
1 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang masalah 

 
Telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan 

dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tenaga kerja semakin 

dibutuhkan dalam perkembangan zaman dalam mempengaruhi maju 

mundurnya sebuah perusahaan.  

Kedudukan tentang tenaga kerja yang berfungsi sebagai penggerak dan 

faktor yang mendorong pertumbuhan pembangunan mempunyai fungsi dan 

peran di dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahtraan para 

pekerjanya seharusnya digunakan dan diberdayakan sehingga meghasilan 

perusahaan yang di kemudian hari dapat bersaing dan menyimpang di era 

global, dalam pembagunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembagunan. 

   Perjanjian kerja menyebabkan timbulnya hubungan kerja yang 

mengakibatkan hak dan kewajiban ada antara pekerja dengan pengusaha atau 

pihak yang memberi kerja, hal tersebut diadakan setelah dibuatnya perjanjian 

kerja itu sendiri berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha atau 

pihak pemberi kerja dengan buruh atau pekerja, setelah buruh atau pekerja 

yang akan diupah bersedia menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh 

pengusaha dari perusahaan dimana tempat ia akan bekerja kemudian setelah 
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itu, majikan menyatakan hal yang sama dengan mengucapkan persetujuan dan 

mengiyakan dalam hal mempekerjakan buruh dengan ketentuan-ketentuan 

kerja yang telah disepakati dengan memberi upah sesuai ketentuan baik 

kontrak maupun secara periodik. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan meyatakan bahwa hubungan kerja yang 

timbul kemudian dengan hadirnya kesepakatan bersama antara pekerja atau 

buruh dan pengusaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala hal yang 

dibuat dan diadakan sebelumnya tidak ada kesepakatan yang mengikat pihak 

keduanya.  

Dengan dibuatnya perjanjian kerja yang kemudian menimbulkan kaitan 

atau hubungan kerja diantara pekerja atau buruh dan pengusaha, hanyalah 

timbul dan terjadi setelah terjadi saling sepakat dalam pembuatan bersama 

perjanjian kerja tersebut, dimana dalam pernyatannya buruh atau pekerja 

menyatakan kesediaannya untuk kemudian bekerja sesuai syarat dan ketentuan 

yang dijanjikan dalam perjanjian, kemudian pengusaha atau pihak pemberi 

kerja melunasi kewajibannya dengan memberikan upah atau bayaran kepada 

buruh atau pekerja setelah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya dalam 

mempekerjakan buruh di perusahaannya. Diatur secara yuridis di dalam UU 

Ketenagakerjaan, tepatnya di Pasal 50 yang menyatakan bahwa hubungan 

kerja timbul disebabkan adanya perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja 

dan pengusaha atau pemberi kerja. Sehingga segala yang telah terbentuk pasca 

perjanjian kerja adalah merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

dan dipatuhi bersama baik oleh pekerja maupun dengan pengusaha atau pihak 
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pemberi kerja. Pemerintah menerbitkan UU Ketenagakerjaan tersebut dengan 

Keputusan Menteri Nomor 100/MEN/VI/2004 dalam hal ini tentang ketentuan 

Pelaksanaan PKWT yang ditandatangani pemerintah pada 21 Juni 2004. 

Diatur kemudian di dalam Pasal 3 Kepmen tersebut mengenai pengaturan 

PKWT yakni perjanjian kerja waktu tertentu bahwa untuk jangka lama pekerja 

sekali selesai atau sementara penyelesaiannya adalah paling lama selama 

periode tiga tahun. Hal ini juga berlaku sama untuk sistem yang mengatur 

pekerja musiman.  

Dalam hal ini penulis mengkaji perjanjian kerja waktu tertentu di PT. 

Sadhana Arif Nusa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

penulis dengan Bapak Amik,  Satpam di PT. Sadhana Arif Nusa. Dapat 

diketahui bahwa jumlah pekerja di PT tersebut berjumlah 62 orang dengan 18 

orang bagian pemeliharaan, 22 bagian managemen, sementara sisanya sebagai 

buruh pabrik. Pekerja tetap di PT tersebut sebanyak 40 buruh sedangkan 

pekerja waktu tertentu sebanyak 22 orang.Waktu kerja untuk pekerja waktu 

tertentu (buruh) tiap musim panen tembakau saja, setahun bisa hanya 2 bulan. 

