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ABSTRAK 
 

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN 
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) 

(Analisis Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn)  

OLEH: 
JULIUS SITANGGANG 

NPM: 13 840 0044 
 
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga 

terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan 
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang 
kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan 
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan 
kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga 
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum 
terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan, dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi 
pemutusan hubungan kerja sepihak pada Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang 
dibahas. Adapun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan 
Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan 
kelapangan dalam hal ini penulis langsung studi Pengadilan Hubungan Industrial 
pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu 
Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn untuk dianalisis. Perlindungan Hukum terhadap 
Pekerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan yaitu berupa perlindungan ekonomis yaitu perlindungan 
tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja 
tersebut tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan Sosial yaitu 
perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan 
berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Perlindungan Teknis yaitu 
perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja Proses 
penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut Perselisihan 
hubungan Industrial Pada Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn Roni Humisar 
Marpaung sebagai penggugat dan PT. Royal Brewhouse sebagai Tergugat, 
penyelesaian hubungan industrial dilakukan melakukan Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dikarenakan upaya penyelesaian 
Bipartit dan Tripartit serta mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja yang diupayakan 
pihak penggugat tidak memberikan jalan damai antara penggugat dan tergugat, 
dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dan pemberian upah yang 
melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku. 

 
 
Kata kunci : Perjanjian Kerja,  Pemutusan Hubungan Kerja dan PKWTT 
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ABSTRACT 
JURIDICAL REVIEW OF SETTLEMENT OF UNDER TIMELY TIME 

AGREEMENT (PKWTT) 

(Analysis of Decision No. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn) 

BY: 
JULIUS SITANGGANG 

NPM: 13 840 0044 
 

Employment development should be arranged in such a way as to fulfill 
fundamental rights and protections for workers and workers and at the same time 
to create conditions conducive to the development of the business world. 
Employment development has many dimensions and interconnections. The linkage 
is not only with the interests of the labor force during, before and after 
employment but also in relation to the interests of employers, government, and 
society.The formulation of the problem in this study is how the legal protection of 
workers is not certain time in review of the Law no. 13 of 2003 on employment, 
and how the settlement process in case of unilateral termination of employment in 
Decision No. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn. The purpose of this study is to find out the 
answers to the issues discussed. Anywhere Type of Research is a normative 
juridical that is the type of research conducted by studying existing norms or 
legislation related to the issues discussed and with Field Research Methods (Field 
Research) is by doing spaciousness in this case the author direct study of the 
Court of Relations Industrial in Medan District Court by taking the related 
decision that is Decision No. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn for analysis. Legal 
Protection of Uncertain Time Workers under Law no. 13 of 2003 concerning 
manpower in the form of economic protection is the protection of labor in the 
form of sufficient income, including if the workforce is not able to work out of the 
will. Social Protection is the protection of labor in the form of occupational health 
insurance, freedom of association and protection to organize. Technical 
Protection ie labor protection in the form of security and work safety Settlement 
process Termination of Employment (PHK) or commonly called Industrial 
Relations Disputes In Decision No. 13/2006. 41 / G / 2014 / PHI.Mdn Roni 
Humisar Marpaung as plaintiff and PT. Royal Brewhouse as Defendant, 
industrial relations settlement was carried out in the Industrial Relations Court at 
the Medan District Court, due to the efforts of Bipartite and Tripartite settlement 
and mediation through the Manpower Office pursued by the plaintiff did not 
provide a pledge of peace between the plaintiff and the defendant, due to 
unilateral termination of employment and the provision of wages in violation of 
applicable legislation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai jumlah penduduk yang juga 

sangat besar. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia/tenaga 

kerja yang sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar untuk melakukan 

pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya manusia/tenaga kerja yang ada harus juga 

diimbangi dengan banyaknya lapangan usaha atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga 

kerja lebih banyak dari lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan 

berdampak buruk dan memberatkan bagi perekonomian negara.  

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan 
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.Sesuai dengan 
peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk 
meningkatkan kualitas dan peran sertanya dalam penbangunan serta peningkatan 
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.1 

 
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Suratin berpendapat “Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-

hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.2 

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan 

diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

                                                         
1 Lalu Husni, 2000. Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia.Raja Grafindo Persada. Jakarta.  hlm. 

21 
2Suratin, 2004.Tanya Jawab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Yrama Widya. Bandung. hlm. 5 
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berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana 

dituangkan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, 

serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar 

diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan diatas 

merupakan tonggak utama dalam menegakan demokrasi ditempat kerja. 

Dalam hubungan antara buruh dan majikan, secara yuridis buruh adalah bebas karena 

prinsip Negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak, maupun diperhamba. Semua bentuk 

dan jenis perbudakan, peruluruan dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu 

tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan 

kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun 

memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan banyaknya jumlah 

tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-

hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat 

yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia 

usaha.Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 

keterkaitan.Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan 

sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan 

masyarakat.3 Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara 

lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya 

saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan 

tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. 

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia 

merdeka.Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan 

                                                         
3Lalu Husni,Op Cit. hlm. 34 
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bagi rakyatnya secara adil.Salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu 

adalah hukum.Melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang 

perorang atau antara orang dengan badan hukum.Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan 

ada penzaliman dari yang lebih kuat kepada yang lemah, sehingga tercipta keadilan dan 

ketentraman di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam kegiatan produksi faktor tenaga kerja (karyawan) mempunyai pengaruh besar, 

karena tenaga kerjalah yang melaksanakan proses produksi tersebut. Karyawan pada 

hakekatnya merupakan salah satu unsur yang menjadi sumber daya dalam 

perusahaan.Sumber daya manusia inilah yang menjalankan kegiatan sehari-hari.Karyawan 

merupakan living organism artinya manusia merupakan suatu oganisme hidup terbentuknya 

pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan bahkan secara memungkinkan berfungsinya 

suatu organisasi atau perusahaan dan menjadi unsur penting dalam manajemen.4Agar pekerja 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka di dalam perusahaan diciptakan sistem 

manajemen yang dikenal dengan manajemen kepegawaian.5 

Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan kehidupan 

organisasi atau perusahaan. Loyalitas dan semangat kerja dapat dilihat dari mereka merasa 

senang dengan pekerjaannya. Mereka akan memberikan lebih banyak perhatian, imajinasi 

dan keterampilan dalam pekerjaannya. Dengan demikian diperlukan suatu motivator bagi 

karyawan yaitu berupa pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan tersebut maka karyawan akan bersedia bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Mereka akan lebih memusatkan perhatiannya terhadap tugas dan tanggung jawabnya, 

sehingga hasil pekerjaan yang dicapai dapat meningkat. Untuk itulah dibutuhkan suatu 

