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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM 

KONTRAK ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 

TENTANG KETENAGAKERJAAN 

(Studi Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang) 

 

Abstrak 

Sebagai bentuk Organisasi Bisnis yang baik Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan 

Agung Semarang adalah salah satu perusahaan yang menerapkan Sistem 

Kontrak/PKWT bagi tenaga kerjanya dalam artian lain bahwa perlu adanya 

penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, penjabaran 

tersebut salah satunya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti 

yang tertuang pada UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang sebagaimana dikemukakan diatas, pertanyaan tentang bagaimana perjanjian 

kerja, perlindungan hukum serta permasalahan apa yang terjadi pada perjanjian 

kerja dengan Sistem kontrak di RSI Sultan Agung Semarang menjadi alasan 

penulis untuk merumuskan penerapan UU Ketenagakerjaan oleh RSI Sultan 

Agung Semarang. Adapun tujuan penelitian penulis dijabaran dalam strategi dan 

pencerminan arah terhadap masalah yang muncul dalam penulisan agar tidak 

mengubah tujuan semula penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

yaitu dengan mengadakan analisa kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan 

dan diolah serta menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja dengan Sistem Kontrak yang 

dilaksanakan oleh RSI Sultan Agung Semarang secara garis besar telah sesuai 

dengan UU Ketenagakerjaan, namun ada beberapa point yang perlu ditinjau 

kembali dalam penerapannya. 

 

 

Kata Kunci: perjanjian kerja waktu tertentu, pkwt, perjanjian kerja dengan sistem 

kontrak. 

 

Abtract 

As a form of good business organization, Sultan Agung Islamic Hospital (RSI) 

Semarang is one of the companies that implements the Contract/PKWT system 

for its workforce, in another sense that there needs to be an elaboration to regulate 

the relationship between workers and employers, one of which is an agreement 

Certain Time Work (PKWT) as stated in the Manpower Act. Based on the 

background of the problem as stated above, the question of how the work 

agreement, legal protection and what problems occur in the work agreement with 

the contract system at RSI Sultan Agung Semarang are the reasons for the author 

to formulate the application of the Manpower Act by RSI Sultan Agung 

Semarang. The research objectives of the author are described in the strategy and 

reflecting the direction of the problems that arise in writing so as not to change the 

original purpose of the author. The research method used by the author is to 

conduct a construction analysis of the data that has been collected and processed 

as well as using qualitative-analytic data analysis techniques. The results of the 

study indicate that the Employment Agreement with the Contract System 
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implemented by RSI Sultan Agung Semarang in general is in accordance with the 

Manpower Act, but there are several points that need to be reviewed in its 

application. 

 

Keywords: certain time employment agreement, pkwt, work agreement with 

contract system. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara berkembang yang melaksanakan pembangunan jangka 

panjang secara bertahap, tujuan dilaksanakan secara bertahap adalah untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta untuk 

pembangunan pada tahap berikutnya. Sebagai negara berdaulat yang sedang 

berkembang dalam pembangunan jangka panjang, keberadaan tenaga kerja 

sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dari berbagai 

komponen pembangunan yang berjangka panjang, dimana pada kenyataanya 

harus diakui tenaga kerja merupakan komponen yang paling menonjol dalam 

sebuah lingkungan kerja. Oleh karena itu sudah selayaknya tenaga kerja 

disejahterakan sesuai dengan amanat pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja. 

Sebagai suatu bentuk Organisasi Bisnis yang baik Rumah Sakit Islam 

(RSI) Sultan Agung adalah salah satu perusahaan yang memandang peranan 

unsur-unsur yang terkait seperti pekerja sebagai aset perusahaan. Dengan 

demikian, kehilangan aset adalah menghilangkan daya tahan dan sehatnya 

perusahaan. Organisasi-organisasi yang sehat adalah yang selalu memperbaharui 

dirinya dengan menempatkan tenaga kerjanya kepada suatu zona nyaman. Hal ini 

selaras dengan asas, tujuan pokok dan fungsi yang diurai oleh pasal 3 UU 

Ketenagakerjaan yaitu : Pertama, Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan 

atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan 

daerah. Asas ini pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, 

khususnya demokrasi, asas adil dan merata (Khakim, 2003). Kedua, Menurut 

manulang ialah untuk mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan 

sekaligus untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 

dari penguasa (Khakim, 2003). 
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Dengan demikian, Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang 

adalah salah satu perusahaan yang menerapkan Sistem Kontrak/PKWT bagi 

tenaga kerjanya dalam artian lain bahwa perlu adanya penjabaran untuk mengatur 

hubungan antara pekerja dan pengusaha, penjabaran tersebut salah satunya adalah 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti yang tertuang pada UU 

Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan 

diatas, pertanyaan tentang bagaimana perjanjian kerja, perlindungan hukum serta 

permasalahan apa yang terjadi pada perjanjian kerja dengan Sistem kontrak di RSI 

Sultan Agung Semarang menjadi alasan penulis untuk merumuskan penerapan 

UU Ketenagakerjaan oleh RSI Sultan Agung Semarang 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mengadakan analisa 

kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah demi mengungkapkan 

kebenaran penelitian secara sistematis metodologis dan konsisten. 