Bagian pemeliharaan dan bagian manajemen mendapat jaminan kesehatan dan 

uang pesangon bila sewaktu-waktu terjadi PHK. Namun untuk buruh tidak ada 

jaminan perlindungan tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu 

terntentu studi perbandingan dengan pegawai tetap pada perusahaan PT 

Sadhana Arif Nusa (Studi Kasus PT Sadhana Arif Nusa di Rembang). 
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B. Perumusan masalah  

 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dalam permasalahan di atas, di 

dalam menyelesaikan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan dan hubungan antara majikan dan pengusaha, maka dapat 

dihasilkan rumusan masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan pekerja 

tetap pada PT Sadhana Arif Nusa di Rembang ? 

2. Apa permasalahan  yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu dengan pekerja tetap pada PT Sadhana Arif Nusa di 

Rembang ? 

3. Bagaimana perbandingan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu 

dengan pekerja tetap pada PT Sadhana Arif Nusa di Rembang ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, di dalam 

mengkaji dan mendalami terhadap permasalahan atau hal yang dibahas dalam 

penelitian ini, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT 

Sadhana Arif Nusa di Rembang  

2. Untuk menjelaskan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan 

perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Sadhana Arif Nusa di Rembang  
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3. untuk menjelaskan bagaaimana perbandingan pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu dengan pekerja tetap pada PT Sadhana Arif Nusa di 

Rembang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil riset dan penelitian yang dikaji dalam skripsi ini diharapkan mampu 

memiliki manfaat atau kegunaan baik kemanfaatan tersebut berguna secara 

teoritis maupun secara praktis, untuk lebih jelasnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan dalam skripsi atau penelitian ini dalam sisi teoritis 

diharapkan mampu menambah pengetahuan dan juga wawasan umum 

tentang hal hal pokok dan penting dalam pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu pada perusahaan PT Sadhana Arif Nusa di Rembang. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini diharapkan memiliki 

manfaat dan kegunaan terutama bagi masyarakat umum khususnya bagi 

mahasiswa di dalam memberikan sumbangsih dan wawasan terhadap cara 

pandang atau pemikiran dan teori-teori baru tentang dilaksanakannya 

perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan PT Sadhana Arif Nusa di 

Rembang dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian 

kerja waktu tertentu pada pada perusahaan PT Sadhana Arif Nusa di 

Rembang. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Sadhana Arif 

Nusa di rembang terikat oleh suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara 

pekerja dengan perusahaan menimbulkan masing-masing memiliki hak dan 

kewajiban. Tujuan dibuatnya perjanjian kerja waktu tertentu bertujuan untuk 

mempertegas hak dan kewajiban dan menetapkan secara bersama mengenai 

syarat-syarat kerjanya. 

Untuk melakukan sebuah pekerjaan, seseorang dihadapkan dengan 

perjanjian kerja, karena adanya perjanjian kerja tentu para pihak memiliki hak 

dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu muncul karena adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian kerja 

yang kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pekerja dengan 

pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja Waktu Tertentu dengan Pekerja 

Waktu Tidak Tertentu terdapat suatu perbedaan yang signifikan, oleh karena 

itu untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakannya penelitian mengenai 

perbedaan perjanjian kerja Pekerja Waktu Tertentu dengan Pekerja Waktu 

Tidak Tertentu. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian atau penulisan skripsi ini menggunakan sociological 

approach atau pendekatan dari sisi sosiologis. Penelitian hukum dari 

sudut pandang sosiologis merupakan salah satu jenis riset hukum dengan 

mengkaji dan juga menganalisa cara bekerja hukum di dalam 

masyarakat.
1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan mengenai 

penelitian hukum sosiologis atau yang disebut oleh para ahli hukum 

dengan riset empiris adalah sebagai riset di bidang hukum yang dikaji 

melalui penelitian dari aspek lapangan dengan memanfaatkan data 

primer.
2
 Data primer sebagai data yang didapatkan langsung dari 

masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat langsung terkait dengan 

pengkajian permasalahan yang sedang diteliti.
3
 Berdasarkan hal tersebut, 

maka riset ini kemudian dilaksanakan dengan mengambil data primer 

yang ditemukan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan PT Sadhana 

Arif Nusa di Rembang 

                                                 
1 DR. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, 2013, Penerapan Teori 

Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20  
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14 
3 DR. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, Op. Cit., hlm. 20 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis riset yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif
4
. Riset atau penelitian deskriptif ini merupakan jenis riset yang 

dilakukan dengan melakukan prosedur-prosedur terarah dan terinci dalam 

langkah-langkah pemecahan masalah yang valid dengan metodologi 

tertentu sehingga kemudian dapat melukiskan dan menggambarkan 

maupun mendeskripsikan keadaan dari subyek kerja waktu tertentu pada  

perusahaan PT Sadhana Arif Nusa di Rembang 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT Sadhana Arif 

