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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia itu hidup juga 

membutuhkan pertolongan manusia lainnya. Pada kehidupan bermasyarakat manusia 

selalu berhubungan satu sama lainnya baik itu disadari mapun tidak, karna hal itu 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup 

manusia ada yang bersifat materil seperti sandang, pangan, serta keperluan materil 

lainnya, dan kebutuhan spritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain. 

Manusia ingin memenuhi kebutuhannya dan ini tidak akan tercapai tanpa 

adanya daya upaya dari manusia itu sendiri. Manusia membutuhkan kehidupannya 

yang bersifat primer maupun sekunder, adapun upaya di dapat dari bekerja yang 

diusahakan sendiri yaitu bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri ataupun 

bekerja dengan orang lain yaitu bekerja dengan bertanggung jawab pada orang lain 

yang memberi perintah dan mengutusnya. Karena itu setiap pekerja memiliki 

kewajiban untuk patuh dan tunduk pada orang yang memberi kerja.
1
 

Tapi pada umumnya manusia lebih banyak bekerja dengan orang lain dalam 

sebuah perusahaan, karena tidak semua orang dapat memiliki modal untuk bekerja 

dengan usaha sendiri.  
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Dalam tulisan karya ilmiah ini penulis lebih memfokuskan Perusahaan yang 

dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas atau naamloze 

vennootschap (dalam bahasa Belanda), campany limited by shares (dalam bahasa 

Inggris). Adapun pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Berbicara tentang perusahaan maka kita juga berbicara tentang 

ketenagakerjaan. Berbicara ketenagakerjaan yang mempunyai kata dasar tenaga kerja 

yang berarti kita berbicara tentang manusia yang melakukan suatu pekerjaan pada 

suatu tempat yang bernama perusahaan. Pada saat ini tenaga kerja itu telah dilindungi 

oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang ini telah dijelaskan secara jelas tentang hak 

dan kewajiban pekerja maupun perusahaan.  

Dalam melaksanakan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti 

yang sangat penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan 

nasional. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan 

merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas, sehingga sudah sewajarnyalah 



 
 

3 

apabila kepada mereka diberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan 

pengembangan terhadap kesejahteraan.
2
 

Dari masalah tenaga kerja yang demikian luas, bangsa Indonesia sekarang ini 

sedang menghadapi beberapa masalah ketenagakerjaan mendesak yang memerlukan 

perhatian khusus Kabinet yang akan datang, yaitu:
3
 

a. Masalah penganggur dan setengah penganggur 

b. Masalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri 

c. Masalah pelatihan kerja 

d. Masalah pembinaan hubungan industrial 

e. Masalah Perundang-undangan ketenagakerjaan,dan 

f. Masalah kesiapan aparatur. 

Salah satu pendapat dari soepomo mengatakan, bahwa perlindungan tenaga 

kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
4
 

a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja 

diluar kehendaknya. 
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b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak 

untuk berorganisasi. 

c. Perlindungan teknis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan 

dan keselamatan kerja. 

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan 

pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain bersumber dan di jiwai oleh 

falsafah pancasila. Suasana bathiniah dan cita-cita hukum tersebut selanjutnya 

dijelmakan didalam batang tubuhnya. Perihal isi ketentuan yang ada dalam batang 

tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan 

pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa “ tiap-

tiap waga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan“.
5
 

Maka pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari suatu 

pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam 

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga 
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kerja serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
6
Perwujudan masyarakat yang 

adil dan makmur secara lebih rinci disebutkan oleh Kirdi Dipoyudo berupa 

tersedianya: 

1. cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat 

hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan 

di masa yang akan datang; 

2. fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan 

pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai 

dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat; 

3. kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau 

profesional kejuruan; 

4. jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut mengahadapi masa tuanya pada 

saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah; 

5. sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan 

murah untuk bergerak dalam mengahadapi segala urusannya; 

6. sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan 

dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan 

mudah; 

7. kesempatan kerja yang sesuai keinginan dan kecakapannya; 

8. kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, 

menyempurnakan hidup moral keagamaaan dan kehidupan intelektualnya; 
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9. Memungkinkan untuk istirahat dan menikmati hiburan;
7
 

Pada saat ini dengan banyaknya jumlah pekerja atau buruh yang tidak sesuai 

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga menimbulkan dampak yang tidak 

baik. Dampak tersebut berakibat pada pekerja/buruh, dimana pekerja/buruh yang 

telah berkontribusi besar terhadap perusahaan dalam rangka pembangunan nasional 

sering hak-haknya tidak terpenuhi. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan 

peraturan perundang-undangan tenaga kerja untuk melindungi hak tenaga kerja.  

