
PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU 

TERTENTU (PKWT) PADA PT. GUDANG GARAM TBK. 

KOTA KEDIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

 

 

 

Oleh: 

FATWI MAHMUDAH 

C 100 180 371 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022



i 

 

  



ii 

 

 

  



iii 

 

 



1 

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

(PKWT) PADA PT. GUDANG GARAM TBK. KOTA KEDIRI 

 

Abstrak 

Pengadaan perjanjian kerja menimbulkan adanya ikatan yang mengharuskan 

kedua pihak saling memberi prestasi. Perjanjian itu dapat dikatakan sah apabila 

syarat-syarat yang telah tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi. Guna 

menjamin hak-hak dasar pekerja, terjaminnya kesempatan kerja serta perlakuan 

yang adil tanpa diskriminasi, maka seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) ini harus mencantumkan segala hak-hak serta perlindungan hukum 

terhadap pekerja atau buruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-

normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dengan 

menggunakan logika berpikir deduktif. Penelitian ini meneliti apakah perjanjian 

ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia serta apakah aspek 

perlindungan terhadap pekerja telah terpenuhi. PKWT pada PT. Gudang Garam 

Tbk. Kota Kediri telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata maupun Pasal 54 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aspek 

perlindungan bagi pekerja masih terdapat kekurangan sehingga perjanjian ini 

belum mencerminkan kepastian hukum. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu 

tertentu 

Abstract 
Procurement of work agreements creates a bond that requires both parties to give 

each other achievements. The agreement can be said to be valid if the conditions 

written in Article 1320 of the Civil Code are fulfilled. In order to guarantee the 

basic rights of workers, guaranteed employment opportunities and fair treatment 

without discrimination, then this Specific Time Work Agreement or in Indonesian 

is called PKWT, should include all rights and legal protections for workers. This 

research uses a juridical-normative. The data that is used is secondary data which 

are processed using deductive logic. This study examines whether this agreement 

is in accordance with the applicable regulations in Indonesia and whether the 

protection aspect for workers has been fulfilled. PKWT of PT. Gudang Garam 

Tbk. that located in Kediri has complied with Article 1320 of the Civil Code and 

Article 54 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 

Aspects of protection for workers are still lacking so that this agreement does not 

reflect legal certainty. 

 

Keywords: legal protection, work agreement, work agreement for a certain time 

 

1. PENDAHULUAN 

Demi memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan untuk dapat 

menghasilkan pendapatan, seperti menjual sumber daya yang dimiliki seperti: 

tanah, tenaga kerja, modal, keterampilan manajemen kepada perusahaan (Algifari. 
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2003). Tenaga kerja juga merupakan elemen penting yang berperan dalam rangka 

pembangunan nasional. Dalam hal ini, Negara Indonesia menjamin hal tersebut 

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menjelaskan bahwa halnya pekerjaan dan penghidupan yang layak 

merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. 

Adanya suatu perjanjian kerja untuk menjamin terpenuhinya hak dan 

kewajiban diantara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja. Pengadaan 

perjanjian kerja menimbulkan adanya ikatan yang mengharuskan kedua pihak 

saling memberi prestasi. Dalam hal ini pemberi kerja mendapatkan prestasi berupa 

jasa dari pekerja yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemberi 

kerja, sedangkan prestasi yang diterima pekerja adalah berupa upah atau 

kompensasi atas pekerjaan tersebut. Apabila syarat-syarat yang telah tertulis pada 

Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi maka perjanjian itu dapat dikatakan sah, syarat 

tersebut antara lain: kesepakatan (consensus), kecakapan dalam membuat 

perjanjian (capacity), sesuatu tertentu yang disepakati (certainty of terms), kausa 

yang halal (consideration). 

