jangka waktunya 

di dasarkan pada suatu pekerjaan tertentu dan hanya dapat diterapkan untuk 

                                                        
6 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuan, Cetakan ke XII, (Jakarta: Djambatan, 2003) hal. 

70 
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pekerjaan tertentu menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan yang akan selesai 

dalam waktu tertentu.7  

PKWTT  adalah perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan 

bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapatkan 

pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, 

maka klausul-klausil yang berlaku diantara perusahaan dan karyawan adalah 

klausul-klausul sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan yaitu perusahaan 

dan karyawan dianggap menyetujui UU Ketenagakejaan sebagai sumber perikatan 

mereka.8 

Perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja memuat mengenai 

kesepakan antara para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

suatu pekerjaan. Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perjanjian 

kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian 

kerja para pihak akan menyepakati bersama-sama mengenai hak dan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu hubungan kerja. Pekerja wajib 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan perintah dari pemberi kerja, 

serta berhak mendapatkan upah dan juga perlindungan kerja sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemberi kerja wajib 

memberikan upah sesuai dengan yang disepakati dan memberikan perlindungan 

                                                        
7  R.Goenawan Oetomo, Pengantar Hukum Perburuan & Hukum Perburuan Di Indonesia, 

(Jakarta: Grhadhika Binangkit Press, 2004) hal. 39 
8 “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu”, < http://www.legalakses.com/perjanjian-kerja-untuk-

waktu-tidak-tertentu-pkwtt/ >, diakses 26 September 2014 
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kepada pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berhak mendapatkan 

keuntungah dari hasil kerja dari pekerjanya berupa barang dan/atau jasa. 

Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam 

setiap pekerjaan dan  negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa membedakan hal 

apapun termasuk kesempatan kerja kepada penyandang cacat. Dalam hal ini 

bukan hanya pekerjaan yang layak untuk warga negara tetapi juga memberikan 

perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang bekerja.  

Philipus Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum bagi 

rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang 

represif. Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapat terhadap suatu keputusan pemerintah. 

Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya 

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena, 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 

bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan9 

Perlindungan hukum preventif dalam peneliitian ini pekerja, diberikan 

kesempatan untuk memberikan pendapat atau mengajukan keberatan terhadap 

suatu keputusan pemerintah, pekerja mendapatkan kesempatan untuk menuntut 

                                                        
9  Zainur Ridlo. “Perlindungan Hukum”, 

<http://zain-informasi.blogspot.com/2013/06/perlindungan-hukum-han.html>, diakses 18 Juli 

2014 

 

http://zain-informasi.blogspot.com/2013/06/perlindungan-hukum-han.html
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hak-hak mereka sebagai pekerja. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam 

hal ini adalah tindakan penyelesaian dari sengketa yang timbul apabila pekerja 

mengalami masalah dalam hak-hak mereka yang tidak dipenuhi sebagai pekerja 

berdasarkan undang-undang. 

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu10: 

a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga krja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja 

diluar kehendaknya. 

b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi. 

c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan 

dan keselamatan kerja. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja oleh Undang-Undang salah satunya 

diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (UU Jamsostek). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap 

tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam segala kegiatan 

bidang usaha berbentuk perusahaan ataupun tidak berbentuk perusahaan. 

Perlindungan berupa jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud terdapat dalam 

Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

                                                        
10 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Diamika dan Kajian Teor, Cetakan I, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), hal.61 
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sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

Salah satu jenis pekerjaan yang menarik perhatian peneliti adalah buruh 

bangunan yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi (sering disebut juga kuli 

bangunan). Pekerja jasa konstruksi melakukan pekerjaan berupa membangun 

sarana prasarana berupa bangunan yang terdiri dari berbagai struktur seperti 

gedung, jalanan, jembatan, rumah, ruko, dan lainnya.  

Konstruksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membangun sarana 

maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur dan teknik sipil, sebuah 

konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah 

area atau beberapa area. Konstruksi merupakan objek keseluruhan bangunan yang 

terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal konstruksi struktur bangunan adalah 

bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan contohnya konstruksi 

jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain-lain.11 

Kegiataan konstruksi biasanya diawasi oleh manager proyek, insinyur, 

atau arsitek proyek yang bekerja secara langsung berhubungan dengan pihak yang 

memerlukan jasa. Sedangkan dalam melakukan pekerjaannya, Pekerja jasa 

konstruksi dikepalai oleh seorang mandor proyek yang bertugas memberikan 

pengawasan kepada pekerja jasa konstruksi di lapangan.  

Mandor adalah orang yang mengepalai beberapa orang atau kelompok dan 

bertugas mengawasi pekerjaan mereka; karyawan biasa yang tugasnya sama 

dengan tugas karyawan yang lain dan di samping itu merangkap tugas 

                                                        
11 “Konstruksi”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>, diakses 14 Juli 2014 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi
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pengawasan atas rekan-rekannya12. Mandor dalam kaitannya dengan pekerja jasa 

konstruksi merupakan orang yang mengepalai pekerja jasa konstruksi harian 

lepas. Mandor bertugas untuk mengawasi pekerja jasa konstruksi dan memberikan 

laporan mengenai hasil dari pekerjaannya kepada pihak yang menggunakan 

jasanya. Tidak jarang bahwa seorang mandor pekerja jasa konstruksi ini juga 

merupakan salah satu pekerja jasa konstruksi itu sendiri yang memiliki tanggung 

jawab lebih untuk mengawasi dan mengatur pekerja lainnya.  

