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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia  adalah Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan 

meningkat dari tahun ketahun. Bahwa diketahui jumlah penduduk di 

Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 dan diproyeksikan 

mencapai 261.890.900 jiwa pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik [BPS], 

2013). Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia 

setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat. Banyaknya 

kebutuhan yang harus dipenuhi membuat kian maraknya perusahaan-

peruhsahaan bermunculan diIndonesia tidak menutup kemungkinan 

ketersediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. 
1
 

Jumlah Pekerja /Buruh di Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 

lebih dari 100 juta 0rang (tepatnya 124,01 juta). ini menjadikan jumlah 

pekerja  di Indonesia hampir separo dari jumlah penduduk Indonesia.  Maka 

Pekerja atau buruh  tentu saja mempunyai arti yang sangat penting bagi 

Indonesia baik bagi Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat Menyadari arti 

pentingnya pekerja  bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat,maka perlu 

dilakukannya suatu pemberian perlindungan hukum bagi buruh. Perlindungan 

hukum dapat diwujudkan dalam bentuk materi (kesejahteraan pekerja/buruh) 

tetapi juga dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan, oleh 
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karena hal terbut merupakan hal yang sangat penting agar pekerja dapat 

menjaga kesehatan dan keselamatannya di dalam menjalankan pekerjaan.
2
 

Pemikiran- pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, 

yang pada akhirnya tidak hanya dapat memberi kuntungan pekerja  tetapi itu 

juga pada akhirnya menguntungkan perusahaan karena peberlangsungan pada 

produksi dan produktivitas dapat terjamin.  

Melihat pentingnya pekerja  dan perlunya memberikan perlindungan 

kepada pekerja  seperti  pasal 27 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada Pasal 28D ayat 

(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ”setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”. 

Hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian harus 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai salah satu pihak 

melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, diatur mengenai hubungan kerja ini, di mana hubungan 

kerja yang terbentuk antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/ Perusahaan 

harus diwujudkan dalam bentuk: Perjanjian Kerja yang dalam hal ini yaitu 

PKWT dan PKWTT.PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu 

atau untuk pekerjaan tertentu sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja 
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antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 

yang bersifat tetap
3
 

PT ATMI Solo yang merupakan salah satu perusahaan fabrikasi yang 

bergerak di bidang precision part, machinery dan sheet metal fabrication. 

Sebagai perusahaan fabrikasi yang bergerak di bidang-bidang tersebut, PT 

ATMI Solo tentu memiliki pesaing-pesaing lainnya yang juga memproduksi 

produk sejenis seperti PT MAK Prambanan, PT King Manufactur Solo, dll
4
. 

 Untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis, penting 

bagi PT ATMI Solo untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitasnya telah 

dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. PT ATMI Solo adalah unit bisnis dari yayasan Michael collage. 

ATMIPRO adalah merk dagang dari PT ATMI solo yang mengutamakan 

kualitas tinggi, keamanan produk dan lingkungan hidup. Beberapa produk 

yang dihasilkan oleh PT ATMI Solo diantaranya Hospital equipment, Office 

equipment, School equipment, Workshop equipment, Single purpose 

machine, Mold & tools, precision parts, Smart Lab, Quality life improvement, 

Metal stamping, Plastic injection, Product development. Dalam memasuki era 

globalisasi, PT ATMI Solo dituntut untuk menyediakan produk yang 

berkualitas, harga yang kompetitif serta ketepatan waktu dalam pemenuhan 

permintaan konsumen. Masyarakat akan dihadapkan banyak pilihan dalam 

menentukan produk yang akan dibeli, dikarenakan banyak produsen-produsen 

yang memproduksi barang yang sama.  

                                                             
3
 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993), hlm. 65 
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Untuk melancarkan sebuah kompetisi dunia industri dibutuhkan 

sebuah strategi dalam bersaing disuatu pasar industri. Dengan pemanfaatan 

sumberdaya yang sebaik baik nya baik dalam sumber daya alam maupun  

tenaga  merupakan sebuah kunci perusahaan dalam menjalankan udan 

memproduksi manufaktur peralatan kantor tentunya sangat membutuhkan 

pekerja yang cukup banyak mengingat PT ATMI Solo merupkan suatu 

perusahaan manufaktur yang cukup besar di kota Surakarta.  

