
BABI 

PENDAHULUAN 

Berbicara tentang ketenagakerjaan, maka permasatahannya akan 

dapat dilinjau dari berbagai faktor dan makna Karena kenyataan telah 

mernbuktikan bahwa faktor ke tenagakerJaan sebagai sumber daya rnanusia, 

d1 masa pernbangunan Nasional sekarang merupakan faktor yang terarnat 

penhng bagi terselenggaranya Pernbangunan Nasional d1 Negara kita 

Hepublik Indonesia 

Memperhat1kan kond1si yang dernikian, kiranya perlu adanya suatu 

perangkat bagi sarans pertindungan dan kepas\lan hukum bag1 tenaga kerja 

kita.baik bagi rnereka yang akan atau sedang mencan pekerjaan atau yang 

sedang rnetaksanakan hubungan kel')a maupun setelah berakhimya 

l111hungan kerja Salah satu bentuk pertindungan dan kepashan hukum 

IHrulama bag1 tenaga keria tersebut adalah rnelalui pelaksanaan dan 

penerapan perjanjian kerja. 

Pada rnulanya perjanjian kerja diatur pada buku Ill T1tel 7a Kitab 

Undang - Undang Hukum Perdata, yang diatur metalui Pasal 1601 sarnpai 

dengan Pasal 1603 Akan tetap1 karena KUH Perdala 1tu sendiri telah mulai 

bertaku seiak satu abad yang lalu dan d1buat bukan oleh bangsa Indonesia, 
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tentu saja telah hdak sesua1 lagi dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa 

Indonesia. 

Untuk itulah pemerintah melakukan campur tangan dengan membuat 

Um.lang - undang tentang hubungan buruh dan majikan/pengusaha Maka 

tanggal 25 Maret 2003 d1 sahkanlah Undang - undang no 13 th 2003 tentang 

kelenagakerjaan 

D1dalam Undang - undang No.13 tahun 2003, perianjian kerja dimuat 

pada pasal 57 sampai dengan pasal 63. Sedangkan perlindungan terhadap 

pekerja/buruh perempuan diatur dalam pasal 76, 80, 81 Undang - undang 

No.13 tahun 2003 

Didalam perjanjian kerja d1lakukan segala hak dan kewaj1ban secara 

t1mbal balik antara pengusaha dengan pekerja. Dengan dem1kian kedua 

belah p1hak dalam melaksanakan hubungan kel]a telah tenkat pada apa yang 

mereka sepakat1 dalam per1anj1an keqa maupun peraturan perundang -

u11dangan yang berlaku 

Upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan den kepastian akan 

hak dan kewajiban dari mas1ng mas1ng pihak Hubungan kerja sebagai 

realisasi dan perjanjian kel')a, hendaknya menuniukkan kedudukan masing -

masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak - hak dan 

kewa1iban - kewajiban pengusaha terhadap pekel')a secara !lmbal ballk. 

? 

-- · ' -·-- _,... ,..... ·- ·----

UNIVERSITAS MEDAN AREA




