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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis

paparkan dan kaji pada bab IV sebelumnya di atas, terdapat kesimpulan sesuai

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterapkan di Lim

Siang Huat Group tidak sesuai dengan tujuan dari teori keadilan korektif

Aristoteles. Dikaitkan dengan teori keadilan korektif Aristoteles yang

bertujuan untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang

dirugikan terhadap suatu pelanggaran, maka seharusnya pekerja Lim

Siang Huat Group yang demi hukum dinyatakan sebagai pekerja tetap

juga harus diberikan hak yang sama seperti yang diterima oleh layaknya

pekerja PKWTT. Penerapan PKWT oleh Lim Siang Huat Group juga

tidak sesuai dengan teori keadilan korektif Aristoteles, dimana kesetaraan

akan hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak pekerja tidak terwujud.

2. Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai perjanjian kerja yang dibuat

secara sepihak oleh pihak perusahaan masih terdapat banyak pasal – pasal

yang melanggar ketentuan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Maka jika dikaitkan dengan asas lex specialis derogat
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legi generalis, yang artinya UU yang khusus mengesampingkan UU yang

umum apabila bertentangan satu sama lain. Dalam penelitian ini, adapun

UU umum adalah KUHPerdata serta UU khusus yaitu UU No. 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan. Maka meskipun perjanjian kerja di Lim

Siang Huat Group telah sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata,

namun dikarenakan masih terdapat pelanggaran didalamnya, maka analisa

yang dilakukan lebih mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

pihak pengusaha, maka apabila dikemudian hari terjadi perselisihan

hubungan kerja antara pihak pengusaha Lim Siang Huat Group dengan

pekerjanya, maka terhadap PKWT yang tidak sesuai dengan aturan

tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Akibatnya pihak pengusaha harus memberikan pekerja akan haknya yang

seharusnya didapatkan sebagai pekerja tetap. Kurang tegasnya pihak

Disnaker dan masih longgarnya pengawasan yang seharusnya dilakukan

menjadi penyebab pihak pengusaha tidak merasa ragu-ragu untuk

melakukan pelanggaran, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut

tentunya sangat merugikan pihak pekerja. Di sisi lain peraturan

perundang-undangan sendiri tidak mengatur akibat hukumnya jika PKWT

tersebut tidak dicatatkan.
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B. Keterbatasan

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, Penulis masih menemukan

beberapa keterbatasan, yakni sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ilmiah ini, Penulis menggunakan metode penelitian

hukum empiris dan melakukan penelitian dengan tahap wawancara.

Kurangnya informasi yang diterima dari narasumber dikarenakan adanya

keterbatasan waktu, susah untuk ditemui dll tentang Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu yang diterapkan di Lim Siang Huat Group.

2. Berdasarkan hasil penelitian atau hasil observasi yang Penulis lakukan

bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Lim Siang Huat Group masih

terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha. Penulis juga

merasa kesulitan dalam menggali informasi lebih dalam dengan HRD

Perusahaan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan

diatas, maka adapun rekomendasi yang akan Penulis kemukakan berdasarkan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk PIC Lim Siang Huat Group yang berwenang dalam merancang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, harus mencoba menjalankan serta

jangan melanggar apa yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan. Apabila amanat UU telah dijalankan dengan
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baik, maka tentunya akan berdampak baik juga pada kinerja pekerja.

Sebaliknya, apabila pelanggaran tersebut tetap dilakukan oleh pengusaha,

bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai

perjanjian kerja dengan karyawan dan menyebabkan pihak pengusaha

mendapatkan sanksi.

2. Untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, perlu adanya pemeriksaan rutin

terhadap perusahaan – perusahaan yang ada di Kota Batam untuk dapat

melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan UU. Hal

tersebut dapat diwujudkan dengan cara bersama legislatif dalam hal ini

DPR untuk menambah pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang

mewajibkan pihak perusahaan untuk mendaftarkan perjanjian kerja waktu

tertentu ke Disnaker. Pihak Disnaker juga seharusnya dapat melakukan

tindakan tegas apabila terdapat pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu oleh suatu perusahaan. PKWT yang sesuai dengan aturan UU

tentu saja akan meningkatkan harmonisasi antara pengusaha dan tenaga

kerja, serta mengurangi perselisihan antar kedua belah pihak tersebut.
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