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ABSTRAK 

Bali merupakan tujuan wisatawan baik wisatawan asing maupun domistik. Efek 

perkembangan pariwisata di Bali menjadikan Bali sebagai tujuan berusaha bagi 

pengusaha  maupun  pekerja. Dengan banyaknya pekerja tentu belum dapat 

terserap seluruhnya  kedalam lapangan kerja yang dapat menjamin perlindungan 

tenaga kerja yang optimal. Dengan secara terpaksa demi untuk menyambung 

hidup di Bali pekerja menerima saja syarat-syarat kerja ditetapkan oleh pengusaha 

walaupun terasa berat baginya. Dipihak lain pengusaha dalam memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya seringkali mengabaikan asfek perlindungan 

hukum pekerja terutama untuk menghindari kewajiban memberikan jaminan 

social bagi pekerja, yaitu dengan menyiasati peraturan yang berlaku dengan 

memperjakan pekerla dengan sistim kontrak.     

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Dinar Arthakencana Ubud– Gianyar 

merupakan salah satu penyedia jasa tukar menukar uang, dalam bentuk mata uang 

asing, dengan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian 

yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

efektivitas hukum. Dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan 

yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang 

didukung dengan sumber data sekunder. Sehingga ditemukan suatu pemecahan 

atas masalah-masalah yang ditimbulkan.  

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah PT.Dinar 

Arthakencana Ubud- Gianyar masih belum mematuhi beberapa ketentuan 

perundang - undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan peraturan tentang tata cara 

perpanjangan perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Faktor yang mempengaruhi 

PT.Dinar Arthakencana- Ubud-Gianyar, menggunakan pekerja kontrak untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap adalah dipengaruhi oleh kesadaran hukum 

pengusaha masih kurang tinggi, didorong oleh keinginan untuk mencapai efisiensi 

ekonomi yang tinggi sehingga keuntungan secara optimal akan diperolehnya. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 

Pekerja Kontrak, Akibat Hukum. 
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ABSTRACT 

 

 Bali is a destination tourists both foreign and the domestic. Effects of 

tourism development in Bali make Bali as a destination sought for employers and 

employees. With so many workers would not be absorbed into the labor market to 

ensure optimal labor protections. By forced in order to make a living in Bali 

workers accept the terms of employment established by employers despite heavy 

for him. On the other hand employers to gain as much as possible often ignore 

asfek legal protection of workers is mainly to avoid the obligation to provide 

social security for workers, that by manipulating the rules applicable to 

memperjakan pekerla on a contractual basis 

 The research was conducted at PT. Dinar Arthakencana Ubud- Gianyar 

is one of the service providers to exchange money, in the form of foreign currency, 

with the research method used is empirical juridical method which is the study of 

the identification law and the effectiveness of the law. In preparation done field 

research that utilizes primary data from interviews and observations are 

supported by secondary data sources. Thus found a solution to the problems 

posed. 

 The results obtained in this study is PT.Dinar Arthakencana Ubud- 

Gianyar still not comply with certain provisions of Act that apply in particular Act 

No. 13 of 2003 on Employment relating to the regulation regarding the procedure 

for extension of the agreement that the Working Time Tertentu.Faktor PT.Dinar 

affect Arthakencana- Ubud, Gianyar, using contract workers for permanent jobs 

are affected by the lack of legal awareness of entrepreneurs still high, driven by 

the desire to achieve high economic efficiency that benefit optimally be obtained. 

 

Keywords : Implementation, Specific Time Work Agreement ( PKWT ), Labor 

Contracts, Legal Due. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang 

kurang seimbang, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang masalah 

ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Pembangunan bidang ketenagakerjaan 

sebagai bagian dari upaya pembagian sumber daya manusia merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sebagai pengamalan Pancasila dan 

implementasi Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang ketenagakerjaan 

diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta 

kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur baik materil maupun spiritual. Untuk meningkatkan harkatnya ini seseorang 

pastinya memerlukan modal, namun tidak semua orang memiliki modal tersebut. 