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja (buruh) bertujuan untuk menjamin 

hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

adanya diskriminasi atas dasar apapun. Makna tujuan perlindungan tersebut untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembagan dunia usaha. Upaya melindungi tenaga kerja dipertegas 

dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga 

negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Dasar dari 

pasal itu jelas dikehendaki agar setiap warga Negara Indonesia yang mau dan mampu 

bekerja agar diberikan pekerjaan. Maka pekerjaan yang diperoleh membuat mereka 

dapat hidup secara layak sebagai manusia dan mempunyai hak-hak yang dilindungi 

oleh hukum. 

Untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh tetap terjaga dengan baik maka itulah 

tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan tersebut. Dimana undang-undang ini sudah direvisi dari yang 
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sebelumnya undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai 

tenaga kerja. Salah satu upaya pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap 

hak-hak pekerja/buruh yaitu pengaturan tentang kesejahteraan yang terdapat dalam 

pasal 100 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang 

menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan”.
8
 

Kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Republik Indonesia.Negara 

didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu 

untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata 

dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia”.
9
 

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukan bahwa tujuan 

Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
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keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan 

hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara 

dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

telah memberikan nuansa baru dalam khasanah hukum perburuhan/ketenagakerjaan 

yakni: 

1. Mensejajarkan istilah buruh/pekerja, istilah majikan diganti menjadi 

pengusaha dan pemberi kerja; istilah ini sudah lama diupayakan untuk 

diubah agar lebih sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila. 

2. Menggantikan istilah perjanjian perburuhan (labour 

agreement)/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan istilah Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) yang berupaya diganti dengan alasan bahwa 

perjanjian perburuhan berasal dari negara liberal yang seringkali dalam 

pembuatannya menimbulkan benturan kepentingan antara pihak buruh 

dengan majikan. 

3. Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetaraan antara pekerja 

pria dan wanita, khususnya untuk bekerja pada malam hari. Bagi 

buruh/pekerja wanita berdasarkan undang-undang ini tidak lagi dilarang 

untuk bekerja pada malam hari. Pengusaha diberikan rambu-rambu yang 

harus ditaati mengenai hal ini. 



 
 

9 

4. Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakan batasan minimum 

dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam 

penegakannya. 

5. Mengatur mengenai sanksi administrative mulai dari teguran, peringatan 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan 

persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau 

seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Pada peraturan perundang-

undangan sebelumnya sanksi ini tidak diatur. 

Terwujudnya kesejahteraan pekerja dapat menciptakan struktur ketenagakerjaan 

yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua pekerja untuk 

membangun kehidupan yang layak. 

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pekerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebetuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10

 

Hal ini berarti setiap orang yang melakukan kegiatan untuk memajukan perusahaan 

adalah pekerja. Dan dalam hal ini juga terjadilah hubungan kerja, hubungan kerja 

adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum 
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mengenai suatu pekerjaan.
11

 Maka pekerja ini wajib mendapatkan kesejahteraan dari 

perusahaannya. 

Pada PT. Riau Mas Bersaudara memiliki 60 karyawan yang terdiri dari 20 

karyawan tetap dan 40 karyawan tidak tetap. Berikut karyawan tetap dan karyawan 

tidak tetap pada PT. Riau Mas Bersaudara: 

Tabel 1.1: Nama-Nama Karyawan, Jabatan, Jumlah Tunjangan 

 

No Nama Status Jabatan Gaji Tunjangan 

1.  H. Asmen  T  Direktur Utama       25.404.909    22.847.423  

2. 

 Reuny  T 
 Kepala 

Accounting         7.600.000  

                   

-    

3. 

 Rustam Efendi  T 
 Pengawas 

Lapangan         2.600.000  

                   

-    

4. 

 Maryani  T  Adm         3.554.909  

        

997.423  

5.  Regina Dea 

Agustin  T  Adm         2.704.909  

        

147.423  

6. 

 Riko Afriadi  T  Staff Accounting         3.204.909  

        

647.423  

7. 

 Hendri Wijaya  T 
 Operator 

Timbangan         3.600.000  

                   

-    

8. 

 Arif Badri  T 
 Operator 

Timbangan         2.557.486  

                   

-    

9.  Tugino  T  Kepala Mekanik         4.554.909      1.997.423  
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10. 

 Hartono  T  Direktur Cabang         5.100.000  

                   

-    

11. 

