
BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah 

Fenomena buruh merupakan permasalahan yang  menarik dari  dahulu. 

Terlebih-lebih di saat sekarang ini, di mana kondisi perekonomian yang tidak 

menentu  membawa  akibat  bagi  perusahaan  dan  buruh.  Bagi  perusahaan 

membengkaknya biaya operasional dan bagi buruh dengan kondisi upah yang 

tetap semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak 

pihak,  terutama  oleh  pemerhati  tenaga  kerja.  Perjalanan  seseorang  sebagai 

tenaga kerja  sering diperoleh kenyataan yang  tidak sesuai  dengan harapan. 

Kasus  konflik  perburuhan,  kekerasan,  penipuan,  pemecatan  yang  semena-

mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin kompleks. Kasus 

tersebut  penting mendapatkan perspektif  perlindungan hak-hak asasi  tenaga 

kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-

hak tenaga kerja. 

Permasalahan  perlindungan tenaga kerja  dalam pelaksanaannya  masih 

jauh  dari  harapan.  Hal  ini  terbukti  masih  banyaknya  berita-berita  yang 

ditayangkan  di  media  elektronik  ataupun  di  media  cetak  yang  mengupas 

tentang  kehidupan  para  buruh  yang  di  PHK (Pemutusan  Hubungan Kerja) 

secara  sepihak  oleh  perusahaan.  PHK  sering  berkaitan  dengan  tuntutan-

tuntutan buruh yang menginginkan upah buruh sama dengan undang-undang. 
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Akan tetapi bukan hak-hak yang diperoleh buruh, melainkan buruh di-PHK-

kan dari perusahaan.

Kenyataan  yang  sering  dilihat  dalam  kenyataan  mengenai  masalah 

ketenagakerjaan PHK sering dihubungkan dengan pemogokan buruh ataupun 

unjuk  rasa.  Ini  berarti  hak  mogok  buruh  masih  berkaitan  dengan   resiko 

dipecat  oleh  perusahaan atau pengusaha.  Sebetulnya  dalam undang-undang 

tidak ada kaitan antara mogok kerja dengan PHK bagi pekerja. Akan tetapi 

dalam kenyataan  kedua  hal  tersebut  seringkali  berhubungan  sebagai  sebab 

akibat. Kenyataan inilah yang sering ditakuti oleholeh para pekerja sehingga 

tindakan  pekerja  yang  melakukan  mogok  kerja  tidak  dilanjutkan  untuk 

menuntut  hal-hal  lainnya,  seperti  jaminan  sosial,  upah  lembur,  cuti  hamil 

maupun haid.

Ruang  gerak  pekerja  atau  buruh  yang  semakin  sempit  memperluas 

kekuasaan bagi  pengusaha  untuk melakukan  PHK.  Dalam hal  PHK ini  isi 

Pasal 85 UU No. 25 Tahun 1997, yang berbunyi:  “Pengusaha, pekerja, dan 

atau  serikat  pekerja  harus  melakukan  upaya  untuk  menghindari  terjadinya 

pemutusan  hubungan kerja”.1 Seharusnya  berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut 

PHK  dapat  dilakukan  perusahaan  setelah  pekerja  atau  buruh  melakukan 

kesalahan fatal yang merugikan perusahaan atau atas kesepakatan bersama. 

Tetapi  kenyataan  yang sering terjadi  perusahaan melakukan secara sepihak 

memutuskan hubungan kerja dengan buruhnya tanpa ada alasan. 

Perkembangan reformasi  politik  yang mempengaruhi  reformasi  buruh 

untuk  bersikap  berani  terhadap  pihak  perusahaan  yang  mem-PHK-kan 

karyawan  menimbulkan  cara-cara  baru  perusahaan  untuk  menggunakan 
1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bandung, Citra Umbara, hal. 57.
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tenaga  kerja  dan  tidak  mem-PHK-kan  perusahaan  menggunakan  perjanjian 

kontrak kerja.  Kata perjanjian dalam kehidupan sehari-hari  sering dijumpai 

sebab  perjanjian  amat  penting.  Orang  tidak  dapat  dikatakan  berjanji  akan 

suatu hal apabila suatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang 

atau dalam hal perbuatan melanggar hukum. Kewajiban-kewajiban menurut 

hukum melekat  pada perbuatan seseorang,  seseorang dianggap tahu adanya 

hukum itu dan oleh karenanya dapat  dianggap berjanji  akan melaksanakan 

kewajiban yang ditentukan oleh hukum itu2.  