Seseorang yang kurang memiliki modal atau penghasilan inilah yang akan 

memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan kepadanya, setidaknya 

sebatas kemampuan.
1
 Kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan 

mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas serta kesejahteraan perusahaan 

harus diberdayakan sehingga satu perusahaan mampu bersaing dalam era global, 

                                                             
       

1
 A. Ridwan Halim, 1987,  Sari Hukum Perburuhan,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 3. 
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dalam pembagunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang 

sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan. 

Pengembangan dibidang kepariwisataan saat menjadi salah satu solusi dalam 

pembangunan ekonomi bangsa yang tidak hanya meningkatkan penerimaan devisa 

negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan 

pendapatan. Kebutuhan pokok wisatawan dalam melakukan perjalanan ke suatu 

daerah atau Negara tentu saja memerlukan akan sarana penukaran mata uang asing 

yang memadai, untuk itu money changer memegang peranan penting dalam hal jual 

beli mata uang asing atau tukar menukar mata uang asing.  

Dalam kemajuan sebuah perusahaan, tenaga kerja mempunyai peranan dalam 

peningkatan produktifitas serta kesejahteraan perusahaan sehingga mampu bersaing 

di era globalisasi ini. Tersedianya tenaga kerja yang memadai serta mempunyai 

kompetensi yang handal di bidangnya merupakan salah satu syarat yang sangat 

diperlukan dan harus terpenuhi agar perusahaan dapat menjalankan aktifitas kegiatan 

usahanya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi tuntutan konsumen 

maupun pelanggan dari perusahaan tersebut. Perusahaan adalah badan usaha yang 

menjalankan kegiatan dibidang perekonomian, yang dilakukan secara terus menerus 

untuk mendapatkan keuntungan dan/atau laba.
2
 Perusahaan dapat bergerak dibidang 

apa saja baik dibidang jasa penyediaan akomodasi, penerbangan money changger dan 

lainnya.  

                                                             
       

2
 Abdul R. Saliman, 2010, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Kencana, 

Jakarta, h. 91-92. 
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Kestabilan dari usaha money changer maupun  tidak terlepas dari adanya  

manajemen serta kinerja yang baik dari pekerja yang terdapat didalamnya. Pekerja 

merupakan roda penggerak dalam berkembangnya suatu perusahaan. Pekerja  

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan 

pembangunan nasional. Terdapat 2 jenis pekerja antara lain, pekerja tetap dan pekerja 

kontrak. Pekerja tetap adalah karyawan atau pekerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya tidak ada batasan jangka waktu lamanya bekerja. Hubungan kerja 

antara perusahaan dan karyawan tetap dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk 

Waktu Tidak Tertentu”. Pengusaha dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 

bulan. Masa kerja dihitung sejak masa percobaan. Jika terjadi pemutusan hubungan 

kerja bukan karena pelanggaran berat atau pekerja mengundurkan diri maka pekerja 

tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (bagi pekerja yang 

bekerja minimal 3 tahun) dan uang penggantian hak sesuai Undang - Undang yang 

berlaku. 

Lain halnya dengan pekerja kontrak merupakan pekerja yang  dipekerjakan oleh 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal hanya 3 

tahun. Hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja kontrak dituangkan dalam 

“Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu”. Berdasarkan pada pasal 59 Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( yang selanjutnya disebut 

dengan UUK ) status karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam 

waktu tertentu, yaitu : 
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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 Pekerjaan yang berhubungan 

dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih 

dalam percobaan atau penjajakan. 

4. Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status 

karyawan kontrak. 