 P. Simbolon   T  Kepala Produksi         3.600.000  

                   

-    

12. 

 Andy Farhan  T 
 Operator 

Timbangan         2.100.000  

                   

-    

13. 

 Dina  Erviani  T  Adm         2.100.000  

                   

-    

14.  Yogi Andi Putra  T  Mekanik         2.100.000  -    

15. 

 Muhammad Sidik  T 
 Operator Well 

Loader         2.100.000  

                   

-    

16. 

 Yudi Mulyandri  T  Quality Control         2.100.000  

                   

-    

17.  Dellia Maida 

Fika  T  Adm         2.600.000  

                   

-    

18. 

 Reni Septriani  T  Adm         2.600.000  

                   

-    

19. 

 Novita Erlinda  T  Adm         2.600.000  

                   

-    

20. 

 Toyib Setiawan  T  Staff Konstruksi         2.600.000  

                   

-    

21. 

 Irawandi  

TT 

 Mekanik         2.600.000  

                   

-    

22. 

 Dedi Suhendra  

TT 

 Mekanik         2.100.000  

                   

-    

23 

 Bersyah Sinaga  

TT 

 Mekanik         2.700.000  

                   

-    
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24. 

 M. Syahril  

TT 

 Mekanik Las         2.200.000  

                   

-    

25.  Bambang 

Suprapto  

TT  Operator 

Excavator         2.704.909  

        

147.423  

26. 

 Idam Sisworo  

TT  Operator 

Excavator         2.557.486  

                   

-    

27. 

 Afrijon  

TT 

 Operator Clusher         2.557.486  

                   

-    

28. 

 Erizal  

TT 

 pembantu          2.904.909  

        

347.423  

29. 

 Tridarmansyah  

TT 

 Operator Clusher         3.104.909  

        

547.423  

30. 

Heriyanto  

TT 

 pembantu          2.557.486  

                   

-    

31. 

 Suherman  

TT 

 pembantu          2.904.909  

        

347.423  

32. 

 Eri Yusman  

TT 

 pembantu          2.000.000  

                   

-    

33 

 Mardianto  

TT 

 pembantu          2.557.486  

                   

-    

34 

 Beni Rahim  

TT 

 pembantu          2.000.000  

                   

-    

35 

 Mukhyar Qolby  

TT 

 Operator loder         2.854.909  

        

297.423  

36 

 Heriadi  

TT 

 pembantu          2.500.000  

                   

-    

37 

 Safrizal  

TT 

 pembantu          2.500.000  

                   

-    
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38 

 Melfis  

TT 

 security         2.500.000  

                   

-    

39 

 Romi Saputra  

TT 

 pembantu          2.000.000  

                   

-    

40 

 Ardiansyah  

TT 

 pembantu          2.000.000  

                   

-    

41 

 Pelmaizul  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

42 

 Depi .S. Pitopang  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

43 

 Jasmali  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

44 

 Zulhelmi  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

45 

 Hengki  Febrian  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

46 

 Gustami  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

47 

 M. Sukron  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

48 

 Elfader Sitompul  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

49 

 Robi Hendrawan  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

50 

 Jarino  

TT 

 Security         2.000.000  

                   

-    

51 

 Nurul Aidi  

TT 

 Helper Labor         2.000.000  

                   

-    
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52 

 Adven Mulyandri  

TT 

 Helper Labor         2.000.000  

                   

-    

53 

 Irwan  

TT  Helper Concrete 

Pump         2.000.000  

                   

-    

54 

 Niko Martin  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

55  Diki Pratama 

Putra  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

56 

 Yogi Rahmad  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

57 

 Defrianto  

TT 

 Driver         2.000.000  

                   

-    

58 

 Nurhaiman  

TT 

 Mekanik         2.557.486  

                   

-    

59 

 Abdi Suwito  

TT 

 Mekanik         2.557.486  

                   

-    

60 Afrianto 

 

TT Kernet Alat Berat 1.500.000 - 

 

Sumber: PT. Riau Mas Bersaudara 

Pada penelitian ini penulis fokus pada karyawan tetap saja, dari 20 orang 

karyawan tetap hanya 5 orang yang mendapatkan tunjangan dari Perusahaan. 