Demi meningkatkan keuntungan, akhir-akhir ini perusahaan menekan 

biaya buruh atau pekerja dengan alih-alih menggunakan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT). Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian PKWT ini banyak 

mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Perusahaan mengabaikan hak-hak terhadap pekerja atau buruh 

dalam perjanjian kerja mereka sehingga menimbulkan kerugian serta 

menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Guna menjamin hak-hak dasar 

pekerja, terjaminnya kesempatan kerja serta perlakuan yang adil tanpa 

diskriminasi, maka seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini 

harus mencantumkan segala hak-hak serta perlindungan hukum terhadap pekerja 

atau buruh. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja atau 

buruh telah tercantum dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 101 Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2003. Pasal ini mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, 

antara lain perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap anak-

anak, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap jam kerja, 

keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap upah dan tunjangan (Asuan. 

2019). 

Bahwa halnya pembuatan perjanjian kerja secara tertulis menurut Pasal 54 

ayat (1) UU Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya memuat: a. Nama, alamat 

perusahaan, dan jenis usaha; b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat 

pekerja/buruh; c. Jabatan atau jenis pekerjaan; d. Tempat pekerjaan; e. Besarnya 

upah dan cara pembayaran; f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja/buruh; g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian 

kerja; h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. Tanda tangan para 

pihak dalam perjanjian kerja. 

Kaitannya dengan perjanjian kerja dalam perusahaan  pada PT. Gudang 

Garam Tbk. Kota Kediri ini ditemui adanya ketidak seimbangan antara  hak 

pekerja dengan pemberi kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Bahwa 

dalam hal tersebut perusahaan tidak mengatur secara terperinci mengenai semua 

yang berkaitan dengan perjanjian yang mengakibatkan hubungan industrial 

menjadi kabur. Berdasarkan pengamatan sementara perjanjian PKWT tersebut 

hanya akan menguntungkan perusahaan saja. Dalam hal ini, perusahaan selain 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta menciptakan 

kesempatan kerja seluas-luasnya, perusahaan harus tetap memprioritaskan 

perlindungan hukum terhadap pekerja.  

Pengetahuan pekerja yang lemah dan kurang memumpuni dalam hal 

pembuatan perjanjian kerja ini dirasa hanya akan menguntungkan perusahaan, 

karena perusahaan lebih memprioritaskan apa yang akan menguntungkan bagi 

perusahaan itu sendiri. Maka disini peran hukum sangat penting demi suatu 

hubungan hukum berjalan dengan baik dan tidak ada satu pihak yang merasa 

dirugikan. 

Mengingat status pekerja lebih rendah dari pengusaha, maka perlu 

mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwenang (pemerintah). 
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Perlindungan hukum semacam ini untuk menjamin keadilan hubungan kerja dan 

melindungi hak asasi pekerja, yang kedua hal ini adalah tujuan daripada 

perlindungan hukum sendiri (Shalihah. 2016). 

Maka berdasarkan latar latar belakang diatas penulis akan menganalisis 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Gudang Garam Tbk. Kota 

Kediri tersebut apabila ditinjau dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia 

sekaligus menganalisis mengenai aspek-aspek perlindungan hukum terhadap 

pekerja pada perjanjian tersebut. 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode 

penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bentuk aturan hukum seperti 

undang-undang, beberapa dokumen teoritis, dan kemudian mengkaitkannya 

dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan (Marzuki, 2016). Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini 

data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahum 1945, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. 

Gudang Garam Tbk. Kota Kediri. Sedangkan bahan hukum sekunder yang 

digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan situs internet. 

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan  data 

penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. 

