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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Politik hukum perburuhan setelah kemerdekaan Indonesia di era orde 

lama atau setidak-tidaknya sampai dengan tahun 1965, adalah memposisikan 

kaum buruh hanya diperuntukkan bagi eksploitasi kebutuhan fisik semata, 

yaitu hanya dipekerjakan di pabrik guna kepentingan proses produksi dan 

tidak pernah diperhatikan hak hakiki buruh berupa pemberian kesejahteraan 

yang meliputi ; masalah upah kerja yang layak untuk diberikan pengusaha 

kepada buruh.1 

Oleh karena itu, pihak buruh menentang ketidakadilan ekploitasi dari 

pengusaha dalam menangani masalah upah kerja yang tidak layak, yang 

kemudian menimbulkan pergolakan di kaum buruh pada era orde lama, yang 

disebabkan oleh tiga faktor, yaitu : 

1. “Pengaruh politik hukum perburuhan terhadap bentuk pemahaman 

kesepakatan bersama di antara buruh dan pengusaha yang melahirkan pola 

perjanjian kerja, baik yang dilakukan secara individu maupun secara 

kolektif. Sehingga bentuk perjanjian kerja secara individu atau kolektif 

harus jelas dan tegas di antara perjanjian kerja waktu tertentu, dan 

perjanjian kerja dimana buruh bekerja dibawah kemauan pengusaha. 

 

                                                            
1Sejarah Hukum Perburuhan Pasca Kemerdekaan RI. di kutip dari internet, 

http://www.imamanter.blogspot.com. hal. 1. Tanggal, 27 Februari 2010. 
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2. Telah terjadi pemogokan secara besar-besaran yang dilakukan oleh 

950.000 buruh yang didukung oleh elemen SBSI, KABM, SBPU, SBPI 

dan SBKA untuk menuntut perbaikan penghasilan, dimana pihak buruh 

menuntut perbaikan kesejahteraan di dalam sistem pengaturan hukum 

perburuhan yang kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah 

dikarenakan pihak pemerintah lebih berfokus pada permasalahan politik.  

3. Dalam kondisi pergolakan ekonomi-politik di indonesia, ILO mendesak 

Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi No. 98 Tahun 1949 

yang kemudian menjadi UU No.18 Tahun 1956 yang mengatur masalah 

jaminan dan perlindungan hukum bagi kaum buruh dalam penanganan 

pendapatan dan pengupahan yang datang dari pemerintah dan pengusaha 

untuk melindungi kaum buruh”.2 

Di era orde lama, peranan kaum buruh sangat penting dalam 

keterlibatan mempertahankan kemerdekaan nasional dengan membuat sebuah 

gerakan “Lasykar Buruh, Kaum Buruh, dan Serikat Buruh di Indonesia” yang 

aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk lepas dari 

penjajahan Belanda, Jepang, dan Sekutu yang ingin merebut kembali 

kemerdekaan indonesia setelah tahun 1945. Kemudian, sumbangan 

keberhasilan dari gerakan buruh untuk mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia menempatkan posisi kaum buruh berada pada posisi yang strategis 

                                                            
2 Ibid, hal. 1-2. 
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yaitu pada bentuk campur tangan kaum buruh dalam pembentukan kebijakan 

dan hukum perburuhan di pemerintahan.3 

Dengan adanya campur tangan kaum buruh dalam pembentukan 

kebijakan dan hukum perburuhan di pemerintahan, maka peraturan yang 

terbentuk cenderung maju dan melindungi kaum buruh, diantaranya ; UU No. 