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antardua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atu dianggap berjanji 

untuk melakukan  sesuatu hal  berhak menuntut  pelaksanaan janji  itu3.  Jadi, 

perjanjian adalah merupakan perbuatan perikatan antara dua orang atau lebih 

kepada satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang 

melekat pada pihat yang terlibat sesuai dengan hukum. Satu pihak adalah yang 

wajib  berprestasi  dan  pihak  lainnya  adalah  yang  berhak  atas  atas  prestasi 

tersebut.

Perjanjian  kontrak  kerja  dalam  ini  dinyatakan  sah  perlu  dibuat  akta 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait di atas meterai. 

Perjanjian kerja yang dibuat pada akta tertulis dan berfungsi sebagai alat bukti 

sah ini dapat dipergunakan untuk melakukan tuntutan apabila salah satu pihak 

melakukan  wanprestasi.Oleh  sebab  itu  isi  dalam perjanjian  dituntut  sejelas 

mungkin  tentang  hak  dan  kewajiban,  sanksi,  waktu  berlakunya  perjanjian 

kerja sama, dan hal-hal yang perlu dilakukan dan disepakati bersama. Tanpa 

2

2  Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas-azas  Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hal. 2.
3  Ibid, Prodjodikoro, R. Wirjono, hal. 5.
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adanya kejelasan dari isi dalam perjanjian kerja dapat merugikan salah satu 

pihak merupakan kelemahan suatu perjanjian dan isi dalam perjanjian kerja 

sama  tersebut  harus  dipenuhi  atau  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak, 

apabila  tidak  maka  pihak  yang  tidak  memenuhi  perjanjian  tersebut  harus 

bertanggung jawab. 

Isi perjanjian bersifat mengikat, maksudnya dengan adanya isi perjanjian 

yang  telah  disepakati  bersama  mengikat  kedua  belah  pihak  sehingga 

melahirkan  suatu  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  pihak.  Hak yang 

diterima  satu  pihak  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pihak  lainnya.  Isi 

perjanjian yang mengikat hak dan kewajiban harus dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan  dalam  isi  perjanjian.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  menerima 

haknya berartinya pihak yang satu telah melalaikan kewajibannya. Orang yang 

tidak menerima haknya dapat menuntut pada pihak yang berkewajiban.

Salah satu isi perjanjian kontrak kerja yaitu dalam ketentuan lama kerja. 

Apabila masa kontrak kerja habis perusahaan yang masih menggunakan jasa 

karyawan akan menandatangani kontrak kerja lagi dengan karyawan4. Sikap 

perusahaan  ada  sisi  keuntungan  dan  kerugian  bagi  masing-masing  pihak. 

Keuntungan  bagi  perusahaan  yaitu  tidak  memberikan  tunjangan-tunjang 

seperti halnya karyawan tetap dan kerugiannya apabila karyawan yang tanda 

tangan  kontrak  tidak  produktif.  Adapun  keuntungan  bagi  karyawan  dapat 

meningkatkan  prestasi  kerja  dan  kerugian  karyawan  tidak  memperoleh 

sebagian  hak-haknya  seperti  halnya  karyawan  tetap.  Ujung  dari  akhir 

perjanjian kontrak kerja berdampak kerugian pada karyawan sebagai penjual 

jasa.        
4  F.X. Djulmiadji, 2001, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta,hal. 58.
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Permasalahan  perjanjian  kontrak  kerja  yang  ditinjau  secara  yuridis 

menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih 

judul: “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan dalam Perjanjian Kontrak 

Kerja di Perusahaan Kayu Dadi Agung Kaliyoso”.