                                                         
4 Ahmad, Tohardi,2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Mandar Maju, 

Bandung. hlm. 31 
5Ibid hlm. 33 
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dorongan bagi karyawan di dalam menyelenggarakan kegiatan di suatu perusahaan.Dorongan 

itulah yang disebut motivasi.6 

Setiap perusahaan berupaya untuk mendapatkan karyawan yang terlibat dalam 
kegiatan organisasi/perusahaan dapat memberikan prestasi kerja.Dalam bentuk 
produktivitas kerja setinggi mungkin untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya.Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas diantaranya 
semangat kerja dan disiplin kerja, tingkat pendidikan, ketrampilan, gizi dan kesehatan, 
sikap dan etika, motivasi, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, kesempatan kerja dan 
kesempatan berprestasi.7 

 
Untuk mencapai produktivitas yang tinggi pimpinan perusahaan harus memperhatikan 

semangat kerja dan disiplin kerja.Semangat kerja merupakan sikap mental yang mampu 

memberikan dorongan bagi seseorang untuk dapat bekerja lebih giat, cepat, dan baik. 

Semangat kerja karyawan yang tinggi akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja dan 

efektivitas kerja. Hilangnya disiplin akanberpengaruh terhadap efisiensi kerja dan efektivitas 

tugas pekerjaan. Dengan adanya kedisiplinan diharapkan pekerjaan akan dilakukan seefektif 

mungkin. Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang telah 

ditetapkan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah peraturan yang mengatur 

hubungan seseorang di dunia kerja. Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang 

bekerja pada orang lain ataupun bekerja pada perusahaan. Oleh sebab itu hubungan kerja 

antara seorang pekerja dengan majikannya atau antara pekerja dengan badan usaha perlu 

diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang bisa merugikan 

salah satu pihak.8 

Pada dasarnya terbentuknya hubungan industrial tidak dapat terlepas dari keberadaan 

pekerja, pengusaha, peran pemerintah sebagai regulator, serta pelaku dalam menerbitkan 

berbagai kebijakan untuk memberikan rasa nyaman, tata-tertib  selain sebagai institusi yang 

                                                         
6Ibid hlm. 36 
7 Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua, penerbit: 

Mandar Maju Bandung. hlm. 18 
8 Siswanto, Sastrohadiwiryo, 2002, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, cetakan pertama, Penerbit: 

Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 28 
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melakukan pengawasan maupun penegakan hukum. Terbangunnya hubungan Industrial 

dalam ikatan perjanjian kerja antara pengusaha  dengan pekerja. 

 Dalam ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan hubungan antara pihak pekerja/buruh 

dengan pengusaha serta peraturan-peraturan yang mengatur hubungan tersebut, ketika pihak 

pekerja/buruh melakukan sebuah perjanjian dengan pihak pengusaha maka dimulailah sebuah 

hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang. 

Bidang ketenagakerjaan diantaranya mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi 

kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja memberikan perintah pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh pekerja, dan pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadappekerjaan 

yang telah dilakukannya. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan yang dirumuskan 
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu pembangunan 
ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang 
sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.9 

 
Dengan menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena perusahaan tidak 

harus memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang banyak.Sebagaimana diketahui 

apabila perusahaan memiliki pekerja yang banyak, maka perusahaan harus memberikan 

berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja, seperti tunjangan pemeliharaan 

kesehatan, tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan kerja dan 

sebagainya.Akan tetapi dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT), maka biaya tersebut dapat ditekan. 

Tidak ada larangan hukum bagi perusahaan untuk menerapkan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT), karena semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas oleh Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal dua bentuk perjanjian kerja 
                                                         

9 Asri Wijayanti, 2002, Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di PHK karena Melakukan Kesalahan 
Berat,Rineka Cipta. Jakarta. hlm.15 
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yang berdasarkan waktu, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).10 

 
Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya terjadi pelanggaran dalam 

penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di mana banyak terjadi 

penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau 

dengan kata lain Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai 

atau bahkan tidak mengacu kepada aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Dalam prakteknya di lapangan, selain penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang 

dilaksanakan juga sangat merugikan pekerja. Sebagai contoh banyak pengusaha yang 

melakukan pelanggaran dengan memakai pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat tetap/permanen di 

perusahaannya. 

Kerugian lain penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah, 

selain tidak memberikan kepastian terhadap hubungan kerja yang ada juga upah kerja yang 

diberikan lebih murah serta kurangnya bahkan tidak ada perhatian sama sekali dari 

pengusaha, karena status pekerja hanya sebagai karyawan tidak tetap dan hanya bekerja 

untuk jangka waktu sebentar saja. Yang lebih berbahaya lagi dalam beberapa waktu 

belakangan ini, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah menjadi semacam trendbagi 

pengusaha untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) demi mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar.  

