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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang

sangat besar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk

Indonesia pada tahun 2015 sebesar 241.930.000 jiwa.1 Dengan kata lain,

Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang

sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan besar untuk melakukan

suatu pembangunan. Akan tetapi, banyaknya sumber daya manusia atau

tenaga kerja yang ada harus juga diimbangi dengan banyaknya lapangan

usaha atau tempat bekerja. Karena jika tenaga kerja lebih banyak dari

lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan berdampak

buruk dan memberatkan bagi perekonomian negara. Pertumbuhan penduduk

yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang,

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tentang masalah

ketenagakerjaan di Indonesia.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Bahwa setiap

warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan”. Hal tersebut tentunya merupakan suatu pekerjaan yang

1 Badan Pusat Statistik. (2017, 2 Maret). Kepadatan Penduduk menurut Provinsi, 2000-
2015. Diperoleh 8 Oktober 2017, dari https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842
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berat untuk diwujudkan oleh pemerintah, mengingat kondisi Indonesia seperti

sekarang ini dimana pengangguran terjadi dimana-mana. Berbicara mengenai

pentingnya peran tenaga kerja, tenaga kerja sangat mempengaruhi kemajuan

perusahaan. Kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan

mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas serta kesejahteraan

perusahaan harus diberdayakan sehingga satu perusahaan mampu bersaing

dalam era global, dalam pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan

pembangunan.

Perjanjian kerja menurut Prof. Imam Supomo, S.H., adalah suatu

perjanjian, dimana pihak satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan

menerima upah pada pihak lain (majikan) yang mengikat dirinya untuk

mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.2 Perjanjian selalu

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang telibat didalamnya.

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat berupa

batal atau kebatalan terhadap perjanjian tersebut bahkan memungkinkan

menimbulkan konsekuensi pergantian kerugian atas segala bentuk kerugian

yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan.

Perjanjian kerja mengakibatkan hubungan kerja antara pekerja atau

buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, terjadi setelah diadakan

2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Mataram: Grafindo Persada,
2003), hlm. 40
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perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan

kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan

majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan

membayar upah. Pada prinsipnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis

maupun lisan namun perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis, karena

perjanjian kerja merupakan sebuah bukti otentik. Perjanjian kerja mempunyai

manfaat yang besar bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal

ini hendaknya harus disadari karena perjanjian kerja yang dibuat dan ditaati

secara baik akan dapat menciptakan suatu ketenangan kerja serta jaminan

kepastian hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha.

Berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT). Perjanjian kerja waktu tertentu terjadi karena perjanjian kerja

antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan

kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dalam perjanjian kerja

waktu tertentu terdapat hak-hak pekerja dan perlindungan tenaga kerja, hak

dan perlindungan tenaga kerja diperlukan oleh pihak yang melakukan

pekerjaan agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam

memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003
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tentang Ketenagakerjaan memungkinkan PKWT dengan tidak berdasarkan

jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara dapat dilaksanakan.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan agar buruh dapat terhindar dari

segala resiko yang timbul dalam suatu hubungan kerja. Selama dalam

hubungan kerja, pekerja dan pengusaha dihadapkan pada beberapa faktor

yang memicu maraknya perselisihan ketenagakerjaan, seperti halnya yang

terjadi di daerah Batam. Batam dikenal sebagai kota industri dengan jumlah

pekerja yang besar. Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan di Batam dinilai belum

berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya

pekerja di batam yang berstatus kontrak hingga bertahun-tahun. Menurut

keterangan dari Ketua Garda Metal SPMI Batam, Suprapto mengungkapkan

banyak perusahaan di Batam yang abai dengan sistem PKWT. Bahkan hampir

semua pengusaha yang mempekerjakan banyak pekerja menggunakan sistem

kontrak untuk pekerjaan yang tetap, yang tidak tergantung dengan musim,

cuaca, tidak ada batas waktu, serta sama sekali tidak berhubungan dengan

produk baru. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan dalam mengakali

kontrak karyawan.3

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Batam, Sri Yanto

memberikan keterangan bahwa angka kasus perselisihan hubungan industrial

di Batam yang sampai ke Disnaker mencapai 244 kasus. Sementara di tahun

3 Sampuawaltosilajara. (2015, 14 Agustus). Ironi Karyawan Kontrak di Batam. Diperoleh 7
Oktober 2017, dari http://sampuawaltosilajara.blogspot.co.id/2015/08/ironi-karyawan-
kontrak-di-batam.html
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2017 ini, bulan Januari ada 29 perkara, Februari 17 perkara, Maret 26 perkara,

dan April 21 perkara. Sri Yanto juga membenarkan tindakan mengabaikan

peraturan yang berlaku oleh perusahaan menjadi penyebab tingginya angka

kasus perselisihan hubungan industrial di kota Batam, termasuk perselisihan

akibat sistem PKWT. 4

Berbicara mengenai perkembangan perusahaan yang ada di Kota

Batam, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam, adapun daftar perusahaan tutup yang terdaftar di Disnaker Kota

