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SARIPATI 

 

Perubahan regulasi ketenagakerjaan ke sistem kerja kontrak dapat membawa implikasi 

positif maupun negatif bagi unsur-unsur pelaku hubungan industrial. Dampak yang dirasakan 

oleh para buruh cenderung pada implikasi negatif seperti berkurangnya kesejahteraan buruh. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami: 1) sistem kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari 

Temanggung, 2) alasan-alasan penggunaan sistem kerja kontrak, dan 3) dampak sistem kerja 

kontrak terhadap kesejahteraan buruh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan 

akan diberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam bentuk diagram, tabel-

tabel, grafik ataupun narasi. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek sistem kerja kontrak dilakukan oleh PT. 

Tirtamas Lestari Temanggung pada semua karyawan di setiap departemen dan pada semua jenis 

pekerjaan. Alasan perusahaan menerapkan kerja kontrak adalah untuk penghematan biaya tenaga 

kerja, pekerjaan bersifat sementara dan fluktuatif serta mudahnya melakukan PHK misalnya 

ketika masa kontrak habis secara otomatis hubungan kerja berakhir, perusahaan tidak perlu 

memberikan pesangon. Sistem kerja tersebut mengikat karyawan dengan kontrak yang sudah 

direncanakan secara kontinyu sehingga akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan buruh 

karena  tidak ada kepastian pekerjaan, kesejahteraan dan perlindungan kerja kurang, tidak adanya 

kompensasi dan tidak adanya peningkatan karir buruh.  

 

Kata Kunci: Sistem Kerja Kontrak, Buruh, Kesejahteraan, Metode Kualitatif, Perubahan 

Regulasi  
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KATA PENGANTAR 

 

Sistem kerja kontrak adalah sebuah sistem kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja antara 

perusahaan dengan karyawan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memahami praktek kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung, alasan-alasan 

dilakukan sistem kerja kontrak dan dampaknya terhadap kesejahteraan buruh. Secara garis besar 

dampak penerapan sistem kerja kontrak adalah karyawan diikat dengan kontrak yang dibuat oleh 

perusahaan secara kontinyu sehingga berakibat pada berkurangnya kesejahteraan buruh. Penulis 

menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan kertas kerja ini. 

Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, 

dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.  
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SISTEM KERJA KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP  

KESEJAHTERAAN BURUH 

 (STUDI KASUS PADA PT. TIRTAMAS LESTARI TEMANGGUNG) 

 

Lia Eka Sari 

Universitas Kristen Satya Wacana 

 

ABSTRACT 
 

Regulatory changes in contract labor system can bring both positive and negative implications 

for the elements of industrial relations actors. The impact is felt by the workers tend to the 

negative implications such as reduced labor welfare. The purpose of this research is to 

understand: 1) the contract labor system in PT. Tirtamas Lestari Temanggung, 2) the reasons for 

the use of contract labor system, and 3) the impact of the contract labor system for the welfare of 

workers. This research was conducted using a qualitative approach and will be given 

information for solving problems encountered in the form of diagrams, tables, graphs, or 

narratives. 

 

Keywords: Contract Labor System, Labor, Welfare, Qualitative Method, Regulatory Change 

 

 

1. Pendahuluan 

Sejak ditetapkannya Undang-Undang 13 Tahun 2003, banyak perusahaan yang 

mengikuti sistem kerja kontrak. Sistem kerja kontrak dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan disebut dengan pekerjaan untuk waktu tertentu (PKWT) yang hanya boleh 

dilakukan untuk jenis pekarjaan yang bersifat sementara/musiman, dengan jangka waktu 

paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali saja. Salah satu perusahaan yang 

menerapkan sistem kerja kontrak sejak tahun 2011 adalah PT Tirtamas. Perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang industri air minum dalam 

kemasan (AMDK). Perusahaan ini memiliki berbagai merek air minum dalam kemasan yang 
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terdiri dari : Produk cup, yaitu TOTAL,  ATLANTIK, CLASS  dan INDOMARET. Produk 

botol, yaitu TOTAL 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan INDOMARET 330 ml, 600ml, dan 1500 

ml. Yang terakhir adalah Produk galon, yaitu TOTAL 19 lt. Air Minum Dalam Kemasan 

TOTAL telah diakui oleh SNI (Standar Nasional Indonesia), Depkes, ASPADIN (Asosiasi 

Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan), WHO (World Health Organisation), EAN 

(Europian Article Number) dan ISO 9001. 