PT ATMI Solo selaku penyelenggara kerja pasti memiliki interaksi 

dan hubungan dengan pekerja. Interaksi dan hubungan yang berlangsung 

antara perusahaan yaitu PT ATMI Solo dan pekerja dalam melakukan suatu 

kegiatan produksi inilah yang disebut sebagai hubungan kerja. Namun perlu 

diingat sebelum terjadinya hubungan kerja tentunya ada prosedur peneriman 

tenaga kerja, dalam hal ini ketika PT ATMI Solo melakukan penerimaan 

tenaga kerja harus diawali dengan suatu perjanjian kerja tertulisa pada kedua 

belah pihak. Seperti dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu 

tertentu harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih 

menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan 

berakhirnya kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh 

mensyaratkan adanya masa percobaan.” 

Maka demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum PT ATMI Solo 

dengan memberikan suatu surat perjanjian diatas materai yang digunakan 

sebagai alat bukti untuk mengikat kedua belah pihak . Perjanjian kerja 

menurut pasal Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
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Tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa 

perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan. Syarat sahnya perjanjian kerja, 

mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah 

sebagai berikut :  

a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, 

dwalingpenyesatan/kekhilafan atau bedrogpenipuan);  

b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan 

untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di 

bawah perwalian/pengampuan);  

c. Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan  

d. (Causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (pasal 52 ayat (1) UndangUndang ketenagakerjaan).  

Maka perjanjian kerja terjadi karena adanya kesepakatan antara 

pekerja dengan PT ATMI  Solo yang mengakibatkan kedua belah pihak telah 

sepakat mengikatkan diri dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-

masing para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja maka PT ATMI Solo 

selaku penyelenggara kerja menyatakan kesanggupannya untuk 

memperkerjakan atau memberi pekerjaan dengan membayar upah sesuai 

dengan pekerjaan yang diberikan dan memberikan jaminan tentang  

ketenangan,kesejahteraan dan keselamatan kerja itu.  

Pekerja mengikatkan dirinya pada pihak pemberi kerja untuk bekerja 

sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan berhak memperoleh 
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imbalan atau upah sebagai suatu balas jasa pekerjaan yang dilakukannya 

Perjanjian kerja pada awalnya diatur dalam BAB 7 BUKU III KUH Perdata 

serta dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER02/MEN/1993 

tentang Kesepakatan Kerja waktu tertentu yang sudah tidak berlaku lagi 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang di dalamnya diatur tentang Perjanjian Kerja. Dalam 

hukum ketenagakerjaan jenis perjanjian kerja dibedakan atas :  

1. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar 

pekerja- /buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 

dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut 

PKWT.  

2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara 

pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 

tetap. Selanjutnya disebut PKWTT.  

PT ATMI Solo dalam melaksanakan perjanjian kerja dengan pekerja 

menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu atau yang sering disebut dengan 

sistem kontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 59 UU 

Ketenagakerjaan yaitu a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara 

sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat 

musiman; 
5
atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  

                                                             
5
 FX.Dumialdji, Op.,Cit...hlm. 11, dimana PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu dan 

berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.  
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Selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 

tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasal 3 yang 

berbunyi:  

1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah 

PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.  

2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 

(tiga) tahun.  

3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari 

yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat 

selesainya pekerjaan.  

4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus 

dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.  

