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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia lain, tanpa itu manusia 

tidak akan bisa bertahan hidup lama. Sebagai contoh untuk memenuhi 

hidupnya seseorang mencari kerja untuk menghasilkan uang mencukupi 

kebutuhan hidupnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

melakukan suatu pekerjaan, dalam bekerja kita butuh suatu peristiwa yang 

melibatkan orang lain untuk berinteraksi agar dapat memberikan hasil berupa 

uang dan jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Manusia dalam 

berinteraksi satu dengan yang lainnya akan menimbulkan suatu peristiwa 

dalam masyarakat, yang akibatnya diatur oleh hukum itulah yang disebut 

sebagai peristiwa hukum. Dalam negara kita semua diatur berdasarkan hukum 

hal itu konsekuesi dari undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang 

berbunyi:
1
 

‘’Negara Indonesia adalah negara hukum’’. 

Isi pasal tersebut menurut penafsirannya adalah semua tindakan atau 

peristiwa dapat dihukum, jika ada antara hukum yang mengaturnya. Hal 

tersebut dalam asas hukum berbunyi nullum delictum noela poena sine praevi 

lege poenali sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berkuasa 

dinegara indonesia ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa 

                                                             
1
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia 
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yang berwenang, bukan dari siapa yang kuat itu yang menang dan benar, 

hukum akan berbicara untuk menentukan siapa yang benar, karena hukun 

dibuat untuk mengatur norma-norma kehidupan seseorang dalam 

bermasyarakat. Dalam berinteraksi dimasyarakat akan timbul yang namanya 

suatu peristiwa hukum yang dilakukan antara subjek hukum satu atau lebih 

dengan subjek hukum satu atau lebih lainnya. Istilah subjek hukum berasal 

dari terjemahan rechtsubjek  (belanda) atau law of subject (inggris). Pada 

umumnya rechtsubjek diartikan sebagai, pendukung hak dan kewajiban 

subjek, hukum mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting didalam 

mengatur kehidupan dalam bermasyarakat antara masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lain. 

Untuk adanya kepastian hubungan kerja dan kerjasama yang sering 

dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut biasanya 

dituangkan dalam bentuk perjanjian.
2
Perjanjian merupakan bagian penting 

dari hukum yang mengalami perkembangan dalam rangka memberikan 

kepastian bagi bidang ekonomi stabilitas nasional, baik bagi kegiatan usaha 

orang perorangan, maupun badan (pemerintahan, swasta, dan koperasi).
3
 

Penjanjian kerja sebagai sarana pendahulu sebelum berlangsungnya 

hubungan kerja, haruslah diwujudkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti 

mencerminkan keadilan baik bagi pengusaha maupun bagi buruh, karena 

                                                             
2
A. Qiram Syamsudin Meliala, Hukum Perjanjian,(Yogyakarta: Mandar Maju, 2001) Cet. 

Ke-1 Jilid 1, hal 33 
3
Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2006)Cet. Ke-2 Jilid 1 hal 19 
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keduanya akan terlibat dalam hubungan kerja. Dalam undang-undang nomor 

13 tahun 2003 tentang ketenangakerjaan pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa : 

„‟Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak’’. 

Berbicara mengenai perjanjian pada umumnya pengertian perjanjian 

diatur oleh KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya’’. 

Untuk dinyatakan suatu pernyataan itu sah atau tidak, maka perlu 

melihat kepada aturan mengenai syarat-syarat sah perjanjian yang diatur 

dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa: untuk dapat dikatakan sebagai sahnya 

suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal 

Dengan ketentuan di atas, jelas bahwa untuk dapat dinyatakan suatu 

perjanjian yang sah maka setiap orang yang membuat perjanjian tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan 

serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum. Verbintenis 

merupakan suatu istilah dalam bahasa Belanda yang oleh para sarajana 

Indonesia diterjemahkan kedalam berbagai istilah, seperti istilah perikatan, 
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perutangan dan perjanjian. Akan tetapi, istilah perikatan dianggap cenderung 

lebih tepat karena pengertian dari verbintenis lebih sesuai dengan istilah 

perikatan dimana di dalam perikatan itu para pihak saling terkait oleh hak dan 

kewajiban atas suatu prestasi.
4
 

Secara hukum dikenal 2 (dua) macam Perjanjian Kerja (PK) ataupun 

Pekerja yaitu : 

1. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu = PKWT); dan  

2. Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu = PKWTT). 

PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Buruh dengan pengusaha yang 

ditentukan berdasarkan pada jangka waktu tertentu.Menurut Pasal 56 ayat 2 

(UU No.13 Tahun 2003, Pembuatan PKWT berdarkan atas : 

1. Jangka waktu; dan 

2. Selesainya pekerjaan tertentu. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lazimnya disebut dengan 

perjanjian kontrak,
5
 yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak yang 

dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya 

pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan sering 

menggunakan system perjanjian kerja dalam waktu tertentu berdasarkan lama 

waktu dan selesainya suatu pekerjaan. 

Dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja No.325/KJ-HRD/RB/12-2015/PKWT/ 

disebutkan, bahwa: 

                                                             
4
Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 

2006) Cet. Ke-1 Jilid 5 hal 29 
5
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008),Cet. Ke-1 Jilid 1 hal 60 
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1. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif 

perusahaan  mulai dari Jam 06.30 Wib sampai dengan jam 10.00 Wib, dan 

jam istirahat mulai dari Jam 10.00 Wib sampai dengan jam 10.30 Wib, 

masuk kembali Jam 10.30 Wib sampai dengan Jam 14.00 Wib.  

2. Waktu istirahat/libur ditetapkan setiap hari Minggu. 

Mengenai waktu kerja ini juga diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan, bahwa “Setiap 

pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”. Demikian juga halnya 

dengan pekerja harus mengikuti waktu kerja yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh pekerja kontrak (PKWT), 

maka pekerja yang bersangkutan sudah melakukan kelalaian. Sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 1243  yakni : pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apa bila siberutang, setelah 

lalai memenuhi perikatan, tetap melaksanakannya atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dubuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengang waktu 

yang telah dilampaukannya 

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja waktu tertentu, dapat ditarik 

beberapa unsur dari perjanjian kerja yaitu: 

1. Adanya unsur work atau pekerjaan 

2. Adanya unsur perintah 

3. Adanya upah 
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Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

terjadinya keluar dan menyingkirnya karyawan untuk tidak bekerja lagi, 

misalnya mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja berakhir, atau pihak 

karyawan tersebut bekerja di perusahaan lain, maka pihak perusahaan 

berupaya melakukan perjanjian tertulis demi menjamin adanya kepastian 

hukum.
6
 

Salah satu bidang usaha yang menarik perhatian yaitu kegiatan pada PT 

Kunanggo Jantan adalah kelompok usaha yang fokus dalam penyedia, 

pemoresan, dan distribusi plat baja dan beton siap pakai untuk industri 

konstruksi, kelistrikan, pertambangan, telekomunikasi dan perhubungan yang 

menawarkan jasa agar usahanya tersebut berjalan lancar, PT Kunango Jantan 

melakukan kerjasama dengan karyawannya sebagai pelaksanaan dari kegiatan 

usaha jasa tersebut. Para karyawan tersebut pada PT Kunanggo Jantan 

diberikan beberapa tugas yang tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat 

antara PT. Kunanggo Jantan dengan para karyawan tersebut. 

Perjanjian kerja yang dilakukan PT. Kunango Jantan merupakan 

perjanjian untuk karyawan terhadap perjanjian kerja tersebut  status 

pekerjaannya adalah pekerja tetap. Hal tersebut secara jelas tertuang pada 

perjanjian kerja antara PT. Kunango Jantan dengan karyawan yang 

menyebutkan bahwa : 

Bahwa karyawan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk 

berkerja kepada perusahana berdasarkan perjanjian kerja, sebagaimana yang 

                                                             
6
AbdulKhakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-

UndangNomor13 Tahun 2003,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti,  2003)  hal 48 
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diterangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini dan peraturan 

perusahaan. 

Adapun ketentuan perjanjian kerja ini adalah apabila setelah masa 

kontrak berakhir selama 1 (satu) tahun sebagai karyawan yang bertugas dalam 

hal ini karyawan yang terikat pada perjanjian kerja tersebut tidak 

diperbolehkan mengundurkan diri sebelum masa kontrak kerja 1 (satu) tahun 

tersebut berakhir.Kerena para pekerja/buruh tidak melakukan perkerjaan 

sebagaimana yang diperjanjikan maka dalam hal ini pekerja/ buruh tidak 

melaksanakna kewajibannya,  Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 pasal 62 yang menyebutkan, „‟apabila salah satu pihak 

mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian kerja tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja 

bukan karena ketentuan sebegaimana yang dimanksud dalam pasal 61 ayat 

(2), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi 

kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.  

Sedangkan dalam kondisi lapangan penulis melihat banyaknya karyawan 

yang tidak sesuai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati secara 

bersama dengan PT. KUNANGO JANTAN dengan cara mengundurkan diri 

sebelum perjanjian kerja berakhir, seorang karyawan suatu perusahaan yang 

dikontrak selama 1 tahun, namun berhenti dari pekerjaannya dalam jangka 

waktu kurang dari 1 tahun bekerja. 
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Berdasarkan dari uraian diatas Penulis uraikan latar belakang diatas, 

maka akhirnya penulis tertarik untuk melakukan suatu proposal penelitian 

dengan judul: TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA 

WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. 

KUNANGO JANTAN RIMBO PANJANG (DITINJAU MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN). 

B. Batasan Masalah  

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat 

mengambil batasan masalah yang diteliti adapun penelitian ini memfokuskan 

kepada pelaksanaan perjanjian kerja dan penyelesaian perjanjian kerja 

karyawan kepada PT. Kunango Jantan menurut undang-undang nomor 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah 

dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara karyawan 

kontrak dengan PT. Kunango Jantan Rimbo Panjang Menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?  