Dari keadaan tersebut tentunya pihak yang paling dirugikan adalah tenaga kerja atau 

pekerja atau buruh yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
                                                         

10Pujangga Nusantara, 1999, Reformasi Total Indonesia Menuju Indonesia Baru, Lembaga Pengkajian 
Reformasi, Jakarta. hlm. 1.  
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tersebut.Karena selain perlindungan dan syarat kerja yang diberikan sangat jauh dari 

ketentuan yang seharusnya dan sewajarnya diberikan, juga terdapatnya perbedaan yang 

sangat jauh pada perlindungan yang diberikan jika dibandingkan dengan pekerja/tenaga kerja 

yang dipekerjakan dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah 
permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga 
kerja berarti kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa pengangguran 
dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga 
kerja seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja.Akan tetapi dalam kenyataannya 
membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya.11 

 
 Pada hakikatnya pihak pekerja/buruh wajib mendapatkan haknya tanpa terkecuali dan 

sesuai dengan undang-undang yang ada dan pihak pengusaha wajib memfasilitasi hak-hak 

pekerja/buruh itu, tetapi pada kenyataannya dalam setiap hubungan industrial tidak 

selamanya harmonis selalu terjadi perselisihan-perselisihan, atau kesalahpahaman para pihak 

pekerja/buruh dengan pihak pengusaha. 

 Hubungan (kerja) industrial antara pengusaha dengan pekerja yang kurang kondusif 

dapat menimbulkan perselisihan hak serta kepentingan karena kebuntuan komunikasi yang 

bersifat mendasar mengenai kewajiban, hak dan tanggung jawab. 

 Hukum ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum 

dan keadilan bagi masyarakat industri.Hal ini tidak terlepas dari teori hukum sebagai konsep 

hukum positif.Hal ini berdasarkan anggapan bahwa hukum sebagai kaidah berfungsi 

mengatur tingkah laku manusia ke arah yang dikehendaki pembaharuan. Selain itu hukum 

sebagai sarana guna menjaga ketertiban agar proses pembaharuan berjalan sesuai dengan 

yang di cita-citakan. 

Dalam setiap perselisihan-perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi biasanya 
dipicu oleh kurangnya komunikasi antara pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha.Pihak 
pekerja/buruh diposisikan sebagai pihak yang membutuhkan karena atas dasar itu posisi 
pekerja/buruh dapat dikategorikan sebagai posisi yang lemah dan rentan atas penyimpangan-

                                                         
11Yuhari Robingu, Hak Normatif Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja, 

ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/291/303. Diakses Sabtu 14 Oktober 2017. 
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penyimpangan dalam setiap peraturan-peraturan yang terkadang tidak memihak pihak 
pekerja/buruh.12 

 
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengambil judul “Tinjauan 

Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

(Analisis Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau dari Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

3. Proses penyelesaian jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak pada Putusan No. 

41/G/2014/PHI.Mdn 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 

41/G/2014/PHI.MdnYang merupakan salah satu contoh putusan dengan kasus pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tanpa alasan bagi pekerjanya tidak sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Dengan ini maka pembatasan masalah adalah hanya berdasarkan putusan yang 

diambil oleh peneliti. Pembatasan masalah hanya di dasarkan dengan membahas yang terkait 

dengan kasus putusan yaitu Faktor-Faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja 

yang dilakukan oleh pengusaha tanpa alasan, Proses penyelesaian perselisihan hubungan 

                                                         
12Zaeni Asyhadie, 2007.Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta.hlm. 25 
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kerja di tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upaya 

untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan 

dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam 

penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau dari 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ? 

2. Bagaimanaproses penyelesaian jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak pada 

Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn ? 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau 

dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak 

pada Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn. 

 

 

 

 

1.5.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain : 
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1. Secara teoritis 

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam proses 

pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya 

akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata 

khususnya mengenai perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja. 

2. Secara praktis 

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi 

perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait 

yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat sebagai 

pekerja/tenaga kerja agar lebih berhati-hati dalam melakaukan pekerjaan terhadap 

suatu perusahaan/pengusaha agar tidak terjadi ketidakadilan bagi setiap pekerja yang 

melakukan pekerjaan. 

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan 

dengan pekerjan dan pengusahan, pemutusan hubungan kerja, dan hubungan 

industrial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja 

2.1.1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah 

suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih”.  

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu  hal”.1 

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak 

salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak 

antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang 

lebih sesuai dengan perkataan Belanda overeenkomst yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi 

karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk 

menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.2 

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh 

hukum.Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi 

dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, 

asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga 

tenaga kerja.3 

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian 

                                                         
1R.Subekti,1984.Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, .hlm. 1 
2Ibid hlm 11. 
3 Abdulkadir Muhammad, 1986.  Hukum Perjanjian¸ Alumni ,Bandung.hlm. 93. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan 

dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.4 

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak 

saja.Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum 

keluarga yang menimbulkan perjanjian juga.Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh 

ketentuan-ketentuan tersendiri.Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak 

berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan 

hukum ini tidak ada unsur persetujuan.5 

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang 

memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (rechtbetrekking) yang 

menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak 

pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. 

Kalau demikian, perjanjian/verbintennis adalah hubungan hukum/ rechtbetrekking 

yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu 

perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal 

yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. 

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa 

timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan.Dalam 

hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak 

dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris.Lain halnya dalam 

perjanjian.Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak 

yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka 

dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. 

                                                         
4Purwahid Patrik, 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan 

Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung,hlm. 45. 
5 Mariam Darus Badrulzaman, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung. hlm. 17. 
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 KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan 

bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 

 Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah 
berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu 
perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur 
dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 6 
 
 Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu 

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, 

hukum perjanjianitu  tentunya  mempunyai   perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa 

perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. 

Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian. 

 Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam   

undang-undang,akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan 

penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.Di 

dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-

masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam 

melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. 

 

2.1.2. Pengertian Perjanjian Kerja 

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha 

yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja 

menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri 

untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa  “Perjanjian  kerja  adalah   

                                                         
6Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003.Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,.hlm. 47. 
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perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. 

 Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 

antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.7Sedangkan Lalu Husni 

menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh 

mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, 

dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar 

upah”. 8 

Perjanjian kerja menurut A.Ridwan Halim dan kawan-kawan adalah suatu perjanjian 

yang diadakan antara pengusaha dan karywan atau karyawan-karyawan tertentu, yang 

umumnya berkenaan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua 

belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama 

lainnya. 9 

 Apabila ditelaah pengertian perjanjian kerja sebagaimana dimuat dalam Pasal   1 

angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Iman Soepomo 

sebagaimana dikutip Saiful Anwar terlihat bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

suatu perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu, sehingga dapat dilakukan secara 

lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat 

perjanjian yang ditandatangan oleh kedua belah pihak.10 

Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada 

prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun dijelaskan pula oleh Saiful Anwar 

                                                         
7 Wiwoho Soedjono, 2003. Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9. 
8 Lalu Husni,Op Cit  hlm. 51. 

 9A. Ridwan Halim (dkk), 2004, Seri Hukum Perburuhan Aktual, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 
hlm. 29. 

10Saiful Anwar, 2007.Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha, Kelompok Studi Hukum dan 
Masyarakat, Fak. Hukum USU, Medan, hlm. 45. 
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“melihat   kondisi   masyarakat   yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara 

lisan.Untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja sebaiknya perjanjian kerja 

dibuat secara tertulis”.11 

 Pengertian perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-ciri perjanjian kerja sebagai 

berikut: 

1. Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. 

2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). 

3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. 

4. Perjanjian memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.12 

Selain itu, dalam perjanjian kerja akan timbul juga unsur-unsur perjanjian kerja 

yaitu:13 

1. Adanya unsur work atau pekerjaan; 

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), 

pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan 

dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603 a yang 

berbunyi : 

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikania dapat 

menyuruh orang ketiga menggantikannya”. 

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan 

ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka 

perjanjian kerja tersebut putus demi hukum 

2. Adanya unsur service atau pelayanan; 

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja 

yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan 
                                                         

11Ibid., hlm. 46. 
12Ibid., hlm. 46-47. 
13Djumadi, 2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm. 36-40 
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sesuai dengan yang diperjanjikan.Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan 

lainnya. 

 

 

3. Adannya unsur time atau waktu tertentu; 

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan dalam perjanjian kerja, dalam melakukan pekerjaan, pekerja (buruh) 

tidak boleh melakukan pekerjaan sekehendaknya dan pelaksanaan pekerjaan tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum. 

4. Adanya unsur pay atau upah. 

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa 

tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga 

jika tidak unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja 

 Hukum Perburuhan di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur perjanjian 

kerja antara lain dikemukakan seperti di bawah ini: 

a. Pasal 1601 a dan Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh mengikatkan diri 

untuk bekerja pada pihak yang lain majikan selama suatu waktu tertentu dengan 

menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata). 

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-Undang ini adalah undang-undang baru di bidang ketenagakerjaan yang 

mencabut semua peraturan tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini disahkan di 

Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 No. 39. 
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Undang-undang hanya menetapkan jika ada biaya surat dan biaya tambahan lainnya 

di dalam perjanjian kerja maka harus dipikul oleh majikan.   Perjanjian   kerja   adalah   

penting dibuat  secara  tertulis,  agar masing-masing pihak tahu tentang apa-apa yang 

menjadi kewajiban maupun haknya. Di dalam prakteknya banyak kenyataan bahwa   

perjanjian   kerja    itu terkadang dibuat secara sepihak oleh majikan, sehingga isinya 

menguntungkan pihak-pihak majikan, dan buruh karena hanya berkeinginan bekerja 

maka perjanjianyang  sedemikian  itu  biasanya  disetujui. Jika timbul perselisihan antara 

dua pihak, maka majikan dapat berada di atas angin, sementara buruh karena kekurang 

hati-hatiannya maka akan tetap pada pihak yang kalah. 

 Peraturan pemerintah di dalam membuat kebijakan dasar tentang pembuatan 

perjanjian kerja ini adalah sangat diperlukan.Untuk menentukan serta membuat kepastian 

hukum di dalam masalah perburuhan ini. 

 Selain memuat pengertian perjanjian kerja sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 

14, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga ada mengatur tentang 

perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, yang merupakan dasar 

hukum perjanjian kerja secara outsourcing. Hal ini ditemukan dalam Pasal 56 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: 

1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

atas: 

a. Jangka waktu; atau 

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

 Menurut isi Pasal 56 di atas dapat dimengerti bahwa perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dikenal dalam prakteknya antara lain dilakukan secara outsourcing, dimana dalam isi 
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perjanjian tersebut pekerjaan yang diperjanjikan kepada tenaga kerja waktunya terbatas 

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. 

Outsourcing adalah sumberdaya atau tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan 
jasa ketenagakerjaan untuk keperluan perusahaan pengguna tenaga kerja. Kegiatan 
outsourcing dilakukan melalui pemborongan pekerjaan untuk kegiatan jasa penunjang 
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau di luar 
kegiatan usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain usaha pelayanan 
kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja, usaha tenaga pengamanan, 
usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan 
angkutan pekerja.14 
 

 Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dibolehkan untuk pekerjaan 

tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 

yaitu: 

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. 
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama 

dan paling lama 3 (tiga) tahun. 
3. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau 
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajahan15. 
 

 Selanjutnya dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan 
bahasa Indonesia dan huruf latin. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja 
untuk waktu tidak tertentu. 
 
Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila 

kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja 

yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa 
percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa percobaan ini pengusaha dilarang 
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Apabila masa percobaan telah 
dilewati, maka pekerja/buruh langsung menjadi berstatus pekerja tetap.Dengan status tersebut 
pekerja/buruh memiliki hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.16 
                                                         

14 Sehat Damanik, 2007, Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan,DSS Publishing, Jakarta,  hlm. 32. 

15 Saiful Anwar, Op.Cit., hlm. 48. 
16Siswanto Op Cit hlm. 50 
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2.1.3. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja 

a. Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan, 

tenaga kerja adalah: “setiap orang yang mampu melalukan pekerjaan, guna menghasilkan 

barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

 Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja 

didalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses 

produksi adalah tangannya sendiri, baik tenaga fisik maupun fikiran. 

 Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh.Pada zaman feudal atau 

zaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksud dengan buruh adalah orang-orang pekerja 

kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain-lain.Orang-orang tersebut diatas pada 

pemerintahan belanda dahulu disebut dengan berkerah biru (blue collar).Sedangkan orang-

orang yang mengerjakan pekerjaaan yang halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk 

di meja disebut dengan berkerah putih (White Collar).Biasanya orang-orang termasuk 

golongan ini adalah para bangsawan yang bekerja dikantor dan juga orang belanda.17 

 Pekerja menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga 

kerja adalah: 

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik menerima upah maupun tidak. 

2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan. 

3. Narapidana yang dipekerjakan di Perusahaan. 

                                                         
 17 Zaeni Asyhadie, Op Cithlm. 148. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pekerja dapat diartikan sebagai buruh yang mana arti buruh adalah barang siapa 

bekerja pada majikan dengan menerima upah.18 Selain itu yang setara dengan pekerja atau 

buruh adalah ada istilah lain yang dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Kuli adalah orang yang bekerja pada orang lain sebagai pesuruh dan cenderung lebih 
besar porsi pekerjaan yang harus diselesaikan jika dibandingkan upah yang diterimanya 
dari majikan. 

2. Pembantu adalah orang bekerja pada orang lain dengan segala kelemahannya dan 
kesederhanaannya dan cenderung sebagai pembantu rumah tangga. Walaupun pada 
dasarnya sebutan pembantu itu dapat mencakup pengertian yang luas, mulai dari pekerja 
yang mengerjakan pekerjaan yang bernilai sederhana di mata masyarakat sampai dengan 
pekerjaan yang cukup bergengsi misalnya Pembantu Rektor, Pembantu Dekan dan 
sebagainya. 

3. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha 
dengan menerima upah. 

4. Karyawan adalah orang bekerja pada perusahaan perkebunan dan sudah dihitung sebagai 
tenaga tetap. 

5. Kerani adalah orang bekerja dengan pekerjaan yang halus dan ringan namun menuntut 
keseriusan. Misalnya tenaga kerani pada kantor perusahaan perkebunan. 

6. Pegawai adalah orang bekerja di kantor-kantor, baik di instansi pemerintah maupun pada 
badan-badan usaha swasta. 

7. Pramu bakti adalah orang yang bekerja mengerjakan pekerjaan yang kasar dan berat, 
contohnya orang yang bekerja sebagai tukang sapu kantor.19 

 

b.Pengusaha 

Pengertian pengusaha atau pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). 

 Adanya istilah perseorangan dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003 ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam ketenagakerjaan. Nuansa 

baru tersebut akan mencakup ibu rumah tangga dalam istilah pemberi kerja, sehingga 

                                                         
18C.S.T, Kansil, 1986.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka 

Jakarta.hlm. 317 
19 Amran Basri, 2006. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, Fakultas Hukum Tjut 

Nyak Dhien, Medan. hlm. 24-25 
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pembantu rumah tangga (PRT) yang dipekerjakannya haruslah mendapatkan perlindungan 

sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.20 

 Pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan adalah: 

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri; 

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya ; 

3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili 

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruh a dan b berkedudukan diluar wilayah 

Indonesia. 

Lalu Husni memberikan defenisi pengusaha menunjuk pada orangnya sedangkan 

perusahaan menunjuk pada bentuk usaha atau organnya.21Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian majikan adalah pengusaha sesuatu perusahaan 

atau orang yang memberikan pekerjaan.22 

Dalam pengertian pengusaha ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan 

(orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya) termasuk dalam pengertian 

pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha (orang/pemilik 

perusahaan). 

 Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah: 

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 

persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 

mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

                                                         
 20Ibid. hlm. 29. 

21Lalu Husni Op Cithlm. 24 
22W.J.S Poerwadarminta2004. Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 191 
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2. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang 

lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 

2.1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja 

Dalam hal melaksanakan kewajiban pekerja harus bertindak sebagai pekerja yang 

baik. Menurut Pasal 1603 di KUH Perdata, pekerja yang baik adalah pekerja yang 

menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik yang dalam hal ini kewajiban untuk 

melakukan atau tindakan melakukan segala sesutau yang dalam keadaan sama, seharusnya 

dilakukan atau tidak dilakukan. Kewajiban pekerja menurut Pasal 1603, 1603 a, 1603 b, 1603 

c KUHPerdata adalah: 

1. Pekerja wajib melakukan pekerjaan 

 Bahwa pekerja dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja, yaitu pekerjaan, pada 

prinsipnya, wajib melakukan sendiri. Akan tetapi karena alasan tertentu, ketentuan tersebut 

dapat dikesampingkan yaitu adanya alasan serta dengan pengetahuan danizin dari pengusaha, 

artinya Pengusaha bertanggung jawabterhadaap tanggung jawab yang ditanganinya, 

kemudian ia sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaaannya maka untuk tidak 

memberhentikan aktifitas perusahaan maka ia menyuruh pihak ketiga untuk menggantikan 

pekerjaannya dengan seizin perusahaannya. 

2. Pekerja wajib menaati aturan dan peraturan  dan petunjuk dari pengusaha. 

 Pekerja sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib menaati perintah-perintah yang 

diberikan oleh pimpinan atau pengusaha. Aturan-aturan yang wajib ditaati oleh pekerja 

tersebut antara lain dapat dituangkan dalam tata tertib perusahaan. Pekerja diwajibkan 

melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.Yang perlu diperhatikan 

disini adalah pekerja wajib menaati perintah-perintah yang diberikan perusahaan sepanjang 

diatur dalam perjanjian kerja, Undang-undang dan kebiasaan setempat. 
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3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda 

 Jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena unsur 

kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib membayar 

ganti rugi dan denda. 