5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun 

karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat 

dilakukan pembaharuan PKWT. 6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga 

puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
6
  

Sehingga adanya peraturan- peraturan tersebut mrenimbulkan adanya 

ketidak pastian pekerja dalam  melaksanakan pekerjaan kesejahteraan dan 

perlindungan kerja menjadi kurang, terhambat dalam pemberlakuan perjanjian 

                                                             
6
 https://shnajitama.wordpress.com/2011/05/05/sekilas-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-

outsourcing-di-indonesia/  

https://shnajitama.wordpress.com/2011/05/05/sekilas-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-outsourcing-di-indonesia/
https://shnajitama.wordpress.com/2011/05/05/sekilas-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-outsourcing-di-indonesia/
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kerja waktu tertentu/perjanjian kerja kontrak seringkali kali menimbulkan 

perselisihan.  

Pertentangan dan perselisihan yang timbul pada pekrja  juga dapat 

terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan pihak pekerja atau oleh 

pihak pengusaha. Keinginan pada satu pihak (umumnya pekerja) tidak selalu 

dapat dipenuhi oleh pihak lainnya (pengusaha), adapun keinginan pengusaha 

selalu dilanggar atau tidak dipenuhi dengan baik. Hal demikian adalah bhal 

yang lurah atau biasa terjadi mengingat  kondisi dalam masyarakat, kehidupan 

seharihari juga berpengaruh terhadap kelanggengan hubungan kerja . 

berdasarkan kejadian atau uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat beberapa kejadian penting yang perlu diteliti. Mengenai suati 

perjanjian kerja antara pekerja dan pemebri kerja yaitu PT ATMI Solo dengan 

pekerja. Kemudian dari perjanjian kerja yang dilakukan timbulah hak dan 

kewajiban diantara PT ATMI Solo dengan pekerja. Oleh karena itu dalam 

melakukan pekerjaan dengan sistem waktu tertentu /  PKWTT antara PT 

ATMI dengan pekerja harus melakukan perjanjian secara tertulis yang ditanda 

tangani oleh kedua pihak hal ini merupakan kesepakatan antara PT ATMI 

dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan yang kemudian menimbulkan 

hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam melakukan 

perjanjian di PT ATMI Solo ini. Jika ada salah satu pihak yang melakukan 

kesalahan dalam menjalankan pekerjaan pada PT ATMI Solo disebabkan 

karena tidak melakukan kewajibanya maka ia dapat dipertanggung jawabkan 

berdasarkan atas wanprestasi dan jika salah satu pihak yang karena 

kesalahanya melanggar peraturan-peraturan yang berlaku maka ia dapat 



9 
 

 
 

dipertanggung jawabkan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum hal 

tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri. 

 Dari beberpa uraian dan hal-hal diatas maka penulis teratarik untuk 

menguraikan “TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT ATMI SOLO 

DENGAN PEKERJA DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN 

SISTEM KONTRAK”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perjanjian kerja antara PT ATMI Solo dan pekrja 

dalam melaksanakan pekerjaan dengan system kontrak ? 

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT ATMI Solo 

dan pekrja dalam melaksnakan pekerjaan dengan system kontrak? 

3. Bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan antara PT 

ATMI Solo dan pekerja dalam melaksankan pekerjaan dengan system 

kontrak dan tanggung jawab hukumnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses berlangsungnya perjanjian kerja antara PT 

ATMI  Solo dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak. 
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2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban yang muncul 

diantara PT ATMI Solo dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan 

kontrak. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan yang dilakukan bilamana 

terjadi perselisihan antara PT ATMI Solo dan pekerja dalam melaksanakan 

pekerjaan kontrak serta pertanggung jawaban hukumnya. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai ilmu hukum beserta penerapannya dalam masyarakat 

khususnya hukum ketenagakerjaan dalam hal perjanjian kerja kontrak. 

Dengan ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bagi penulis dalam 

menyelesaikan permasalahan di bidang ketenagakerjaan ketika terjun di 

dalam dunia kerja kelak. 

2. Bagi Ilmu Hukum 

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan 

pemikiran dan solusi dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum 

ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja kontrak. 

3. Bagi Masyarakat  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi masyarakat dan juga diharapkan mampu meningkatkan 
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peran serta masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan perjanjian kerja kontrak.  

