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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN 

A. Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitan-penelitian sebelumnya, baik dari 

perpustakaan, website, atau mendengar secara langsung dari pekerja perkebunan sawit penulis 

menemukan kajian atau penelitian tentang. 

1. Denis Yudhian (2013) dengan judul “Penelitian Hak-hak Pekerja yang Mengalami 

Kecelakaan Kerja di P.O. Borobudur Indah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan”. penelitian yang dilakukan oleh Denis Yudhian berfokus 

Perjanjian Kerja tertulis sebenarnya sangat besar maknanya bagi pekerja dan pengusaha. 

Karena didalam perjanjian kerja tertulis, memuat adanya syarat- syarat yang menjadi hak dan 

kewajiban pengusaha maupun pekerja. Dalam UU Jamsostek disyaratkan bahwa pekerja 

berhak atas jaminan sosial atas dirinya dan keluarganya.hak pekerja merupakan kewajiban 

pengusaha. Akan tetapi, pada prakteknya masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan 

pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan amanat konstitusi 

Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.
1
 

2. Rina Frisanti (2015) dengan judul “ Kajian Yuridis Terhadap Hak Cuti Tahunan dan 

Konpensasi Akibat Pemutusan Kerja Secara Sepihak oleh Pengusaha bagi Pekerja Waktu 

Tertentu (PWKT). Penelitian yang dilakukan oleh Rina Frisanti berfokus pada perjanjian 

kontrak apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka 

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan 

                                                           
 1

 Denis Yudhian ,” Hak –Hak Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di P.O. Borobudur Indah 

Berdasarkan Undang – undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Skripsi, Jember: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember , 2013,t.d. 
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kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang 

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar 

upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Tetapi itu 

semua tergantung isi dari PKWT.
2
 

3. Ali (2013) dengan judul “Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Perlindungan hak-

hak Pekerja.“ Penelitian yang dilakukan oleh Ali berfokus berdasarkan kedudukannya 

tersebut Perjanjian Kerja Bersma (PKB) memiliki kompeten untuk mengakomodir hak-hak 

pekerja. Untuk mewujudkannya perlu untuk dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) mengenai hak-hak pekerja yang telah di amanatkan oleh peraturan 

perundang-perundangan, serta dalam pelakasaannya Juga diperlukan adanya lanadasan 

unsur-unsur pancasila dan landasan UUD 1945, juga dukungan dari pekerja/buruh dalam 

bentuk aspirasi yang nantinya akan diakomodir dan coba dituangkan dalam Perjanjian Kerja 

Bersama.
 3

 

Tabel 1 

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis 

 

No 
Nama, judul penelitian, dan 

Tahun 
Persamaan Perbedaan 

1. 

Denis Yhudian : 

“ Perlindungan Hukum  

Terhadap Pekerja/Buruh 

 dalam Perjanjian Waktu  

Tertentu (PKWT) ditinjau 

Sama-sama 

mengkaji tentang 

perjanjian kerja 

 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Dhenis Yhudian ini 

adalah memfokuskan 

sebelum masuk kerja harus 

                                                           
 2

 Rina Frisanti, Kajian YuridisTterhadap HakCcuti Tahunan dan Konpensasi akibat pemutusan kerja secara 

Sepihak oleh pengusaha bagi pekerja waktu Tertentu (PWKT), Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atmajaya 

Yogyakarta, 2015,t.d 

 
3

Ali, kedudukan perjanjian kerja bersama terhadap perlindungan Hak-hak pekerja/buruh,  Skripsi , 

Mataram: Universitas Mataram,2013, t.d 
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 dari Undang-undang  

No 13 Tahun 2003 

 tentang ketenagakerjaan” 

Tahun 2013 

ada ikatan perjanjian tertulis 

agar hak-hak pekerja bisa 

terpenuhi. Sedangkan yang 

akan penulis teliti adalah 

pelaksanaan perjanjian 

kerjanya. 

 

2. 

Rina Frisanti : 

“Kajian yuridis terhadap hak 

cuti dan konpensasi akibat 

pemutusan kerja secara 

sepihak pleh pengusaha bagi 

pekerja waktu tertentu 

(PKWT)” Tahun 2015  

Sama-sama 

perlindungan 

hukum terhadap  

perjanjian kerja 

Penelitian yang dilakukan 

oleh  Rina Frisanti 

memfokuskan  keperjanjian 

kerja waktu tertentu 

(PKWT). 

Sedangkan yang akan 

penulis teliti adalah 

pelaksanaan perjanjian 

kerjanya. 

3. 

Ali : 

Kedudukan perjanjian kerja 

bersama terhadap 

perlindungan Hak-hak 

pekerja. Tahun 2013 

Sama-sama 

perlindungan 

hukum terhadap  

perjanjian kerja 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Ali adalah Lebih 

Memfokuskan keperjanjian 

kerja bersama (PKB). 

Sedangkan yang akan 

penulis teliti adalah 

pelaksanaan perjanjian 



12 
 

kerjanya. 

 

B. Kajian Teori 

1. Perlindungan Hukum 

 Pengaturan Outsurching bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk 

memberikan kepastian hukum pelaksanaan Outsurching dan dalam waktu bersamaan 

memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.
4
 

 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai 

dengan aturan hukum.
5
 

 Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan Hukum 

prevensif dan represif. Pada perlindungan hukum prevensif rakyat diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitive artinya perlindungan Hukum yang prevensif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

 Perlindungan hukum yang preventif sangat besar berarti bagi tindakan pemerintah 

yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan 

yang didasarkan diskresi.
6
 

                                                           
 

4
 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. h. 222. 