Pada tahun 2011 PT. Tirtamas Megah Temanggung berganti nama menjadi PT. 

Tirtamas Lestari Temanggung setelah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. Perubahan 

nama dan kepemilikan perusahaan tersebut membawa dampak yang cukup drastis bagi 

seluruh karyawan terutama karyawan bagian produksi karena perusahaan membuat 

kebijakan baru yaitu memberlakukan sistem lebih disiplin bagi semua karyawan. Karyawan 

bagian produksi sebelumnya banyak yang sudah memiliki masa kerja dan tinggal menunggu 

waktu untuk diangkat menjadi karyawan tetap namun sejak tahun 2011 karyawan diminta 

untuk melakukan perjanjian kerja baru akibatnya masa kerja para pekerja dari tahun ke 

tahun selalu mulai dari nol tahun masa kerja. (Jehani, 2007 : 8). 

Perubahan regulasi ketenagakerjaan dapat membawa implikasi yang baik bersifat 

positif maupun negatif bagi unsur-unsur pelaku hubungan industrial. Salah satu implikasi 

positif dirasakan oleh pengusaha atau perusahaan yaitu urusan ketenagakerjaan semakin 

praktis, biaya tenaga kerja jauh berkurang hingga 20%, biaya tinggi dalam jangka pendek 

tetapi rendah dalam jangka panjang: membayar management fee dan pesangon dalam rangka 

pengalihan hubungan kerja tetap menjadi kontrak tetapi tidak perlu memberikan kompensasi 

dan pensiun ketika hubungan kerja berakhir, mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi 

bisnis. Pada sisi yang lain, para buruh merasakan implikasi negatifnya seperti misalnya 

kesempatan bekerja pendek dan terbatas, tidak ada kompensasi pada akhir hubungan kerja, 

kesejahteraan menurun, upah tidak pernah naik dan tidak dapat berserikat (Indrasari, 2010). 

Penelitian Indrasari (2010) menunjukkan sejumlah dampak negatif dari sistem kerja 

kontrak dan outsourcing, pertama, adanya fragmentasi (pengelompokkan buruh berdasarkan 

status hubungan kerja di tingkat pabrik). Dalam praktek ini di satu pabrik ada 3 kelompok 

buruh yakni buruh tetap, buruh kontrak dan buruh outsourcing. Kedua, adanya deskriminasi 

baik dalam hal usia, status, upah dan kebebasan berorganisasi. Ketiga, terjadi eksploitasi 

terhadap buruh. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa buruh dan serikat buruh 
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merupakan pihak yang paling dirugikan dalam praktek kontrak dan outsourcing buruh dan 

perusahaan pengguna serta penyalur adalah yang paling diuntungkan dalam praktek 

hubungan kerja ini. 

Penelitian Saptorini dan Suryomenggolo (2007), menemukan bahwa dalam prakteknya 

jangka waktu kontrak bervariasi, yakni antara 3 bulan sampai 1 tahun. Buruh yang bekerja 

kontrak harus bersiap-siap kontraknya dapat sewaktu-waktu diputus di tengah jalan. Tidak 

jarang, seorang buruh yang bekerja selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan yang sama 

dengan kontrak pendek yang terus menerus diulang, tanpa adanya kesempatan dipromosikan 

menjadi buruh tetap. 

Adanya sistem kerja kontrak membuat posisi tawar pekerja atau buruh semakin lemah. 

Sistem kerja ini tidak memberikan kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial, jaminan 

kesehatan, pesangon jika di PHK, dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lain. Semakin 

sempitnya lapangan pekerjaan membuat buruh tidak dihadapkan pada banyak pilihan, 

kecuali menerima kondisi yang ada. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang 

menggunakan tenaga kerja kontrak. Konsekuensi yang harus dihadapi karyawan dengan 

berlakunya sistem kerja kontrak adalah Pertama buruh harus bertahan dengan sistem kerja 

kontrak yang tidak memberikan kepastian karier dan kenaikan pendapatan yang sesuai 

dengan masa kerja. Kedua, buruh kontrak tidak berkesempatan masuk serikat buruh 

sehingga tidak mendapat perlindungan kolektif dari serikat buruh (Fuady, 2011). 

