
Nama Mata Kuliah : HukumPerburuhan (KU4172) 

SKS :  2 

Outcomes : 

 MahasiswamemahamihakdankewajibanmajikansertafahamtentangH

ukumPerburuahan. 

Sifat : Pilihan 

SistemPenilaian : AspekPenilaianUtama 

  Kehadiran  10%                                            

  UTS      30%                                                    

   UAS     35%                                                  

  Tugas25%                           

    

SatuanAcaraPembelajaran : 

M

g

# 

Topik Sub Topik CapaianBelajarMahasiswa 

Sumbe

rMate

ri 

1 PengertianH

ukum 

Membahaspengertianhukumdalamartiluasm

eliputiazas, kaidah, proses, dankelembagaan 

yang mewujudkankaidahdalamkenyataan 

Mahasiswamemahamipengertia

nhukumdalamartiluasmeliputiaz

as, kaidah, proses, 

dankelembagaan yang 

mewujudkankaidahdalamkenya

taan 

 

2 

Pengertian, 

Sifat, dan 

hakikat 

Hukum 

Perburuhan 

Mambahas pengertian sifat, dan hakikat 

hukum perburuhan ditinjau dari disiplin ilmu 

hukum.  

Mahasiswa memahami 

pengertian sifat, dan hakikat 

hukum perburuhan ditinjau dari 

disiplin ilmu hukum. 

 

3 

SejarahHuku

mPerburuha

n 

Membahassejarahhukumperburuhan di 

Indonesia. 

Dalamsesiinijugaakandibahasperkembanganh

ubunganperburuhan di Indonesia mulaidari; 

perbudakan, kerjapaksa, punalisanksi, 

danhubunganperburuhan yang 

berkembangdewsaini 

Mahasiswamemahamisejarahhu

kumperburuhan di Indonesia. 

 

4 

Sumber-

sumberHuku

mPerburuha

n 

Membahassumberhukumperburuhandariasp

ek formal. 

Dalamsesiiniakandibahashierarkisumberhuku

m di Indonesia 

mulaidaritingkatnasionalsampaitingkat 

daerah.ini 

akandibahasjugasumberhukumperburuhanin

Mahasiswa memahami sumber 

hukum perburuhan dari aspek 

formal. 

 



ternasional yang 

berpengaruhterhadaphukumnasional 

5 

Orang dan 

Badan yang 

Bersangkuta

n dengan 

hukum 

perburuhan 

Membahas orang-orang dan badan hukum 

yang terkait dengan hukum perburuhan. 

Dalam sesi ini akan dibahas posisi hukum 

pekerja, majikan, serikat pekerja, dan asosiasi 

pengusaha 

 

Mahasiswa memahami orang-

orang dan badan hukum yang 

terkait dengan hukum 

perburuhan. 

 

6 

Keselamatan 

dan 

kesehatan 

kerja 

Membahas undang-undang keselamatan 

kerja 

Mahasiswa memahami aturan 

dan penerapan keselamatan dan 

kesehatan kerja 

 

7 
HubunganKe

rja 

Membahasjenis-

jenishubungankerjasertaimplikasiterhadappe

rjanjiankerja, 

posisiperjanjiankerjadalamhukumperburuha

n, danbentuk-

bentukperjanjiankerjamenuruthukum 

Mahasiswamemahamijenis-

jenishubungankerjasertaimplikas

iterhadapperjanjiankerja, 

posisiperjanjiankerjadalamhuku

mperburuhan, danbentuk-

bentukperjanjiankerjamenuruthu

kum 

 

8 Ujian Tengah Semester 

9 
SistemPengu

pahan 

Membahassistempengupahanburuhdantenag

akerja, jenis-jenisburuh; antara lain 

buruhtetap, kontrak, outsurcing, migrant. 

Mahasiswamemahamisistempen

gupahan 

 

 

1

0 

PemutusanH

ubunganKerj

a 

Membahas persoalan pemutusan kerja baik 

yang dilakukan oleh pekerja maupun oleh 

majikan , baik yang dilakukan secara sukarela 

maupun terpaksa. Akan dibahas juga 

berbagai implikasi hukum terhadap 

pemutusan hubungan kerja seperti: uang 

pesangon , uang jasa, dan dana pensiun 

Mahasiswa memahami per-

soalan pemutusan kerja baik 

yang dilakukan oleh pekerja 

maupun oleh majikan , baik 

yang dilakukan secara suka-rela 

meupun terpaksa. 

 

1

1 

PemutusanH

ubunganKerj

a 

Membahas persoalan pemutusan kerja baik 

yang dilakukan oleh pekerja maupun oleh 

majikan , baik yang dilakukan secara sukrela 

meupun terpaksa. Akan dibahas juga 

berbagai implikasi hukum terhadap 

pemutusan hubungan kerja seperti: uang 

pesangon , uang jasa, dan dana pensiun 

Mahasiswamemahami per-

soalanpemutusankerjabaik yang 

dilakukanolehpekerjamaupunol

ehmajikan ,baik yang 

dilakukansecarasuka-

relameupunterpaksa. 

 

1

2 

Perselisihan

Perburuhan 

Membahassebab, proses, 

danbentukperselisihan 

.akandibahasjugaimplikasihukumdanperselisi

hanperburhansertalembaga-lembaga yang 

ber-wenangmenyelesaikan per-

selisihanperburuhan 

Mahasiswamemahamisebab, 

proses, danbentukperselisihan . 

 

1

3 

Hukum 

Perburuhan 

dalam 

Seiring dengan kebijakan desentralisasi, 

maka hukum perburuhannya 

terdesentralisasi. Dalam sesi ini akan dibahas 

Mahasiswa memahami berbagai 

hukum perburuhan yang 

dikeluarkan oleh tingkat 

 



berbagai 

Tingkat 

Pemerintah 

berbagai hukum perburuhan yang 

dikeluarkan oleh tingkat nasional, tingkat 

propinsi dan tingkat kota/kabupaten. 

nasional, tingkat propinsi dan 

tingkat kota/ kabupaten. 

1

4 

Serikarburu

h 

Menganalisispenerapanserikatburuhmeninja

ukelebihandankekuranganperaturanperunda

ngan yang ada. 

Mahasiswamemahamihukumpe

rburuhandanketenagakerjaan. 

 

1

5 

Kasus 

Demonstrasi 

Buruh 

Mempresentasikan terjadinya aksi 

demonstrasi (demo). Bagaimana tindakan 

pengusaha, aparat, dan pemerintah.  

Mahasiswa memahami aksi 

demonstrasi dan mengetahui 

solusinya 

 

1

6 
Ujian Akhir Semester 

 