Tunjangan tersebut terdiri dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan 

kecelakaan. Hal ini dapat kita lihat bahwa tidak semua karyawan yang mendapatkan 

jaminan atau tunjangan, ini terdapat perlakuan yang tidak adil dalam memberikan 

jaminan bagi semua karyawannya. 
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Adapun persyaratan dalam mendapatkan Fasilitas Kesejahteraan tersebut 

adalah: 

1. Minimal sudah bekerja selama 2-3 tahun. 

2. Status Perkawinan 

3. Status Karyawan Tetap Perusahaan 

4. Jabatan 

Dari penjelasan bahwa karyawan yang ingin mendapatkan harus sudah menjadi 

karyawan tetap dan minimal bekerja salama 2-3 tahun serta sesuai dengan jabatannya 

di perusahaan. Jadi yang mendapatkan Fasilitas Kesejahteraan sesuai keputusan dari 

sebuah perusahaan khususnya perusahaan PT. Riau Mas Bersaudara.  

Berdasarkan penjelasan dari data di atas bahwa dapat di nilai PT. Riau Mas 

masih kurang dalam memperhatikan jaminan keselamatan bagi karyawannya. Padahal 

banyak kemungkinan pada waktu dalam bekerja, seperti kecelakaan dalam kerja, 

sakit, ataupun ada suatu hal yang lebih fatal seperti cacat seumur hidup. Hal inilah 

yang harus di perhatikan oleh perusahaan, karena karyawan sudah memberikan 

haknya perusahaan, dan perusahaan harus memberikan hakkepada karyawan. 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja perusahaan harus melakukan 

beberapa hal: 

1. Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi; 

2. Harus mengusahakan setiap pekerja mampu bekerja secara produktif dengan 

syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup 

dan keluarganya; 
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3. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu 

secara fisik dan mentalnya. 

Selain menerima gaji seorang pekerja biasanya mendapatkan fasilitas-fasilitas 

dan tunjangan lain, ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan 

perusahaan kepada pekerja. Macam bentuknya beragam sesuai dengan kebiasaan dan 

kemampuan perusahaan. 

Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesejahteraan terhadap setiap 

pekerjanya tanpa membeda-bedakan satu samalainnya. Namun pada kenyataan yang 

terjadi pada PT. Riau Mas Bersaudara sungguh tidak mencerminkan yang diharuskan 

dalam undang-undang. Perusahaan ini telah memberikan fasilitas kesejahteraan 

kepada pekerjanya, namun yang menjadi masalah adalah tidak semua pekerja yang 

mendapatkan fasilitas kesejahteraan. Seperti yang telah penulis telusuri lebih dalam, 

penulis belum dapat mencari kejelasan seperti apakah kriteria pekerja yang 

mendapatkan fasilitas kesejahteraan dari perusahaan, karna ada sebagian pekerja tetap 

juga tidak mendapatkan fasilitas kesejahteraan tersebut dan sebagian dari pekerja 

tidak tetap pun telah mendapatkan fasilitas kesejahteraan. Maka penulis mendapatkan 

suatu fakta hukum adanya diskriminasi terhadap pekerja di perusahaan ini. 

Salah satu bentuk fasilitas kesejahteraan perkerja adalah jaminan sosial tenaga 

kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi 

tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam 

melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun 
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meninggal dunia. Dengan demikian diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan 

terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat. 

Selain jaminan sosial tenaga kerja sebagai salah satu bentuk fasilitas 

kesejahteraan, ada juga ketersediaan fasilitas rumah tempat tinggal, kesejahteraan di 

didang perencanaan jenjang karir, dan perencanaan hari tua. 

Dewasa ini peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin 

meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan 

usaha yang dapat mengakibatkan tingginya resiko yang dapat mengancam 

keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya 

peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja 

sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin 

dan produktivitas tenaga kerja.
12

 

Dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan sudah dijelaskan bahwa Perusahaan wajib memberikan fasilitas 

kesejahteraan kepada para pekerjanya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai pelaksanaan kesejahteraan di perusahaan swasta yaitu di PT 

yang berkedudukan di Desa Rimbo Panjang. Dalam penulisan penelitian hukum ini 

penulis mengambil judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM 

PEMBERIAN FASILITAS KESEJAHTERAAN TERHADAP SETIAP 

                                                           
12

Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, 

h.168 
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PEKERJA DI PT. RIAU MAS BERSAUDARA (RMB)MENURUT PASAL 100 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN”. 

B. BATASAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka memperoleh 

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya 

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi 

batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami sehingga sesuai 

dengan maksud dan tujuan mengenaiPemberian Fasilitas Kesejahteraan Terhadap 

Setiap Pekerja di PT. Riau Mas Bersaudara (RMB) menurut pasal 100 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dalam suatu penelitian untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji 

diperlukan rumusan masalah. Sebab dengan adanya rumusan masalah akan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang 

ditetapkan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan dalam pemberian fasilitas 

kesejahteraan terhadap setiap pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 

2. Apakah yang menjadi hambatan perusahaan dalam pemberian fasilitas 

kesejahteraan terhadap setiap pekerja? 
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D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam pemberian fasilitas 

kesejahteraan terhadap setiap pekerja pada PT. Riau Mas Bersaudara (RMB) 

menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada PT. RMB dalam pemberian 

fasilitas kesejahteraan terhadap setiap pekerja dan bagaimana cara 

mengatasinya. 