Selain menimbulkan berbagai permasalahan seperti di atas, penelitian Maryono (2009) 

juga  menunjukkan bahwa dalam sistem kontrak masih ada sejumlah masalah lain. Pertama, 

praktik penggunaan tenaga kerja kontrak dewasa ini hampir terjadi di setiap jenis pekerjaan 

bukan yang tidak inti atau penunjang saja tetapi juga pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat 

permanen dan inti di perusahaan. Kedua, adanya persepsi bahwa tenaga kerja kontrak harus 

dibayar lebih murah dari pada tenaga kerja tetap. Ketiga, lemahnya pembinaan dalam bentuk 

pendidikan dan latihan yang diberikan kepada mereka. 

Sistem kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung kemungkinan akan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawannya. Untuk memahami lebih jauh 

permasalahan sistem kerja kontrak pada kesejahteraan karyawan secara empiris, maka untuk 

mendalami persoalan ini, penelitian ini mengangkat ”Sistem kerja Kontrak dan Dampaknya 

terhadap Kesejahteraan Buruh di PT. Tirtamas Lestari Temanggung”.  
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Persoalan penelitian yang diangkat adalah: 

1.  Seperti apa sistem kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung? 

2. Apakah alasan PT. Tirtamas Lestari Temanggung menggunakan sistem kerja 

kontrak? 

3. Apa dampak sistem kerja kontrak  PT. Tirtamas Lestari Temanggung terhadap 

kesejahteraan karyawan? 

Tulisan ini terdiri dari 5 bagian. Bagian 1 ini telah menguraikan secara singkat latar 

belakang masalah dan rumusan persoalan penelitian. Pada bagian 2 di bawah ini berisi tentang 

landasan teori yuridis. Bagian ke 3 berisi tentang metodologi penelitian. Bagian 4 

menguraikan hasil penelitian serta bagian 5 mengajukan kesimpulan dari hasil penelitian. 

2. Memahami Sistem Kerja Kontrak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan 

Karyawan 

2.1. Sistem Kerja Kontrak  

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatur 

pelaksanaan sistem kerja kontrak atau lebih dikenal dengan sistem perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT). Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang 

didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya 

dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun (Pasal 59 ayat (4)  

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 

Pasal 59 menyebutkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat 

untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 

dalam waktu tertentu, yaitu: 1) Pekerjaan yang sekali atau sementara sifatnya; 2)  

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan 

paling lama tiga tahun; 3) Pekerjaan yang bersifat musiman; dan 4) Pekerjaan yang 

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

dalam percobaan atau penjajahan.  

Hak buruh atau tenaga kerja seperti dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan terdiri dari: 1) Pasal 6, setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha; 2) Pasal 86, setiap 

pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 
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martabat manusia serta nilai-nilai agama; 3) Pasal 88, setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 

4) Pasal 99, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja; dan 5) Pasal 104, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan 

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 

Tenaga kerja selain memiliki hak juga harus melaksanakan berbagai kewajiban. 

Dalam Undang-undang ketenagakerjaan tidak dibahas tentang kewajiban tenaga kerja 

namun menurut Darwan (2000: 20) kewajiban tenaga kerja yaitu 1) wajib melakukan 

prestasi/pekerjaan bagi majikan; 2) wajib mematuhi peraturan perusahaan; 3) wajib 

mematuhi perjanjian kerja; 4) wajib mematuhi perjanjian perburuhan; 5) wajib menjaga 

rahasia perusahaan; 6) wajib mematuhi peraturan majikan; dan 7) wajib memenuhi 

segala kewajiban selama izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada 

putusannya.  

Pada praktek kesehariannya selama ini tenaga kerja kontrak diakui lebih banyak 

merugikan pekerja atau buruh. Hal ini dikarenakan hubungan kerja-hubungan kerja 

selalu dalam bentuk tidak tetap atau kontrak, upa lebih rendah, jaminan sosial kalaupun 

ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan 

pengembangan karir dan lain-lain, sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti 

itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja atau buruh dan 

membuat kaburnya hubungan Industrial (Tambusai, 2004). 

Praktik penggunaan tenaga kerja kontrak sering menimbulkan perdebatan, dimana 

pihak manajemen perusahaan merasa perlu ada tenaga kerja kontrak sementara di pihak 

lain tenaga kerja merasa keberatan karena masa depannya dianggap tidak memiliki 

kepastian. Sistem kerja kontrak dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu 1) Peraturan 

yang ada, khususnya UU 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan membuka peluang 

terjadinya multitafsir, 2) lemahnya pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja , 3) 

kepentingan untuk menarik investor (Herawati, 2010). 

