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Motto 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): “Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 

kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma’aflah kami; 

ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap kaum yang kafir”. (Q.S al-Baqarah : 286) 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS: Ali 

Imran Ayat: 110) 

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak 

kamu kerjakan. (QS: Ash-Shaff Ayat: 3) 

Kebenaran kita berkemungkinan salah, kesalahan orang lain berkemungkinan 

benar. Hanyakebenaran Tuhan yang benar-benar benar. (K.H. A. Mustofa Bisri) 

Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan 

manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang benar adalah apakah 

seseorang berjuang atau tak berjuang. (Emha Ainun Najib/Cak Nun) 

Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam 

perbuatan. (Pramoedya Ananta Toer) 

Fastabiqul Khairot – “Berlomba-lombalah dalam kebaikan” – 

 

 

 

http://quran-terjemah.org/ali-imran/110.html
http://quran-terjemah.org/ali-imran/110.html
http://quran-terjemah.org/ash-shaff/3.html
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ABSTRAKSI 

Fadhlil Wafi Fauzi. NIM. C.100.100.052. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan 

Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 

 

Hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak 

Tetap ditinjau secara Yuridis yang berada di wilayah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Perlindungan Kesejahteraan, Kesehatan dan Kecelakaan Kerja. 

Perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap tidak semuanya sesuai dengan hukum 

positif yang ada. Perkerja tidak tetap yang hanya melakukan perjanjian kerja lewat 

lisan, pekerja tidak tetap yang sudah lama bekerja tetapi masih belum ada status 

resmi dan bukti tertulis yang menjelaskan mereka sebagai perkerja tetap atau tidak 

tetap dan pekerja tidak tetap sudah lebih dari 3 tahun bekerja, tidak diangakat sebgaai 

pekerja tetap namun malah dilempar sebagai pekerja outsourcing. Penulis menyadari 

keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 

Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum 

ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca. 

Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja tidak tetap dan pekerja tetap. 
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ABSTRACTION 

Fadhlil Wafi Fauzi. NIM. C.100.100.052. Judicial Review of The Legal Protection of 

Temporary Employee (Study at Surakarta Muhammadiyah University). Faculty of 

Law. Surakarta Muhammadiyah University. 2015. 

 

Results of research on the Legal Protection of Workers Against Variable 

Juridical be review in the area of Muhammadiyah University of Surakarta. 

Protection of Welfare, Health and Accident. Legal protection for temporary workers 

are not all in accordance with the existing positive law. Workers do not remain the 

only work through oral agreement, temporary workers who have long worked but 

there is still no official status and written evidence which describes them as 

permanent or non-permanent worker and temporary workers already more than 3 

years of work, not were raised sebgaai permanent workers but instead cast as 

workers Outsourcing. The authors recognize the limitations of the author's ability to 

complete the writing of this law. However, the authors hope that with what the 

authors provide in writing this law can be useful for personal authors and readers. 

Keywords: legal protection, temporary workers and permanent workers. 

 




