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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang 

di Indonesia. Pada umumnya gerai ini menjual berbagai produk makanan, 

minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Jumlahnya lebih dari 200 

produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga 

bersaing, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alfamart ini merupakan salah satu 

produk dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.  PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak pada bidang distribusi 

eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan mini market, 

dengan nama "Alfamart". Jaringan mini market terdiri dari minimarket, 

dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba. PT. 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk merupakan salah satu  produsen yang mempunyai 

produk minimarket yang terletak di seluruh Indonesia.
1
 

Dalam suatu perusahaan karyawan biasa didefinisikan sebagai para 

pekerja yang mempunyai jabatan struktural yang bekerja dibawah komando 

para Manager. Untuk menjalankan sebuah minimarket alfamart tentu saja 

memerlukan para pelaku yang berkontribusi di dalamnya, para pelaku tersebut 

adalah karyawan yang ikut berkontribusi mewujudkan suatu tujuan tertentu 

sesuai yang telah di sepakati sebelumnya. karyawan yang sudah di rekrut di 

tempatkan sesuai dengan keputusan yang telah di tentukan. Untuk 

                                                             
1
 PT. Sumber Alfaria Jaya Tbk, (https://www.idnfinancials.com/id/amrt/pt-sumber-alfaria-trijaya-

tbk), di akses pada tanggal 17 Februari 2021). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://www.idnfinancials.com/id/amrt/pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk
https://www.idnfinancials.com/id/amrt/pt-sumber-alfaria-trijaya-tbk
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melangsungkan kegiatan di Minimarket Alfamart sangat memerlukan 

koordinasi antara karyawan satu dengan yang lain. Maka dari itu di 

minimarket alfamart para karyawan  terbentuk dalam struktur organisasi 

masing-masing mempunyai jabatan sebagai Kepala Toko (Chief of Store), 

Asisten Kepala Toko (Assintant Chief of Store), dan Kasir (Crew Store) yang 

sudah di tentukan tugas dan tanggung jawabnya.
2
 

Sebelumnya para karyawan alfamart telah menyepakati suatu 

perjanjian kerja yang mana merupakan suatu bukti bahwa antara karyawan 

dengan perusahaan telah menyetujui satu dengan yang lainnya terkait yang 

diperjanjikan, Diadakannya suatu perjanjian kerja bertujuan agar tercipta suatu 

kepastian dalam segala hal yang berhubungan dengan masalah yang muncul 

dalam hubungan kerja antara kedua belah pihak, untuk menjamin kepastian 

dalam pemenuhan kewajiban timbal balik yang telah disetujui  bersama 

sebelumnya, untuk menghindarkan berbagai kesewenang-wenangan dan 

tindakan kerugian dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain.
3
 

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003, Perjanjian Kerja adalah perjanjian pekerja atau buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak. perjanjian kerja ini dapat di buat dalam bentuk lisan ataupun tulisan. 

                                                             
2

 Klasifikasi Jabatan dan Tugas Karyawan Minimarket Alfamart, 

(https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-

3180), diakses tanggal 5 Mei 2021). 
3
 A.Ridwan Halim,1985,Hukum Perburuhan Dalam Tanggung Jawab,Jakarta: PT.Ghalia Indonesia 

 

 

 

https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-3180
https://www.ruangpegawai.com/ragam/klasifikasi-jabatan-tugas-karyawan-alfamart-minimarket-3180
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Bila ditinjau dari segi normatif  perjanjian dalam bentuk tertulis lebih 

menjamin suatu kepastian hak dan kewajiban para pihak antara karyawan dan 

pengusaha, apabila terdapat suatu perselisihan akan membantu dalam proses 

pembuktian. 