Jehani (2008) mengatakan, pengaturan mengenai syarat-syarat mempekerjakan 

pekerja kontrak sangat dibatasi (limitatif). Namun, dalam praktiknya terjadi 

penyimpangan-penyimpangan. Pekerjaan yang bersifat permanen sekalipun, juga 

menggunakan pekerja kontrak. Bahkan ironisnya karena alasan adanya tuntutan era 
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globalisasi, ada perusahaan yang mengubah sistem kerjanya dari status pekerja tetap 

menjadi sistem kontrak kerja. 

Masa kontrak seorang pekerja yaitu: kontrak pertama dengan jumlah masa kerja 

maksimal dua tahun, dan dapat diperpanjang dengan jumlah masa kerja maksimal sama 

dengan masa kontrak pertama. Dengan demikian, jika masa kontrak kerja karyawan 

tersebut telah mencapai lebih dari empat tahun, maka pekerja tersebut secara otomatis 

telah dapat dinyatakan sebagai pekerja tetap.  

2.2. Dampak Sistem Kerja Kontrak Terhadap Kesejahteraan Karyawan 

  Sekalipun dinilai memberikan keuntungan dalam praktek outsourcing banyak 

permasalahannya. Berikut ini disajikan beberapa keuntungan dengan adanya praktek 

oursourcing baik yang dinikmati perusahaan, tenaga kerja maupun bagi perekonomian 

nasional secara makro (Maryono, 2009). 

a. Manfaat bagi perusahaan 

Perusahaan lebih mudah mencari tenaga kerja baru yang mempunyai kompetensi 

sesuai kebutuhan perusahaan sewaktu-waktu. 

b. Bagi tenaga kerja 

Menjadi pekerja di suatu perusahaan meskipun hanya sebagai tenaga kerja kontrak 

tentu hal ini lebih baik daripada sebagai pengangguran terutama bagi lulusan baru 

sehingga bisa menjadi bekal pengalaman. 

c. Bagi perekonomian 

Adanya pekerjaan kontrak selain dapat meningkatkan pendapatan nasional, 

penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran akan mendorong 

berkurang kasus-kasus sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. 

Konsekuensi kerja kontrak dan outsourcing dinilai telah secara langsung 

mengurangi hak-hak buruh, utamanya menyangkut berbagai tunjangan, jaminan sosial 

(social security) dan keamanan bekerja secara layak (proper job security). Status dan 

hak antara pekerja tetap dengan pekerja kontrak adalah jelas berbeda, utamanya 

menyangkut dua hal tersebut. Banyak ditemukan fakta bahwa pementingan efisiensi 

secara berlebihan untuk semata-mata meningkatkan investasi akan mendorong 

kebijakan upah buruh murah dan berakibat pada berkurangnya jaminan sosial dan 
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keamanan bekerja bagi buruh. Artinya, politik investasi yang represif justru berpotensial 

menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh Indonesia (Wiratraman, 2007). 

Herawati (2010), dampak kerja kontrak bagi buruh yaitu adanya diskriminasi 

kesempatan kerja bagi mereka yang di luar kelompok usia 18-24 tahun, kesempatan 

kerja lebih banyak untuk perempuan, kesempatan kerja pendek, tak ada kompensasi 

pada akhir hubungan kerja, kesejahteraan menurun, upah tidak pernah naik, tidak dapat 

berserikat. Dalam sistem hubungan kerja kontrak/ Outsourcing, perusahaan pemberi 

kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pesangon ketika masa kontrak telah 

selesai. Kontrak terus-menerus dengan upah minimum, berarti tidak ada jaminan atas 

pekerjaan, tidak ada jaminan atas penghasilan, tidak ada jaminan atas penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. 

Indrasari (2010), praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing membawa efek 

degradasi pada kondisi kerja dan kesejahteraan buruh. Dalam hubungan kerja ini tidak 

ada jaminan pekerjaan karena hubungan kerja bersifat kontrak dengan rata-rata masa 

kontrak 1 tahun, hanya mendapatkan upah mínimum dan menerima beberapa tunjangan 

yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang diterima buruh tetap, untuk 

memperpanjang masa kontrak harus mengeluarkan biaya untuk penyalur tenaga kerja, 

tidak ada kompensasi saat hubungan kerja berakhir, peluang peningkatan status dan 

karir sangat kecil. Praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing cenderung 

eksploitatif karena dengan kewajiban pekerjaan yang sama, jam kerja yang sama dan di 

tempat yang sama dengan buruh tetap, buruh kontrak dan outsourcing memperoleh hak 

yang berbeda dan sebagian buruh harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan 

pekerjaan atau untuk mempertahankan pekerjaannya. 