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan 

akademis lainnya yang akan melaksanakan peneltian terhadap permasalahan 

atau ruang lingkup yang sama. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memberikan fasilitas 

kesejahteraan terhadap setiap pekerjanya. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 

Program Strata Satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala permasalah.
13

 Menurut DR. Hajar M penelitian ialah 

suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut cara-cara ilmiah yang sistematik 

untuk menemukan informasi ilmiah, dan atau teknologi yang baru, mambuktikan 

kebenaran atau kekeliruan hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan proses 

gejala alam, maupun sosial.
14

 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana 

penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan 

gambaran tentang suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai 

tanggung jawab perusahaan dalam memberikan fasiitas kesejahteraan 

terhadap pekerja ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi diadakan penelian ini adalah pada PT. Riau Mas Bersaudara yang 

berkedudukan di jalan raya Pekanbaru-Bangkinang km 25 desa Rimbo 

Panjang. 

                                                           
13

 Joko Subagyo,Metode Penelitian dalam Teori dan Prakek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006),cet.ke-5,h. 2 

 
14

 Hajar M, Diktat Metode Penelitian Hukum, h. 1 
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga bentuk gejala 

atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
15

 Penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah Pimpinan PT. Riau Mas Bersaudara dan para 

pekerja pada PT. Riau Mas Bersaudara. Pimpinan perusahaan yang terdiri 

dari 1 orang dan  pekerja tetap sebanyak 20 orang. Karena populasi yang 

tidak terlalu banyak maka penulis menetapkan metode pengambilan sampel 

dengan metode totalsampling yaitu dengan cara menetapkan semua populasi 

pekerja menjadi sampel.  

Tabel 1.2: Populasi dan Sampel Penelitian 

No  Responden Populasi Sampel Persentase 

1 

2 

3 

Direktur Utama PT. RMB 

Pekerja PT. RMB 

Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan 

1 

20 

1 

1 

20 

1 

100% 

100% 

100% 

 Jumlah 22 22  

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari 

responden di lapangan dengan menggunakan angket dan wawancara. Data ini 

                                                           
15

 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004, h. 95 
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digunakan untuk melihat bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam 

pemberian fasilitas kesejahteraan terhadap setiap pekerja yang ditinjau dari 

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

penulis untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini adalah data yang 

penulis peroleh dari PT. Riau Mas Bersaudara dan literature-literatur yang 

berhubungan dengan pembahasan yang diteliti yaitu beberapa buku ilmiah yang 

mendukung penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian 

bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan fasilitas 

kesejahteraan terhadap setiap pekerja yang ditinjau dari undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

b. Angket 

Angket adalah pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan, 

baik pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup kepada responden. Isi 

pertanyaan tersebut harus disesuaikan dengan masalah penelitian. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data atau keterangan dengan cara 

interview secara langsung dengan responden dan pimpinan perusahaan di 
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lapangan yang berkaitan dengan permasalah penelitian. Hasil wawancara 

ini digunakan penulis sebagai data primer dalam penelitian ini. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan studi penelaahan. Penelaahan ini dilakukan penulis dengan 

mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam pemberian fasilitas 

kesejahteraan kepada setiap pekerja. 

6. Analisa Data 

Data yang telah terkumpul semua baik data primer atau data sekunder, 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan masalah utama yang 

diteliti. Setelah ditetapkan data yang diperlukan, maka penulis melakukan 

analisa secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan 

untuk menjawab masalah berdasarkan teori yang ada dan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab mengenai uraian 

sistematika pokok-pokok pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian, struktur perusahaan 

serta bidang usaha yang dijalani oleh perusahaan. 

BAB III TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori hukum perusahaan 

dalam memberikan fasilitas kesejahteraan kepada setiap pekerjanya. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang ada 

dalam rumusan masalah yaitu tanggung jawab perusahaan dalam 

pemberian fasilitas kesejahteraan terhadap setiap pekerja dan yang 

menjadi hambatan perusahaan dalam pemberian fasilitas 

kesejahteraan terhadap setiap pekerja. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