Gudang Garam Tbk. Kota Kediri 

Analisis pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pekerja dengan 

PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri adalah sebagai berikut: Berdasarkan syarat 

sah perjanjian yakni pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
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Bahwa dalam hal ini antara calon pekerja dengan pemberi kerja (dalam hal 

ini PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri) telah mencapai kesepakatan bahwa 

terlebih dahulu Pihak Pertama menerangkan  hal-hal diantaranya mengenai 

pekerjaan yang ditawarkan beserta dengan tempat/wilayah kerja, status pekerja, 

dan ketentuan-ketentuan lainnya, kemudian Pihak Kedua menyetujui penawaran 

tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya Akta Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu yang telah dibubuhi tandatangan oleh kedua belah pihak, yakni pekerja 

sendiri dalam hal ini adalah Sdri. TRI RAHMAWATININGSIH dengan Pihak 

Kedua yaitu  PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri yang telah memberikan 

kuasanya kepada  Sdri. VIVI CITRA RINI selaku Kepala Divisi Sumber Daya 

Manusia. 

Dalam hal ini pembuatan perjanjian kerja antara PT. Gudang Garam Tbk. 

Kota Kediri dengan calon pekerja telah memenuhi unsur cakap, pihak kedua telah 

berumur 23 tahun serta telah lolos tes kesehatan yang artinya pihak kedua tidak 

dalam keadaan sakit jasmani maupun rohani. Pada pihak pertama telah cakap 

sekaligus sehat jasmani maupun rohani karena saat seseorang menjabat sebagai 

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia pasti melalui beberapa tahapan seleksi 

sehingga layak menduduki posisi tersebut, namun dalam hal ini tidak tercantum 

dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut para pihak telah mencukupi dari segi 

usia sekaligus tidak sedang dalam pengampuan. 

Yang dimaksud objek disini adalah pekerjaan yang diberikan oleh PT. 

Gudang Garam Tbk. Kota Kediri kepada pekerja waktu tertentu pada bidang 

administration pada Directorate Manufacturing Gempol. Sehingga perjanjian ini 

bukan suatu hal yang kabur karena obyek yang diperjanjikan sudah jelas. 

Pada Pasal 1335 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat 

tanpa sebab atau sebab yang dibuat merupakan sebab palsu atau terlarang, maka 

perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Dalam hal ini Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri tersebut 

tidak melanggar atau tidak dilarang oleh Undang-undang serta tidak bertentangan 

dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 
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Berdasarkan uraian diatas maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara 

PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri dengan pekerja telah diadakan dengan 

memenuhi syarat sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. 

Berdasarkan ketentuan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis yakni 

pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003: nama, 

alamat perusahaan, dan jenis usaha. Mengenai hal ini sudah tercantum jelas dalam 

perjanjian tersebut. Bahwa nama perusahaan adalah PT. Gudang Garam Tbk. yang 

berkedudukan di Jl. Semampir II/1 Kediri, jenis usaha yang dijalankan bergerak 

pada bidang industri rokok. 

Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh. Identitas calon 

pekerja telah tertulis dalam perjanjian tersebut. Bahwa calon pekerja bernama TRI 

RAHMAWATININGSIH, berjenis kelamin perempuan, berusia 23 tahun, 

beralamat di Dukuh Krajan RT 003 RW 001 Desa Jambon, Kec. Jambon, Kab. 

Ponorogo. 

Jabatan atau jenis pekerjaan. Pihak Pertama menawarkan pekerjaan kepada 

Pihak Kedua sebagai Administration Staff , dan mengenai jenis pekerjaan tidak 

dijelaskan dalam perjanjian tersebut. 

Tempat pekerjaan. Mengenai tempat pekerjaan telah ditentukan oleh Pihak 

Pertama yaitu ditempatkan di Directorate Manufacturing Gempol. Besarnya upah 

dan cara pembayaran. Pasal yang mengatur mengenai upah/gaji terdapat dalam 

Pasal 5, bahwa Pihak Kedua menerima upah/gaji dari Pihak Pertama sebesar yang 

telah dijelaskan secara tertulis dalam Surat Penawaran dan mengenai tata cara 

upah/gaji yang dibayarkan oleh Pihak Pertama dan komponen upah/gaji 

berdasarkan kepada kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan. Pembayaran 

upah/gaji dilakukan pada akhir bulan dengan tanggal yang ditentukan Pihak 

Pertama dengan cara ditransfer ke dalam rekening Pihak Kedua yang dituju 

sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Kedua. 