B.  Perumusan Masalah

Perumusan  masalah  dalam  suatu  penelitian  penting  dilakukan  oleh 

seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 

peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan 

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah  jaminan  kesejahteraan  perusahaan  terhadap  karyawan 

menurut isi perjanjian kerja?

2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah 

berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan terhadap karyawan yang terikat perjanjian kontrak kerja?

3. Bagaimanakah  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  karyawan  yang 

mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan? Apakah sesuai dengan 

isi perjanjian kerja?

4. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dan bagimana cara penyelesaian 

perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan kerja pada karyawan?

C.   Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: 
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1. Untuk mengetahui jaminan kesejahteraan perusahaan terhadap karyawan 

menurut isi perjanjian kerja.

2. Untuk mengetahui  tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang 

mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap karyawan yang terikat perjanjian kontrak kerja.

4. Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang  ditemui  dan  cara 

penyelesaian  perusahaan  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  kerja 

pada karyawan.

D.   Manfaat  Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi   masyarakat   sebagai   bahan  pertimbangan  dalam  pemahaman 

perjanjian  kerja  antara  karyawan  dan  perusahaan,  khususnya  dalam 

perjanjian kontrak kerja. 

2. Sebagai  tambahan  khasanah  dalam  ilmu  pengetahuan  tentang  hukum, 

khususnya dalam perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh perusahaan 

kepada karyawan.

3. Sebagai tambahan bahan kajian bagi pimpinan dan para karyawan yang 

bekerja  di  perusahaan  sehingga  dapat  memperluas  ilmu  pengetahuan, 

khususnya dalam hukum perjanjian kontrak kerja.

E.   Metode Penelitian
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Metode penelitian adalah cara-cara yang dipergunakan seorang peneliti 

dalam penyelidikan untuk mencapai  tujuan yang telah ditentukan.  Menurut 

sifatnya  penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu 

penelitian dengan memberikan data seteliti  mungkin  tentang  manusia atau 

gejala lainnya, maksudnya  adalah  untuk  mempertegas dan dapat  membantu 

di  dalam  memperkuat  teori-teori baru5.

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:

 1.   Metode Pendekatan 

Metode  pendekatan  adalah  suatu  pola  pemikiran  secara  ilmiah 

dalam  suatu  penelitian.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dengan berdasar pada 

konsep  hukum  yang  positif  dan  memandang  masalah  hukum  sebagai 

lembaga  yang  otonom,  konsep  hukum sebagai  norma  dan  kenyataan. 

Artinya disiplin hukum menfokuskan pada hukum sebagai sesuatu yang 

dicita-citakan ataupun sebagai realitas dan memandang hukum sebagai 

kaidah  hukum.  Artinya,  kaidah  hukum  ditelaah  dalam  tugas  dan 

kegunaannya6. Dalam penelitian ini kaidah hukum yang ditelaah dalam 

tugas  dan  kegunaannya  adalah  dalam hukum perjanjian  kontrak  kerja 

antara karyawan dan perusahaan.   

2.   Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  yang berupa ucapan atau 

tulisan  dan perilaku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  (subjek)  itu 

5 Hadi, Sutrisno, Metode Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hal. 132.
6  Soekanto,  Soerjono,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja  Grafindo 

Persada, Jakarta, 2001, hal. 4-5.
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sendiri7.  Artinya  penelitian  akan  dibahas  dalam  bentuk  paparan  yang 

diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti  berdasarkan pada 

asas-asas hukum yang dipergunakan dalam perjanjian kontrak kerja.

3.    Data dan Sumber Data 

a.  Data Sekunder

Yang  dimaksud  dengan  data  sekunder  adalah  data-data  lain 

yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  berupa  bahan-bahan 

pustaka. Data sekunder ini dibedakan menjadi 3 macam8, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan  hukum primer  adalah  bahan  hukum pokok sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum primer ini 

merupakan bahan pustaka yang diperoleh dari:

a) Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

b) KUH Perdata.

c) KUHD  

d) Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan  hukum  sekunder  memberikan  petunjuk  terhadap 

bahan  hukum  primer.  Misalnya  literatur-literatur  yang  ada 

hubungannya dengan perjanjian kerja sama pemasangan iklan.

