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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kemampuan 

terbatas dan juga memiliki kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah. 

Kebutuhan pokok manusia yang mendasar untuk bertahan hidup dengan 

layak dan nyaman yaitu sandang, papan, pangan, dan kesehatan. Apabila 

unsur tersebut sudah bisa terpenuhi, maka dengan demikian manusia tersebut 

bisa dikatakan sudah tercukupi atau dengan kata lain kebutuhan pokok 

manusia tersebut sudah tidak terjadi permasalahan lagi sehingga bisa dengan 

nyaman menjalankan kehidupannya kedepan dengan lancar. Kebutuhan 

manusia yang beraneka ragam menuntut manusia untuk bekerja agar bisa 

memenuhi semua kebutuhan hidup. Pekerjaan tersebut bisa langsung dari 

usaha yang dimilikinya sendiri atau bekerja pada orang lain. Dengan bekerja 

pada usaha orang lain ataupun usaha sendiri maka, akan lebih membantu 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.  

Namun pada saat ini masyarakat kurang mampu dalam mengelola 

usaha yang diinginkannya. Kebanyakan masyarakat juga tidak memiliki 

usaha tersendiri dikarenakan kurangnya modal dalam berbinis. Sehingga 

masyarakat banyak yang memilih untuk bekerja di perusahaan orang lain atau 

industri. 
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Masyarakat yang hendak melamar pekerjaan tersebut hanya memiliki ijazah 

lulus SMA, terkadang juga ada yang sudah lulus kuliah tetapi masih belum 

bekerja karena belum adanya lowongan pekerjaan yang diharapkan. Tidak 

semua perusahaan membuka lowongan kerja untuk karyawan tetap akan 

tetSapi perusahaan lebih banyak yang membuka lowongan pekerjaan dengan 

sistem kontrak.Kegiatan pekerja dalam sistem kontrak tersebut lebih cepat 

terselesaikan masa waktu kerjanya dibandingkan dengan karyawan tetap yang 

tidak tahu batas waktu kerja tersebut selesai atau sudah habis.Untuk sumber 

daya manusia juga merupakan hal yang paling penting yang wajib di 

perhatikan oleh pihak perusahaan, yaitu masalah skillnya dimana 

keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan terhadap adanya kegiatan 

sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. 

Pada jaman modern yang seperti ini mencari pekerjaan sangatlah 

susah, karena tidak semua perusahaan dapat menerima pekerja tersebut, tidak 

hanya berdasarkan pada gelar sarjana akan tetapi juga skill pekerja saat 

melakukan pekerjaanya di dalam perusahaan.Meskipun sudah mendapatkan 

gelar sarjana tetapi tidak semua perusahaan dapat langsung menerima pekerja 

tersebut, walaupun gelar tidak menjamin prestasi yang akan diraihnya di 

dalam perusahaan. Sehingga pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan 

tersebut meskipun hanya dalam sistem kontrak sangatlah merasa senang 

karena sudah mendapatkan pekerjaan atau kegiatan di dalam suatu 

perusahaan.
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Meskipun sistem kontrak tersebut hanya bisa bertahan dalam waktu yang 

sudah ditentukan.Pekerja kontrak atau pekerja dengan status bukan karyawan 

tetap disini merupakan pekerja yang tidak memiliki status pekerjaan yang 

tetap di dalam perusahaan. Karyawan kontrak hanya mengutamakan 

penyelesaian batas waktu tertentu yang telah disepakati antara kedua belah 

pihak baik pekerja dengan perusahaan yang sudah menerima pekerja tersebut. 

Sebelum melakukan kegiatan bekerja di dalam perusahaan,maka pihak 

pekerja dengan pihak perusahaan akan membuat perjanjian kerja antara kedua 

belah pihak. Dimana perjanjian tersebut akan memuat rincian hak dan 

kewajiban yang diberikan oleh perusahaan.Sehingga pekerja merasa dihargai 

oleh perusahaan tanpa merasa khawatir jika nantinya terjadi sesuatu di dalam 

perusahaan. 

Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan sendiri sudah jelas berisi tentang hak-hak dan 

kewajiban pekerja. Sertamengenai perlindungan hukum pekerja/buruh, maka 

masyarakat bisa dengan mudah bekerja meskipun hanya dalam berstatus 

karyawan tidak tetap.   

Karyawan kontrak,akan muncul rasa ketidaknyamananyang menjadi 

semakin tinggi yang sangat dirasakan oleh karyawan. Dimana karyawan 

tersebut hanya berstatus tenaga kontrak yang hanya bisa bertahan sesuai 

dengan perjanjian kontrak antara pekerja dengan dapat mempengaruhi 

motivasi kerja para karyawan menjadi rendah dan tidak nyaman terhadap 

status yang mereka jabat saat ini.  
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Karyawan yang hanya merupakan seorang manusia biasa tentunya 

sangat menginginkan adanya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan 

suatu pekerjaan di perusahaan. Dimana Lingkungan kerja juga menjadi salah 

satu aspek yang tidak kalah penting karena kebersihan maupun keharmonisan 

antar karyawan antara lain meliputi komunikasi dan keamanan yang akan bisa 

lebih meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja dan bisa 

mengembangkan prestasi di dalam perusahaan.  