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh. Bahwa mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh 

telah dijelaskan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), 

Pasal 7, dan Pasal 9 pada perjanjian kerja tersebut. 
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Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Penjelasan mengenai 

mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ini termuat dalam Pasal 1 

pada perjanjian tersebut.  

Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Bahwa Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) ini dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga bulan 

September tahun Dua Ribu Delapan Belas dan bertempat di Kantor PT. Gudang 

Garam Tbk. Kota Kediri yang beralamat di Jl. Semampir II/1 Kediri. 

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian. Pada akhir perjanjian kerja 

tersebut telah dilengkapi dengan tanda tangan dari masing masing pihak. Yaitu 

pada sisi kiri adalah Pihak Pertama yang diwakili oleh VIVI CITRA RINI selaku 

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, kemudian pada sisi kanan adalah Pihak 

Kedua atau TRI RAHMAWATININGSIH sebagai calon pekerja. 

Maka berdasarkan uraian diatas, perjanjian kerja tersebut telah sesuai 

dengan syarat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sesuai dengan Pasal 54 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

3.2 Aspek Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri 

Analisis pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pekerja dengan 

PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri adalah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 86 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

memaparkan mengenai pemberian perlindungan terhadap pekerja. 

3.2.1 Keselamatan dan kesehatan kerja 

Pada perjanjian PKWT PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri ini sistem 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah memberikan program 

JAMSOSTEK dan fasilitas lain kepada para pekerjanya sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 7 pada perjanjian tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa perjanjian PKWT pada PT. Gudang Garam ini telah sesuai dengan unsur 

perlindungan pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. 

Berkaitan dengan perlindungan secara moral dan kesusilaan ini merupakan 

bagaimana perlakuan perusahaan terhadap pekerjanya terkait dengan perlakuan 

perusahaan terhadap pekerja penyandang cacat, pekerja anak, dan pekerja 
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perempuan. Namun didalam perjanjian PKWT PT. Gudang Garam Tbk. Kota 

Kediri ini tidak mencantumkan aturan perlindungan mengenai hal diatas. 

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. Pada perlindungan ini perusahaan diharapkan senantiasa memperhatikan 

hak-hak pekerja agar tetap bekerja secara manusiawi. Perusahaan harus memberi 

kepastian mengenai pembatasan waktu kerja pada setiap pekerjanya sebagaimana 

Pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ayat (2), namun pada perjanjian 

PKWT PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri ini tidaklah mencantumkan 

mengenai pembatasan waktu kerja secara lebih detail. Bahwa pemberian waktu 

kerja ini tidak disebutkan namun perjanjian tersebut hanya mencantumkan bahwa 

PT. Gudang Garam ini menganut sistem 5 hari kerja dan memberikan cuti tahunan 

selama 12 (dua belas) hari cuti yang diambil secara masal dihari libur Idul Fitri 

dan Libur Natal/Tahun Baru. 

3.2.2 Aspek perlindungan sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Asikin 

Perlindungan secara ekonomis. Perlindungan ini berupa penghasilan yang layak 

guna mencukupi kebutuhan hidup pekerja/buruh. Hal ini sebagai bentuk 

kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atas sumbangan tenaga dan 

pikiran sehingga telah menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam hal ini penghasilan 

yang diterima pekerja bisa dalam bentuk upah yang meliputi gaji, bonus, komisi, 

uang lembur, dan lain-lain. Besaran upah yang diberikan oleh Pihak Pertama tidak 

tercantum pada perjanjian kerja tersebut, melainkan terdapat pada Surat 

Penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian 

kerja tersebut. 