Namun dalam penerapannya masih banyak perusahaan baik dibidang jasa 

money changer yang mengkontrak pekerja kontraknya melebihi ketentuan dari 

peraturan perundang – undangan. Selain itu tidak jarang pengusaha mempekerjakan 

pekerja kontrak untuk melakukan pekerjaan yang bersifat tetap dan sebelum 

dikontrak pekerja kontrak melaksanakan masa percobaan yang seharusnya tidak 

mendapatkan masa percobaan kerja tersebut. Hal ini menyebabkan adanya 

ketidakadilan terhadap pekerja, dapat dilihat dari beberapa indikasi, diantaranya 

pekerja tidak berhak atas sejumlah tunjangan (jamsostek, asuransi kecelakaan dan 

pensiun), uang pesangon di saat pemutusan kerja  atau PHK, upah yang lebih rendah, 

tidak ada jaminan kerja adanya PHK, dan penggantian status pekerja oleh perusahaan 

dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). Salah satu perusahaan penyedia jasa money changer  yang akan 

diteliti mengenai hal ini adalah PT. Dinar Artha Kencana, Ubud Gianyar yang 

merupakan salah satu money changer yang terletak di Jl. Monkey Forest, No. 17, 

sebagai salah satu money changer yang telah cukup lama berkecimpung dalam dunia 
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jasa penyediaan money changer, PT. Dinar Artha Kencana memiliki fasilitas yang 

lengkap dengan pelayanan yang terbaik tentunya memerlukan banyaknya pekerja 

yang ahli dan berkompeten untuk menjaga kestabilan kinerja usaha money changer. 

Pada era globalisasi ini banyak sekali perusahaan – perusahaan yang memperpanjang 

perjanjian kerja waktu tertentunya lebih dari satu kali. Hal ini menyebabkan tidak 

dapat dipungkirinya dalam implementasi perpanjangan perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT) perusahaan money changer dirasa perlu untuk dipergunakan sebagai 

obyek penelitian untuk mengetahui hal tersebut, oleh karena itu dengan bertitik tolak 

dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis kemudian mengangkat 

permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) Pada Money Changer Pt. Dinar Artha Kencana Di 

Ubud Bali 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja 

kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Money 

Changer PT. Dinar Artha Kencana ? 

2. Faktor-faktor apakah  yang mempengaruhi Money Changer PT Dinar Artha 

Kencana Ubud menggunakan pekerja kontrak dalam pekerjaan tetap? 
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1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Untuk lebih terarahnya tulisan ini penulis membatasi permasalahan yang akan 

dibahas dalam ruang lingkup masalah, agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok 

permasalahan. Adapun pembatasannya adalah sebagai berikut : 

1. Pertama membahas tentang pelaksanaan perpanjangan kontrak kerja 

terhadap pekerja kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

pada Money Changer PT Dinar Artha Kencana, Ubud. 

2. Kedua membahas tentang faktor – faktor penyebab Money Changer PT 

Dinar Artha Kencana, Ubud menggunakan pekerja kontrak dalam 

melakukan pekerjaan yang bersifat tetap. 

Apabila terdapat hal-hal lain yang yang disinggung dalam pembahasan, hal 

tersebut hanyalah pelengkap, sebagai upaya untuk lebih memperjelas uraian dari 

dalam pembahasan skripsi ini. 

 

1.4. Orisinalitas 

Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Sepanjang sepengetahuan 

penulis tidak pernah terdapat tulisan yang diterbitkan oleh penulis lain tentang skripsi 

ini. Pada penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kemiripan dengan 

tulisan lain, yaitu: 
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No. Skripsi Judul Rumusan Masalah 

1 Shinta Kumala Sari, 

2011, Fakultas 

Hukum Universitas 

Sebelas Maret, 

Surakarta. 

Perlindungan 

Hukum Bagi Pekerja 

Dalam Perjanjian 

Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) Di 

CV. Shofa Marwah  

1. Apakah jenis pekerjaan 

yang menjadi objek dalam 

Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu di CV. Shofa 

Marwah sudah sesuai 

dengan peraturan 

perundang – undangan 

yang berlaku? 

2. Apakah jangka waktu 

dalam perjanjian kerja 

waktu tertentu di CV. 

Shofa Marwah sudah 

sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan 

yang berlaku? 

3. Apakah pemenuhan hak 

– hak pekeja dalam 

perjanjian kerja waktu 

tertentu di CV. Shofa 

Marwah sudah sesuai 

dengan peraturan 

perundang – undangan 

yang berlaku? 

2 Rinawati Situmorang, 

2012, Fakultas 

Hukum, Universitas 

Simalungun, 

Kajian Hukum 

Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

Ditinjau Dari 

1. Bagaimana ketentuan 

perjanjian kerja waktu 

tertentu ?  