Nusa. Dengan mengambil data di lokasi tersebut dilakukan dengan 

berdasarkan saran dan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut 

dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan sumber data atau bahan-

bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diuji.  

4. Jenis Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam riset ini merupakan data yang 

diambil dari keterangan dan juga fakta-fakta konkret di lapangan 

dalam hal ini diambil langsung dari lokasi penelitian yang merupakan 

observasi, dokumentasi maupun wawancara (interview) dengan para 

                                                 
4Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

(UI-Press), hlm. 10  
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pihak yang berkaitan dengan masalah yang dikaji di PT. Sadhana Arif 

Nusa.  

b. Data Kepustakaan 

Kemudian mengenai data kepustakaan yang disebut juga sebagai 

data sekunder selain data primer yang digunakan, merupakan 

perpaduan antara bahan hukum primer yang sifatnya mengikat 

autoritatif dan juga bahan hukum sekunder yang sifatnya berkaitan 

dengan dokumen maupun publikasi yang sifatnya menunjang bahan 

hukum primer.
5
 Sehingga bahan hukum primer diartikan sebagai 

bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu dapat berupa norma, 

kaidah kaidah dasar maupun perundang-undangan. Di dalam riset ini, 

yang dikaji adalah dengan menggunakan bahan hukum primer berupa 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan bahan hukum sekunder 

merupakan bukan bahan bahan resmi yang sifatnya hanya menunjang 

termasuk juga dalam publikasi tentang hukum yang sifatnya tidak 

mengikat hanya memberikan eksplanasi, deskripsi, maupun 

penjelasan yang penting terhadap permasalahan yang dikaji dapat juga 

berasal dari literatur maupun jurnal-jurnal khususnya jurnal hukum. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam riset ini digunakan metode studi kepustakaan yang 

merupakan cara metodologi yang digunakan dengan rujukan adalah bahan 

                                                 
5Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015,  Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 

Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hal. 8 



10 

 

 

bahan terdokumentasi yang penting yang kemudian digunakan dalam riset 

ataupenelitian ini. Riset dokumen ini kemudian dijalankan dengan studi 

dokumen yang dilakukan dengan langkah-langkah sistematis berupa 

mempelajari buku dokumen maupun laporan laporan dan jurnal penelitian 

tulisan dan doktrin para ahli hukum berikut semua hasil peraturan atau 

regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. 

Selain daripada studi dokumen, juga hal yang tidakkalah penting adalah 

dengan melakukan studi lapangan yang dilaksanakan secara langsung 

melalui pengambilan data di lokasi penelitian. Di dalam riset ini dilakukan 

dengan studi lapangan atau pengambilan data primer dengan melakukan 

tindakan wawancara langsung terhadap  pihak yang terkait langsung atau 

bekerja  di PT, Sadhana Arif Nusa. 

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa 

data-data primer dan juga data sekunder yang sudah dikualifikasikan ke 

dalam bentuk kalimat yang terstruktur kemudian dianalisa dengan 

menggunakan analisa logika deduktif. Analisa logika deduktif merupakan 

langkah dalam menganalisa data dengan mengambil kesimpulan yang 

berasal dari peristiwa-peristiwa umum kepada peristiwa yang bersifat 

khusus atau individual.
6
 Langkah langkah dalam melakukan analisa data 

adalah dengan menggunakan data primer yakni data lapangan yang 

                                                 
6Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, hal. 242 
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diperoleh secara langsung di lapangan dan juga data sekunder yang 

merupakan data yang didapat langsung dari buku jurnal dokumen tertulis 

putusan dan lain sebagainya yang kemudian dari data-data yang telah 

terkualifikasi, kemudian bisa disimpulkan secara eksplanatif deskriptif 

untuk didapatkan hasil pembahasan dan penelitian yang menjawab 

rumusan permasalahan yang telah dikaji.  
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