Batam pada periode 2014 adalah sebanyak 37 perusahaan dengan total tenaga

kerja 13.620 orang, periode 2015 sebanyak 54 perusahaan tutup dengan total

tenaga kerja 7.188 orang, periode 2016 sebanyak 62 perusahaan tutup dengan

total tenaga kerja 378 orang, serta pada tahun 2017 sebanyak 88 perusahaan

tutup dengan total tenaga kerja mencapai 1.472 orang. Angka tersebut

menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat pengurangan jumlah perusahaan

yang beroperasi di Batam yang cukup signifikan, dimana hal tersebut juga

berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran di Kota Batam. Menurut

wawancara penulis dengan Bpk. Suryadharma Subandri, Staf Administrasi

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam sebagian perusahaan-

perusahaan tersebut tutup dikarenakan tidak adanya proyek. Lebih lanjut

dijelaskan mengenai perkembangan perusahaan dan tenaga kerja di Kota

4 Ibid
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Batam, selain pengurangan jumlah perusahaan setiap tahunnya,

perkembangan tenaga kerja di Kota Batam juga dipengaruhi oleh adanya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Menurut data dari

Disnaker Kota Batam, laporan penanganan kasus PHK yang terdata di

Disnaker dalam kurun waktu bulan Januari 2015 – Desember 2015 melibatkan

230 perusahaan serta 1.578 tenaga kerja, kurun waktu Januari 2016 –

Desember 2016 melibatkan 154 perusahaan serta 516 tenaga kerja, dan kurun

waktu Januari 2017 – Oktober 2017 melibatkan 119 perusahaan serta 234

tenaga kerja. Bpk. Suryadharma Subandri menambahkan, beberapa kasus

PHK yang pernah ia tangani bersumber dari ketidakjelasan sistem kontrak

yang menimbulkan perselisihan antara pihak perusahaan dengan karyawan.

Lim Siang Huat Group yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan

ini terdiri dari 5 perusahaan yaitu Lim Siang Huat Ripindo, Mandiri Sumber

Anugerah Sentosa, Sulung Karya Sejahtera, Trimaco Sukses Mandiri dan

MSAS Batam yang sama-sama bergerak di bidang distributor minuman &

makanan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan,

terdapat beberapa departemen yaitu HRD, IT, accounting, finance, sales dan

logistic. Alasan mengapa fokus penelitian ini ditujukan pada Lim Siang Huat

Group adalah dikarenakan penulis merupakan salah satu karyawan yang

bekerja pada perusahaan tersebut. Selama penulis bekerja, penulis melihat

banyak sekali pelanggaran khususnya pelanggaran tentang ketenagakerjaan

yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada pihak pekerja, dimana dalam
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Lim Siang Huat Group menerapkan sistem PKWT terhadap pekerjaan yang

tetap, yang apabila tidak segera diatasi, maka akan terjadi kemungkinan

perselisihan hubungan kerja di masa yang akan datang. Berdasarkan

keterangan Bpk. Suryadharma, selama bekerja di Disnaker Kota Batam,

belum pernah ada pekerja atau mantan pekerja dari Lim Siang Huat Group

yang mempermasalahkan sistem kontrak yang diterapkan oleh pihak

pengusaha.

Untuk mengantisipasi perselisihan hubungan kerja akibat PKWT yang

tidak sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Kabid Pengawasan

Disnaker Kota Batam, Bpk. Jumardi, S.H., pengusaha dianjurkan untuk

melakukan pencatatan PKWT ke Dinas Ketenagakerjaan sebagai syarat

administratif selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya PKWT

tersebut. Dalam kurun waktu Januari 2013 – November 2017, jumlah

perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berdasarkan

wajib lapor perusahaan berjumlah 6.747 perusahaan, dengan jumlah tenaga

kerja mencapai 376.610 orang.

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut guna menyusun skripsi dengan judul

“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di

Lim Siang Huat Group”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbul beberapa

permasalahan, yaitu:

1. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu di Lim Siang Huat Group telah

sesuai dengan pandangan teori keadilan korektif?

2. Apakah perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan di Lim Siang

Huat Group telah sesuai dengan amanat UU No.13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk menganalisa apakah perjanjian kerja waktu tertentu di

Lim Siang Huat Group telah sesuai dengan teori keadilan

korektif.

b. Untuk menganalisa apakah perjanjian kerja waktu tertentu di

Lim Siang Huat Group telah dilaksanakan dan dipatuhi sesuai

dengan UU No. 13 Tahun Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.
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2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitianya penelitian ini diharapkan

bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi

semua pihak. Manfaat yang dapat diambil adalah:

a. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan sumbangan data dan informasi tentang

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Lim Siang Huat

Group.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas

permasalahan yang diteliti mengenai penerapan perjanjian

kerja waktu tertentu di Lim Siang Huat Group.
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