2. Bagaimana pemutusan 



 
 

8 

 

Pematangsiantar. 

 

 

 

 

Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 

Tentang 

Ketenagakerjaan 

hubungan kerja (PHK) 

dalam perjanjian kerja 

waktu tertentu ? 

3. Berapa lama perjanjian 

kerja waktu tertentu 

diperkirakan 

penyelesaiannya ?  

3 M. Nasir, 2011, 

Fakultas Hukum 

Universitas 

STIKUBANK, 

Semarang. 

Implementasi 

Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

(PKWT) Di PT. 

Sandang Asia Maju 

Abadi 

1. Bagaimana 

implementasi perjanjian 

kerja waktu tertentu pada 

perusahaan tekstil di PT. 

Sandang Asia Maju Abadi 

Semarang? 

2. Hambatan-hambatan 

apa aja yang timbul dalam 

implementasi perjanjian 

kerja waktu tertentu dan 

solusi untuk mengatasinya 

pada perusahaan tekstil di 

PT. Sandang Asia Maju 

Abadi? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu, karena dengan adanya tujuan 

tersebut akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, baik 

tujuan secara umum maupun khusus. Adapun tujuan tersebut adalah: 

1.5.1. Tujuan umum 
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1. Untuk mengetahui implementasi perpanjangan kontrak kerja terhadap 

pekerja/karyawan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada 

Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab  Money Changer PT Dinar Artha 

Kencana Ubud  menggunakan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan 

yang bersifat tetap. 

 

1.5.2. Tujuan khusus 

1. Untuk memahami implementasi perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja 

kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Money Changer 

PT. Dinar Artha Kencana Ubud. 

2. Untuk memahami faktor – faktor penyebab  Money Changer PT. Dinar Artha 

Kencana Ubud  menggunakan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan 

yang bersifat pokok. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai 

pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.6.1. Manfaat teoritis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bisnis, 

khususnya Hukum Ketenagakerjaan serta memberikan informasi bagi 

masyarakat/para karyawan tentang mekanisme pelaksanaan perpanjangan 
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kontrak kerja terhadap pekerja kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) pada Money Changer PT. Dinar Artha Kencana Ubud 

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari 

penulis dalam perkembangan hukum bisnis dan bermanfaat menjadi referensi 

bagi peneliti lain dalam penelitian pada masa yang akan datang khususnya 

mengenai Implementasi Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Terhadap Pekerja Kontrak pada Money Changer PT. Dinar Artha Kencana 

Ubud. 

 

1.6.2. Manfaat praktis 

1. Untuk dapat dijadikan pedoman oleh kalangan akademisi dan praktisi 

dalam penjabaran mengenai sistem implementasi perpanjangan kontrak 

kerja terhadap pekerja kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud. 

2. Dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha 

dan pekerja/buruh mengenai pelanggaran – pelanggaran peraturan 

perundang – undangan dalam praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT). 

 

1.7. Landasan Teoritis 

Berdasarkan Pasal 1 angka UUK yang di maksud dengan “Ketenagakerjaan 

adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama 
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dan sesudah masa kerja.” Adapun pendapat para ahli yang mengemukakan tentang 

pengertian hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya disebut dengan hukum 

perburuhan antara lain : 

Hukum Ketenagakerjaan Menurut Moleenar yang dikutip dari buku Asri 

Wijayanti adalah “Hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang 

pokoknya mengatur hubungan antar  tenaga kerja dan pengusaha serta antar tenaga 

kerja dan tenaga kerja.”
3
 M.G.Levenbach yang dikutip dari buku Asri Wijayanti 

menyebutkan bahwa “Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan 

hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan 

keadaan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.”
4
 Iman Soepomo 

yang dikutip dari buku Zainal Asikin menyebutkan bahwa “Hukum Perburuhan 

adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan 

kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.”
5
 

Sedangkan menurut Lalu Husni menyebutkan bahwa “Hukum Ketenagakerjaan 

adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum 

bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.”
6
 Jadi 

hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah hukum baik 

                                                             
       

3
 Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3. 

