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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka untuk menjalankan sebuah bisnis, maka keberadaan 

tenaga kerja atau buruh sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja 

atau buruh memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan 

bisnis sebuah usaha. Tanpa adanya tenaga kerja atau buruh, maka sebesar 

apapun modal usaha yang dimikili tidak akan dapat menggerakkan roda bisnis 

sebuah perusahaan. 

Tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada pabrik atau suatu 

perusahaan untuk mendapatkan hasil pendapatan berupa gaji atau upah dari 

hasil produktivitas yang dilakukannya.  Jika dilihat dari segi ekonomi, tenaga 

kerja  adalah sebagian dari penduduk yang berfungsi ikut serta dalam proses 

produksi dan menghasilkan barang dan jasa 
1
. 

Mengingat begitu pentingnya keberadaan tenaga kerja dalam 

menjalankan sebuah bisnis, maka diperlukan usaha-usaha untuk membina, 

mengarahkan serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh 

agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi para tenaga kerja atau buruh. 

Sehingga tenaga kerja atau buruh merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 

Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja telah diatur dalam 

undang-undang. Tujuan diberlakukannya undang-undang ketenagakerjaan ini 

dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. 
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Selain itu para tenaga kerja juga mendapatkan kesempatan untuk 

melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya agar dapat 

mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada gilirannya dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya dan kualitas hidup keluarganya. 

Untuk mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh, 

memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, 

terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan permasalahan 

ketenagakerjaan di Negara kita sangatlah kompleks. Permasalahan tersebut 

bisa muncul dari dalam perusahaan atau bahkan bisa muncul dari tenaga kerja 

atau buruh itu sendiri.  

Beberapa akibat yang akan terjadi terkait dengan perlindungan 

ketenagakerjaan juga beragam. Salah satu kemungkinan terburuknya adalah 

menyebabkan terjadinya penurunan kinerja atau produktivitas kerja tenaga 

kerja atau buruh. Hal ini bisa saja terjadi karena tenaga kerja atau buruh 

merasa tidak diperlakukan secara manusiawi oleh pihak perusahaan. Jika hal 

ini terjadi, maka dampak lain yang akan timbul adalah kerugian secara materil 

yang akan dialami oleh perusahaan, karena dampak dari penurunan kinerja 

atau produktivitas kerja tersebut akan sangat berdampak terhadap out put yang 

dihasilkan oleh tenaga kerja atau buruh. 

Mengingat begitu besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari 

perlindungan tenaga kerja atau buruh, maka pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Adapun landasan, asas dan tujuan dari dikeluarkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
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Ketenagakerjaan adalah Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan 

diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional 

lintas sektoral pusat dan daerah. 
2
 

Selanjutnya dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pembangunan 

ketenagakerjaan bertujuan : 

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi. 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 4 di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa salah satu tujuan dari diberlakukannya perlindungan 

hukum terhadap tenaga kerja atau buruh adalah untuk mewujudkan dan 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.  

Kesejahteraan adalah suatu kondisi aman sentosa dan makmur 

terhindar dari berbagai ancaman dan kesulitan yang dirasakan seseorang yang 

telah melakukan suatu pekerjaan di suatu tempat atau perusahaan. Usaha-

usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau pegawai merupakan suatu 
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usaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan atau pegawai adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemberian gaji atau upah yang adil 

2. Asuransi 

3. Melalui promosi atau kenaikan jenjang 

4. Pemberian Fasilitas 

5. Kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik 

6. Memberikan penghargaan untuk mendorong kinerja 

Selain bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja 

dan keluarganya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan juga mengatur beberapa hal lainnya seperti yang 

tertuang dalam bab III tentang kesempatan dan perlakuan yang sama. Di 

dalam  Pasal 5 dijelaskan bahwa: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan 

yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Begitu juga 

dijelaskan dalam  Pasal 6 bahwa: Setiap pekerja / buruh berhak memperoleh 

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemerintah telah mengatur bahwa setiap pekerja atau buruh memperoleh 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan 

memperoleh perlakukan yang sama tanpa adanya tindakan diskriminasi dari 

pengusaha. Hal ini menujukkan bahwa baik itu perusahaan maupun pengusaha 

harus dilarang untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap tenaga kerja 

atau buruh dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah pemberian jaminan 

perlindungan hukum bagi tenaga kerja atau para buruh. 
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Selanjutnya  di dalam Pasal 35 juga dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri 

tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga 

kerja. 

2. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan 

tenaga kerja 

3. Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  dalam 

mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang 

mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun 

fisik tenaga kerja. 

Selanjutnya untuk mengikat hubungan kerja antara pengusaha dengan 

tenaga kerja atau buruh, maka di dalam Pasal 50 tentang Hubungan Kerja 

dijelaskan bahwa:  Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja 

antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sedangkan di dalam Pasal 51 juga 

dijelaskan bahwa: 

1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Kemudian di dalam Pasal 52 juga dijelaskan bahwa : 

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
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c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat 

dibatalkan. 

3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi 

hukum. 

Pasal di atas memberikan penjelasan bahwa perjanjian kerja antara 

tenaga kerja dengan pengusaha harus dilakukan secara tertulis dan jika 

perjanjian dibuat secara bertentangan, maka perjanjian kerja dianggap batal 

secara hukum.  Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari 

pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan jaminan 

kepada tenaga kerja terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan 

perlindungan tenaga kerja termasuk di dalamnya adalah proses perjanjian 

kerja, penempatan kerja, jaminan keselamatan kerja dan jaminan 

kesejahteraan kerja telah diatur oleh Undang-Undang.  

Dengan demikian mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih 

tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk 

maupun jenis kecelakaannya serta penyakit yang dapat ditimbulkan dari 

kondisi kerja. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang 

dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-
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pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi 

UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketentuan tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86: 

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan 

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

nilai agama 

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 
 

Salah satu peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang 

lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, 

permukaan air, didalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah 

kekuasaan hukum Republik Indonesia. 

Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 8 

tentang jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(1) meliputi : 

1. Biaya pengangkutan  

2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan 
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3. Biaya rehabilitasi 

4. Santunan berupa uang yang meliputi :  

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja 

b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya 

c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental 

d. Santunan kematian
3
 

Selain itu hak-hak seorang buruh sebagai konsekuensi (akibat) adanya 

perjanjian atau hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha, diatur dalam 

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya 

adalah: 

1. Hak atas upah layak (Manusiawi) 

2. Hak atas jaminan sosial 

3. Hak atas tunjangan 

4. Hak waktu istirahat dan cuti 

5. Hak untuk menikmati hari libur dan uang lembur 

6. Hak untuk berserikat 

7. Hak-hak reproduksi 

8. Hak untuk melaksanakan ibadah 

9. Hak atas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

10. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama 

11. Hak atas pesangon bila di PHK. 

                                                             
3
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Selain diatur dalam Undang-Undang, Perlindungan kerja terhadap 

tenaga kerja/buruh merupakan sesuatu yang mutlak dalam pemborongan 

pekerjaan, hal ini sesuai dengan KEPMENAKERTRANS No. KEP-

101/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa 

Pekerja/buruh. Setiap pekerjaan yang diperoleh perusahaan dari perusahaan 

lainnya, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian tertulis yang 

memuat sekurang-kurangnya : 

1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan 

penyedia jasa; 

2. Pengesahan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud 

huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia 

jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa, 

sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh sebelumnya, untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus 

menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam terjadi penggantian 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
4
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya Undang-Undang telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan 

dengan masalah ketenagakerjaan secara menyeluruh dan aturan tersebut tidak 

hanya berlaku untuk tenaga kerja yang bekerja di pabrik atau diperusahaan 

saja akan tetapi berlaku menyeluruh disemua lokasi temasuk tenaga kerja yang 
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bekerja di Bandara, di Terminal maupun di Pelabuhan-pelabuhan yang ada di 

Indonesia dan salah satunya di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru. 

Pelabunan Sungai Duku adalah pelabuhan pemberangkatan yang 

terletak di jantung Kota Pekanbaru, ibu Kota Provinsi Riau. Pelabuhan ini 

merupakan pelabuhan pemberangkatan domestik dan internasional yang 

dikelolah secara langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru. Sebagai sarana transportasi, 

pelabuhan tentu ikut terlibat di dalam rantai perniagaan. Sehingga secara tidak 

langsung keberadaan pelabuhan penting juga bagi roda perekonomian pada 

wilayah-wilayah di sekitarnya. 

Terminal Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru adalah prasarana 

transportasi untuk keperluan singgah, menurunkan penumpang dan atau 

barang dari kapal (jenis speedboat) atau sebaliknya dan mengatur kedatangan 

dan pemberangkatan penumpang pada jalur lalu lintas Sungai Siak di daerah 

Pekanbaru.  Dari segi arsitektural, terminal ini bukan hanya sebagai tempat 

transisi, melainkan juga berfungsi sebagai landmark atau pintu gerbang Kota 

Pekanbaru.  Pemberangkatan domestik adalah dengan tujuan Kabupaten 

Bengkalis, Kota Selat Panjang, Kabupaten Siak dan sekitarnya. Untuk 

internasional, pelabuhan penumpang ini juga melayani pelayaran internasional 

seperti ke Melaka, Malaysia.   