1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 12 Tahun 1948 tentang 

Perlindungan Buruh, UU No. 2 Tahun 1951 tentang Berlakunya UU No. 33 

Tahun 1947 tentang Keselamatan di Tempat Kerja, UU No. 3 Tahun 1951 

tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian 

Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, Undang-Undang No. 18 tahun 

1956 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga 

Asing, dan Undang-Undang 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan 

Kerja di Perusahaan Swasta.4 

Dapat dikatakan bahwa semua peraturan perundang-undang yang 

dihasilkan selama orde lama telah memperlihatkan keberhasilan posisi 

gerakan buruh yang cukup dominan secara politis dalam merebut puncak 

kepemimpinan di pemerintahan yang sebagian besar dikuasai oleh para 

pemimpin Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dengan tujuan 

                                                            
3 Ibid., hal. 2. 
4 Iskandar Tedjasukmana, The Political Character of The Indonesian Trade Union Movement. 

Monograph Series. di dalam bukunya Mersen Sinaga, Pengadilan Perburuhan di Indonesia 
(Tinjauan Hukum Kritis atas Undang-Undang PPHI), hal. 19. Penerbit Yogyakarta: Perhimpunan 
Solidaritas Buruh. 
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untuk mendekatkan diri dengan partai politik dan menguasai proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan di pemerintahan.5  

Memasuki era orde baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, adalah 

masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis 

semata, untuk kepentingan pemerintah pada waktu itu dengan melakukan 

pembelengguan disegala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-

undang, perekonomian atau bisnis, kebebasan informasi atau Pers dan lain-

lain.  

Orde Baru juga diawali oleh peristiwa-peristiwa dramatis, khususnya 

dalam pembantaian dan penghancuran elemen PKI di tahun 1965, yang 

mengubah secara permanen konstelasi kekuatan politik yang berdampak 

secara mendalam atas nasib organisasi buruh.6 

Selain masalah politik, orde baru juga mewarisi kondisi ekonomi yang 

porak-poranda. Oleh karena itu, salah satu tugas utama yang diemban oleh 

orde baru di bawah komando Soeharto adalah menggerakkan kembali roda 

ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

merupakan faktor yang paling mendasar dalam penentuan kebijakan ekonomi 

orde baru. 

Kebijakan Soeharto dalam menggerakkan roda ekonomi adalah dengan 

menerapkan strategi modernisasi defensif (defensive modernisation), dimana 

penguasa berusaha mengatur di segala bidang dan mengontrol organisasi 

buruh untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.  

                                                            
5 Ibid., 19-20. 
6 http://www.imamanter.blogspot.com. Op Cit., hal. 4-5. 
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Meskipun stabilitas diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi, kontrol 

politik penguasa terhadap buruh terutama dimaksudkan untuk menghapuskan 

pengaruh aliran Kiri dari gerakan buruh dalam arena politik secara luas. Selain 

itu, ciri utama akomodasi buruh-majikan-negara selama orde baru adalah 

kontrol negara yang sangat kuat atas organisasi buruh dan pengingkaran terus-

menerus kelas buruh sebagai kekuatan sosial.7 

Kontrol negara yang sangat kuat dicirikan terhadap serikat buruh yang 

berlangsung secara terus-menerus dengan dukungan militer dalam 

mengeluarkan peraturan tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pendekatan 

militeristik di bidang perburuhan menjadi semakin kuat dengan diangkat 

Laksamana Soedomo menjadi Menteri Tenaga Kerja. Salah satu contoh yang 

paling tragis adalah mengenai kebijakan pemerintah dalam pengendalian 

buruh dengan unsur militeristik yang menimpa Marsinah yang hingga kini 

masih menjadi misteri.  

Selain sebagai alat kontrol di tangan rejim orde baru, untuk meredam 

gerakan massa buruh yang kuat, militer juga telah menjadi pelaku utama 

dalam bisnis sejak tahun 1958, yang merupakan suatu peran serta dalam 

mempertahankan kekuasaan orde baru.  