 
5

Http://politkum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html,Diakses tanggal 10 Juli 

2016, pukul 20.00 Wib  

 
6
Ridwar HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 292.  
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 Didalam kehidupan sehari-hari terdapat suatu yang sangat penting untuk dapat 

mengatur kehidupan masyarakat suatu tersebut adalah Hukum pada prinsipnya hukum 

merupakan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin orang lain, berdasarkan asumsi 

ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat 

berdasarkan prinsip-prinsip yang beranega ragam. ada beberapa definisi hukum dari para ahli 

yang dipandang memadai formulasinya antara lain : 

a) Menurut  Capitant Hukum adalah keseluruhan dari pada Norma-norma yang  secara 

mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam  masyarakt. 

b) Menurut Drs. C. Utrecht, SH Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan  yaitu 

yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata  tertib suatu 

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 

c) Menurut Roscoe Pound Hukum adalah sekumpulan penuntun yang beribawa  atau 

dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu  teknik yang 

berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertipan  masyarakat dan hukum yang 

sudah diterima.
7
 

  Masyarakat pada dasarnya merupakan sutu kumpulan manusia yang  hidup bersama 

dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan kebangsaan,  teritorial,  keberabatan, 

kesamaan tujuan, ataupun pertalian esmosional. Di dalam  masyarakat senantiasa akan selalu 

terdapat hukumnya, sebagaimana Pameo  klasik menyebutkan bahwa Ubi Societas ibi ius 

(dimana ada masyarakat disitu ada  Hukum).
8
 

a. Dasar hukum  ketenagakerjaan 

                                                           
 7

Sudarsono dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Tata Hukum Indonesia,Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1991, h.1-2.  

 
8
 Muhammad Erwin,  Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h.35. 
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  Dasar Hukum perlindungan Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Didalam Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap 

tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan 

aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, 

termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat didalam pasal 67 ayat 

(1). Dan pemeberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) 

harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
9
   

 Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga ) macam, yaitu : 

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan 

yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. 

2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk  jaminan 

kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak  untuk berorganisasi. 

3. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk  keamanan dan 

keselamatan kerja. 

 Berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus pekerja perempuan, anak dan 

penyandang cacat sebagai berikut : 

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68), yaitu setiap orang yang berumur 

dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 nomor 26). 

                                                           
 9

Undang-undang  tentang  ketenagakerjaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.40. 
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2. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 

tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan 

dari kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat( 1). 

3. Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi 

persyaratan yaitu  Ijin tertulis dari orang tua/wali, Perjanjian kerja antara orang tua dan 

pengusaha, Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam, Dilakukan pada siang hari dan tidak 

mengganggu waktu sekolah, Keselamatan dan kesehatan kerja,   Adanya hubungan kerja 

yang jelas, Menerima upah sesuai ketentuan yang berlak, Dalam hal anak dipekerjakan 

bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari 

tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72), Anak dianggap bekerja bilamana berada di 

tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73). 

 Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang buruk, tercantum 

dalam Pasal 74 ayat (1). Yang dimaksud pekerjaanterburuk seperti dalam Pasal 74 ayat 

(2), yaitu : Segala pekerjaan dalam bentuk pembudakan atau sejenisnya.  Segala 

pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan 

perdagangan minuman keras,narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Segala 

pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, 

produksi pornografi, pertunjukan porno, perjudian.  Segala pekerjaan yang 

membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
10

 

b. Macam-macam perlindungan hukum dalam bidang ketenegakerjaan 

1) Pengupahan 

                                                           
 

10
Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003), h. 61- 

62.  
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  Penguapahan termaksud sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan 

pekerja. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 88 ayat (1) Undang-undang 

nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan 

yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja dan keluarganya secara wajar, yang 

meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, reaksi, 

dan jaminan orang tua.
11

 

 Dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang 1945 dapat juga dijadikan 

landasan untuk membayar upah pekerja atas jasa yang diberikannya, sesuai dengan 

pasal tersebut menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerja dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dengan demikian upah yang harus 

diterima oleh pekerja haruslah upah yang wajar, dalam arti upah yang diterima sebagi 

hasil jerih payahnya sekurang-kurangnya dapat memenuhi hidup yang minimum.
12

 

 Undang-undang No 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  

( pasal 88 ayat 1 ). Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan untuk melindungi pekerja. mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja, meliputi : 

a. Upah minimum. 

b. Upah kerja lembur. 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 

                                                           
 

11
Abdul khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, berdasarkan undang-undang Nomor 13 …,  h. 125.  

 
12

Sri Warjiati,Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita, 

Bandung : Tarsito, 1998, h. 9.  
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d. Upah tidk masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar  pekerjaannya. 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah. 

g. Denda dan potongan upah.\Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan  upah. 

h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 

i. Upah untuk pembayaran pesangon. 

j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
13

 

  Secara yurudis sebenarnya tidak ada pengertian yang jelas tentang jenis upah, tetapi 

juka dicermati dari beberapa ketentuan pengusaha , jenis upah dapat dikekelompkan menurut 

Status perjanjian kerja 

a. Upah tetap 

 Upah tetap adalah upah yang dibayar oelh pengusaha kepada pekerja secara tetap 

atau biasa disebut gakijh. Tetapnya gajih ini tidak dipengaruhi oleh pa pun, baik atau 

kerja lembur maupun oleh factor lainnya.
14

 

b. Upah tidak tetap 

 Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja 

secara tidak tetap atau biasa disebut Upah saja. Tidak tepatnya upah ini dipengaruhi oelh 

besar kecilnya upah atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan. Semakin banyak 

kerja lembur atau fator lain yang dilakukan, maka semakin besar upah yang diterima oleh 

pekerja yang bersangkutan. 

c. Upah Harian 

                                                           
 13

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.108-109. 