Pelabuhan ini memiliki areal parkir yang memadai. Setiap 

harinya pelabuhan ini melayani kapal-kapal yang berangkat dan berlabuh di 

Kota Pekanbaru. Kapal-kapal yang datang ke pelabuhan ini berasal dari dalam 

dan luar negeri.  Untuk dalam negeri, kapal-kapal tersebut datang dari Batam, 
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Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun dan lain-lain, sedangkan untuk 

membantu memperlancar kegiatan bongkar muat barang penumpang, maka 

pihak pelabuhan bekerja sama dengan pihak SPSI atau yang lebih dikenal 

dengan nama Porter. 

Berdasarkan hasil pra survey dan wawancara yang penulis lakukan 

kepada para buruh angkut di Pelabuhan diketahui beberapa beberapa 

permasalahan yang terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan, adapun 

beberapa permasalahan tersebut adalah: 

1. Tenaga kerja atau buruh tidak mengetahui  secara pasti mengenai proses 

kontrak kerja yang mereka jalankan. Hal ini didasarkan pada hasil 

wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tenaga kerja atau 

buruh yang menjelaskan bahwa selama ini pengurusan administrasi  

pemasukan tenaga kerja dilakukan oleh pihak SPSI, sehingga tenaga kerja 

atau buruh  cukup masuk kerja saja. Akibatnya tenaga kerja atau buruh 

tidak mengetahui segala aturan yang berkaitan dengan masalah kontrak 

kerja tenaga kerja atau buruh. Tenaga kerja atau buruh yang bekerja di 

pelabuhan Sungai Duku hanya berpikir bagaimana caranya dapat kerjaan 

karena sulitnya mendapatkan kerjaan, sehingga sebagian besar  tenaga 

kerja atau buruh yang bekerja di pelabuhan Sungai Duku hanya berpikir 

bagaimana caranya mendapatkan kerjaan dan tidak terlalu memperhatikan 

masalah kontrak kerja.  

2. Jaminan Keselamatan kerja terhadap tenaga kerja atau buruh  yang bekerja 

di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru juga tidak jelas. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tenaga kerja 



12 
 

atau buruh yang menjelaskan bahwa sejauh ini  para porter tidak 

mengetahui jenis jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan 

oleh pihak Pengelolah Sungai Duku Pekanbaru kepada seluruh porter yang 

bekerja di  Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru. Seperti kasus yang terjadi 

pada bulan Januari 2016 yang lalu dimana ada salah satu tenaga kerja atau 

buruh yang bernama SUHENDRA yang mengalami kecelakaan kerja pada 

waktu melakukan operasi bongkar muat barang penumpang, kecelakaan 

terjadi karena banyaknya beban angkutan yang diangkat oleh buruh 

sehingga menyebabkan buruh terjatuh dari  jembatan pelabuhan ke sungai 

sehingga menyebabkan buruh  mengalami luka memar dan harus di rawat 

ke klinik, namun buruh  hanya mendapatkan perawatan ringan saja dari 

klinik. 

3. Permasalahan lain juga terjadi akibat tidak adanya kejelasan mengenai hal-

hal pembagian kerja berupa buruh yang memuat barang bawaan 

penumpang dengan buruh yang membongar barang bawaan penumpang 

pada saat kapal bersandar. Sehingga rasa tanggung jawab buruh masih 

kurang dalam bekerja. Akibatnya aksi bongkar muat barang muatan 

penumpang terkesan menjadi lambat. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk 

proposal dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

BURUH DI PELABUHAN SUNGAI DUKU BERDASARKAN 

UNDANG–UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN”. 
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B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar skripsi ini mengarah pada pokok 

pembahasan dan tidak menyimpang dari judul serta tujuan penelitian maka 

penulis membatasi permasalahan pada sejauh mana perlindungan hukum 

terhadap buruh di Pelabuhan Sungai Duku berdasarkan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh di Pelabuhan 

Sungai Duku berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap buruh di Pelabuhan Sungai Duku berdasarkan Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan? 

 

D. Tujuan Penelitian dan  Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh di 

Pelabuhan Sungai Duku berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang  Ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap buruh di Pelabuhan Sungai Duku 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang  

Ketenagakerjaan. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan.  

2. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan atau tulisan ilmiah yang telah 

ada mengenai peran penting  perlindungan hukum terhadap buruh 

berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut dalam bidang yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum sosiologis, 

dimana penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data 

yang dijadikan bahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Data tersebut  

diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang ada kaitannya 

dalam penelitian yaitu Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru.  

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah termasuk 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau 

penjelasan secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap buruh di 

Pelabuhan Sungai Duku berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang  Ketenagakerjaan.  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru 

yang beralamat di Jl. Tanjung Datuk, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima 

Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, Pos 28155. Adapun alasan pemilihan lokasi 

ini dikarenakan selain  terjangkau oleh peneliti dan diduga ada 

permasalahan yang berkaitan dengan hukum bisnis yang terjadi di 

pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru terutama yang berkaitan dengan 

masalah perlindungan hukum terhadap buruh. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 

buruh di Pelabuhan Sungai Duku berdasarkan Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. 

4. Populasi dan Sample 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri 

yang sama, sedangkan sample adalah bagian atau sebagian dari populasi
5
. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala UPT Pelabuhan Sungai 

Duku, 1 Kepala SPSI dan para buruh yang berjumlah sebanyak 25 

orang,sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah buruh pelabuhan 

Sungai Duku Pekanbaru yang berjumlah 27 orang. Metode pengambilan 

sample dengan cara total sampling yaitu menetapkan sample berdasarkan 

jumlah populasi yang ada. 

                                                             
5
Sugiono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2011),  hal. 118-119.  
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Sesuai dengan metode tersebut, maka populasi dan sample dalam 

membahas skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Perhitungan Populasi dan Sampel 

No Nama Populasi Sample Persentase 

1 Ka UPT Pelabuhan 1 1 100 % 

2 Ka SPSI 1 1 100 % 

3 Buruh  25 25 100 % 

Jumlah 27 27 100 % 

           Sumber : Pelabuhan Sungai Duku Pekanbar 

5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Data primer  adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang  

yang  melakukan penelitian  atau yang bersangkutan yang  

memerlukannya. Dalam hal ini data primernya adalah data yang 

diperoleh langsung dari tanggapan responden tentang perlindungan 

hukum terhadap buruh di Pelabuhan Sungai Duku berdasarkan No 13 

Tahun 2003 Tentang  Undang-Undang Ketenagakerjaan.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku literatur, koran, 

majalah dan jurnal serta arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang 

akan dibahas.
6
 

                                                             
6
Amiruddin, SH, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta ; PT. Raja 

GrafindoPersada), hal. 21. 
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6. Metode  Pengumpulan data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Yang dimaksud dengan observasi adalah pengumpulan data 

dengan  melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. 

b. Wawancara  

Yang dimaksud dengan wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui  tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Adapun 

wawancara yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berhubungan 

langsung dengan perlindungan hukum terhadap buruh di Pelabuhan 

Sungai Duku berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

c. Angket 

Yang dimaksud dengan angket adalah mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternative 

untuk setiap pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden yang 

menjadi objek penelitian.
7
 

                                                             
7
 Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

hal. 17. 
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d. Studi pustaka 

Studi pustaka digunakan penelilti untuk membandingkan 

dengan teori-teori yang telah lebih dulu muncul dari pada penelitian ini 

yang akan digunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini. 

7. Teknik Analisa Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang ada 

adalah dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh 

dijabarkan dalam uraian yang tersusun secara sistematika, lalu dianalisis 

secara kuantitatif untuk mencapai kejelasan permasalahan.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini, maka penulis 

menggunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab : 

BAB I       PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Pelabuhan 

Sungai Duku Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi dan 

uraian tugas. 

BAB III   TINJAUAN UMUM  

Bab ini menguraikan tentang teori – teori sebagai dasar hukum 

yang melandasi pembahasan masalah, yaitu : Pengertian 

perlindungan hukum, pengertian serta hak dan kewajiban buruh 
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sebagai tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang  Ketenagakerjaan, konsep mengenai kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang kesehatan 

dan Keselamatan Kerja. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap buruh di Pelabuhan Sungai Duku, 

serta apa sajakah kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap buruh di Pelabuhan Sungai Duku 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang  

Ketenagakerjaan. 

BAB V     PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran yang pada 

hakikatnya merupakan endapan sari dari seluruh uraian pada 

bagian-bagian sebelumnya 