Mandor membutuhkan pekerja jasa konstruksi harian lepas yang jumlah 

dan lama pekerjaannya tergantung dengan proyek atau bangunan yang akan 

dikerjakan. Dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja jasa konstruksi 

menggunakan alat-alat berat dalam pembuatan proyek bangunan di lapangan. Hal 

ini menyebabkan sangat rawan untuk terjadinya kecelakaan kerja yang dapat 

berakibat cacat tubuh atau bahkan meninggal dunia.   

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi berhubung dengan 

hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian 

pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju 

tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui13. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kecelakaan kerja 

bukan hanya kecelakaan yang terjadi pada saat di tempat melakukan pekerjaan, 

tetapi juga di setiap tempat menuju ataupun pulang dari tempat pekerjaan tersebut. 

Undang-undang mengatur dengan sangat terperinci mengenai kecelakaan kerja 

untuk melindungi para pekerja. 

                                                        
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <kbbi.web.id/mandor>, diakses 14 Juli 2014 
13 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja dapat dikelompokan 

sebagai berikut14: 

1. Host, yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan 

2. Agent, yaitu pekerjaan 

3. Environment, yaitu lingkungan kerja 

Pada kenyataannya untuk para pekerja jasa konstruksi harian lepas, hal ini 

seperti tidak berlaku. Pihak yang menggunakan jasa hanya berhubungan dengan 

mandor dan seakan tidak peduli dengan pekerja jasa konstruksi harian lepas, 

karena tidak terikat dan tidak berhubungan secara langsung. Pihak pengguna jasa 

menyerahkan semua hal mengenai pekerja jasa konstruksi kepada mandor. 

Pihak yang menggunakan jasa pekerja konstruksi secara langsung 

berhubungan dengan mandor dan tidak berhubungan langsung dengan para 

pekerja jasa konstruksi harian lepas. Oleh karena itu, posisi pekerja jasa 

konstruksi harian lepas kedudukannya sangat lemah salah satunya apabila terjadi 

suatu kecelakaan dalam pekerjaannya. Mereka hanya mengandalkan upah harian 

yang diberikan oleh mandor tanpa memiliki jaminan keselamatan sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jaminan perlindungan 

terhadap pekerja jasa konstruksi harian lepas seakan berbeda dibandingkan 

dengan perlindungan yang diterima pengusaha atau pekerja-pekerja di bidang lain 

yang memiliki fasilitas dan jaminan. 

Kerancuan dan penyimpangan hukum terjadi apabila melihat kenyataan 

yang terjadi bahwa banyak pekerja jasa konstruksi harian lepas yang tidak 

                                                        
14  Ricky Andikha, “Kecelakaan Kerja”, 

<http://rickyandhika.wordpress.com/2011/02/18/kecelakaan-akibat-kerja/>, diakses 14 Juli 2014 

http://rickyandhika.wordpress.com/2011/02/18/kecelakaan-akibat-kerja/
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mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya, secara khusus 

apabila terjadi kecelakaan kerja. Pekerja jasa konstruksi ini seakan kehilangan hak 

untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak pengguna jasa dikarenakan pihak 

pengguna jasa sudah menyerahkan semua tugas dan tanggung jawab kepada 

mandor yang mengepalai pekerja jasa konstruksi tersebut. Hal ini membuat 

peneliti ingin meneliti dan mengetahui mengenai perlindungan hukum yang tepat 

bagi para pekerja sektor informal seperti halnya pekerja jasa konstruksi harian 

lepas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka perlu diteliti lebih lanjut 

mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal dengan judul 

“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Jasa Konstruksi Harian Lepas 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan peneliti berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal di 

Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja jasa konstruksi harian lepas 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal di 

Indonesia 
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2. Menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja jasa konstruksi harian lepas 

bedasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

praktisi hukum khususnya mengenai bidang ketenagakerjaan, terutama mengenai 

perlindungan terhadap pekerja sektor informal khususnya pekerja jasa konstruksi 

harian lepas. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi masukan atau pengetahuan 

baru mengenai perlindungan terhadap pekerja sektor informal ditinjau dari 

undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

2. Manfaat Teoritis 

 Secara Teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan masukan baru kepada masyarakat khususnya mengenai 

perlindungan tenaga kerja. Terutama berkenaan dengan perlindungan terhadap 

pekerja sektor informal khususnya pekerja jasa konstruksi harian lepas. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Materi pada bab ini merupakan gambaran singkat dari isi bab-bab 

selanjutnya yang akan dibahas dalam skripsi yang saling berkaitan, 

untuk membahas tema pokok dari topik ini yaitu mengenai 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jasa Konstruksi Harian 
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Lepas berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. 

Dalam bab ini, bahasan disusun secara sistematis dalam latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu mengenai 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landsan teori,  akan 

dibahas mengenai teori-teori yang berisi uraian mengenai teori 

yang ada dan digunakan dalam melakukan penelitian ini. 

Sedangkan landasan konseptual berisi mengenai penjelasan dari 

definisi kata-kata yang Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi 

ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini, Peneliti melakukan 

pembahasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara dan 

prosedur yang digunakan untuk penelitian dan juga terdapat 

pembahasan mengenai hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

penelitian, serta bagaimana mengatasi hambatan tersebut. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
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Pada bab ini, akan diuraikan mengenai perlindungan bagi pekerja 

jasa konstruksi harian lepas berdasarkan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Peneliti juga akan membahas 

mengenai hasil dan analisis dari permasalahan berdasarkan 

penelitian terhadap masalah yang diteliti. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian sistematika 

penulisan yang mengemukakan hasil dan kesimpulan dari 

penelitian yang dibahas mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV. 

Bab ini juga diakhiri dengan pemberian saran yang relevan. 

 

 

 

 


