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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan 

dan kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi serta 

transformasi digital (digitalisasi) tersebut telah mempengaruhi berbagai 

sektor kehidupan. Hampir seluruh sektor bisnis dituntut untuk mengikuti 

tren digital yang saat ini berkembang. Transformasi digital kini merupakan  

model bisnis yang saat ini sedang dijalankan diintegrasikan dengan 

teknologi. Salah satu bidang yang terdampak akibat digitalisasi ini adalah 

pada ketenagakerjaan, terutama para tenaga kerja.  

Perubahan teknologi digital tentunya dapat mengakibatkan perubahan 

cara-cara bekerja dari manual menjadi otomatis dan memungkinkan untuk 

dilakukan secara digital dan terintegrasi. Industri yang saat ini masih 

menggunakan mekanisme konvensional dipaksa bertranformasi menjadi 

digital dan berteknologi. Inovasi teknologi akan menghancurkan beberpa 

jenis pekerjaan. Hal ini terbukti dari komputer-komputer yang mengambil 

peran pekerjaan paling nyata.1 

Menurut kajian Mc Kinsey Global Institute, ada sekitar 800 juta 

pekerja di seluruh dunia terancam kehilangan pekerjaan pada tahun 2030. 

World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu merilis laporan bertajuk 

Future of Jobs Report 2018, yang mengungkapkan beberapa bidang 

 
1 Klaus Schwab, Revolusi Industri Keempat, 2019, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , hlm. 8 
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pekerjaan takkan lagi dibutuhkan dan akan digantikan dengan profesi baru 

pada 2022. Sementara itu di Indonesia sendiri Berdasarkan data dari BPS, 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di akhir tahun 2020 mencapai 9,77 

juta orang. Namun, pada awal tahun 2021 tercatat adanya penurunan angka 

pengangguran terbuka yaitu menjadi 8,75 juta orang.  

Keberadaan perusahaan cerdas dan pabriknya menyandingkan pekerja 

manusia dan robot membawa implikasi dalam sosiologi pekerja. Problem 

yang muncul akibat penggantian fungsi dan tugas manusia oleh robot adalah 

peluang hilangnya identitas dan otonomi pekerja manusia. Akibat yang lain 

adalah hilangnya privasi pekerjaan akibat kontinuitas monitoring oleh 

sensor dan teknologi RFID (radio frequency identification). Dampak yang 

lain dari penerapan manajemen digital dalam hubungan antara pekerja dan 

manajemen adalah potensi hilangnya kepercayaan antara manusia pekerja 

dan manajemen karena kemungkinan tingkat kepercayaan manajemen yang 

lebih tinggi kepada robot dibandingkan kepada manusia pekerja.2 

Salah satu status pekerja sendiri yakni pekerja yang memerlukan 

teknologi atau keahlian di bidang teknologi khusus. Hal ini tentu saja 

memerlukan kesiapan tiap-tiap perusahaan yang akan menghadapi berbagai 

macam perubahan dan transformasi.3 Bagi perusahaan yang mampu 

mengelola transformasi itu dengan baik relatif bisa bertahan menghadapi 

perkembangan. Sebaliknya, jika itu tidak mampu dilakukan perusahaan 

 
 2 Agung Sutrisno, “Revolusi Industri 4.0 Dan Berbagai Implikasinya”, Jurnal Tekno 

Mesin/Volume 5 Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 5 
3 Asri Wijayanti, Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan, 2016, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 

hlm. 42 
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terancam bangkrut. Atau bisa juga bertahan tapi berpeluang melakukan 

efisiensi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Digitalisasi akan mengubah karakter pekerjaan di masa depan. Era 

digital menjadikan segala urusan lebih mudah dilaksanakan. Namun era 

digital juga memberi efek negatif atau bersifat mengganggu (disruptif) bagi 

perekonomian terutama dari sisi ketenagakerjaan.4 Bagi tenaga kerja sendiri 

keadaan digitalisasi ini memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik 

pintar nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia, kecuali sedikit tenaga-

tenaga kerja yang sangat terampil.  

Digitalisasi atau transformasi digital merupakan proses pembaruan 

sistem yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini tentunya bertujuan untuk 

meningkatkan nilai guna dan kreasi sekaligus memberikan pelayanan yang 

lebih mudah dan cepat bagi pihak internal perusahaan dan konsumen 

sasaran. Digitalisasi industri ini akan menambah beban dan pekerjaan rumah 

sendiri setiap negara untuk mengatasi masalah peningkatan kompetensi 

tenaga kerja, pengangguran yang naik, dan kesenjangan kesejahteraan. 