 14
 Abdul Khakim, S.H. Seri hukum ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-

undang Bo 13 Tahun 2003, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, 13-14.  
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 Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja secara 

perhitungan harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah ini berlaku untuk pekerja 

harian lepas. 

d. Boroangan  

 Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja 

secara borongan atau berdasarkan Volume pekerjaan satuan hasil kerja. Biasanya untuk 

jenis pekerjaan yang sifatnya tergantung cuaca atau kondisi tertentu. 

e. Cara pembayaran 

 Cara pembayaran upah yuridis wajib diatur dalam kesepakatan (pejanjian kerja), 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Menurut pembayaran waktu 

pembayaran terbagi :
15

 

1) Upah bulanan 

  Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha  kepada 

pekerja pada setiap bulan. Biasanya pada akhir bulan berjalan atau  awal bulan 

berikutnya. Jadi upah  dibayarkan sebulan sekali. 

2) Upah mingguan 

  Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha  kepada 

pekerja pada setiap minggu. Bisa seminggu sekali atau dua  minggu sekali, jadi kembali 

pada kesepakatan perjanjian kedua  belah pihak.
16

 

 Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak 

dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. upah minimum 

dapat terdiri atas: 

                                                           
 

15
Ibid, h. 14.  

 
16

Ibid, h. 15.  
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a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

 kabupaten/kota. 

  Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dan ditetapkan 

oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Bupati/Walikota. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 

minimum Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan 

penangguhan.
 17

 

 Penguapahan termaksud sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan 

pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 88 ayat (1) undang-undang 

nomor 13 tahun 2003, bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak, dimana 

jumlah pendapatan pekerja dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan 

minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, reaksi, dan jaminan orang tua.
18

 

 Berdasarkan pasal Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa upah harus 

memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemulihan atas upah 

yang layak penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep penguapahn yang berlaku di 

Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itulah Undang-undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketengakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi 

pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana.
19

 

                                                           
 

17
Lalu Husni, Hukum Ketengakerjaan Indonesia Edisi Revisi…, h,148-149.  

 
18

Abdul khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun  

2003…, h. 125.  
 19

 Aloysius Uwiyono. Dkk , Asas-asas Hukum perburuhan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h.98. 
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2) Keselamatan dan kesehatan  kerja. 

 Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu  perlindungan 

terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang  ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan 

yang dikerjakan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 

Kerja Pasal 2 ayat (1), ruang lingkup berlakunya keselamatan kerja adalah segala tempat 

kerja, baik di darat, di dalam  tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara,yang  

berada di dalam  wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.  

 Mengenai  tujuan dilaksanakannya K3 dijabarkan dalam Pasal 3  ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Beberapa faktor yang 

menjadi sebab kecelakaan industri/kecelakaan kerja, adalah faktor manusia, faktor 

material/bahan, serta faktor bahaya/sumber bahaya. Kesehatan kerja bagi buruh atau 

pekerja merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pengusaha selaku pemberi kerja. 

 Kesehatan kerja menurut Sendjun H. Manulang adalah bagian dari ilmu kesehatan 

yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik 

fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 

Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan mengenai kesehatan 

kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan,yaitu aturan-aturan yang bermaksud 

mengadakan pembatasan terhadap kekuasaaan pengusaha untuk memperlakukan 

pekerja/buruh sama tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak 

memandang pekerjanya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.
20

 

 Keselamatan dan kesehatan kerja ( K3) adalah suatu program yang dibuat bagi 

pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan  (prevensif) bagi timbulnya 

                                                           
 

20
 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja edisi 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada,  2007,h. 79 
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kecekaan kerja dan penyakit akbiat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara 

mengenali hal-hal yang  berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akbiat 

hubungan kerja.
21

 

 Tujuan di adakannya system ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaaan 

apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun, patut 

disayangkan tidak semua perusahaan memamahami arti pentingnya K3 dan bagaimana 

mengimplementasikan dalam lingkungan perusahaan. 
22

 

 Sebagai perwudan program  K3 yang ditunjukan sebagai program perlindungan 

khusus bagi tenaga kerja, maka dibuatlah Jamsostek, yaitu suatu perlindungan bagi 

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 

penghasilan yang atau berkurang dan pekayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan 

yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin,hari tua, dan 

meninggal dunia.
23

 

3) Jaminan Sosial 

   Menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor:  PER-

03/MEN/1980 yang dalam pasal 2 ayat (1) menentukan,  bahwa:  

 “ program jaminan sosial adalah program yang meliputi Jaminan Sakit,  hamil, 

bersalin, hari tua/pensiun, kecelakaan/cacat dan meninggal dunia  bagi tenaga kerja 

dan/atau keluarganya”.
24

 

 

  Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi 

oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian 

atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena 
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kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan 

kerja,seperti contoh Tenaga kerja tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan 

kecelakaan kerja meliputi: 

a. Biaya pengangkutan. 

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan. 

c. Biaya rehabilitasi. 

d. Santunan uang yang meliputi, santunan sementara tidak mampu bekerja, 

 santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total untuk 

 selama-lamanya baik fisik maupun mental, dan yang terakhir santunan  kematian.
25

 

4) Hak-hak pekerja 

  Pada saat itu umumnya umat Islam menjadi pengrajin yang bekerja untuk 

mendapat upah kecil. Pencari upah bukanlah pegawai individu tertentu, tetapi 

bertanggungjawab atas pelayanan mereka. Nabi Muhammad tidak menghapuskan upah 

kerja karena sektor pelayanan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa itu. Namun dalam 

sektor produksi para pekerja diciptakan berserikat dalam sumber daya yang dimiliki 

oleh para pemiliknya. 