Pada umumnya gerai alfamart ini menjual berbagai produk dalam 

kehidupam sehari-hari tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Yang pada pengelolaannya menerapkan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu terhadap para karyawan yang bekerja pada minimarket alfamart 

tersebut. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat terlaksana apabila 

terdapat suatu perjanjian kerja antara karyawan dengan minimarket Alfamart 

agar dapat mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan pekerja serta perlindungan bagi tenaga 

kerja, hak dan perlindungan tenaga kerja dibutuhkan oleh para pihak yang 

melakukan pekerjaan agar pekerja dapat memanfaatkan penghasilan secara 

layak sehingga dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian  

yang  didasarkan  atas  jangka  waktu  juga  didasarkan  suatu pekerjaan   

tertentu   yang   pelaksanannya   selesai   dalam   jangka   waktu   tertentu   

berdasarkan   dari   jenis pekerjaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) dalam 

Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian 

kerja antara pekerja dengan minimarket Alfamart untuk mengadakan 
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hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan 

minimarket Alfamart untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu 

atau pekerjaan tertentu, dalam hal ini disebut karyawan tidak tetap, dengan 

syarat paling lama 5 (lima) tahun atau selesainya suatu pekerjaan tersebut 

seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja , dibuat secara tertulis 3 (tiga) 

rangkap untuk buruh, pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja, dibuat dalam 

Bahasa Indonesia, apabila terdapat Bahasa asing, tetap bahasa Indonesia yang 

diutamakan, tidak ada masa percobaan kerja.
4
 

Akibat timbulnya suatu perjanjian kerja adalah hubungan kerja antara 

minimarket Alfamart dengan karyawan hal ini terjadi karena adanya suatu 

perjanjian antara minimarket Alfamart dengan karyawan serta menimbulkan 

suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh minimarket Alfamart 

dengan karyawan, apabila karyawan telah menyetujui isi perjanjian atau 

dengan kata lain menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada minimarket 

Alfamart dengan menerima upah sebagai timbal balik dan minimarket 

Alfamart menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan karyawan 

                                                             
4
Kepmenaker nomor : kep.100/men/vi/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu 

tertentu (pkwt). 
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dengan membayar upah.
5
 Berdasarkan Pasal 1320 KUH perdata, untuk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikat diri. 

2. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan. 

3. Menyangkut hal yang tertentu. 

4. Ada suatu sebab yang halal 

Hubungan hukum yang timbul dari Perjanjian Kerja Waktu tertentu 

(PKWT) antara karyawan dengan minimarket alfamart adalah hubungan kerja. 

Maka dari itu timbulah suatu hak dan kewajiban,larangan-larangan,serta 

tanggung jawab para karyawan dalam berkontribusi untuk menjalankan 

minimarket alfamart. 

Hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) Sebagai pihak  kedua para karyawan wajib untuk memenuhi semua 

target kerja yang telah ditentukan, akan tetapi disisi lainnya para karyawan 

tidak mempunyai hak untuk melanjutkan perjanjian kerja tersebut apabila 

masa kerja telah berakhir, apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan 

kesalahan serta tidak memenuhi kewajiban maka ia dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak 

melakukan kesalahan berupa melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus 

bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.  

                                                             
5
 Leli Joko Suryono, 2011, Kedudukan danPenerapan Klausula Baku dala Perjanjian Kerja di 

Indonesia, Jurnal Media Hukum, Volume 18 No 1, 1 Juni 2011, Universitas Muhammadiyah, 

Yogyakarta, h.43 
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ”Tanggung Jawab Hukum Antara Karyawan Dengan 

Minimarket Alfamart Dalam Perjanjian Kerja Dalam Sistem Kontrak” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di sampaikan oleh 

Penulis di atas, maka Penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1.Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem kontrak 

antara karyawan dengan minimarket Alfamart? 

2.Bagaimana peraturan Hak dan Kewajiban yang berlaku dalam 

pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem kontrak antara karyawan 

dengan minimarket Alfamart? 

3.Bagaimana Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Antara 

Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Serta Tanggung Jawab 

Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis dalam Penelitian 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kerja Antara Karyawan Dengan 

Minimarket Alfamart dalam Sistem Kontrak. 