 

E.  Metode Penelitian  

“Metode Penelitian adalah suatu perbuatan ilmiah yang memuat 

metode, sistematika bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum 

tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah 

dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap 

buktibukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut” . Dalam 

penulisan Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut :  

1. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Normatif. Sebab penelitian 

ini meneliti mengenai aspek hukum yaitu aturan hukum yang berkaitan 

dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan pekerja dalam 

melakukan pekerjaan kontrak.  

2. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis Penelitian Deskriptif oleh karena penelitian bertujuan 

untuk menggambarkan dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

menyeluruh tentang tanggung jawab hukum antara PT ATMI Solo dengan 

pekerja dalam melakukan pekerjaan sistem kontrak. 

3. Sumber dan Jenis Data : 
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a. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan agar 

memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan 

pustaka. Data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan : 

  1) Bahan Hukum Primer 

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

ii. Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan 

iii. keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

 2) Bahan Hukum Sekunder 

 Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal 

dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil 

karya ilmiah para sarjana atau pendapat para sarjana yang berkaitan 

dengan tanggung jawab hukum perusahan dengan pekerja dalam 

melakukan pekerjaan kontrak. 

 3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan pustaka 

lainnya. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapngan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di 

lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data primer 
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tersebut diperoleh melalui : 

 a. Lokasi Penelitian : 

Penulis mengambil lokasi penelitian di PT ATMI Solo yang 

terletak di Jl. Adi Sucipto Jl. Mojo No.1, Karangasem, Kec. 

Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57145 dikarenakan lokasi 

mudah dijangkau dan mengingat keterbatasan tenaga, waktu, dan 

biaya yang dimiliki diri penulis.  

b. Subyek Penelitian : 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek 

yang diteliti yaitu pihak yang terkait dengan perjanjian kerja 

dengan sistem kontrak / Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

di PT ATMI  Solo yakni Staf di bagian Personalia PT ATMI Solo. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Dilakukan dengan tahap mengumpulkan, menghimpun, 

mempelajari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum 

antara perusahaan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan 

kontrak. 

b. Studi Lapangan 

i. Menyusun daftar pertanyaan 

menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak 

terkait yaitu pihak perusahaan selaku pemberi pekerjaan. 
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ii. Wawancara 

Yaitu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan 

cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait 

yaitu pihak perusahaan selaku pemberi pekerjaan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan sekunder yaitu dengan mempelajari dan 

menyusun peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan 

tanggung jawab hukum antara PT ATMI Solo dengan pekerja dalam 

melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak. Kemudian dipadukan 

dengan pendapat responden di lapangan kemudian dianalisis secara 

kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian 

disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan seperti 

dibawah ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 
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1. Metode Pendekatan 

2. Jenis Penelitian 

3. Jenis dan Sumber Data 

4. Metode Pengumpulan Data 

5. Metode Analisis Data 

F. Sistematika Laporan Penelitian 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian PT ATMI Solo 

B. Pengertian Pekerja 

C. Pengertian Perjanjian Kerja dengan Sistem Kontrak. 

D. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem Kontrak 

E. Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Pekerja Dengan Sistem 

Kontrak. 

F. Hubungan Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem 

Kontrak. 

G. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja dengan Sistem 

Kontrak 

H. Peraturan Yang Berlaku di PT ATMI Solo 

I. Penyelesaian Perselisihan Akibat Adanya Kesalahan 

J. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi  

K. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

L. Ganti Rugi 

M. Berakhirnya Perjanjian Kerja Dengan Sistem Kontrak 
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Perjanjian Kerja Antara PT ATMI Solo dan Pekerja Dalam 

Melaksanakan Pekerjaan Kontrak 

B. Peraturan Serta Hak dan Kewajiban antara PT ATMI Solo dan Pekerja 

Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kontrak. 

C. Penyelesaian Perselisihan Yang Dilakukan Bilamana Terjadi 

Perselisihan Antara PT ATMI Solo dan Pekerja Dalam Melaksanakan 

Pekerjaan Kontrak Beserta Tanggung Jawab Hukumnya. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 