  Dengan demikian buruh tidak hanya menerima upah tetapi juga memperoleh 

hak lain seperti hak atas kesejahteraan. Sebenarnya mengenai hak asasi manusia 

termasuk hak-hak pekerja sudah disebutkan dalam al-Qur‟an maupun al-Hadits, bahkan 

hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadits tersebut sudah 
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dirumuskan Kaidah-kaidah Fikih.
26

 Hak-Hak Pekerja menurut Undang-undang No 13 

Tahun 2013. 

a) Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari  pengusaha.  

   Hak ini diatur dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang  berbunyi 

“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama  tanpa diskriminasi 

dari pengusaha”.Artinya, Pengusaha harus  memberikan hak dan kewajiban 

pekerja tanpa memandang suku, ras,  agama, jenis kelamin, warna kulit, 

keturunan, dan aliran politik.
27

 

b) Hak memperoleh pelatihan kerja. 

 Hak ini diatur dalam pasal 11 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap 

tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

melalui pelatihan kerja” Serta pasal 12 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi 

“ Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan 

kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja” Artinya, selama bekerja pada suatu 

perusahaan maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja.
28

 

c) Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja. 

 Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi 

“Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan komptensi kerja setelah mengikuti 

pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga 
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pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.” Serta dalam pasal 23 UU No 

13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja yang telah mengikuti program 

pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan 

atau lembaga sertifikasi.” Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang 

dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja maka perusaahaan/pengusaha wajib 

mengakui kompetensi tersebut. Sehingga, dengan adanya pengakuan maka dapat 

menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan 

kompetensinya. 

d) Hak Memilih penempatan kerja. 

 Hak ini diatur dalam pasal 31 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap 

tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di 

dalam atau di luar negeri” Artinya, setiap pekerja memiliki hak untuk memilih 

tempat kerja yang diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak 

pengusaha jika pilihan pekerja tidak sesuai dengan keinginan pengusaha. 

 

e) Hak-Hak pekerja Perempuan dalam pasal 76 UU No 13 Tahun 2003:  

1. Ayat 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) 

tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 s.d. 07:00. 

2. Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 

kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00. 
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3. Ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00 berhak 

mendapatkan makanan dan minuman bergisi serta jaminan terjaganya kesusilaan 

dan keamanan selama bekerja. 

a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan 

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat bekerja. 

4. Ayat 4. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00 berhak 

mendapatkan angkutan antar jemput, Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 

UU No 13 Tahun 2003: 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja 

dalam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 

seminggu.
29

 

f) Hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU No 13 Tahun 2003:  

1. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam  dalam sehari. 

2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu. 

3. Berhak Mendapatkan Upah lembur.
30

 

g) Hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003: 1. 

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

4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut  tidak termasuk jam kerja. 

2.  Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 

hari kerja dalam seminggu. 

3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah  pekerja/buruh yang 

bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara  terus-menerus. 
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4. Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada  tahun 

ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh  yang telah bekerja 

selama 6 tahun secara terus-menerus pada   perusahaan yang sama dengan ketentuan 

pekerja/buruh tersebut tidak  berhak  lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun 

berjalan dan  selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. 

h) Hak beribadah. 

  Pekerja/buruh sesuai dengan pasal 80 UU No 13 Tahun 2003, berhak untuk 

mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 

Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama islam berhak mendapatkan waktu dan 

kesempatan untuk menunaikan Sholat saat jam kerja, dan dapat mengambil cuti untuk 

melaksanakan Ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain islam, juga 

dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.
31

 

i) Hak perlindungan kerja. 

  Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 

Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari: 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

2. Moral dan Kesusilaan. 

3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai –  nilai 

agama.
32

 

j) Hak mendapatkan upah  

  Pasal 88 UU no 13 tahun 2003 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan 

                                                           
 31

Ibid,  h, 35. 

 
32

Ibid, h, 37.  



27 
 

denagan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum 

sektoral.
33

 

k) Hak kesejahteraan. 

  Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada 

pasal 99 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. 

Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS 

ketenagakerjaan.
34

 

l) Hak bergabung dengan serikat pekerja. 

  Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat 

pekerja/buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 104 UU No 13 Tahun 2003. 

m) Hak mogok kerja. 

  Setiap pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar 

pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 

138 Undang-Undang No 13 tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

n) Hak uang pesangon. 

  Setiap pekerja /buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak 

mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian 

hak, dengan ketentuan pada pasal 156 UU no 13 tahun 2013.
35

 

2. Perjanjian Kerja 

a. Pengertian perjanjian kerja 
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 Di dalam pasal 1601 a KUHperdata memberikan pengertian tentang perjanjian 

kerja bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu ( Pekerja ), 

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah yang lain, si majikan untuk suatu waktu 

tertentu untuk suatu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
36

 

 Sedangkan didalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan 

pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau 

pemebri kerja yang memuat Syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
37

 

b. Syarat sahnya perjanjian kerja 

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan 

sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat 

sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didalam  Pasal 1320 

KUHperdata, disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah : 

1) Sepakat mereka mengikatkan diri. 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

3) Suatu hal tertentu, dan. 

4) Suatu sebab yang halal.
38

 

c. Jenis-jenis perjanjian kerja dan penjelasannya. 