 

3) Bahan Hukum Tertier

7  Furchan, Arief, Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya,  hal. 18.
8  Soekanto, Soerjono, Op, Cit., hal. 33.
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Bahan hukum tertier yang disebut juga bahan penunjang di 

luar  bidang  hukum  yang  dipergunakan  oleh  peneliti  untuk 

melengkapi atau menunjang data penelitian bahan hukum primer 

dan sekunder. Misalnya:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Bahasa Inggris.

b.   Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung 

pada nara sumber atau reponden yang bersangkutan, dalam hal ini 

nara sumber yang dimaksud adalah : 

1) Lokasi  penelitian  dilakukan  di  perusahaan  kayu  CV  Dhadi 

Agung Karanganyar. 

2) Subjek penelitian meliputi: (a) Kepala pimpinan perusahaan kayu 

CV Dhadi  Agung Karanganyar  dan para  karyawan  CV Dhadi 

Agung Karanganyar.

4.    Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini meliputi :

a. Studi Pustaka 

Studi  pustaka  adalah  pengumpulan  data  dengan  jalan 

membaca, mengkaji,  dan mempelajari  bahan pustaka yang berupa: 

(1) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) buku-buku, (3) 

dokumen-dokumen,  dan  (4)  laporan  yang  berkaitan  dengan 

penelitian atau mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas.

b. Penelitian Lapangan 
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Penelitian  lapangan  adalah  pengumpulan  data  dengan  cara 

langsung pada objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara 

langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam 

penelitian lapangan ini digunakan teknik:

1)  Observasi

Observasi  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data 

dengan  cara  melakukan  kegiatan  pengamatan  secara  langsung 

pada  objek  penelitian.  Metode  ini  digunakan  saat  mengamati 

aktivitas  para  karyawan  di  CV  Dhadi  Agung.  Dalam  hal  ini 

peneliti  melakukan  pengamatan  dan  mencatat  hal-hal  penting 

sebagai  bahan  untuk  membuat  laporan  dan  menganalisis  data 

penelitian.

2)  Wawancara

Wawancara  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data 

dengan cara tanya jawab, dalam hal ini peneliti sebagai penanya 

dan  Kepala  Pimpinan  serta  para  karyawan   perusahaan  Dadi 

Agung yang menjawab pertanyaan. Pedoman daftar pertanyaan 

terlebih  dahulu  dipersiapkan  dan  dibuat  oleh  peneliti  secara 

sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data.

5. Teknik Analisis Data

Telah disebutkan di atas bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah 

kualitatif. Peraturan-peraturan dan literatur-literatur mengenai perjanjian 

kerja sama pemasangan iklan dipadukan dengan pendapat responden di 
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lapangan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulan.   

F.    Sistematika Skripsi  

BAB I     PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat  Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II   Tinjauan Pustaka

A.  Tinjauan Perjanjian Secara Umum

1.  Pengertian Perjanjian  

2.   Asas-asas yang Dipakai dalam Perjanjian

B.   Tinjauan Perjanjian Kontrak Kerja 

1.   Pengertian Perjanjian Kontrak Kerja

2.   Subjek  dan Objek dalam Perjanjian Kontrak Kerja

3.   Hubungan Antara Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerja

4.   Perjanjian Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerja

5.  Hak  dan  Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak 

Kerja

6.  Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Tidak Memenuhi 

Perjanjian 
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B.   Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Perusahaan

B. Jaminan kesejahteraan perusahaan terhadap karyawan.

C. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

D. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang mengalami 

kecelakaan saat melakukan pekerjaan.

E. Hambatan-hambatan yang ditemui dan cara penyelesaian dalam 

upaya memberikan perlindungan kerja pada karyawan.

BAB V   PENUTUP

A.    Kesimpulan

B.    Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah 

Fenomena buruh merupakan permasalahan yang  menarik dari  dahulu. 

