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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja jangka waktu tidak tertentu antara

karyawan denganPT. Tri Sakti Perkasa jika ditinjau menurut Undang-Undang

Ketenagakerjaan terdapat masalahpada pembuatan perjanjian karena tidak

sepenuhnya mendapatkan pemberitahuan perpanjangan kontrak/perjanjian

kerja dari perusahaan serta tidak diberikannya salinan perjanjian kerja kepada

karyawan. Jika perjanjian atau kontrak dilaksanakan maka kedua belah pihak

harus mendapatkan salinan yang punya kekuatan hukum yang sama sehingga

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para pihak. Seperti yang diatur

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 54

ayat (3).

pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di PT. Tri Sakti Perkasa

belum sepenuhnya terpenuhi terlaksana karena PT. Tri Sakti Perkasa  belum

melaksanakan beberapa dasar yakni:

a. Seperti pemberian upah yang belum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Standar upah minimum

yang berlaku.

b. Apabila terjadi kecelakaan tidak akan mendapatkan ganti rugi sesuai

dengan ketentuan claim Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Asuransi

Kecelakaan Kerja, Hal tersebut disebabkan karena tidak maksimalnya
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pelaksahaan program perlindungan hukum pemeliharaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)  kepada para pekerja kontrak terutama pekerja yang

bekerja di lapangan agar pekerja merasa nyaman dan aman dalam bekerja.

c. pemberian cuti atau istirahat untuk pekerja kontrak tidak dimuat dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh PT. Tri sakti Perkasa

dan

d. Jamsostek sendiri hanya sebagian kecil dari pekerja kontrak di PT. Tri

Sakti yang diikutsertakan.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindugan Hukum

Terhadap Pekerja/Buruh pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Tri

Sakti Perkasa, yakni:

a. Informasi Yang Minim

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 14

orang atau sebesar 43,8% pekerja mengatakan bahwa pekerja kurang

mengetahui adanya jaminan terhadap perlindungan hukum. Hal ini

meunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh Pihak Perusahaan

kepada pekerja masih minim, sehingga akan menyulitkan pekerja jika

pekerja membutuhkan perlindungan hukum.

b. Sosialisasi Yang Masih Kurang

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa

sebanyak 18 orang atau sebesar 56,2% pekerja mengatakan bahwa Pihak

Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisi mengenai perlindungan

hukum. Keadaan ini menunjukkan sosialisasi/penjelasan tentang
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perlindungan jaminan kesehatan masih minim dilakukan oleh PT. Tri Sakti

Perkasa, sehingga akan menyulitkan pekerja jika pekerja sakit atau

mengalami kecelakaan kerja. Minimnya sosialisasi kerap sekali

dikeluhkan oleh pekerja terutama saat pekerja sedang sakit atau

mengalami kecelakaan kerja.

c. Minimnya Alat-alat Pengaman

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lebih dari

31,2% pekerja mengatakan bahwa kondisi alat pengaman Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang diberikan PT. Tri Sakti Perkasa  kepada

pekerja masih tidak baik, sehingga beresiko menyebabkan terjadinya

kecelakaan kerja kepada pekerja lapangan.

B. Saran

Saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja Kontrak,

pihak Perusahaan seharusnya mempertegas peraturan yang ada sebingga

tidak terjadi kesenjangan antara pekerja sesuai dengan perturan

perundang-undangan yang berlaku, serta perlu diupayakan oleh

pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota dan Dinas Tenaga Kerja Kota

Pekanbaru untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan secara

langsung kepada para pihak yaitu pihak pekerja/buruh pada Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu dan PT. Tri Sakti Perkasa. Dengan demikian dapat

dipahami dan dimengerti oleh pihak pekerja Kontrak dan Perusahaan
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mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga adaTimbal-balik

dalam melakukan hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

2. jaminan-jaminan yang diberikan kepada setiap pekerja cenderung tidak

sesuai dengan perarturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan banyak

pekerja yang bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan upah, tanpa

memahami jaminan-jaminan yang telah ditetapkan oleh undang-undang

dan tentunya sangat merugikan pekerja.

3. Serikat buruh yang efektif sangatlah dibutuhkan dalam suatu hubungan

kerja. karena dengan adanya serikat buruh maka aspirasi para pekerja

dapat ditampung bahkan dapat diselesaikan. Jika dalam suatu Perusahan

tidak ada atau ada tetapi tidak efektif, maka pihak buruh di Perusahaan

tersebut merupakan bagian yang lemah, karena jika terjadi suatu

permasalahandalam hubungan kerja tidak akan ada pembelaan bagi para

pekerja.