Dalam hal ini, James Castle menilai pemerintahan orde baru selama 32 
tahun berkuasa adalah sebagai alat kontrol penguasa yang otoriter, 
saling curiga, dan bahkan kebrutalan. Seperti kita ketahui, hukum 
perburuhan adalah perjuangan politis untuk menegaskan bahwa paham 
liberalisme dengan doktrin laissez-faire tidak dapat diterapkan secara 
mutlak. Dari sini sebenarnya sudah terlihat bahwa hukum perburuhan 
senantiasa dalam bahaya intrusi paham liberalisme yang menganggap 

                                                            
7 Ibid., hal.5. 
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hukum perburuhan sebagai intervensi atau diskriminasi yang 
melemahkan perekonomian karena melanggar doktrin laissez-faire. 8  
 
Pada akhir menjelang era orde baru, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

dalam hal ini, membuat sebuah jaringan perburuhan yang dimotori oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat dengan aksi-aksi menolak militerisme dan 

menolak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 

Aksi-aksi menolak militerisme yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya 

Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam membangun 

jaringan dan menggerakkan isu-isu buruh.  

Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Perburuhan sama sekali 

terpisah dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai institusi akan tetapi 

berjaringan dengan aktivis-aktivis yang tidak puas terhadap kinerja Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dua belas Lembaga Swadaya Masyarakat 

perburuhan yang tergabung di dalam jaringan yang dinamai Komisi 

Pembaruan Hukum Perburuhan (KPHP) yang secara sistematis dan substansial 

melakukan aksi penolakan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 

tentang Ketenagakerjaan, yang juga aksi penolakan terhadap Undang-Undang 

No. 25 Tahun 1997 juga dilakukan bersamaan dengan keluarnya buku yang 

berisi pemikiran para ahli mengenai mengapa Undang-Undang No. 25 Tahun 

1997 harus ditolak.  

Dalam pandangan Komisi Pembaruan Hukum Perburuhan, Undang-
Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan belum memuat 
hak-hak dasar buruh seperti jaminan atas pekerjaan, kebebasan 
berorganisasi dan mogok, serta belum terbentuknya lembaga 
penyelesaian perselisihan perburuhan yang adil. 

                                                            
8 Ibid., hal.6. 
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Dapat dikatakan bahwa kebijakan utama rejim orde baru yang 

didominasi oleh militer adalah untuk mencegah kebangkitan kembali gerakan 

berbasis massa yang cenderung radikal, seperti gerakan buruh yang terlihat 

selama orde lama, dan motif utama pemerintah orde baru sejak awal adalah 

kontrol pemerintah terhadap semua jenis organisasi yang berbasis massa, 

entah partai politik maupun serikat buruh yang dianggap penyebab kerapuhan 

dan kehancuran orde lama.9 

Memasuki era reformasi di tahun 1998 dan waktu sesudahnya, 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada era reformasi dalam masalah 

ekonomi juga diarahkan untuk mengikuti kebijakan fleksibilitas hubungan 

kerja dan iklim investasi yang telah mendunia sesuai dengan perkembangan 

globalisasi, liberalisasi, dan pasar bebas. Karena inti dari fleksibilitas 

hubungan kerja adalah keleluasaan untuk memobilisasi dan menerapkan 

sistem hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang 

fleksibel.  

Pasar tenaga kerja yang fleksibel adalah pasar tenaga kerja yang 

dimana pekerja atau buruh bebas untuk menyesuaikan upah yang ditawarkan 

pengusaha, serta pengusaha bebas untuk menyesuaikan permintaan harga upah 

dari pihak buruh. Sehingga dari kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah di 

era reformasi baik yang secara langsung berhubungan dengan masalah 

ketenagakerjaan maupun berhubungan dengan kebijakan investasi, jelas 

terlihat bahwa kebijakan fleksibilitas hubungan kerja yang diarahkan 

                                                            
9 Ibid., hal. 7-8. 
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pemerintah setelah era reformasi adalah bertujuan untuk mengurangi 

pengangguran dan untuk menambah lapangan kerja di Indonesia.10 

Selain pemerintah membuat kebijakan di bidang ekonomi pemerintah 

dalam hal ini juga membuat kebijakan di bidang hukum perburuhan dengan 

mengeluarkan 4 (empat) peraturan perundang-undangan, diantaranya ; 

Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat 

Buruh, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-

Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, dan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan 

Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.11 

Dari ke-empat peraturan perundang-undangan di atas, yang menjadi 

sorotan di era reformasi sekarang adalah terletak pada kebijakan pemerintah 

Indonesia yang kurang memperhatikan perlindungan hukum terhadap buruh 

outsourcing, karena dalam praktek outsourcing masih banyak para pekerja 

atau buruh yang tidak mengerti akan hak dan kewajiban sebagai pekerja 

outsourcing, sehingga banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh pihak 

pengusaha yang memaksakan kehendak secara sepihak kepada pihak pekerja 

atau buruh dengan mendiktekan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pada 

dasarnya, perjanjian kerja waktu tertentu sendiri tidak boleh dipaksakan dan 

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam undang-undang atau 

bertentangan dengan tata susila yang berlaku di dalam masyarakat, atau 

                                                            
10 Tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan RPJMN 2004-2009, PERPRES No. 7 Tahun 

2005. Di kutip di dalam internet, Agusmidah, Outsourcing dan PKWT Dalam Sistem Hubungan 
Kerja Merupakan Gejala Kebijakan Fleksibilitas Ketenagakerjaa, ocw.usu.ac.id. hal. 5. 

11 http://www.imamanter.blogspot.com. Op Cit., hal. 8-9. 
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ketertiban umum. Apabila perjanjian kerja waktu tertentu yang dalam praktek 

masih ada unsur pemaksaan dari pihak pengusaha kepada pihak buruh serta 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma, maka 

perjanjian kerja waktu tertentu dianggap tidak sah dan batal demi hukum.12  

Definisi outsourcing diatas, apabila diartikan menurut pasal 64 
Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah 
sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari satu 
perusahaan ke perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara 
tertulis.13 
 
Dasar hukum mengenai perlindungan terhadap buruh outsourcing juga 

telah diatur di dalam pasal 65 ayat (6) dan (7) dan pasal 66 ayat (2) dan (4) 

Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.14 

Pengaturan outsourcing sendiri apabila dilihat dari segi hukum 
ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap 
pelaksanaan outsourcing, dan dalam waktu yang bersamaan juga 
memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para pekerja atau 
buruh outsourcing. Dengan demikian, ada anggapan bahwa di dalam 
hubungan kerja pada outsourcing selalu menggunakan perjanjian kerja 
waktu tertentu atau kontrak adalah tidak selamanya benar karena di 
dalam praktek hubungan kerja, outsourcing bisa berbentuk perjanjian 
kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.15 
 
Sedangkan pengaturan perlindungan terhadap buruh outsourcing selain 

diatur di dalam pasal 65 ayat (6) dan (7) dan pasal 66 ayat (2) dan (4) Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga telah diatur secara 

khusus di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia 

                                                            
12 Sri Soekemi, Jakoeb Hidajat, Koesjono, Materi Pokok Hubungan Ketenagakerjaan. di 

dalam internet, Perubahan Perjanjian Kerja Status Pekerja, 
http://www.downloadskripsikita.blogspot.com. Hal. 2. Tanggal, 3 Maret 2010. 

13 Lihat Pasal 64 Undang Undang  No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
14 Lihat Pasal 65 ayat (6) dan (7) dan Pasal 66 ayat (2) dan (4) Undang Undang No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan  
15 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Penerbit  Sinar Grafika, 2009, hal. 222. 
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Nomor : 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan 

sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, serta Kep. 

101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa 

Pekerja atau Buruh.16  

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui tentang latar 

belakang pembentuk undang-undang dalam membuat sebuah kebijakan politik 

hukum perburuhan setelah kemerdekaan sampai dengan era reformasi, dan 

perlindungan hukum terhadap buruh outsourcing di Indonesia menurut 

perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka 

penulis mengambil judul, yaitu ; POLITIK HUKUM PERBURUHAN 

(Netralitas Hukum Perburuhan dalam Praktek dan Pelaksanaan). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan batasan 

terhadap permasalahan yang akan diteliti, agar lebih terarah pada masalah 

pokok dan menghindari kemungkinan adanya pembahasan yang menyimpang. 