Terlebih-lebih di saat sekarang ini, di mana kondisi perekonomian yang tidak 

menentu  membawa  akibat  bagi  perusahaan  dan  buruh.  Bagi  perusahaan 

membengkaknya biaya operasional dan bagi buruh dengan kondisi upah yang 

tetap semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.
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Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak 

pihak,  terutama  oleh  pemerhati  tenaga  kerja.  Perjalanan  seseorang  sebagai 

tenaga kerja  sering diperoleh kenyataan yang  tidak sesuai  dengan harapan. 

Kasus  konflik  perburuhan,  kekerasan,  penipuan,  pemecatan  yang  semena-

mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin kompleks. Kasus 

tersebut  penting mendapatkan perspektif  perlindungan hak-hak asasi  tenaga 

kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-

hak tenaga kerja. 

Permasalahan  perlindungan tenaga kerja  dalam pelaksanaannya  masih 

jauh  dari  harapan.  Hal  ini  terbukti  masih  banyaknya  berita-berita  yang 

ditayangkan  di  media  elektronik  ataupun  di  media  cetak  yang  mengupas 

tentang  kehidupan  para  buruh  yang  di  PHK (Pemutusan  Hubungan Kerja) 

secara  sepihak  oleh  perusahaan.  PHK  sering  berkaitan  dengan  tuntutan-

tuntutan buruh yang menginginkan upah buruh sama dengan undang-undang. 

Akan tetapi bukan hak-hak yang diperoleh buruh, melainkan buruh di-PHK-

kan dari perusahaan.

Kenyataan  yang  sering  dilihat  dalam  kenyataan  mengenai  masalah 

ketenagakerjaan PHK sering dihubungkan dengan pemogokan buruh ataupun 

unjuk  rasa.  Ini  berarti  hak  mogok  buruh  masih  berkaitan  dengan   resiko 

dipecat  oleh  perusahaan atau pengusaha.  Sebetulnya  dalam undang-undang 

tidak ada kaitan antara mogok kerja dengan PHK bagi pekerja. Akan tetapi 

dalam kenyataan  kedua  hal  tersebut  seringkali  berhubungan  sebagai  sebab 

akibat. Kenyataan inilah yang sering ditakuti oleholeh para pekerja sehingga 

tindakan  pekerja  yang  melakukan  mogok  kerja  tidak  dilanjutkan  untuk 
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menuntut  hal-hal  lainnya,  seperti  jaminan  sosial,  upah  lembur,  cuti  hamil 

maupun haid.

Ruang  gerak  pekerja  atau  buruh  yang  semakin  sempit  memperluas 

kekuasaan bagi  pengusaha  untuk melakukan  PHK.  Dalam hal  PHK ini  isi 

Pasal 85 UU No. 25 Tahun 1997, yang berbunyi:  “Pengusaha, pekerja, dan 

atau  serikat  pekerja  harus  melakukan  upaya  untuk  menghindari  terjadinya 

pemutusan  hubungan kerja”.1 Seharusnya  berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut 

PHK  dapat  dilakukan  perusahaan  setelah  pekerja  atau  buruh  melakukan 

kesalahan fatal yang merugikan perusahaan atau atas kesepakatan bersama. 

Tetapi  kenyataan  yang sering terjadi  perusahaan melakukan secara sepihak 

memutuskan hubungan kerja dengan buruhnya tanpa ada alasan. 

Perkembangan reformasi  politik  yang mempengaruhi  reformasi  buruh 

untuk  bersikap  berani  terhadap  pihak  perusahaan  yang  mem-PHK-kan 

karyawan  menimbulkan  cara-cara  baru  perusahaan  untuk  menggunakan 

tenaga  kerja  dan  tidak  mem-PHK-kan  perusahaan  menggunakan  perjanjian 

kontrak kerja.  Kata perjanjian dalam kehidupan sehari-hari  sering dijumpai 

sebab  perjanjian  amat  penting.  Orang  tidak  dapat  dikatakan  berjanji  akan 

suatu hal apabila suatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang 

atau dalam hal perbuatan melanggar hukum. Kewajiban-kewajiban menurut 

hukum melekat  pada perbuatan seseorang,  seseorang dianggap tahu adanya 

hukum itu dan oleh karenanya dapat  dianggap berjanji  akan melaksanakan 

kewajiban yang ditentukan oleh hukum itu2.  