Adapun dalam penganalisaan data penulis menggunakan teknik analisis data 

secara analisis-kualitatif dimana analisa tidak dinyatakan dengan menggunakan 

rumusan eksak atau dalam bentuk angka-angka dan statistik, melainkan 

menggambarkan dan menguji kualitas data dan pernyataan-pernyataan yang 

relevan dengan masalah yang dipilih. Dari hal tersebut diharapkan akan menjawab 

pemasalahan-permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diteliti penulis antara lain : 

3.1 Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Perjanjian kerja yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Sultan Agung Semarang 

kepada karyawan disesuaikan dengan sistem recruitment. Recruitment Internal 

menghasilkan Perjanjian  Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang 

dikhususkan hanya bagi karyawan yang telah memiliki status kepegawaian 

sebagai Karyawan Kontrak, sedangkan Recruitment External menghasilkan 
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Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu khusus bagi karyawan baru yang 

akan berstatus sebagai Karyawan Kontrak. 

Berdasarkan uraian Perjanjian Kerja yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sultan 

Agung dan Pegawai Tidak Tetap, penulis menemukan fakta pada klausul yang 

menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap wajib menyerahkan ijazah sebagai 

jaminan selama masa perjanjian kerja dan apabila selama masa kontrak belum 

selesai maka pegawai dikenakan sanksi adminitrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua 

juta rupiah). 

Melihat problematika tersebut memang sedikit abu-abu, artinya praktik 

menahan ijazah asli bisa dibenarkan atau disalahkan, maka perlu dilihat kasus 

demi kasus yang ada dilapangan. Namun dalam hal ini, ijazah sebagai jaminan 

kerja terhadap karyawan kontrak merupakan suatu yang telah disepakati pada 

awal perjanjian oleh kedua belah pihak. Artinya ijazah sebagai jaminan kerja 

tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap di RSI Sultan Agung Semarang bukanlah 

PKWT yang bertolak belakang dengan UU Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat 

karena pada praktiknya klausul yang terdapat dalam PKWT di RSI Sultan Agung 

Semarang telah memenuhi unsur Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. 

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dengan Sistem Kontrak Di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang dilandasi oleh Alquran dan hadist sebagai landasan ideologi, dimana 

hak-hak yang di dituangkan pada klausul Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap 

mengikuti akad Ijarah atau Perjanjian Kerjasama yang disepakati. 

Berdasarkan uraian Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap dan berdasarkan 

Perjanjian Kerjasama (akad Ijarah) di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

dapat disimpulkan hak – hak pegawai tidak tetap yang terpenuhi antara lain: hak 

atas upah; hak atas kesejahteraan; hak atas kesehatan dan keselamatan kerja; hak 

atas pemutusan hubungan kerja. 

Secara garis besar, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang secara 

mutlak telah memenuhi unsur Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dengan 

Sistem Kontrak sesuai dengan rumusan pasal 86 ayat (1), pasal 88 ayat (3), pasal 

153 ayat (1) huruf a dan pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
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Ketenagakerjaan. Namun masih ada point yang dirasa masih kurang tepat dalam 

pemberian upah karena penulis anggap tidak memenuhi unsur pasal 87 ayat (4) 

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena pada pasalnya RSI 

Sultan Agung Semarang selain telah memberikan upah sesuai dengan kebutuhan 

hidup layak kota/kabupaten tertentu, harus juga memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada kota/kabupaten tersebut. 

3.3 Permasalahan-Permasalahan Yang Timbul Akibat Perjanjian Kerja 

Dengan Sistem Kontrak Antara Perusahaan Dengan Karyawan Di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Pada dasarnya RSI Sultan Agung Semarang telah memberikan kepastian hukum 

melalui perjanjian kerja yang disepakati. Segala hak dan kewajiban para pihak 

sejauh ini tidak memberikan dampak negatif bagi kedua pihak, artinya sangat 

minim tingkat permasalahan antara pengusaha dan karyawan yang disebabkan 

oleh perjanjian kerja yang disepakati. 