Semua akan membuat tekanan di pasar kerja kian kuat.  

Tidak semua negara di dunia mengalami pola transisi lapangan kerja 

yang sama. Transisi di negara-negara dengan pendapatan lebih rendah 

cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain 

berpendapatan lebih tinggi. Bahkan, di negara-negara berpendapatan paling 

 
4 I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi, SE.M.Ak, “Analisis Digitalisasi Industri, Penciptaan 

Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia”, Jurnal Manajemen Dan 

Organisasi Volume IX Nomor 11, Juni 2020 
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rendah hingga kini belum menunjukkan adanya transisi di sektor-sektor 

lapangan kerja. Pola transisi lapangan kerja di Indonesia terbilang berada di 

level pendapatan “menengah-menengah”. Perkembangan teknologi sendiri 

tidak bisa dihentikan, sehingga dari sisi penyiapan sumber daya manusianya 

yang harus lebih adaptif. Institusi akademik harus mampu secara cepat 

menyesuaikan kurikulum pengajaran sesuai dengan kebutuhan industri. 

Sekolah kejuruan perlu mulai mengganti konsentrasi baru dari jurusan-

jurusan yang ada untuk mengimbangi transformasi digital yang terus 

digencarkan perusahaan. 

Bagi negara-negara maju, adanya digitalisasi industri dapat menjadi 

cara untuk mendapatkan kembali daya saing infrastruktur dan tenaga kerja. 

Bagi negara-negara berkembang, adanya digitalisasi dapat membantu 

menyederhanakan rantai suplai produksi, yang dalam hal ini sangat 

dibutuhkan guna menyiasati biaya tenaga kerja yang kian meningkat. 

Dari uraian di atas yang telah dikemukakan , bahwa digitalisasi telah 

berkontribusi pada kesejahteraan manusia di antaranya dalam hal pekerjaan, 

terutama tenaga kerja. Pada saat yang bersamaan, digitalisasi juga memiliki 

kekuatan yang menggangu. Teknologi dan digitalisasi dapat memengaruhi 

bagaimana tenaga kerja dipekerjakan dan perusahaan beroperasi. Namun, 

dalam sector industri sendiri terdapat beberapa bidang, ada satu sector 

bidang yang dapat diuntungkan dalam hal digitalsisasi industri ini, yakni 

pada bidang e-commerence  dan juga para perusahaan start-up yang 

tentunya justru akan membutuhkan tenaga kerja lebih demi 
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mengembangkan bisnis mereka. Perubahan teknologi dalam era digitalisasi 

mungkin tidak akan sedrastis yang terjadi di masa lalu, namun percepatan 

perbaikan dan adopsi teknologi terjadi lebih cepat lagi. Revolusi industri 

sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar 

mengalami perubahan sehingga waktu penyesuaian pun lebih panjang, 

terutama pada pasar kerja , tenaga kerja dan ketenagakerjaan.  

Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mencari pemecahan 

atas isu hukum mengenai dampak apa saja yang akan terjadi pada kebutuhan 

tenaga kerja di era digitalisasi dengan judul penelitian “DAMPAK 

DIGITALISASI INDUSTRI TERHADAP KESEMPATAN TENAGA 

KERJA”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana regulasi ketenagakerjaan saat ini terkait digitalisasi industri? 

2. Bagaimana dampak digitalisasi industri terhadap kesempatan tenaga 

kerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. Untuk menjelaskan regulasi ketenagakerjaan saat ini terkait digitalisasi 

industri. 

2. Untuk menjelaskan dampak apa saja dari digitalisasi industri terhadap 

kesempatan tenaga kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat berupa 

gambaran atau masukan, baik bagi ilmu pengetahuan hukum perdata 

serta ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya mengenai dampak 

apa saja yang terjadi pada kebutuhan tenaga kerja yang mengalami 

digitalisasi industri. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian dapat memberi masukan bagi pemerintah 

terutama Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dinperinaker), 

pengusaha, dan juga para pekerja agar lebih memperhatikan dampak-

dampak yang timbul pada kebutuhan tenaga kerja akibat maraknya 

digitalisasi industri, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang 

negatif. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

 Dampak Digitalisasi Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja merupakan 

judul skripsi yang sedang penulis buat , sebagai pendukungnya serta juga 

dalam hal mengambil teori dari berbagai sumber maka  skripsi ini 

menerapkan beberapa teori dari referensi penelitian sebelumnya yaitu ; 

1. Analisis Digitalisasi Industri, Penciptaan Kesempatan Kerja Dan 

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. Penulis : I Gusti Ayu Diah 
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Dhyanasaridewi, SE.M.Ak dalam Jurnal Manajemen Dan Organisasi 