1) Perjanjian Kerja waktu tertentu ( PKWT ) 

  Dalam pasal 1 keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi  

 Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang 

 pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu ( Kep.100/Men/VI/2004), yang 

 dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja  antara 
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pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja  dalam waktu tertntu atau 

untuk kerja waktu tertentu. Dasar hukum  perjanjian kerja waktu tertentu : 

 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( pasal 50 

sampai dengan pasal 66 ). 

a) Keputusan Menteri tenaga kerja dan trasmigrasi Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 

tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertntu. 

b) Keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor Kep.22/Men/X/2004 

tentang pengerahan sebagian pelaksanaan pekrjaan kepada perushaan lain.
39

 

2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ( PKWTT ) 

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ( PKWTT ) adalah perjanjian kerja antara 

pekerja dan penguaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap (pasal 1 

angka 2 Kep.100/Men/VI/2004). Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat 

mempersyaratkan masa percobaan 3 bulan, selama masa percobaan tersebut 

pengusaha dilarang membayarkan upah minimum yang berlaku ( pasal 60 undang-

undang nomor 13 tahun 2003). 

Jika diperjanjikan mengenai masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu, selama waktu itu ( tiga bulan ) masing-masing pihak berhak mengakiri 

seketika hubungan kerjanya dengan pemberitahuan penghentian ( Pasal 1603 I.KUH 

perdata ).  

Dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara lisan, apabila 

pekerja telah selesai melalui masa percobaan, pengusha wajib membuat surat 
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pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan ( pasal 63 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003 ).
40

 

Dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia NomorKEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu :  Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang 

berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan  pada 

kehadiran,  dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. Perjanjian kerja 

harian/lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan 

pekerja/buruh bekerja kurang dari 21  (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu) bulan.  

Dalam hal pekerja bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi 

PKWTT. 

Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.  

a. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada pekerjaan sebagaimana dimaksud 

wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja. 

b. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dapat dibuat berupa  daftar 

pekerja yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 

memuat :  

1) nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.  

2) nama/alamat pekerja. 

3) jenis pekerjaan yang dilakukan. 
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4) besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.  

   Daftar pekerja sebagaimana dimaksud disampaikan kepada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari kerja sejak mempekerjakan pekerja.
41

 

d. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja 

 Dalam perjanjian kerja pada prinsipnya unsur-unsur seperti yang ditentukan pasal 

1320 KUHPerdata tersebut masih juga menjadi pegangan dan harus diterapkan, agar sutu 

perjanjian kerja tersebut keberadaannya bisa dianggap sah dan konsekuensinya dianggap 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
42

 Unsur-unsur dalam perjanjian 

terbagi mnjadi 4 macam yaitu : 

1) Adanya unsur Work atau pekerjaan. 

   Di dalam suatu pekerjaan kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang 

membuat perjanjian tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, 

haruslah berdasrkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. 

2) Adanya unsur service atau pelayanan. 

   Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai 

 manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk  pada 

perintah orang  lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk  dan dibawah 

perintah orang  lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan  tersebut, 

menunujukan bahwa si pekerja dalam melaksanakan  pekerjaannya berada dibawah 

wibawa orang lain si majikan. 
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   Alasannya, karena unsur sevice dalam melakukann pekerjaan 

 tersebut  tidak terdapat di dalamnya. Sebab mereka dalam melakukan 

 pekerjaannya, tidak tunduk dan dibawah perintah orang lain. Karena  mereka 

mempunmyai keahlian tertentu yang tidak dipunyai dan  dikuasai si pemberi kerja, 

yaitu pasien dank klien.
43

 

3) Adanya unsur time atau waktu tertentu. 

  Bahwa dalam melakukan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-

undangan. Oleh karena dalam melaksanakan suatu pekerjaannya, pekerja tidak 

boleh sekehendak dari si majikan dan juga boleh dilakukan dalam  kurun waktu 

seumur hidup, jika pekerjaan  tersebut dilakukan selama hidup dari pekerja tersebut 

disini pribadi manusia akan hilang, sehingga timbulah apa yang dinamakan 

perbudakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja. 

4) Adanya Unsur Pay atau Upah 

  Upah maksudnya adalah imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan 

untuk pekerjaan itu, pembayaran upah itu pada prinsipnya harus diberikan dalam 

bentuk uang, namun demikian dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam 

bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.
44

 

  Mengenai berakhirnya  hubungan perjanjian kerja dalam kesepakatan 

kerja tertentu, terdapat  dua kemungkinan, yaitu karena berakhirnya waktu atau 

obyek yang diperjanjikan atau yang disepakati telah lampau. Pekerja meninggal 
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dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal dunia pihak pengusaha, maka 

kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir. Bahkan suatu kesepakatan 

kerja waktu tertentu tidak berakhir walaupun pengusaha jatuh pailit. 

  Sebenarnya dalam hal berakhirnya hubungan kerja, khususnya pada 

kesepakatan kerja untuk waktu tertentu, selain dua jenis diatas ada satu 

kemungkinan lagi cara berkhirnya hubungan kerja. Hal ini ditentukan pada pada 

pasal 16 ayat (ayat 1-2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1986 

yang berbunyi bahwa: 

 Ayat 1 : Kesepakatan kerja waktu tertentu berlangsung terus menerus sampai saat 

berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja atau pada saat 

berakhirnya/selesainya pekerjaan yang telah disepakati dalam kesepakatn kerja. 

 Ayat 2 : Apabila pengusaha atau pekerja ternyata mengakhiri atau selesainya 

pekerjaan tertentu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja, pihak yang 

mengakhiri kesepakatan kerja tersebut diwajibkan membayar kepada pihak 

lainnya. 

 Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas adalah, bahwa baik pengusaha 

maupun pekerja, manakala akan mengakhiri atau memutuskan hubungan kerja, dan 

ternyata waktu dan obyek yang telah mereka sepakati belum sampai atau berakhir, maka 

konsuekuensinya pihak yang melakukan inisiatif tersebt untuk mengakhiri hubungan 

kerja tersebut, kepada diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, 

antara lain dengan kewajiban membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak lainnya, yaitu 

sebesar upah pekerja sampai waktu yang atau sampai pekerjaannya seharusnya selsai. 
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3. Hubungan Kerja 

a. Pengertian hubungan kerja 

 Hubungan kerja adalah hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja 

yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja ini tidak akan pernah lahir 

sebelum adanya perjanjian kerja itu sendiri yang disepakati oleh keduanya. Setidak-

tidaknya hubungan kerja berisi mengenai jenis pekerjaan, besarnya upah dan waktu yang 

dipakai untuk melakukan pekerjaan itu.  

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 13 tahun 2003 

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsure-unsur 

perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 1 

angka 4 undang-undang No.13 tahun 2003 adalah : 

a.  Adanya pekerjaan. 

b. Dibawah perintah/gezag ver houding ( maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas 

perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi ); 

c. Adanya upah tertentu. 

d. Dalam waktu ( tijd) yang ditentukan ( dapat tanpa batas waktu/pensiun atau 

berdasrkan waktu tertentu. 

 Berdasarkan ketentuan pasal 50 undang-undang N0. 13 tahun 2003, hubungan 

kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 
45

 

b. Pengertian Perusahaan 

 Secara Histori istilah perusahaan berasal dari Hukum Dagang dan merupakan 

Hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Istilah perusahaan lahir 

                                                           
 

45
Asri wijayanti, hukum ketenaga kerjaan pasca reformasi,Sinar Grafika, Jakarta, 2014  hlm 36  



35 
 

sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia Usaha, kemudian diakomodir 

dalam kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) Istilah perusahaaan ini tidak 

dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah pedagang dan perbuatan 

perdagangan.
46

 

 Dalam pasal 1 undanhg-undang No 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, 

yang menyatakan sebagai berikut, bahwa perusaan adalah setiap bentuk bdan usaha yang 

bersifat tetap dan terus-meneur didirikan, bekerja, secara berkedudukan dalam wilayah 

Negara indonesia dngan tujuan memperoleh keuntungan ataun/laba. 

 Menurut pasal 1 huruf 1 UU No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan 

perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian melalukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan harus memenuhi persyaratan.
47

  

c. Pengertian Buruh. 

 Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain 

istilah ini sudah dipergunakan sejak lama  bahkan mulai dari zaman penjajahan juga 

dalam karena peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menggunakan istilah Buruh. Dalam perkembangan Hukum Perburuhan 

di Indonesia, Istilah Buruh diupayakan untuk diganti dengan Istilah pekerja. 

 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 4 

pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena 
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dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, maupun 

persekutuan, badan Hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk apapun.
48

 

4. Maqasid Syariah 

 Maqasid Al-syariah adalah Secara (lughawi) bahasa, maqa’sid al-syari’ah terdiri dari 

dua kata, yakni maqasid dan syari‟ah. maqasid adalah bentuk jama‟ dari maqa’sid yang 

berarti kesengajaan atau tujuan. Syari‟ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air. 

Jalan sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.
49

 

 Hadis nabi yang menjelaskan tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang 

lain. Dari hadis tersebut dapat kita pahami, bahwa salah satu tujuan diberlakukannya 

larangan adalah untuk meniadakan kerusakan, kerugian, dan hal-hal yang membahayakan 

baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Pada gilirannya hadis ini menjadi salah satu dalil 

yang menjustifikasi terhadap eksistensi maqa’sid al-syari’ah. Oleh karena itu, Lembaga 

Keuangan Syari‟ah yang memposisikan diri sebagai wadah sekaligus mediator penyalur dana 

yang dibutuhkan oleh umat, yang sejak awal berdirinya telah berkomitmen untuk senantiasa 

sesuai dengan aturan main syari‟ah dalam menjalankan tugas-tugasnya, hendaknya tidak 

lepas dari ruh syari‟ah.
50

 

 Intinya bahwa syari‟ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan 

kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan baik hidup didunia maupun diakhirat. 

Kandungan pengertian syari‟ah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan 

maqa’sid al-syari’ah. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang 

berbeda-beda berkaitan dengan maqa’sid al-syari’ah. Kata-kata itu ialah maqa’sid al-
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syari’ah, al-maqa’sid al-syar’iyyah fi al-syari’ah dan maqa’sid min syar’i al-hukm. 

Walaupun dengan kata-kata berbeda namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan 

hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Dapat dikatakan bahwa kandungan dari tujuan 

hukum atau maqa’sid al-syari’ah adalah kemaslahatan umat manusia.
51

 

a. Pembagian Maqasid al-Syari’ah 

 Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama 

dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam kausalitas. Kedua dalam bentuk 

majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan 

itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang yaitu adalah sebagai berikut: 

1) Maqa’sid al-Syari’ (Tujuan Tuhan) 

2) Maqa’sid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) 

3) Maqa’sid al-syari’ah dalam arti maqasid al-Syari’, mengandung empat  aspek. 

Keempat aspek itu adalah: 

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat. 

b. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

c. Syari’at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan 

d. Tujuan syari’at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. 

  Dalam rangka pembagian maqa’sid al-syari’ah, aspek pertama  sebagai aspek 

 inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan  dengan hakikat pemberlakuan 

syari’at oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal  pemberlakuan syari’at adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia.  Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apa bila lima unsur 

pokok itu, kata al- Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha 
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mewujud  dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqa’sid 

 atau tujuan syari’ah, yaitu: 

a) Maqasid al-Daruriyat 

  Dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan  manusia. 

b) Maqasid al-Hajiyat 

  Dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan  pemeliharaan 

terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. 

c) Maqasid al-Tahsiniyat 

  Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk 

 penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. 

  Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia  dunia 

 dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian aspek hajiyat tidak sampai  merusak 

keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada  kesulitan bagi 

manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan  pengabaian aspek tahsiniyat 

membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok  tidak sempurna.
52

 

a) Contoh dari Maqasid al-Daruriyat dalam ilmu ekonomi syari’ah adalah 

 disyari’atkan mu’amalah, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan  kemaslahatan 

sesama manusia, umpamanya aturan perpindahan hak milik  dengan cara jual-beli, hibah, 

pewarisan dan transaksi lainnya. 

b) Contoh dari Maqasid al-Hajiyat dalam ilmu ekonomi syari’ah adalah  terdapat 

ketentuan syari’at yang membolehkan seseorang melakukan utang  piutang dan jual beli 

dengan cara panjar. 
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c) Contoh dari Maqasid al-Tahsiniyat dalam ilmu ekonomi syari‟ah adalah  adanya 

larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis  dan haram.
53

 

 Hukum Ta‟aquli merupakan sebuah hukum yang yang diambil dari Al-Qur‟an dan 

Hadits yang bisa diketahui perumusannya dan alasannya ( „illat ) yang melatar 

belakanginya. Jika suatu hukum sudah tidak dianggap relevan atau illatnya sudah tidak 

sesuai maka Hukum itu sudah tidak bisa dipakai, dan jika keadaan sudah skritis ini, maka 

harus melakukan ijtihad dalam rangka menentukan Hukum. Maksudnya langsung 

merujuk pada ushul fiqh dan kaidah Fiqih.
54

 

 Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang mencapainya dengan 

cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan. 

 Pertama, kemaslahatan dharuriyyah (inti atau pokok) yang disepakati dalam 

semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebutkan oleh para 

ulama dengan nama Al-kulliyat al-khams ( lima hal inti pokok) yang mereka anggap 

sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga : 

a. Menjaga agama ( Hifdz Ad-din ) 

b. Menjaga jiwa ( Hifdz An-nafs ) 

c. Menjaga akal ( Hifdz Al-aql ) 

d. Menjaga Harta ( Hifdz Al-mal ) 

e. Menjaga Keturunan ( Hifdz An-nasl)
55

 

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, 

keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna 

menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga dilakukan seperti pada saat 
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memakan daging bangkai, atau karna hilangnya udzur yang memperbolehkan untuk 

melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan 

lima hal inti atau unsuar-unsurnya ini dianggap sebangai pelengkap atau hal berbeda 

dengannya sedangkan pelaksanaannya atau menjauhinya adalah wajib. 

Kategori kedua, merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini 

dibagai menjadi dua, yaitu : 

a. Hajji ( bersifat kebutuhan ), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa 

melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa 

menyewa, bekerja, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Diantarav 

pelengkapannya adalah sarana yang bisa menympaikan tujuan ini seperti adanya 

tingkat kufu dan mahar Mitsli. Semua kemaslahatan ini juga termaksud maqhasid 

syariah. 

b. Tahsini ( bersifat perbaikan ), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan 

etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru‟ah dan 

berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik. 

 Demikan halnya apabila menghadapi suatu perkara antara maslahat atau mafsadat, 

maka mereka harus dipilih adalah maslahat yang lebih banyak. Dan ketika kedua-duanya 

sama banyaknya atau kuatnya, maka menolak mafsadah lebih baik dari pada meraih 

kemaslahatan. Sebab menolak mafsadah merupakan suatu kemaslahatan.
56
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Alokasi penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan  Perjanjian 

Kerja Menurut Hukum Islam  (Studi di PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau 

Kuala Kabupaten  Pulang Pisau) adalah minimal dua bulan yang dimulai setelah 

penyelenggaraan seminar proposal. Selanjutnya penulis berusaha mencari data dan informasi 

dari responden yang berada di lokasi  penelitian. 

 Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan perkebunan sawit Kecamatan Sebangau Kuala 

dengan pertimbangan data digali dari subjek yang ada di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten 

Pulang Pisau. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (vield research) dengan menggunakan 

pendekatan yurridis-normativ. Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang di dasarkan 

pada norma hukum untuk mengkaji dan menganalisa persoalan-persoalan yang di dapat secara 

empiric ( lapangan). Penelitian ini untuk mencari kesesuaian antara norma hukum yang telah 

disepakati dalam sebuah aturan perundang-undangan atau hukum dengan persoalan yang ditemui 

dilapangan. 

 Sebagaimana dinyatakan oleh samitro dalam buku Dasar-dasar-Sosiologi Hukum karya 

Sabian Usman bahwa “penelitian hukum yang bersifat empiris ini untuk  meneliti data primer. 
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Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil 

olahan orang lain.
57

 

 Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh 

Abdul Kadir Muhammad yaitu: 

1. Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karana itu, data 

primer sering disebut dengan data lapangan. 

2. Peristiwa hukum  yang terjadi di lokasi penelitian. 

3. Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.
58

 

Penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian yang menggunakan Pendekatan 

kualitatif deskriptif ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa 

yang terjadi dilokasi penelitian secara lugas dan terperinc. Kemudian data tersebut disajikan 

secara deskriptif.  

C. Objek dan Subjek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kerja antara perusahaan sawit  PT. 

Suryamas cipta perkasa 1 dengan pekerja. Yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Peneliti 

mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria Pekerja dan pihak perusahaan (Personalia). 

