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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kerja atau pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

agar dapat menunjang kehidupannya. Dalam rangka 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.
1
 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. 

Di dalam dunia kerja, untuk menjamin terpenuhinya hak dan 

kewajiban diantara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja haruslah 

dijembatani dengan adanya suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
2
  

R Wirjono Prodjodikoro berpendapat, perjanjian diartikan sebagai 

perbuatan hukum antara dua pihak mengenai harta benda, dimana salah satu 

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan 
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sesuatu, dan pihak lain berhak menuntut atas janji tersebut.
3
 Pasal 1313 

KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan satu orang atau 

lebih saling mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih. Pada jilid ketiga 

Buku KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian mempunyai sifat terbuka, 

yaitu setiap orang dapat dengan bebas membuat perjanjian, baik yang sudah 

diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur undang-undang.
4
 

Dengan adanya perjanjian kerja maka ini merupakan sebuah awal dari 

terjalinnya hubungan industrial diantara kedua belah pihak. 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. Pekerja mengetahui bahwa untuk 

mendapatkan hak-haknya, mereka harus memberikan sesuatu kepada pemberi 

kerja berupa pengarahan jasanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan 

tidak dapat diabaikan.
5
 

Apabila syarat-syarat yang telah tertulis pada Pasal 1320 KUHPerdata 

terpenuhi maka perjanjian itu dapat dikatakan sah, syarat tersebut antara lain: 

1. Kesepakatan (consensus) 

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian (capacity) 

3. Sesuatu tertentu yang disepakati (certainty of terms) 

4. Kausa yang halal (consideration) 
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Seperti dijelaskan didalam Al-Qur’an, bekerja itu penting dikarenakan 

manusia diturunkan di bumi untuk bekerja demi kelangsungan hidupannya.
6
 

Dalam suatu hubungan kerja, salah satu pihak disebut pekerja karena sebagai 

penyedia jasa atau tenaga kerja, dan pihak lainnya disebut pemberi kerja 

karena merupakan orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Penyewaan 

jasa manusia dalam ilmu fiqh disebut dengan akad ijarah al-‘amal, yaitu 

ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.
7
 

Dalam Islam, prinsip utama perjanjian pekerjaan adalah keadilan. Yang 

dimaksud dengan keadilan dalam hal ini yaitu pemenuhan terhadap pekerja 

atau buruh meliputi hak dan kewajiban. Keadilan Islam tidak 

memperkenankan seorang buruh tidak mendapat upah atau gaji mereka 

padahal mereka senantiasa telah mencurahkan jerih paya dan tenaganya.
8
 

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 
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yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
9
 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. Bentuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap 

pekerja salah satunya adalah tercapainya kesepakatan antara perusahaan 

dengan pekerja, yang meliputi hak dan kewajiban antara perusahaan dan 

pekerja. Dengan diadakannya perjanjian kerja yang memuat hak tersebut, para 

pihak dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja atau 

buruh telah tercantum dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 101 Undang-Undang 

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.
10

 

Bahwa halnya pembuatan perjanjian kerja secara tertulis menurut Pasal 

54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya memuat: 

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 

2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

3. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

4. Tempat pekerjaan; 
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5. Besarnya upah dan cara pembayaran; 

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh; 

7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 

9. 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. 
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Mengingat status pekerja lebih rendah dari pengusaha, maka perlu 

mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwenang (pemerintah). 

Perlindungan hukum semacam ini untuk menjamin keadilan hubungan kerja 

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

perlindungan hukum sendiri.
11

 

Berdasarkan kondisi ini, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih 

dalam kemudian menuangkannya dalam skripsi dengan judul: “Perlindungan 

Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Gudang 

Garam Tbk. Kota Kediri”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

pada PT Gudang Garam Tbk. Kota Kediri ditinjau dari aturan hukum 

yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Perjanjian 

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

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) pada PT. Gudang Garam Tbk. Kota Kediri ditinjau dari 

aturan hukum yang berlaku di Indonesia.  
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2. Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap pekerja dalam 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Gudang Garam Tbk. Kota 

Kediri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian, berharap dapat membawa 

manfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Manfaat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

Untuk menambah cakrawala ilmu penulis di bidang hukum perdata, 

khususnya mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan 

guna menambah pengetahuan pembaca atau masyarakat, dan dapat 

menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan di masyarakat khususnya 

terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
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menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12