       
4
 Ibid. 

 

       
5
 Zainal Asikin, 2012, Dasar – Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 

2. 

 

      
6
 Lalu Husni, 2005, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, h. 24  
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yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan antar tenaga kerja 

dan pengusaha serta antar tenaga kerja dan tenaga kerja. 

Menurut Purwosutjipto menyebutkan bahwa “Perusahaan adalah suatu 

organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang 

kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan 

ekonomis manusia. Kegiatan produksi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh 

laba.”
7
  Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUK yang di maksud dengan Pengusaha 

adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b yang berkedudukan di luar Indonesia. 

 

Pengertian tenaga kerja berdasarkan UUK dalam Pasal 1 Angka 3 menyebutkan 

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat.” Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUK yang di maksud dengan 

Pekerja/ Buruh adalah ”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sedangkan menurut Maimun, 

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di 

dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, 

                                                             
       

7
 H.M.N. Purwosutjipto, 2003, Pengertian Hukum Dagang Indonesia,  Djambatan, Jakarta, h. 15. 
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badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8
 

Adanya keterkaitan antara pengusaha dan pekerja menimbulkan hubungan 

hukum yang berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUK dijelaskan bahwa “Hubungan kerja 

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur upah, dan perintah.” Hubungan hukum timbul karena 

adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut Pasal 1 Angka 14 UUK adalah 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”  

Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Keputusan 100/MEN/VI/ 2004 tentang 

Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah “Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang 

bersifat sementara.” Perjanjian kerja waktu tertentu dalam Pasal 59 ayat (1) UUK 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 

selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

                                                             
       

8
 Maimun, 2007,  Hukum Ketenagakerjaan ( Suatu Pengantar), Pradnya Pramita, Jakarta, h.12. 
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d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

 

Pada Pasal 59 ayat 2 UUK disebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan Pasal 59 

ayat (3) UUK. Pada Pasal 59 ayat (4) UUK perpanjangan perjanjian kerja waktu 

tertentu didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 

(dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja 

waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu 

tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (5) 

UUK. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Pasal 59 ayat (6) UUK 

hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja 

waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

Akibat hukum adalah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun 

akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum 

yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 

Dalam Pasal 59 ayat (7) apabila perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak 



 
 

15 

 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat 

(5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

Tujuan hukum dalam suatu aturan adalah untuk mendapatkan suatu keadilan, 

kepastian serta kemanfaatan. Namun dalam implementasinya tidak semua aturan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan baik. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

dikehidupan masyarakat. Menurut teori dari Lawrence M. Friedman yakni  

“Triangular Legal System”, ada tiga elemen penting yang dapat menentukan 

berfungsinya suatu hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.
9
 Struktur 

hukum yang baik akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi 

hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik 

apabila diikuti budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari 

masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut maka tidak ada artinya. 

Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku (hukum yang tertulis dan 

hukum yang berlaku hidup dalam masyarakat). Menurut Lawrence, tiga elemen 

penting yang menentukan berfungsi atau tidaknya hukum antara lain :  

1. Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka 

organisasi dan tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, 

pemasyarakatan, kepengacaraan). 

2. Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma dan lembaga-lembaga yg 

menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum. 

                                                             
       9 Sabian Utsman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan 

Masyarakat), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 356. 
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3. Substansi hukum meliputi : peraturan - peraturan atau regulasi yang di buat oleh 

lembaga yang berwenang. 

 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Jenis penelitian 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah 

dengan penelitian secara ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa permasalahan dengan jalan menganalisanya dan 

dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap masalah tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan. 

Metodelogi ini juga digunakan sebagai pembimbing untuk menemukan hasil 

penelitian atau penulisan ilmiah.
10

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas 

hukum.
11

 Sehingga dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang 

memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang didukung 

dengan sumber data sekunder. 

 

1.8.2. Sifat penelitian 

                                                             
       

10
 Jalaluddin Rakhmat, 2005, Metode Penelitian Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

h. 22. 