Teknik yang digunakan penulis untuk menentukan subjek penelitian ini adalah teknik Purposive 

sampling yang diartikan sebagai teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek atau situasi sosial yang diteliti. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara yang peneliti gunakan untuk melakukan komunikasi secara langsung 

dengan responden dan informen. Resonden dan informen diharapkan dapat bercerita panjang 

lebar terhadap persoalan yang dimaksudkan.
59

 

Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini adalah: 

a. Bentuk perjanjian kerja. 

b. Isi perjanjian kerja. 

c. Hubungan kerja. 

2. Observasi 

Obsevasi merupakan pengamatan secara langung ketempat lokasi dengan melakukan 

observasi peneliti dapat melihat, mengtahui, mendengar dan merasakan keadaan yang 

seungguhnya sehingga dapat diperoleh data yang valid. Dalam hal peneliti melakukan 

pengumpulan data, berterus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas 

peneliti.
60

 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk 

rekaman, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh 
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dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa  dan lain-lain. Contoh 

dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain.61 

 Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan 

dokumen berbentuk gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan responden, 

dokumen surat-surat perjanjian, dokumen sejarah berdirinya perusahaan, Visi dan Misi dll. 

E. Metode Pengolahan Data 

1. Pengabsahan Data 

 Pengabsahan data atau  yang disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.
62

 

Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data 

dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran 

dan kemurnian data.
63

 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan data dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. 

 Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan tentang perlindungan 

hukum terhadap pelaksanaan  perjanjian kerja menurut hukum Islam  (Studi di PT. Suryamas 

Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten  Pulang Pisau). Kemudian 

membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara dari  informan.
64
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2. Analisis Data 

 Penelitian kualitaif memerlukan langkah-langkah yang harus ditempuh  dalam 

penganalisaan data, dalam rangkah pengambilan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas 

dasar kejadian (insidence) ketika peneliti berada di lapangan, maka antara pengumpulan data 

dan proses secara simultan dan berbentuk siklus.
65

 

 Menurut Moleong, analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang 

terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan 

mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorikan.
66

 

 Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan Miles dan Hubermen, bahwa 

teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Data Reduction (pengurangan atau penetapan data), yaitu semua data yang diperoleh baik 

melalui observasi, dokumentasi, dilakukan penetapan data. Data yang relevan akan 

dipilih dan ditulis dalam laporan penelitian. 

b. Data Display (penyajian Data), data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara 

ilmiah oleh peneliti dengan apa adanya.  

c. Data Conclusion atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali 

pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data).
67

 

 

 

 

 

                                                           
65

SabianUsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum., h. 387. 

 
66

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian  Kualitatif., h. 332. 
67

Miles and Hubermen, Analisis Data Kalitaif, Jakarta: UIP, 1992, h. 23. 



46 
 

F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun substansi kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis ialah Penelitian yang 

dilakukan dengan judul perlindungan hukum terhadap pelaksanaan  perjanjian pekerja menurut 

hukum Islam  (Studi perjanjian kerja antara perusahaan perkebunan sawit PT. Suryamas cipta 

perkasa 1 kecamatan sebangau kuala kabupaten  pulang pisau) untuk mencari suatu Kebenaran 

dari data atau masalah yang ditemukan. Seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada 

dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan sekarang dan menemukan suatu kajian baru 

yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada. 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  

PERJANJIAN PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM  (Studi PT. 

Suryamas Cipta Perkasa 1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten  

Pulang Pisau) 

 

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja 

antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja 

PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan 

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau? 
 

Bagaimanakah hubungan kerja antara pihak 

perusahaan dengan pihak pekerja  PT. 

Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan 

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau? 
 

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan dengan 

pekerja PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 di Kecamatan 

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau? 
 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan 
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 Dalam proses yang dilakukan, dibutuhkan sebuah teori yang mendukung agar hasil 

penelitian yang didapatkan oleh penulis bisa dianalisis dengan teori yang ada. Selanjutnya dalam 

proses penelitian tersebut, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berupa penelitian 

yang bersifat deskritif kualitatif atau penelitian sosiologi Hukum Yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu Individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu, 

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat. 

 Hasil dari penelitian tersebut dilakukan nantinya tergantung dari data yang didapatkan 

dilapangan dan selanjutnya dianalisis dengan teori yang ada, apakah data empiris tersebut 

bertolak belakang atau tidak. 

 Agar lebih jelasnya kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis, maka di buat bagan 

alur kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pertanyaan Penelitian perusahaan PT. surya Cipta Perkasa. 

a. Bagaimana hubungan kerja antara pihak perusahaan di PT. Suryamas Cipta Perkasa 1? 

b. Bagaimana pelaksanan perjanjian kerja diperusahaan PT. surya Cipta Perkasa 1? 

c. Apakah jenis pekerjaan yang menjadi objek  perjanjian kerja tersebut sudah sesuai dengan 

Undang-undang ? 

d. Apakah hak-hak pekerja setelah melakukan perjanjian kerja hak-hak pekerja masih ada 

yang belum terpenuhi? 

e. Apakah ada konsekuesnsi apabalia salah satu pihak mengakhiri perjanjian tersebut? 

f. Bagaimana hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam perjanjian? 

2. Pertanyaan penelitian pekerja. 

a. Bagaimana hubungan Pekerja antara pihak perusahaan? 
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b. Apa status Bapak/Ibu sebagai pekerja di PT. suryamas Cipta perkasa 1? 

c. Apakah sebelum bekerja ada melakukan  perjanjian kerja?  

d. Apakah hak-hak bapak/ibu selaku pekerja yang melakukan perjanjian kerja, hak-hak 

terpenuhi oleh pihak perusahaan ?  

e. Apakah ada hak-hak bapak/ibu yang belum terpenuhi oleh  diperusahaan? 

 

 