Namun potensi kemungkinan terburuk itu justru hadir dari penerapan 

monoloyalitas sebagai asas kepribadian karyawan di RSI Sultan Agung Semarang 

yang diterapkan sejak Perjanjian Kerjasama dalam bentuk akad Ijarah yang 

disepakati. 

Dalam hal penganalisaan ini, penulis menemukan fakta berbeda antara yang 

sebenarnya terjadi (das sollen) dengan yang seharusnya terjadi (das sein). Salah 

satu pasal yang disebutkan pada akad ijarah RSI Sultan Agung Semarang diatas 

berpotensi melawan hukum dan bertolak belakang dengan pasal 136 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh secara 

musyawarah dan mufakat. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak Antara Perusahaan 

Dengan Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yang dilakukan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

adalah sebagai berikut : 
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Perjanjian kerja yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Sultan Agung 

Semarang kepada karyawan disesuaikan dengan sistem recruitment. 

Recruitment Internal (PKWTT) dan Recruitment External (PKWT). 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perjanjian Kerja yang dimiliki 

oleh Rumah Sakit Sultan Agung dan Pegawai Tidak Tetap, penulis 

menemukan fakta pada klausul yang menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap 

wajib menyerahkan ijazah sebagai jaminan selama masa perjanjian kerja dan 

apabila selama masa kontrak belum selesai maka pegawai dikenakan sanksi 

adminitrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

Melihat problematika tersebut memang sedikit abu-abu, artinya praktik 

menahan ijazah asli bisa dibenarkan atau disalahkan, maka perlu dilihat kasus 

demi kasus yang ada dilapangan. Namun dalam hal ini, ijazah sebagai 

jaminan kerja terhadap karyawan kontrak merupakan suatu yang telah 

disepakati pada awal perjanjian oleh kedua belah pihak. Artinya ijazah 

sebagai jaminan kerja tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap di RSI Sultan 

Agung Semarang bukanlah PKWT yang bertolak belakang dengan UU 

Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat karena pada praktiknya klausul yang 

terdapat dalam PKWT di RSI Sultan Agung Semarang telah memenuhi unsur 

Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. 

Perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang dilandasi oleh Alquran dan hadist sebagai landasan 

ideologi, dimana hak-hak yang di dituangkan pada klausul Perjanjian Kerja 

Pegawai Tidak Tetap mengikuti akad Ijarah atau Perjanjian Kerjasama yang 

disepakati. 

Berdasarkan uraian Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap dan 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama (akad Ijarah) di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang dapat disimpulkan hak – hak pegawai tidak tetap yang 

terpenuhi antara lain : hak atas upah; hak atas kesejahteraan; hak atas 

kesehatan dan keselamatan kerja; hak atas pemutusan hubungan kerja. 

Secara garis besar, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang secara 

mutlak telah memenuhi unsur Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja 

Dengan Sistem Kontrak sesuai dengan rumusan pasal 86 ayat (1), pasal 88 
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ayat (3), pasal 153 ayat (1) huruf a dan pasal 158 ayat (1) UU No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun masih ada point yang dirasa masih 

kurang tepat dalam pemberian upah karena penulis anggap tidak memenuhi 

unsur pasal 87 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

karena pada pasalnya RSI Sultan Agung Semarang selain telah memberikan 

upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak kota/kabupaten tertentu, harus 

juga memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada 

kota/kabupaten tersebut. 

Pada dasarnya RSI Sultan Agung Semarang telah memberikan 

kepastian hukum melalui perjanjian kerja yang disepakati. Segala hak dan 

kewajiban para pihak sejauh ini tidak memberikan dampak negatif bagi kedua 

pihak, artinya sangat minim tingkat permasalahan antara pengusaha dan 

karyawan yang disebabkan oleh perjanjian kerja yang disepakati. 

Namun potensi kemungkinan terburuk itu justru hadir dari penerapan 

monoloyalitas sebagai asas kepribadian karyawan di RSI Sultan Agung 

Semarang yang diterapkan sejak Perjanjian Kerjasama dalam bentuk akad 

Ijarah yang disepakati. 

Dalam hal penganalisaan ini, penulis menemukan fakta berbeda antara 

yang sebenarnya terjadi (das sollen) dengan yang seharusnya terjadi (das 

sein). Salah satu pasal yang disebutkan pada akad ijarah RSI Sultan Agung 

Semarang diatas berpotensi melawan hukum dan bertolak belakang dengan 

pasal 136 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 

pengusaha dan pekerja/buruh secara musyawarah dan mufakat. 
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