Perlindungan secara sosial. Perlindungan ini berkaitan dengan 

perlindungan yang melindungi hak pekerja/buruh untuk mengembangkan 

kehidupan selayaknya manusia pada umumnya dan sebagai anggota keluarga 

maupun anggota masyarakat. Perlindungan ini biasanya berupa jaminan kesehatan 

kerja. Pada PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri ini memberikan fasilitas dan 

manfaat kepada pekerja yang tercantum dalam Pasal 7 pada perjanjian kerja 

tersebut. 
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Perlindungan secara teknis. Pelaksanaan perlindungan secara teknis ini 

tercantum pada Surat Penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Perjanjian Kerja tersebut, PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri 

mengaturnya dalam Peraturan Perusahaan mengenai “Medical Benefit”. Bahwa 

saat ini perusahaan tersebut memberikan rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, 

kacamata, dan bantuan melahirkan. Artinya dalam hal ini perusahaan telah 

mengatur mengenai upaya represif yaitu pengobatan pada pekerja, namun dalam 

hal upaya preventif dalam rangka pencegahan PT. Gudang Garam Tbk. Kota 

Kediri tidak mencantumkannya dalam Perjanjian Kerja maupun dalam Surat 

Penawaran tersebut (Asikin. 2002). 

Maka berdasarkan hasil analisa diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

aspek perlindungan terhadap pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) pada PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri adalah telah memenuhi aspek 

aspek baik dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 86 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 ayat (2), maupun aspek-aspek perlindungan pekerja 

lainnya seperti perlindungan secara ekonomis, perlindungan secara sosial dan 

perlindungan secara teknis. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT Gudang 

Garam Tbk. Kota Kediri ditinjau dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia 

telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai 

kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu yang diperjanjikan, dan kausa 

yang halal, dan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dimana aturan tersebut mengatur mengenai syarat pembuatan 

perjanjian secara tertulis. 

Bahwa aspek perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian PKWT pada 

PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri masih memiliki beberapa kekurangan. 

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) 

Moral dan Kesusilaan; (c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama”, perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan 

pada pasal tersebut. Kemudian penulis mengkaitkannya dengan ayat (2) Pasal 77 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai waktu kerja, bahwa pada 

perjanjian PKWT PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri ini tidak mencantumkan 

pembatasan waktu kerja secata lebih detail. Bahwa pada perjanjian tersebut hanya 

mencantumkan bahwa PT. Gudang Garam menganut sistem 5 hari kerja dan 

memberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari cuti yang diambil secara 

masal dihari libur Idul Fitri dan Libur Natal/Tahun Baru. Maka disini PT. Gudang 

Garam Tbk. Kota Kediri belum mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi pekerjanya. Selain menganalisa dari kedua ketentuan diatas, penulis 

juga menganalisis perlindungan pekerja tersebut dari beberapa aspek lain, seperti 

yang dikemukakan oleh Zainal Asikin yang mengatakan bahwa perlindungan 

pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya: (a) perlindungan secara 

ekonomis; (b) perlindungan sosial; (c) perlindungan secara teknis. Berdasarkan 

analisis penulis, perjanjian tersebut telah memenuhi kesemua aspek sebagaimana 

dimaksudkan oleh Zainal Asikin tersebut. 

4.2 Saran 

Guna menciptakan hubungan antara pekerja dan perusahaan yang semakin 

harmonis diperlukan suatu pengaturan dan kebijakan sebagai pengendali. 

Sebagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini juga 

memerlukan adanya hal tersebut. Maka dalam hal ini PT. Gudang Garam Tbk. 

Kota Kediri diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan isi 

kontrak kepada pekerja dengan baik, yakni dengan membuat perjanjian kerja 

dengan lebih jelas dan tegas serta memuat segala aspek perjanjian secara 

keseluruhan. 

Perlindungan terhadap pekerja merupakan hal yang wajib dipenuhi tanpa 

terkecuali, jangan sampai perlakuan perusahaan terhadap para pekerjanya 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masih banyaknya celah 

penyimpangan dalam sistem ketenagakerjaan,  maka Negara diharapkan untuk 
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mengoptimalkan dengan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan 

apabila dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. 
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