 

Secara umum kewajiban seorang pekerja adalah: 

1. Mengikuti perintah dari pengusaha secara benar dan bertanggung jawab; 

2. Melaksanakan secara baik; 

3. Mematuhi perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

Dalam hal adanya suatu kewajiban maka akan dibahas juga hak-hak yang wajib 

diperoleh oleh para pekerja yaitu sebagai berikut: 

1. Menerima upah dari pengusaha yang dapat berupa: 

a. Pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan; 

b. Cuti tahunan selama 12 hari, bagi mereka yang telah mempunyai masa kerja 1(satu) 

tahun atau lebih; 

c. Cuti hamil, cuti haid, cuti karena sakit yang dapat dibuktikan dengan keterangan 

dokter atau bidan; 

d. Cuti panjang bagi mereka yang telah mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun berturut-

turut atau lebih yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja 

Bersama. 

2. Diberikan perlindungan sebagai berikut: 

a. Diikutsertakan dalam program jamsostek bagi perusahaan yang telah memenuhi 

criteria persyaratan; 

b. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan serta perlakuan sesuai dengan 

martabat, usia, dan moral agama; 
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c. Mengadakan perlindungan secara kolektif dan berserikat; 

d. Mengajukan tuntutan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

atau ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) tidak sesui dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan yang berlaku.23 

Pekerja/buruh sebagi warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, 

hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, 

berkumpul dalam organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat 

buruh. 

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh 

yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.untuk mewujudkan hak-

hak tersebut, kepada setiap pekerja atau buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-

luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serkat buruh. Serikat pekerja/serikat 

buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela 

kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluargannya. 

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam konvensi Internasional 

Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 

Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar 

daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh 

Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.24 

Dalam hal suatu hubungan kerja maka sangat erat kaitannya dengan pekerja dan 

pemberi kerja ataupun pengusaha. Karena dalam suatu hubungan kerja akan ada dua pihak 

yang melakukan perjanjian kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing pihak. 

                                                         
23Soedarjadi, 2008.Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm.23-25 
24 Imam Syahputra, 2000, Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Havarindo.Jakarta. hlm. 
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Di atas telah dipaparkan tentang hak dan kewajiban tenaga kerja maka akan dibahas secara 

singkat pula tentang hak dan kewajiban para pemberi kerja ataupun pengusaha. 

Kewajiban Pengusaha menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Pengusaha wajib membayar upah  
2. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 
3. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja 
4. Pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja 
5. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan 

 
 Pembayaran upah oleh pengusaha akan memegang peranan penting karena untuk 

memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah, upahlah yang sangat menunjang. 

Menurut Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak 

pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk  uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Menurut Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah wajib 

dibayar oleh pengusaha walaupun pekerja tidak melakukan pekerjaan, apabila: 

1. Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
2. Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak 

dapat melakukan pekerjaan; 
3. Pekerja tidak masuk kerja karena pekerja menikah, menikahkan, mengitankan, 

membabtiskan anaknya, istri melahirkan atau menggugurkan kandungan, suami atau istri 
atau anak atau menantu atau anggota keluarga dalam suatu rumah meninggal dunia; 

4. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap 
Negara; 

5. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaanya karena menjalankan ibadah yang 
diperintahkan oleh agama; 

6. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak 
mempekerjakanya, baik karena sendiri maupun halangan yang seharusnya yang dapat 
dihindari pengusaha; 

7. Pekerja melaksanakan hak istirahat; 
8. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja serikat buruh atas persetujuan pengusaha; 
9. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari pengusaha. 
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 Sedangkan upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan Pasal 93 

ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 2 adalah sebagai berikut : 

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh ) jam 1(satu) minggu untuk 6 (enam) hari 
kerja dalam 1 (satu) minggu. 

2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
 

 Tetapi ada juga pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 

sebagaimana ditentukan diatas maka pengusaha wajib memenuhi syarat sebagai berikut 

(Pasal 78 ayat 1): 

1. Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan. 
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari 

dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 
 

 Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sebagai berikut: 

1. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 

(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak masuk jam kerja. 

2. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 

3. Cuti tahuanan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang 

bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. 

4. Istirahat panjang sekurang kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke tujuh dan 

kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara 

terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak 

berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku 

untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan kewajiban pengusaha dalam melakssanakan 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja adalah: 

1. Terhadap tenaga kerja yang baru kerja, pengusaha berkewajiban menunjukkan dan 
menjelaskan tentang : 
a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja. 
b. Semua alat pengamanan dan perlindungan yang diharuskan. 
c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan. 
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d. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan 
2. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, pengusaha wajib : 

a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan 
kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan 
usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya. 

b. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala. 
c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk 

tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja. 
d. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan 

lainnya ditempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli 
keselamatan dan kesehatan kerja. 

e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit 
akibat kerja yang terjadi ditempat kerja kepada kantor departemen  Tenaga Kerja 
setempat. 

f. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor 
perbendaharaan negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh 
kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat. 

g. Menaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas. 25 
 

 Pengusaha wajib menyediakan kesejahteraan yaitu dengan memberikan jaminan 

sosial kepada pekerja. Jaminan sosial tenaga kerja menurut Pasal 1 ke 1 UU No. 3 Tahun 

1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam 

bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau 

berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 

 Pekerja wajib mengikuti program jamsostek. Yang termasuk program tersebut adalah: 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja   

2. Jaminan Kematian 

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses 

produksi dalam rangka meningkatkan kesejateraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin 

kelangsungan perusahaan, dan mengingkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Sehubungan dengan hal itu serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk 
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memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis dan berkeadilan.oleh karena itu pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 

buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya 

pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan. 

 

 

2.1.5. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Pengaturan khusus mengenai bagaimana berakhirnya perjanjian kerja pada umumnya 

telah diatur didalam undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Berdasarkan 

ketentuan didalam Pasal 61 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

diatur mengenai berakhirnya perjanjian kerja apabila, yakni: 

a. Pekerja meninggal dunia; 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 

d. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

e. Kekuatan hukum tetap; dan 

f. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjiankerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapatmenyebabkan 

berakhirnya hubungan kerja. 