Melihat uraian di atas, dampak kerja kontrak sangat berhubungan langsung 

dengan kesejahteraan buruh. Keadaan buruh yang tidak bisa memilih-milih pekerjaan 

membuatnya menerima jika sewaktu-waktu diberhentikan atau diperpanjang hingga 

berkali-kali dengan kontrak yang sama dan gaji yang sama pula. Buruh tidak dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya karena mengingat ada promosi jabatan,  

kenaikan gaji atau tunjangan-tunjangan lainnya. 
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3. Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak sistem kerja kontrak. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

(Moleong, 2009: 4). Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan 

dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi 

dalam bentuk diagram, tabel-tabel, grafik ataupun narasi. 

Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi dan dengan mempelajari 

dokumen-dokumen perusahaan. Kegiatan wawancara dilakukan peneliti kepada kepala 

personalia, staff personalia, kepala produksi dan staff produksi dengan intensitas waktu 

antara 1 hingga 2 jam di hari Jumat dan Sabtu selama bulan Juni-Oktober karena pada hari 

itu penulis sedang berada di Temanggung. Selain itu, secara spesifik peneliti melakukan 

wawancara kepada 5 orang staf produksi dan 1 orang Kepala Bagian Produksi tentang 

dampak penerapan sistem kerja kontrak.  Narasumber tersebut merupakan karyawan yang 

dulunya bekerja di PT. Tirtamas Megah sebagai karyawan tetap, namun sejak perusahaan 

berganti nama menjadi PT. Tirtamas Lestari dianggap karyawan baru dan semuanya 

berstatus tenaga kerja kontrak. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku buruh 

dalam bekerja sebagai dampak dari penerapan sistem kerja kontrak. Studi dokumenter 

dilakukan atas data/dokumen jumlah buruh kontrak dan profil PT. Tirtamas Lestari 

Temanggung.  

Setelah mengumpulkan semua data-data yang diperlukan, maka peneliti menganalisis, 

mengorganisasi, dan menyajikan data-data dalam rangka menjawab persoalan-persoalan 

penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ada kekurangan data 

dalam analisis, penulis kembali ke PT. Tirtamas Lestari Temanggung untuk meminta data 

yang masih kurang. Berikut ulasan penyajian hasil penelitian setelah seluruh data dianalisis.  

 

4. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini disajikan hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan dampak sistem 

kerja kontrak dan kesejahteraan buruh di PT. Tirtamas Lestari Temanggung. Penyajian hasil 

penelitian akan dimulai dari uraian gambaran umum PT. Tirtamas Lestari Temanggung. 
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4.1 Gambaran Umum PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

Pada tahun 1989 Bapak Subiantoro mendirikan PT Tirtamas Megah yang berlokasi 

di Mojokerto, namun dalam perkembangannya PT Tirtamas Megah mengalami 

kemunduran akibat persaingan pasar dan kurang gencarnya dalam hal promosi dan 

pemasaran. Usaha PT Tirtamas Megah mengalami kemunduran dan omset penjualan 

merosot, maka pemilik menjual PT Tirtamas Megah kepada PT Gudang Garam. PT 

Gudang Garam lalu memindahkan PT Tirtamas Megah di Desa Sumber Suko Pandaan, 

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada tahun 1992. Melihat perkembangan dan 

omset penjualan yang semakin meningkat, maka dibuka anak perusahaan yaitu PT 

Tirtamas Megah Temanggung dan PT Tirtamas Megah Sukabumi. 

PT Tirtamas Megah Temanggung didirikan pada tanggal 17 Januari 1996 dan sudah 

mulai melakukan proses produksi air minum dalam kemasan dengan menggunakan merk 

dagang TOTAL. PT Tirtamas Megah Temanggung sudah mendapatkan Sertifikat Standar 

Nasional Indonesia untuk produk air minum dalam kemasan dari Pusat Standarisasi 

Nasional, Jakarta dan MD dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Pada 

bulan November 2011, PT Gudang Garam menjual PT Tirtamas Megah Temanggung 

kepada Bapak Rudi Sutrisna sehingga terjadi peralihan kepemilikan. Dimana perusahaan 

PT Tirtamas Megah Temanggung berganti nama menjadi PT Tirtamas Lestari 

Temanggung. Misi dan tujuan perusahan adalah membantu pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian nasional. Dalam ketenagakerjaan PT Tirtamas Lestari 

Temanggung banyak menyerap tenaga kerja dari segala lapisan dan tingkat pendidikan. 