Volume IX Nomor 11, Juni 2020 

Dalam jurnal ini, penulis berfokus pada analisis digitalisasi industri 

yang berdampak pada kesempatan kerja dan angka pengangguran di 

Indonesia, pada jurnal ini juga banyak disajikan data mengenai jumlah 

usia produktif kerja dan angka pengangguran. Persamaan antara jurnal 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah juga berfokus pada 

materi kesempatan kerja dikarenakan adanya digitalisasi industri, dan 

perbedaan penelitiannya adalah apabila dalam jurnal yang ditulis I Gusti 

Ayu Diah cukup berfokus pada angka pengangguran karena adanya 

digitalisasi industry sementara saya selaku penulis skripsi ini berfokus 

pada dampak yang terjadi pada peluang dan ketersediaan tenaga kerja 

akibat adanya digitalisasi industri. 

2. Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan 

Hubungan Kerja Di Indonesia, Penulis : L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, 

Rahmawati Kusuma dalam Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 

5 No. 2, Desember 2020 

Dalam jurnal tersebut, penulis memfokuskan dampak digitalisasi 

industry sendiri terhadap hubungan kerja dan sistem ketenagakerjaan di 

Indonesia. Di dalam penelitian jurnal tersebut, saya selaku penulis 

mengambil beberapa refrensi yakni teori-teori mengenai sejarah dan 

keadaan digitalisasi industri di Indonesia. 



8 

3. Analisis Terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam 

Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. Penulis : Yeni Nuraeni, 

Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1, Edisi Januari – Juni 2020 

Pada jurnal ini, penulis melakukan analisis terhadap UU 

Ketenagakerjaan , sejauh mana dapat mengakomodir permasalahan 

ketenagakerjaan di era Revolusi Industri 4.0 sehingga dapat dilakukan 

revisi untuk dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap 

pekerja Indonesia.5 

4. Informalisasi Dan Masalah Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia Dalam 

Kajian Hukum (Studi Kasus PHK sebagai Efek Digitalisasi di 

Kabupaten Cirebon Tahun 2019). Penulis : Urip Giyono, dalam Jurnal 

PENA Vol.34 No.1 Edisi Maret 2020. 

Dalam jurnal di atas, penulis memiliki tujuan mengkaji masalah-

masalah sosial yang ada pada tenaga kerja dalam efek diggitalisasi 

Industri yang menyebabkan PHK terutama di Wilayah Cirebon. Saya 

selaku penulis mengambil beberapa refrensi mengenai PHK sendiri 

sebagai akibat dari adanya digitalisasi Industri. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif 

analitis . Penelitian deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu 

 
5 Yeni Nuraeni, “Analisis Terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam 

Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1, Edisi Januari 

– Juni 2020 , hlm. 4 
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metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran 

suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

dikumpulkan lalu membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Adapun data yang ditampilkan adalah data-data yang menyangkut 

tenaga kerja dan akan berguna saat peneliti mengkaji mengenai Dampak 

Digitalisasi Industri Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 

perundang-undangan merupakann pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undnag dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi.6 

3. Sumber Data 

Data yang diperoleh penulis untuk melakukan penelitian ini berasal 

dari 2 bahan hukum, yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat.7 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu : 

 
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 

24 
7  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2016, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.113 
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1. Undang-Undang 1945 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Dalam penelitian ini selain menggunakan bahan hukum yang 

mengikat juga menggunakan data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat atau ahli. Data ini didapat dari sumber pertama baik 

melalui individu atau perseorangan, seperti wawancara dari 

narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi.8 Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis 

sebagai penunjang data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, 

referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan 

sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas 

4. Metode Pengumpulan Data 

 
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2006, Banyumedia Publishing,  

Malang, hlm. 141 
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Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode 

pengumpulan kepustakaan . Metode kepustakaan adalah suatu metode 

pengumpulan data yaitu mempelajari dan menganalisis data secara 

sistematis . Penelitian kepustakaan bahan hukumnya bersifat tertulis. 

Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah 

dibahas sebelumnya yang terdiri dari Putusan-putusan, buku-buku, 

undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah. Pengumpulan data juga 

dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber yang 

berhubungan dengan penelitian 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yaitu bentuk analisis bagaimana dalam menafsirkan 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam 

penelitian.9 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  dengan metode kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik 

atau non matematis. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan 

pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap 

data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-

asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan 

logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang 

lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni 

 
9 Abdurrahman dan Soejono, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan , 2005, Rineka 

Cipta , Jakarta, hlm. 47. 
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interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelit



 

 