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan 

mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhirihubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalamperjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya 

hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) maka 

pihakyang mengakhiri hubungan kerja tersebut pada dasarnya diwajibkanmembayar ganti 
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rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka 

waktu perjanjian kerja. 

 

 

2.2 Kerangka Teori 

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

mengenaisuatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi 

bahanpertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, 

inimerupakan masukan eksternal bagi peneliti.26 

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-

nilaihukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.Teorihukum sendiri boleh 

disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknyadalam urutan 

yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukumsecara jelas.27 

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan 

argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling 

tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.28 

1. Teori Kepastian Hukum 

Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian 

yaitu: 

1. Adanyaaturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 
bolehatau tidak boleh dilakukan, dan 

2. Berupa keamanan hukum bagi individu darikesewenangan pemerintah karena dengan 
adanya aturan hukum yang bersifat umumitu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibabankan atau dilakukan olehNegara terhadap individu. Kepastian hukum 
bukan hanya berupa pasal-pasal dalamundang-undang melainkan juga adanya 

                                                         
26 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm. 354. 
27 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 3. 
28 Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia. 
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konsistensi dalam putusan hakim antaraputusan hakim yang satu dengan putusan 
hakim lainnya untuk kasus yang serupayang telah di putuskan.29 

 
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapatdikatakan sebagai bagian dari 

upaya mewujudkan keadilan.Bentuknyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau 

penegakanhukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yangmelakukan. Dengan 

adanya kepastian hukum setiap orang dapatmemperkirakakan apa yang akan dialami jika 

melakukan tindakanhukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan 

prinsippersamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.30 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan darihukum, terutama untuk 

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilaikepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat 

lagi digunakansebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiridisebut sebagai 

salah satu tujuan dari hukum.31 

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitusesuatu yang secara ketat 

dapat disilogismekan secara legal-formal.Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum 

positif ditempatkansebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premisminor. 

Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapatdiperoleh konklusinya. Konklusi itu 

harus sesuatu yang dapatdiprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang 

kepadanya.Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu,kepastian akan 

mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.32 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilakusesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adakepastian hukum maka seseorang tidak 

memiliki ketentuan bakudalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah 

apabilaGustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuandari 
                                                         

29Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 
158 

30Shidarta, 2007, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat 
Hukum, PT RefikaAditama.Bandung. hlm. 4 

31Ibidhlm. 8 
32Ibidhlm. 12 
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hukum.Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengankepastian dalam 

hukum.Kepastian hukum merupakan sesuai yangbersifat normatif baik ketentuan maupun 

keputusan hakim. 

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yangdalam pelaksanaannya 

jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen sertatidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

yang sifatnyasubjektif dalam kehidupan masyarakat.33 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan darihukum, terutama untuk 
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilaikepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat 
lagi digunakansebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiridisebut sebagai 
salah satu tujuan dari hukum.Apabila dilihat secarahistoris, perbincangan mengenai kepastian 
hukum merupakanperbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasanpemisahan 
kekuasaan dari Montesquieu.34 

 
Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalamhukum, karena 

keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.Keteraturan menyebabkan orang dapat 

hidup secara berkepastiansehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

dalam kehidupan bermasyarakat.35 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisadijawab secara normatif, 

bukan sosiologis.Kepastian hukum secaranormatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkansecara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalamartian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis 

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lainsehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma.Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan 

dapatberbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.36 

                                                         
33Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, Gadjah Mada 

University Press.Yogyakarta, hlm. 58 
34Ibid hlm. 62 
35Ibid hlm. 67 
36Shidarta Op Cit hlm. 20 
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Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturanhukum, bukan kepastian tindakan 

terhadap atau tindakan yang sesuaidengan aturan hukum.Karena frasa kepastian hukum tidak 

mampumenggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.37 

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yangberhubungan dengan 

makna kepastian hukum, yaitu:38 

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positifitu adalah perundang-undangan. 
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinyadidasarkan pada kenyataan. 
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan 

dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. 

 
Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khususdari perundang-

undangan.Berdasarkan pendapatnya tersebut, makamenurut Gustav Radbruch, hukum positif 

yang mengaturkepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selaluditaati 

meskipun hukum positif itu kurang adil.39 

Kepastian hukum adalahjaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak 

menuruthukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapatdilaksanakan.Walaupun 

kepastian hukum erat kaitannya dengankeadilan, namun hukum tidak identik dengan 

keadilan.Hukumbersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,sedangkan 

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidakmenyamaratakan. 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukumsesuai dengan bunyinya sehingga 

masyarakat dapat memastikanbahwa hukum dilaksanakan.Dalam memahami nilai 

kepastianhukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyairelasi yang erat 

dengan instrumen hukum yang positif dan peranannegara dalam mengaktualisasikannya pada 

hukum positif. 

                                                         
37Abdul Ghofur Anshori Op Cit hlm. 72 
38Gustav Radbruch dikutip oleh Shidarta, 2010, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, 

dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm 
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Kepastianhukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalamperundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang danberwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

memiliki aspek yuridis yangdapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi 

sebagaisuatu peraturan yang harus ditaati.Dari uraian-uraian mengenaikepastian hukum di 

atas, maka kepastian dapat mengandungbeberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak 

menimbulkanmultitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. 

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandungketerbukaan sehingga 

siapapun dapat memahami makna atas suatuketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang 

lain tidak bolehkontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastianhukum 

menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandungkejelasan, tidak menimbulkan 

multitafsir, tidak menimbulkankontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin 

hak 

dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budayamasyarakat yang ada.40 

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakimmerupakan hasil yang 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan yangrelevan secara yuridis serta dipertimbangkan 

dengan hati nurani. 