2. Untuk mengetahui peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerja 

Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart dalam Sistem 

Kontrak. 
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3. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan 

Antara Karyawan Dengan Minimarket Alfamart Serta Tanggung 

Jawab Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan data yang berkaitan dengan 

materi Penelitian ini. Manfaat yang diperoleh Penulis dari Penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Terhadap Penulis 

 Manfaat Penelitian skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir Penulis mengenai penerapan teori yang telah didapat 

dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam Penelitian yang sebenarnya. 

2. Manfaat Terhadap Masyarakat 

 Manfaat Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai proses perjanjian 

di Minimarket Alfamart dengan sistem kontrak beserta akibat hukumnya. 

3. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan 

 Manfaat Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada perkembangan ilmu hukum perdata terkait pada 

perjanjian kerja di Minimarket Alfamart dengan sistem kontrak beserta 

akibat hukumnya dan menjadi bahan pembanding bagi Penulis lain yang 

melakukan Penelitian sejenis ataupun Penelitian yang lebih luas. 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan 

metode pendekatan normatif. Karena dalam penelitian ini menggunakan 

peraturan hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian 

kerja antara karyawan dengan minimarket Alfamart dalam sistem kontrak 

2. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu, suatu penelitian yang memiliki 

tujuan guna menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis dan 

menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerja antara 

karyawan dengan minimarket Alfamart dengan sistem kontrak . 

3. Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian Penelitian hukum ini menggunakan penelitian 

kepustakaan untuk mencari sumber data sekunder, serta penelitian  

lapangan untuk mencari  sumber data primer oleh karena itu untuk 

mencari data tersebut  dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data 

yaitu 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Bahan-

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa 

peraturan-peraturan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam Penelitian ini terdiri dari :  
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  

c) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

d) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

tersebut terdiri dari buku, literatur-literatur, artikel ilmiah, jurnal 

ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam 

perjanjian kerja antara karyawan dengan minimarket Alfamart dengan 

sistem kontrak. 

4. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang 

dapat diperoleh dari : 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan dua pengambilan lokasi 

Penelitian yaitu :  

a) Kantor PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang beralamat kantor di Jl. 

Solo - Yogya Km.22, Kaliwingko, Banaran Delanggu, Sekaran, 

Banaran, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57471.  

b) Alfamart Samben Klaten yang beralamat di Jl. Samben, Samben, 

Gunting, Kec. Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57473. 
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2) Subjek Penelitian 

a) People Development Manager/General Service Manager/ Human 

Capital Operation General Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya 

Tbk yang dapat memberikan informasi terkait perjanjian kerja antara 

karyawan dengan minimarket Alfamart dengan sistem kontrak. Bentuk 

hukum perjanjian kerja antara karyawan dengan minimarket Alfamart 

dengan sistem kontrak; dan 

b) Kepala Toko (Chief of Store) atau Karyawan Alfamart Samben Klaten. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu 

dengan cara mencari, mempelajari dan memahami bahan-bahan 

hukum yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan data-data lainnya yang berkaitan dengan perjanjian 

kerja antara karyawan dengan Minimarket Alfamart dengan sistem 

kontrak. 

b. Studi Lapangan 

Pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan yaitu dengan 

cara sebagai berikut : 

1) Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para pihak 

yang terkait, yaitu pihak People Development Manager/General 
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Service Manager/ Human Capital Operation General Manager dari 

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan pihak karyawan Alfamart. 

2) Melakukan wawancara terhadap para pihak yaitu, People 

Development Manager/General Service Manager/ Human Capital 

Operation General Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

beserta pihak Karyawan Alfamart yang dipandang memahami kontrak 

kerja di Minimarket Alfamart beserta akibat hukumnya antara 

karyawan dengan Minimarket Alfamart. 

5. Metode Analisis Data  

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

yaitu, berupa analisis yuridis terhadap peraturan-peraturan, literatur-

literatur, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan 

dengan tanggung jawab hukum antara karyawan dengan minimarket 

Alfamart dalam perjanjian kerja sistem kontrak yang kemudian dikaitkan 

dengan data -data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yaitu berupa 

hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan di analisis secara 

kualitatif, dicari pemecahan yang kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam Penelitian ini maka 

dikemukakan sistematika Penelitian skripsi sebagai berikut: 
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