Dengan adanya batasan masalah ini akan memperjelas permasalahan dan 

mempermudah dalam penulisan. 

Untuk itu mengingat segala keterbatasan dan kendala yang ada dalam 

penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan pada latar 

belakang pembentuk undang-undang dalam membuat sebuah kebijakan politik 

                                                            
16 Much. Nurachmad., Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja (Outsourcing), 

Visimedia : Jakarta, 2009. hal. 2. 
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hukum perburuhan setelah kemerdekaan sampai dengan era reformasi, dan 

perlindungan hukum terhadap buruh outsourcing di Indonesia menurut 

perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di 

atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang pembentuk undang-undang dalam membuat 

sebuah kebijakan politik hukum perburuhan setelah kemerdekaan sampai 

dengan era reformasi? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh outsourcing di Indonesia 

menurut perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pembentuk undang-undang dalam 

membuat sebuah kebijakan politik hukum perburuhan setelah 

kemerdekaan sampai dengan era reformasi. 
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2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap buruh outsourcing 

di Indonesia menurut perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah literatur dan khasanah dunia kepustakaan yang dapat 

digunakan sebagai dasar penulisan selanjutnya. 

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan 

perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai masalah politik hukum 

perburuhan di Indonesia. 

3. Memberikan manfaat kepada mahasiswa fakultas hukum, para buruh, para 

pengusaha dan masyarakat secara luas yang ingin mengetahui solusi 

penyelesaikan masalah dalam politik hukum perburuhan. 

4. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai latar belakang pembentuk 

undang-undang dalam membuat sebuah kebijakan politik hukum 

perburuhan setelah kemerdekaan sampai dengan era reformasi, dan 

perlindungan hukum terhadap buruh outsourcing di Indonesia menurut 

perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian hukum 

doktrinal yang bersifat yuridis normatif, disamping itu untuk mendapatkan 

data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mempermudah dalam 
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pengembangan data guna kelancaran skripsi ini. Adapun metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dapat 

diperinci sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal karena pada dasarnya penulis akan mengkaji 

aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal 

dari hukum positif yang berkaitan dengan politik hukum perburuhan. Hal 

ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum 

merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai 

hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lain. Oleh karena itu, 

hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang di dalam sistem itu sendiri. 

Dengan demikian, apabila suatu penelitian diakui sebagai salah 

satu cara yang secara ilmiah dapat menyelesaikan masalah hukum yang 

ada, maka cara yang dipandang sebagai suatu penyelesaian masalah dalam 

penelitian hukum normatif hanya terbatas pada tinjauan dan analisis 

peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sistem hukum itu 

sendiri.17  

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian 

normatif ini adalah penulis memilih bentuk pendekatan historis, dan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, diantaranya : 

                                                            
17 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Hukum). 

hal.1. 
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a. Pendekatan Historis 

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan memiliki latar belakang 

sejarah yang berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah yang 

berbeda, kemudian dibuatkan peraturan perundang-undangan dari latar 

belakang sejarah tersebut, sehingga catur wangsa peradilan akan 

memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang 

telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang telah 

dibuat.18 

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan 

Yaitu dalam penelitian yuridis normatif tentu harus menggunakan 

pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti 

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral 

suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai 

sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Comprehensive, bahwa norma-norma hukum yang ada di dalamnya 

terkait antara satu dengan yang lain. 

b. All-inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga 

tidak akan ada kekurangan hukum. 

c. Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang 

lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.19 

                                                            
18 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Catatan Ke III. di 

dalam bukunya Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit 
Bayu Media Publishing : Malang, Jawa Timur, 2007. Hal. 318. 

19 Ibid., Hal. 302-303. 
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2. Jenis Penelitian  

Tipe kajian dalam penelitian yuridis normatif lebih menggunakan 

pendekatan optik yang preskriptif, karena optik yang preskriptif adalah 

suatu optik (cara pandang) yang memihak pada hukum positif. 