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan maknaundang-undang dan 

peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasaruntuk diterapkan.Penerapan hukum harus sesuai 

dengan kasus yangterjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadilisecara 

utuh, bijaksana dan objektif. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturanhukum dalam perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yangberwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 

                                                         
40Ibid hlm. 6 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



memilikiaspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukumberfungsi 

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.41 

 

2.Teori Keadilan Hukum 

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai 

mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan the search for justice.42 Terdapat macam-

macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak 

dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu 

dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl. 

a. Teori Keadilan Aristoteles 

        Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam 

karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku 

nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat 

umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya 

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.Yang sangat penting dari pandangannya 

ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.43 

        Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan 

kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu 

unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan 

ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan 

proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, 
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prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak 

kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.44 

         Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan 

korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan 

pidana. Kedailan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau 

kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, 

hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama 

rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan 

oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 

           Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, 

dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan 

mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles 

ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan 

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai 

kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.45 

           Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu 

pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha 

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah 

dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun 

ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah 

terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian 

ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan 

distributif merupakan bidangnya pemerintah.46 
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Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan 

pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan 

pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan 

tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan 

pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. 

Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi 

sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan 

serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan 

hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.47 

 

b. Teori Keadilan Sosial menurutJohn Rawls 

        John Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori keadilan sosial sebagai 

the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity.Inti the difference 

principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan 

manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. 

Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan 

dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan 

otoritas.Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka 

yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat 

dan otoritas.Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. 

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai 

alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls 

berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, 

orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan 
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bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa 

yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi 

kepentingan umum tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama 

diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.48 

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa 

sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi 

kalau dua syarat dipenuhi.Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum 

bagi golongan orang yang paling lemah.Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa 

sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan 

orang-orang kecil.Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi 

semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar 

dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, 

agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. 

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi 

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama 

bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi 

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.49 

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat 

sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, 

pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 

beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, 

melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah 
                                                         

48 John Rawls, 2006, A Theory of Justice, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam 
Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 86 

49Ibid hlm. 92 
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dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. 

Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan 

kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 

Mengingat istilah tenaga kerja mengandung pengertian amat luas dan untuk 

menghindarkan adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah lain yang kurang 

sesuai dengan tuntutan perkembangan hubungan industrial, peneliti berpendapat bahwa 

istilah Hukum Ketenagakerjaan lebih tepat dibanding Hukum Perburuhan.  

Berdasarkan uraian diatas bila dicermati, Hukum Ketenagakerjaan memiliki unsur-

unsur:  

1. Serangkai peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.  

2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha/Majikan.  

3. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah 

sebagai balas jasa.  

4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, 

melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.50 

Kebijakan dasar dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang 

lemah, dalam hal ini adalah pekerja atau buruh dari kesewenangwenangan majikan atau 

pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan 

hukum dan mewujudkan keadilan sosial.51 

Perlindungan pekerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu:52 

a. Perlindungan ekonomis,yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi 

keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut 

                                                         
50Ibidhlm. 6 
51Agusmidah, 2011, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum Sofimedia, Jakarta, 

hlm. 1   
52Ibid hlm. 45 
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tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut 

dengan jaminan sosial. 

b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha 

kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan 

mengembangkan kehidupannya sebagai manusia sebagai anggota masyarakat dan 

anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja.  

c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-

pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. 

Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja. 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan 

yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah 

untuk sementara waktu.53 Adapun hipotesis penulis dalam permasalah yang dibahas adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu berupa perlindungan 

ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, 

termasuk apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. 

Perlindungan Sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan 

kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Perlindungan Teknis 

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. 

                                                         
53Syamsul Arifin,2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area 

University Press. hlm.38 
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2. Proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja biasa disebut Perselisihan hubungan 

Industrial diselesaikan melalui Lembaga Bipartit dan Lembaga Tripartit yang terdiri dari 

Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan 

No. 41/G/2014/PHI.Mdn penyelesaian dilakukan pada Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Medan karena tidak ada penyelesaian melalui lembaga Bipartit 

ataupun mediasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengelolahan dan analisis data yang 

hanyamengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahanhukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum 

untukmelengkapi penulisan penelitian antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat.Dalampenulisan skripsi 

ini yang menjadi bahan hukum primer adalah KitabUndang-Undang Hukum Perdata 

mengenai perjanjian dan perjanjian kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahanhukum 

primer.Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukumsekunder adalah buku-

buku literatur tentang perjanjian kerja,hasil-hasil penelitian yaitu Putusan No. 

41/G/2014/PHI.Mdn tentang hubungan industrial dan tulisan para ahli hukum, 

majalahhukum, dan lain-lain. 

c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini 

yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. 
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1.1.2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif 

analisis dari Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn Studi kasus adalah penelitian tentang status 

subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan 

personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan 

hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada 

karakteristik ilmu hukum yang normatif.1 

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui perlindungan 

hukum terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan dan untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi 

pemutusan hubungan kerja sepihak pada Putusan No. 41/G/2014/PHI.Mdn. 

 

1.1.3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar 

outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan 

sekitar Bulan Juni 2017, yang dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 

41/G/2014/PHI.Mdn untuk dianalisis. 

Tabel : 1 

                                                         
1Astri Wijayanti, 2011. Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung,Bandung.  hlm 163. 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan 
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Mei 
2018 
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1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnyalah didukung oleh data-data, demikian 

juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun 

bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat 

kepada golongan karya ilmiah yang baik. 

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis 

mempergunakan 2 (Dua) metode: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap 

berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, 

peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini 

penulis langsung melakukan studi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 

41/G/2014/PHI.Mdn untuk dianalisis. 

 

1.3 Analisis Data 

1 Seminar Proposal                                           

2 Perbaikan 
Proposal 

                                        
  

3 Acc Perbaikan                                           
4 Penelitian                                           
5 Penulisan Skripsi                                           
6 Bimbingan Skripsi                                           
7 Seminar Hasil                                           

8 Meja Hijau                     
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Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan 

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi 

realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.2 

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis 

untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. 

Tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tidak tertentu di tinjau dari 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana proses 

penyelesaian jika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak pada Putusan No. 

41/G/2014/PHI.Mdn.Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai 

dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.  

 

 

 

                                                         
2Syamsul Arifin Op Cithlm. 66 
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