4.2 Sistem Kerja Kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

Sistem kontrak yang diterapkan oleh PT. Tirtamas bersifat wajib kepada semua 

karyawan tanpa melihat jenis pekerjaan, usia, maupun tingkat pendidikan para karyawan. 

Perjanjian kerja dengan sistem kontrak di PT. Tirtamas bersifat mengikat karyawan baik 

dalam hal aturan gaji, lembur ataupun pemberhentian kerja sewaktu-waktu. Kontrak kerja 

antara PT. Tirtamas dengan karyawan memiliki ciri bahwa karyawan bersifat pasif dan 

perusahaan yang mengatur segala isi perjanjian kontrak. Karyawan yang mau bekerja di 

perusahaan tersebut harus menyetujui semua isi perjanjian dan tidak mengajukan 

keberatan atas isi perjanjian kontrak kerja. Ciri-ciri sistem kerja kontrak di PT. Tiramas 



10 

 

Megah adalah hanya berlaku untuk departemen produksi atau pekerjaan yang sifatnya 

ringan dan musiman sedangkan pada PT. Tirtamas Lestari menerapkannya pada semua 

departemen. 

Sistem kerja di PT.Tirtamas mengalami perubahan setelah adanya pergantian nama 

dari PT. Tirtamas Megah menjadi PT. Tirtamas Lestari pada Tahun 2011 dengan adanya 

pergantian kepemilikan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. 

Tirtamas Megah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sudah 

memberikan hak karyawan berupa pesangon.  

Perjanjian antara karyawan dengan perusahaan yang pernah dibuat, maka setelah 

pergantian nama perusahaan maka perjanjian dianggap tidak berlaku lagi. PT. Tirtamas 

Lestari membuat perjanjian/kesepakatan baru dengan karyawan yang artinya bahwa 

karyawan tersebut terhitung sebagai karyawan baru yang belum memiliki masa kerja.  

PT. Tirtamas Lestari yang berdiri sejak tahun 2011 telah melakukan akuisisi 

karyawan mulai dari nol. Karyawan di PT Tirtamas Lestari merupakan karyawan dari PT 

Tirtamas Megah yang sudah berstatus karyawan tetap, namun perusahaan juga 

memberikan cuti kepada karyawan kontrak setahun sekali dan untuk perempuan ada cuti 

melahirkan. Hal yang paling mendasari adanya perubahan sistem ketenagakerjaan adalah 

jika ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka perusahaan sekarang tidak memberikan 

uang pesangon kepada karyawan dengan alasan karyawan berstatus kontrak padahal dulu 

ketika perusahaan bernama PT. Tirtamas Megah adanya PHK semua karyawan diberikan 

pesangon. 

Menurut keterangan Kepala Personalia, semua karyawan di sini sejak perusahaan 

berganti nama menjadi PT. Tirtamas Lestari dianggap karyawan baru dan semuanya 

berstatus tenaga kerja kontrak dengan gaji sesuai UMK saja. Untuk kesejahteraan 

karyawan, sekarang sudah diikutkan program Jamsostek dan diberi THR jika telah 

bekerja lebih dari 3 bulan. 

PT. Tirtamas Lestari dalam menjalankan perusahaan mengadakan perubahan besar 

terhadap sistem kerja dan penggajian untuk kesejahteraan karyawan. Perbedaan antara 

PT. Tirtamas Megah dengan PT. Tirtamas Lestari seperti keterangan dari staf personalia 
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bahwa pada saat perusahaan dengan nama PT. Tirtamas Megah selaian memakai standar 

upah mengikuti UMK namun juga memberikan tunjangan berdasarkan masa kerja dan 

tunjangan sesuai dengan jenis pekerjaan/ jabatannya. Gaji yang diterima oleh buruh baik 

buruh kontrak maupun buruh tetap pada saat itu jumlahnya sama jika memiliki jenis 

pekerjaan dan masa kerja yang sama, akan tetapi saat perusahaan berganti nama dengan 

PT. Tirtamas Lestari Temanggung buruh hanya menerima gaji sesuai UMK saja tanpa 

ada tunjangan-tunjangan khusus. 

Berdarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan sistem 

kerja dan penggajian antara PT. Tirtamas Megah dengan PT. Tirtamas Lestari adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Perbedaan PT. Tirtamas Megah Temanggung dan PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

Aspek Perbedaan PT. Tirtamas Megah PT. Tirtamas Lestari 

Gaji   Gaji karyawan dihitung 

sesuai dengan UMK, masa 

kerja dan lembur 

 Tidak ada perbedaan gaji 

antara karyawan kontrak 

dan tetap 

 

 Gaji karyawan kontrak 

dihitung sesuai UMK dan 

lembur (jika ada) 

 Ada perbedaan gaji antar 

karyawan  

Tunjangan   Tunjangan Masa Kerja 

dan Lembur 

 THR pada semua 

karyawan  

 Tidak ada tunjangan dari 

perhitungan masa kerja 

 Untuk mendapatkan THR 

minimal karyawan harus 

bekerja selama 3 bulan 

dengan perhitungan 1 kali 

gaji pokok 

Perlindungan  Jamsostek untuk 

karyawan kontrak dan 

tetap 

 Ada program Jamsostek 

namun perusahaan tidak 

memaksa kepada 

karyawan kontrak untuk 

mengikutinya 

Status Karyawan  Status karyawan dari 

karyawan kontrak bisa 

menjadi karyawan tetap 

 

 Status karyawan dari 

karyawan kontrak tidak 

bisa menjadi karyawan 

tetap 

 Sumber: Hasil Wawancara Personalia yang diolah (2013) 



12 

 

Berdasarkan tabel di atas, PT. Tirtamas Megah Temanggung dilihat dari sistem 

penggajian, pemberian tunjangan, perlindungan karyawan dan status karyawan telah 

sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pada PT. 

PT. Tirtamas Lestari Temanggung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tersebut. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang telah jelas bahwa pekerjaan kontrak 

tidak boleh diberikan pada jenis pekerjaan tetap dan hanya boleh memperpanjang kontrak 

1 kali setelah 2 tahun bekerja sehingga setelah itu harus diangkat menjadi tenaga kerja 

tetap namun dalam kenyataannya status tenaga kerja tidak pernah berubah.  

 Proses pengadaan tenaga kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

dimulai dari kegiatan rekrutmen dan seleksi. Kegiatan tersebut adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawan yang dimulai dari 

proses perencanaan kebutuhan tersebut sampai dengan penempatannya. Proses rekrutmen 

dan seleksi diawali adanya permintaan karyawan dari bagian yang membutuhkan, di 

mana kepala sub seksi akan mengisi form. Proses tersebut kemudian dilanjutkan kepada 

personalia, manajer dan dewan direksi untuk melakukan persetujuan. Bagian personalia 

akan melakukan proses pemeriksaan kualifikasi yang diminta melalui pencocokan 

kualifikasi calon, untuk memutuskan melakukan rekruitmen internal atau eksternal. 

Proses pelaksanaan penerimaan tenaga kerja dengan sistem kontrak di PT. Tirtamas 

Lestari Temanggung dapat dilihat pada skema dibawah ini: 
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Gambar 1 

Proses Penerimaan Tenaga Kerja Kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Wawancara yang diolah (2013) 

Pelaksanaan sistem  kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung, berdasarkan 

hasil wawancara dengan kepala Personalia maka dapat diketahui jika sistem kerja kontrak 

dilaksanakan selama 2 hingga 7 bulan sebagai masa percobaan. Setelah perusahaan dapat 

melihat kinerja buruh tersebut maka akan diputuskan untuk diperpanjang kontraknya atau 

diberhentikan. Apabila kinerja buruh bagus biasanya perusahaan akan memperpanjang 

kontrak untuk 7 atau 9 bulan kedepan. Hal ini sesuai keterangan dari Admin Produksi yang 

menyatakan bahwa ia di kontrak selama 3 bulan sebagai masa percobaan dimulai dari bulan 

Januari, kemudian diperpanjang 8 bulan sehingga akan berakhir pada bulan desember 2013. 