 Dalam menjalin hubungan 

industrial antara pekerja dan perusahaan maka dibuatlah suatu perjanjian 

kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang didalamnya termuat syarat-syarat kerja, hak-hak, serta 

kewajiban para pihak.
13

 Ada dua (2) jenis perjanjian kerja, yaitu:  

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Pada pembuatan perjanjian haruslah memenuhi syarat perjanjian 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya: 

1. Kesepakatan (consensus) 

2. Kecakapan  

3. Mengenai hal tertentu 

4. Kausa yang halal 

Mengenai perjanjian kerja sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan, 

suatu perjanjian kerja dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Kesepakatan pekerja dan pemberi kerja 

2. Kecakapan kedua belah pihak untuk berbuat hukum 

3. Adanya pekerjaaan 

4. Pekerjaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, 

serta peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dalam KEPMEN 

No.100 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu 
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merupakan perjanjian kerja pekerja/buruh dengan pengusaha yang 

mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu yang tertentu.  

Esensi pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu 

guna mewujudkan kesejahteraan para pekerja atau buruh yang berimbas 

terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia. Maka dari itu perlindungan 

terhadap pekerja/buruh sangat diperhatikan. Perlindungan ini diharapkan  

dapat menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh serta menjamin kesamaan 

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. 

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan 

pemberian perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan melindungi masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak 

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat berperan dalam mewujudkan 

perlindungan yang adaptable dan fleksibel, tetapi juga antisipatif serta 

prediktif. Mereka yang secara sosial, ekonomi, dan politik lemah dan belum 

kuat sangat membutuhkan hukum untuk memperoleh keadilan sosial.
14

 

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, lingkup perlindungan hukum 

terhadap pekerja diatur sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja 

2. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 

3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh penyandang cacat, anak, 

dan perempuan 

4. Perlindungan terhadap upah, kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (JAMSOSTEK) 
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Kedudukan pengusaha dengan pekerja dipandang dari hukum 

ketenagakerjaan memiliki kedudukan yuridis yang sama, namun apabila 

dipandang secara sosiologis pada kondisi tertentu diantara pekerja dengan 

pengusaha mempunyai kedudukan yang tidak seimbang, serta pekerja atau 

buruh seringkali berada di posisi yang lemah.
15

 

Adanya perlindungan hukum terhadap pekerja juga dimaksudkan 

supaya: 

1. Hak-hak dasar pekerja terjamin 

2. Pekerja mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi apapun 

3. Terlindunginya kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 

pengusaha. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam mencari, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang 

diperoleh, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. 

Bahwa dalam permasalahan ini akan dibahas dan diuraikan dengan 

menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah pada hukum positif. 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bentuk aturan 
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Perjanjian Kerja atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol 2 Nomor 1, hlm 33 



11 

 

 

hukum seperti undang-undang, beberapa dokumen teoritis, dan kemudian 

mengkaitkannya dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan.
16

  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, 

bahwa dalam penulisannya penelitian ini akan menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai objek tentang perlindungan 

hukum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Gudang 

Garam Tbk. Kota Kediri. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Pada penelitian ini data sekunder merupakan sebagai data utama 

yang digunakan. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan guna menemukan landasan teoriti seperti peraturan 

perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan 

objek penelitian melalui bahan hukum.
17

 Data sekunder dalam penelitian 

ini meliputi: dokumen, jurnal-jurnal, laporan-laporan, serta hasil 

penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

sekunder melalui studi kepustakaan. Yakni dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, serta mempelajari bahan-bahan 

hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 
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a. Bahan hukum primer 

Bahan ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau 

risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji 

permasalahan ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahum 

1945 

2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Kep-100/Men/VI/2004 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu 

5) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Gudang Garam Tbk. Kota 

Kediri 

b. Bahan hukum sekunder 

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk meneliti 

ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan situs 

internet. 

 

5. Metode Analisis Data 

Dalam mengolah data penelitian ini menggunakan logika berpikir 

deduktif. Logika berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan 

dengan didasarkan pada premis-premis yang keberadaannya telah 
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ditentukan.
18

  Dari data yang terkumpul akan diuraikan dari hal-hal yang 

bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Diawali dengan kebenaran yang bersifat umum tentang norma, 

selanjutnya menganalisa kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data 

tertentu yang memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena yang 

bersangkutan dengan menggunakan aturan logika tertentu.
19
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