Selain itu agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik, maka diperlukan suasana kerja yang harmonis ,baik antara pekerja itu 

sendiri maupun pekerja dengan atasannya. Dimana jika suasana kerja menjadi 

harmonis maka akan dengan mudah dan lebih akrab berkomunikasi antara 

para pekerja yang lain tanpa adanya rasa canggung antara satu sama lain. 

Pengupahan dalam hal pekerjaan juga sangat penting bagi semua para 

karyawan baik karyawan kontrak maupun dengan karyawan tetap. Dimana 

pengupahan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam setiap pekerja 

karena upah yang diterima pekerja tersebut sangat membantu perekonomian 

yang di dalam rumah tangga atau sangat penting bagi kehidupan sehari- hari.  

Pengupahan disini juga menjadi salah satu permasalahan yang ada di 

dalam ketenagakerjaan. Dimana pengupahan tersebut bisa memenuhi 

kebutuhan hidup para pegawai. Terkadang pengupahan yang diberikan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan pengupahan yang sudah ditetapkan oleh 

Undang-Undang, akan tetapi juga ada perusahaan yang membayar upah  

pekerja dengan mengikuti aturan yang sudah berlaku.  



 

 
 

 Selain upah, pekerja juga akan mendapatkan perlindungan hukum di 

dalam lingkungan kerjanya. Dimana perlindungan dalam bekerja merupakan 

hal yang sangat penting terhadap pekerja supaya bisa mencegah terjadinya hal 

yang tidak diinginkan di dalam perusahaan. Tidak hanya perlindungan 

mengenai keselamatan kerja melainkan juga akan mendapatkan mengenai 

perlindungan upah untuk pekerja. Dimana Perlindungan mengenai upah disini 

untuk bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan apabila pengusaha 

tersebut membayarkan upah di bawah minimum terhadap pekerja.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan pembahasan secara lebih 

mendalam mengenai PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  TENAGA 

KONTRAK PADA PERUSAHAAN SWASTA MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  KETENAGAKERJAAN  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kontrak ? 

2. Bagaimana status hukum bagi tenaga kontrak mengundurkan diri 

sebelum kontrak berakhir ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisanskripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

status tenaga kontrak  



 

 
 

2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum bagi tenaga kontrak 

mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir  

D. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian dalam skripsi ini meliputi sebagai berikut :  

1.   Tipe Penulisan 

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penulisan 

yuridis normatif maksudnya dengan cara menganalisa dan mengacu atau 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku dikaji dengan 

melihat ketentuan apakah ada kesesuaian antara undang-undang dengan 

kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-

undangan yang artinya pendekatan masalah yang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) 

Macam yaitu: 

a. Sumber Bahan hukum primer 

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah: 



 

 
 

1) KUHPerdata  

2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja  

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan  

5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia nomor 100 tahun 2004  tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

b. Sumber Bahan hukum sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang bisa 

digantikan namun harus tetap dipenuhi dalam suatu penelitian. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan adalah : 

buku-buku literatur hukum 

internet 

 jurnal hukum 

 skripsi yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum ini dengan cara 

menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis hingga memperoleh 

suatu kebenaran yang digunakan untuk membahas permasalahan dan juga 



 

 
 

menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, internet, jurnal,skripsi 

yang berkaitan dengan judul yang diambil penulis.  

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari 

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep 

hukum, dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan yang 

diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

tertentu atas penelitian yang telah dilakukan. Selain menggunakan analisis 

bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis 

secara deduktif yaitu Metode yang sering juga digambarkan sebagai 

pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab masing – masing pembahasan bab 

akan dibahas di bawah ini dan juga agar dapat memahami isi dalam penulisan 

ini, maka dapat disusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam penulisan bab ini berisi tentang Latar Belakang, rumusan 

masalah. Kemudian setelah permasalahan ditarik maka penulis 

menentukan tujuan dari penelitian yang diangkat, setelah itu 



 

 
 

penulisan menentukan metode penelitian dan kemudian juga 

menentukan sistematika penulisan  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang ruang lingkup 

ketenagakerjaan dan juga perjanjian kerja.  

BAB III : PEMBAHASAN  

Pembahasan menjelaskan tentang apa saja bentuk perlindungan 

hukum terhadap status tenaga kontrak menurut Undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana jika 

ada tenaga kontrak mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir. 

BAB IV : PENUTUP  

Merupakan bab terakhir yang berisi uraian yang memuat suatu 

kesimpulan penulis dapatkan yang merupakan jawaban dari suatu 

pokok permasalahan yang dianalisis dan berisi saran kepada 

pembaca untuk bisa menyempurnakan suatu hasil skripsi