 

       
11

Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

h. 41. 
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Adapun sifat penelitian ada 3 (tiga) yakni : 

1) Penelitian Eksploratoris atau penjelajahan  

2) Penelitian Deskriptif 

3) Penelitian Eksplanatoris
12

 

Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang bersifat mendasar dan 

bertujuan untuk memperoleh keterangan informasi, data mengenai hal – hal yang 

belum diketahui.
 13

 Penelitian ini dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data 

awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan 

diteliti. Penelitian eksploratoris tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. 

Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh 

data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan. 

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuan 

utamanya untuk tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan 

secara Objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk Memecahkan atau Menjawab 

Permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.
14

 

Penelitian eksplanatoris ialah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu 

teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil 

penelitian yang sudah ada.
15
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Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.  

13
 Ibid, h. 22. 
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 Ibid, h. 22-23. 
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Berdasarkan pengertian diatas, sifat  penelitian yang dipergunakan adalah 

penelitian deskriptif karena penelitian ini  bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

pada Money Changer PT. Dinar Artha Kencana Ubud, dalam hal pelaksanaan 

perpanjangan PKWT. 

 

1.8.3. Data dan sumber data 

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama di 

lapangan, dimana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara 

langsung ke tempat kejadian dan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang 

mengetahui dan terkait dengan pengaturan mengenai perpanjangan kontrak kerja 

yang terdapat didalam perjanjian kerja pada Money Changer PT Dinar Artha Kencana 

Ubud Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tangan ke dua atau data 

yang bukan berasal dari sumber utama, antara lain :  

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan 

perundang – undangan yakni Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor Keputusan 100/MEN/VI/2004 tentang 

Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
16

 

b. Bahan hukum sekunder merupakan segala hal yang berkaitan dengan 

publikasi tentang hukum berupa dokumen resmi. Hal – hal yang berkaitan 

dengan publikasi berasal dari literatur – literatur buku yang membicarakan 

                                                             
       

16
 Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 47. 
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permasalahan hukum, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum serta 

pendapat atau pandangan dari para ahli hukum yang bertujuan untuk 

menjelaskan mengenai bahan hukum primer.
17

 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang berasal dari media 

elektronik, media massa dan situs website yang bertujuan untuk menjadi 

pelengkap dari bahan hukum yang utama.
18

 

 

1.8.4. Teknik pengumpulan data 

Dalam penulisan dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

yakni: 

1. Studi kepustakaan: Data kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, 

mencatat, mempelajari dan menganalisa isi pustaka yang berkaitan dengan 

masalah objek penelitian. Penulis mempelajari dokumen dan arsip yang 

berhubungan dengan masalah objek penelitian yaitu pengaturan hukum 

mengenai perpanjangan kontrak kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu 

yang diatur dalam peraturan perundangan.  

2. Wawancara (Interview): Data ini diperoleh dari manajemen money changer 

dan para pekerja kontrak Money Changer PT. Dinar Artha Kencana, Ubud. 

Selain dengan melakukan wawancara juga dilakukan suatu 
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pengamatan/observasi langsung: Teknik observasi langsung adalah teknik 

pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 

pada Money Change PT. Dinar Artha Kencana, Ubud. 

 

1.8.5. Teknik penentuan sampel penelitian 

Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik Purposive 

Sampling. Penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel 

dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan 

sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-

sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasinya.
19

 

 

1.8.6. Teknik pengolahan dan analisis data 

a. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data tersebut diolah dengan 

teknik pengolahan data kualitatif yang artinya pengolahan data  menggunakan 

teknik non statistik, mengingat data-data lapangan yang diperoleh dalam bentuk 

narasi atau kata-kata, bukan angka-angka sehingga pengolahan datanya tidak 

bisa dikuantifikasikan. Teknik pengolahan data ini dilakukan bertujuan agar 

penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan.
20
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Selanjutnya data yang telah diolah akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang 

merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan 

baik berupa data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini 

ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, 

mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga 

ditemukan suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadi pedoman dalam 

menetapkan rencana yang akan datang.
21 
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