1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bandung, Citra Umbara, hal. 57.
2

2  Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas-azas  Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hal. 2.
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Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antardua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atu dianggap berjanji 

untuk melakukan  sesuatu hal  berhak menuntut  pelaksanaan janji  itu3.  Jadi, 

perjanjian adalah merupakan perbuatan perikatan antara dua orang atau lebih 

kepada satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang 

melekat pada pihat yang terlibat sesuai dengan hukum. Satu pihak adalah yang 

wajib  berprestasi  dan  pihak  lainnya  adalah  yang  berhak  atas  atas  prestasi 

tersebut.

Perjanjian  kontrak  kerja  dalam  ini  dinyatakan  sah  perlu  dibuat  akta 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait di atas meterai. 

Perjanjian kerja yang dibuat pada akta tertulis dan berfungsi sebagai alat bukti 

sah ini dapat dipergunakan untuk melakukan tuntutan apabila salah satu pihak 

melakukan  wanprestasi.Oleh  sebab  itu  isi  dalam perjanjian  dituntut  sejelas 

mungkin  tentang  hak  dan  kewajiban,  sanksi,  waktu  berlakunya  perjanjian 

kerja sama, dan hal-hal yang perlu dilakukan dan disepakati bersama. Tanpa 

adanya kejelasan dari isi dalam perjanjian kerja dapat merugikan salah satu 

pihak merupakan kelemahan suatu perjanjian dan isi dalam perjanjian kerja 

sama  tersebut  harus  dipenuhi  atau  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak, 

apabila  tidak  maka  pihak  yang  tidak  memenuhi  perjanjian  tersebut  harus 

bertanggung jawab. 

Isi perjanjian bersifat mengikat, maksudnya dengan adanya isi perjanjian 

yang  telah  disepakati  bersama  mengikat  kedua  belah  pihak  sehingga 

melahirkan  suatu  hak  dan kewajiban  dari  masing-masing  pihak.  Hak yang 

diterima  satu  pihak  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pihak  lainnya.  Isi 
3  Ibid, Prodjodikoro, R. Wirjono, hal. 5.
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perjanjian yang mengikat hak dan kewajiban harus dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan  dalam  isi  perjanjian.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak  menerima 

haknya berartinya pihak yang satu telah melalaikan kewajibannya. Orang yang 

tidak menerima haknya dapat menuntut pada pihak yang berkewajiban.

Salah satu isi perjanjian kontrak kerja yaitu dalam ketentuan lama kerja. 

Apabila masa kontrak kerja habis perusahaan yang masih menggunakan jasa 

karyawan akan menandatangani kontrak kerja lagi dengan karyawan4. Sikap 

perusahaan  ada  sisi  keuntungan  dan  kerugian  bagi  masing-masing  pihak. 

Keuntungan  bagi  perusahaan  yaitu  tidak  memberikan  tunjangan-tunjang 

seperti halnya karyawan tetap dan kerugiannya apabila karyawan yang tanda 

tangan  kontrak  tidak  produktif.  Adapun  keuntungan  bagi  karyawan  dapat 

meningkatkan  prestasi  kerja  dan  kerugian  karyawan  tidak  memperoleh 

sebagian  hak-haknya  seperti  halnya  karyawan  tetap.  Ujung  dari  akhir 

perjanjian kontrak kerja berdampak kerugian pada karyawan sebagai penjual 

jasa.        

Permasalahan  perjanjian  kontrak  kerja  yang  ditinjau  secara  yuridis 

menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dipilih 

judul: “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan dalam Perjanjian Kontrak 

Kerja di Perusahaan Kayu Dadi Agung Kaliyoso”.

B.  Perumusan Masalah

Perumusan  masalah  dalam  suatu  penelitian  penting  dilakukan  oleh 

seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 

4  F.X. Djulmiadji, 2001, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta,hal. 58.
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peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan 

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

5. Bagaimanakah  jaminan  kesejahteraan  perusahaan  terhadap  karyawan 

menurut isi perjanjian kerja?

6. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah 

berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan terhadap karyawan yang terikat perjanjian kontrak kerja?

7. Bagaimanakah  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  karyawan  yang 

mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan? Apakah sesuai dengan 

isi perjanjian kerja?

8. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dan bagimana cara penyelesaian 

perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan kerja pada karyawan?

C.   Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: 

5. Untuk mengetahui jaminan kesejahteraan perusahaan terhadap karyawan 

menurut isi perjanjian kerja.

6. Untuk mengetahui  tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang 

mengalami kecelakaan saat melakukan pekerjaan

7. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap karyawan yang terikat perjanjian kontrak kerja.
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8. Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan  yang  ditemui  dan  cara 

penyelesaian  perusahaan  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  kerja 

pada karyawan.

D.   Manfaat  Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

4. Bagi   masyarakat   sebagai   bahan  pertimbangan  dalam  pemahaman 

perjanjian  kerja  antara  karyawan  dan  perusahaan,  khususnya  dalam 

perjanjian kontrak kerja. 

5. Sebagai  tambahan  khasanah  dalam  ilmu  pengetahuan  tentang  hukum, 

khususnya dalam perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh perusahaan 

kepada karyawan.

6. Sebagai tambahan bahan kajian bagi pimpinan dan para karyawan yang 

bekerja  di  perusahaan  sehingga  dapat  memperluas  ilmu  pengetahuan, 

khususnya dalam hukum perjanjian kontrak kerja.

E.   Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang dipergunakan seorang peneliti 

dalam penyelidikan untuk mencapai  tujuan yang telah ditentukan.  Menurut 

sifatnya  penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu 

penelitian dengan memberikan data seteliti  mungkin  tentang  manusia atau 

gejala lainnya, maksudnya  adalah  untuk  mempertegas dan dapat  membantu 

di  dalam  memperkuat  teori-teori baru5.

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:

 1.   Metode Pendekatan 
5 Hadi, Sutrisno, Metode Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hal. 132.
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Metode  pendekatan  adalah  suatu  pola  pemikiran  secara  ilmiah 

dalam  suatu  penelitian.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dengan berdasar pada 

konsep  hukum  yang  positif  dan  memandang  masalah  hukum  sebagai 

lembaga  yang  otonom,  konsep  hukum sebagai  norma  dan  kenyataan. 

Artinya disiplin hukum menfokuskan pada hukum sebagai sesuatu yang 

dicita-citakan ataupun sebagai realitas dan memandang hukum sebagai 

kaidah  hukum.  Artinya,  kaidah  hukum  ditelaah  dalam  tugas  dan 

kegunaannya6. Dalam penelitian ini kaidah hukum yang ditelaah dalam 

tugas  dan  kegunaannya  adalah  dalam hukum perjanjian  kontrak  kerja 

antara karyawan dan perusahaan.   

2.   Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  yaitu  suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  yang berupa ucapan atau 

tulisan  dan perilaku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  (subjek)  itu 

sendiri7.  Artinya  penelitian  akan  dibahas  dalam  bentuk  paparan  yang 

diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti  berdasarkan pada 

asas-asas hukum yang dipergunakan dalam perjanjian kontrak kerja.

3.    Data dan Sumber Data 

a.  Data Sekunder

6  Soekanto,  Soerjono,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja  Grafindo 
Persada, Jakarta, 2001, hal. 4-5.

7  Furchan, Arief, Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya,  hal. 18.
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Yang  dimaksud  dengan  data  sekunder  adalah  data-data  lain 

yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  berupa  bahan-bahan 

pustaka. Data sekunder ini dibedakan menjadi 3 macam8, yaitu:

4) Bahan Hukum Primer

Bahan  hukum primer  adalah  bahan  hukum pokok sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum primer ini 

merupakan bahan pustaka yang diperoleh dari:

e) Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

f) KUH Perdata.

g) KUHD  

h) Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang 

Ketenagakerjaan

5) Bahan Hukum Sekunder

Bahan  hukum  sekunder  memberikan  petunjuk  terhadap 

bahan  hukum  primer.  Misalnya  literatur-literatur  yang  ada 

hubungannya dengan perjanjian kerja sama pemasangan iklan.