2. Bagaimana cara penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu antara 

karyawan kontrak dengan PT. Kunango Jantan Rimbo Panjang? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji,berikut dikemukakan 

tujuanpenelitian: 

a. Untuk mengetahuipelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara 

karyawan kontrak dengan PT. Kunango Rimbo Panjang Jantan Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

b. Untuk mengetahui cara penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu 

antara karyawan kontrak dengan PT. Kunango Jantan Rimbo Panjang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk menambah wawasan penulis terhadap tinjuan pelaksanaan  

perjanjian kerja waktu tertentu khususnya pada PT. Kunango Jantan 

Rimbo Panjang dan Ketenagakerjaan. 

b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia akademik terkait 

dalam memahami perjanjian kerja waktu tertentu khususnya pada PT. 

Kunango Jantan Rimbo Panjang. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti 

dalam memahami perjanjian kerja waktu tertentukhususnya pada PT. 

Kunango Jantan Rimbo Panjang. 

d. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari jenisnya, maka jenis penelitian ini dapat digolongkan 

kepada suatu metode penelitian hukum sosiologis dengan cara survey.
7
 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan 

penelitian dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa 

wawancara, menurut sifat ini, tergolong pada penelitian deskriptif yaitu 

salah satu tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap dan terperinci  

tentang pokok masalah yang diteliti.
8
 

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini adalah di PT. Kunango Jantan Rimbo 

Panjang. Dengan alasan dan pertimbangan karna di PT. Kunango Jantan 

Rimbo Panjang masih banyak melanggar isi perjanjian kerja, karena data 

yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari PT. Kunango Jantan 

Rimbo Panjang. 

 

 

 

 

                                                             
7
Hajar, Metodolongi Penelitian, (UIN SUSKA, 2015) hal 45 

8
SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum, (Jakarta: UI, 1982),Cet. Ke-1 Jilid 5 hal. 

52 
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3. Populasi dan Sampel 

No Jenis populasi Populasi Sampel Persentase Keterangan 

1 HRD 1 1 100 % TOTAL 

SAMPLING 

2 KARYAWANKONTRAK 29 15 60% ACCIDENTAL 

SAMPLING 

JUMLAH 30 16 - - 

 
Berdasarkan tabel diatas, Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang 

diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang  diteliti.
9
 

Populasi dalam penelitian ini adalah manager  satu orang, kerani personalia 

sebanyak satu orang, dalam hal ini penentuan sampel penulis mengunakan 

metode total samplingyaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sample 

sama dengan populasi. Dan karyawan kontrak yang berhenti sebanyak 29 orang  

dan diambil sample sebanyak 15 orang karyawan kontrak yang berhenti yang bisa 

ditemui, untuk pengambilan sampel karyawan kontrak penulis menggunakan 

metode Accidental sampling, yakni sampel yang diambil memang dapat 

memberikan data yang diharapkan dalam penelitian ini. 
10 

4. Sumber  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari sebagai 

berikut:  

 

 

 

                                                             
9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986),Cet. Ke-1 

Jilid 2 hal.15 
10

 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, ( Jakarta: PT Alfabete,2008), Cet. Ke-1 Jilid 1hal 

115 
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a. Data Primer 

Data primer  adalah  data  yang diperoleh dari observasi, dan 

wawancara, kepada para karyawan dan kepada PT. Kunango Jantan 

rimbo panjang.   

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data perpustakaan sebagai pendukung atas 

penelitian ini seperti buku-buku tentang perjanjian kerja dan undang-

undang yang berhubungan perjanjian kerja. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik 

pengumpulan data antara lain: 

a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta merekam prilaku secara sistematis untuk tujuan 

tertentu. 

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 

responden.  

c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan denagn cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. 
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d. Studi pustaka, adalah cara yang dilakukan untuk mencari atau 

informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan 

bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka. 

6.  MetodeAnalisis Data 

 Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif yaitu hasil atau data penulisan diuraikan dalam bentuk deskriptif 

dalam bentuk kalimat. Selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas 

dan terperinci melalui interprestasi data yang berkaitan data yang lainnya 

dan alisa secara teori hukum yang berlaku, dalam penarikan kesimpulan 

penulis menggunakan metode induktif.
11

 Metode induktif yaitu suatu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan 

atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum. 

7.Sistematika Penulisan 

Adapun susunan dari bab tersebut adalah:  

BAB I :PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisikan uraian tentang:  Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah,Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sitematika Penulisan. 

 

 

                                                             
11

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : sinar grafika, 2002), 

Cet. Ke-1 Jilid 2 hal.43 
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BAB II:GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini uraikan tentang gambaran umum di PT. Kunango Jantan 

Rimbo Panjang mencakup antara lain sejarah singkat perusahaan , visi dan  

misi, struktur organisasi perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang meliputi, pengertian 

ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, 

asas-asas umum perjanjian, bentuk dan jangka waktu perjajian kerja. 

BAB IV :  PEMBAHASAN  DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu antara karyawan kontrak dengan PT. 

KunangoJantanRimboPanjang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, cara penyelesaian perjanjian kerja waktu 

tertentu antara karyawan kontrak dengan PT. Kunango Jantan Rimbo 

Panjang 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membuat Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 