Maksudnya, suatu cara pandang yang selalu memandang hukum positif 

sebagai sesuatu yang sudah benar, sudah adil dan sudah baik secara 

substansial, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan mempertanyakan 

kebenaran yang ada di dalam hukum positif secara substansial dan harus 

mempergunakan sebagai salah satu pedoman untuk menilai benar tidak 

suatu peristiwa atau kasus hukum tertentu. 

Sebagai konsekuensi dari adanya optik preskriptif, maka di dalam 

penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini, yang dapat 

dipermasalahkan atau yang dapat dipandang sebagai masalah, hanya 

terbatas pada hal-hal yang bersifat formal dari hukum positif  atau bukan 

hal-hal yang bersifat substansial.20  

3. Metode Pengumpulan Data 

Studi Kepustakaan yaitu metode yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara, mencari, 

mengintervensi dan mempelajari data-data sekunder yang terkait dengan 

obyek yang dikaji. Adapun data sekunder di bidang hukum, dipandang 

dari sudut kekuatan mengikat, dapat dibedakan menjadi : 

                                                            
20 Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono.Op Cit. hal .12. 
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu; bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari : 

1) Undang Undang Dasar 1945; 

2) Peraturan perundang-undangan; 

3) Jurisprudensi; 

4) Traktat.21 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu; bahan hukum yang tidak mempunyai 

kekuatan mengikat secara hukum, dan hanya berfungsi sebagai 

penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri dari : 

1) Rancangan peraturan perundang-undangan; 

2) Hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum; 

3) Hasil penelitian hukum.22 

4. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang akan 

dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis yaitu; norma hukum positif, 

yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, dan doktrin (pendapat para sarjana). 

Ke-empat dasar tersebut, yaitu; metode pendekatan, jenis 

penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data, 

mempunyai satu urutan secara hierarchis. Maksudnya, untuk mencari apa 

yang akan dijadikan sebagai dasar analisis, maka pertama-tama haruslah 

dicari terlebih dahulu norma hukum positif, lalu baru dicari bagaimana 

                                                            
21 Ibid., hal. 13. 
22 Ibid., hal. 13. 
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yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, 

bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah hukum tersebut.  

Dipergunakan ke-empat dasar tersebut diatas merupakan 

konsekuensi dari dipergunakan optik yang preskriptif dan adanya 

pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom.23 

Selain analisis data di atas, dipergunakan juga teknis analisis data 

dengan menggunakan model analisis data kualitatif. Dimana tiga 

komponen yaitu reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan 

(verifikasi), dapat dilakukan dengan cara aktivitas yang berbentuk 

interaksi antar komponen dalam suatu proses pengumpulan data sebagai 

siklus, sehingga data yang terkumpul akan benar-benar mewakili dan 

sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.24 

Dalam teknik analisis data, setelah data terkumpul selanjutnya 

dilakukan sajian dalam bentuk data ataupun dengan langkah mengolah 

data (mereduksi data) yang diperoleh dari sumber kepustakaan (literatur-

literatur, undang-undang, surat kabar dan sumber kepustakaan lain). Hal 

tersebut dilakukan untuk mengklasifikasikan data yang terpakai atau tidak 

terpakai, kemudian data tersebut baru disajikan. Tetapi bisa juga setelah 

data tersebut disajikan baru kemudian direduksi dengan menghapuskan 

data yang tidak dipakai. Setelah melalui tahap reduksi data maupun sajian 

data barulah dapat ditarik kesimpulan (verifikasi). Dan apabila dalam 

penarikan kesimpulan ini dirasa masih ada data yang kurang, maka kita 
                                                            

23 Ibid., hal. 14. 
24 HB Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian I. Di dalam skripsi Sony Surya 

Prayoga, Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tinjauan Yuridis Kriminologis, UMS. hal. 19 



18 
 

bisa kembali ketahap awal dari pengumpulan data untuk mencari data 

yang kurang.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Ibid., 