 

6) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang disebut juga bahan penunjang di 

luar  bidang  hukum  yang  dipergunakan  oleh  peneliti  untuk 

melengkapi atau menunjang data penelitian bahan hukum primer 

dan sekunder. Misalnya:

c. Kamus Hukum

d. Kamus Bahasa Inggris.
8  Soekanto, Soerjono, Op, Cit., hal. 33.
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b.   Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung 

pada nara sumber atau reponden yang bersangkutan, dalam hal ini 

nara sumber yang dimaksud adalah : 

3) Lokasi  penelitian  dilakukan  di  perusahaan  kayu  CV  Dhadi 

Agung Karanganyar. 

4) Subjek penelitian meliputi: (a) Kepala pimpinan perusahaan kayu 

CV Dhadi  Agung Karanganyar  dan para  karyawan  CV Dhadi 

Agung Karanganyar.

4.    Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini meliputi :

c. Studi Pustaka 

Studi  pustaka  adalah  pengumpulan  data  dengan  jalan 

membaca, mengkaji,  dan mempelajari  bahan pustaka yang berupa: 

(1) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) buku-buku, (3) 

dokumen-dokumen,  dan  (4)  laporan  yang  berkaitan  dengan 

penelitian atau mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas.

d. Penelitian Lapangan 

Penelitian  lapangan  adalah  pengumpulan  data  dengan  cara 

langsung pada objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara 

langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam 

penelitian lapangan ini digunakan teknik:

1)  Observasi
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Observasi  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data 

dengan  cara  melakukan  kegiatan  pengamatan  secara  langsung 

pada  objek  penelitian.  Metode  ini  digunakan  saat  mengamati 

aktivitas  para  karyawan  di  CV  Dhadi  Agung.  Dalam  hal  ini 

peneliti  melakukan  pengamatan  dan  mencatat  hal-hal  penting 

sebagai  bahan  untuk  membuat  laporan  dan  menganalisis  data 

penelitian.

2)  Wawancara

Wawancara  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data 

dengan cara tanya jawab, dalam hal ini peneliti sebagai penanya 

dan  Kepala  Pimpinan  serta  para  karyawan   perusahaan  Dadi 

Agung yang menjawab pertanyaan. Pedoman daftar pertanyaan 

terlebih  dahulu  dipersiapkan  dan  dibuat  oleh  peneliti  secara 

sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data.

6. Teknik Analisis Data

Telah disebutkan di atas bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah 

kualitatif. Peraturan-peraturan dan literatur-literatur mengenai perjanjian 

kerja sama pemasangan iklan dipadukan dengan pendapat responden di 

lapangan dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulan.   

F.    Sistematika Skripsi  

BAB I     PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

H. Perumusan Masalah
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I. Tujuan Penelitian

J. Manfaat  Penelitian

K. Metode Penelitian

L. Sistematika Skripsi

BAB II   Tinjauan Pustaka

A.  Tinjauan Perjanjian Secara Umum

1.  Pengertian Perjanjian  

2.   Asas-asas yang Dipakai dalam Perjanjian

B.   Tinjauan Perjanjian Kontrak Kerja 

1.   Pengertian Perjanjian Kontrak Kerja

2.   Subjek  dan Objek dalam Perjanjian Kontrak Kerja

3.   Hubungan Antara Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerja

4.   Perjanjian Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerja

5.  Hak  dan  Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak 

Kerja

6.  Tanggung Jawab Apabila Salah Satu Pihak Tidak Memenuhi 

Perjanjian 

B.   Perlindungan Hukum 

3. Pengertian Perlindungan Hukum

4. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

F. Deskripsi Perusahaan

G. Jaminan kesejahteraan perusahaan terhadap karyawan.
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H. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

I. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang mengalami 

kecelakaan saat melakukan pekerjaan.

J. Hambatan-hambatan yang ditemui dan cara penyelesaian dalam 

upaya memberikan perlindungan kerja pada karyawan.

BAB V   PENUTUP

C.    Kesimpulan

D.    Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA
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