 PT. Tirtamas Lestari Temanggung termasuk salah satu perusahaan yang menerapkan 

sistem kerja kontrak pada karyawan untuk semua divisi/departemen. Hal tersebut 

Kepala Seksi Mengajukan 

Permohonan Penambahan Karyawan 

Personalia, Unit Menejer dan Dewan Direksi 

Pemeriksaan terhadap job specification 

Proses Perekrutan dan Seleksi 

Lolos 

Kontrak 2  

(7,8 dan 9 Bulan) 

Kontrak I 

(2,3,4,6 dan 7 Bulan) 

Tidak 

Lolos 
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menyebabkan perusahaan sering melakukan rekruitmen karyawan, data tenaga kerja kontrak 

sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Jumlah karyawan  PT. Tirtamas Lestari Temanggung Tahun 2013 

No Departemen Laki-Laki Perempuan Total  

1 Produksi 33 18 51 

2 Teknik 5 1 6 

3 Personalia 28 1 29 

4 Admin 1 3 4 

5 Logistik 14 2 16 

6 QC 7 1 8 

Total 87 26 113 

Sumber: Dokumen Personalia Tahun (2013) 

Jumlah tenaga kerja di PT. Tirtamas Lestari Temanggung, yang sampai bulan Juni 

2013 berjumlah 113 orang merupakan karyawan dengan status tenaga kerja kontrak. 

Sistem kerja kontrak diperusahaan tersebut di bagi menjadi 2 yaitu: 

1) Kontrak I 

Kontrak I merupakan langkah awal perusahaan memilih tenaga kerja yang 

berkompeten sehingga perusahaan dapat memperpanjang kontrak setelah habis masa 

kontrak I. Sistem kontrak I dilakukan dengan rentang waktu yaitu 2 bulan, 3 bulan, 6 

bulan dan 7 bulan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Kepala Personalia bahwa 

pada tahun 2013 perusahaan banyak sekali merekrut tenaga kerja baru dengan sistem 

kontrak. Penerimaan tenaga kerja tersebut dilakukan setelah melakukan beberapa tes 

langsung  sehingga dapat memutuskan diterima tidaknya tenaga kerja tersebut. Setelah 

diputuskan untuk menerima calon tenaga kerja tersebut maka langkah selanjutnya 

adalah dengan langsung menawarkan kontak untuk 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 7 

bulan sesuai dengan pengalamannya bekerja sebelumnya. 

Keterangan dari kepala Personalia tersebut didukung pula oleh staf produksi 

yang telah bekerja sejak bulan Januari 2013, kemudian pada bulan April diperpanjang 
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6 bulan kedepan sedangkan staf yang lainnya juga dikontak untuk masa percobaan 

selama 3 bulan dan diperpanjang 7 bulan kemudian.  

Berdasarkan data dari Departemen Personalia sejak bulan Januari 2013 hingga 

bulan Juni 2013, dapat diketahui bahwa pada sistem kerja kontrak I dilakukan terhadap 

113 tenaga kerja sebagai berikut: 

Gambar 2 

Sistem Kerja Kontrak I Bulan Januari – Juni 2013 

 

 

Sumber: Data Departemen Personalia (2013) 

Berdasarkan tabel di atas, jenis pekerjaan yang memiliki jumlah tenaga kerja 

kontrak terbanyak adalah bagian produksi yaitu sebanyak 33 laki-laki dan 18 

perempuan. Sistem kontrak yang diberlakukan oleh PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

adalah sistem dengan kontrak 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 7 bulan. Pada kontrak I ini 

perusahaan memutuskan kepada 48 karyawan (42,5%) dengan kontrak 2 bulan, 62 

karyawan (54,9%) dengan kontrak 3 bulan, 1 karyawan (0,9%) dengan kontrak 6 bulan 

dan 2 karyawan (1,8%) dengan kontrak 7 bulan.  
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2) Kontrak II 

Sistem kerja kontrak II di PT. Tirtamas Lestari Temanggung dilakukan setelah 

seorang tenaga kerja/karyawan menyelesaikan kontak I. Kontrak II ini juga dilakukan 

untuk semua bagian perusahaan terutama yang terbanyak adalah bagian produksi. 

Kepala produksi yang merupakan jabatan penting dalam perusahaan jika mengalami 

hal serupa, bahwa ia mulai bekerja sejak bulan Januari 2013 dan mendapatkan kontrak 

ke II pada bulan April  untuk 8 bulan kemudian. Hal yang sama juga dialami oleh 

Security yang mulai kerja bulan Januari dan diperpanjang bulan April sehingga 

kontrak ke II akan berakhir pada bulan Desember 2013 ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, peneliti dapat melihat bahwa 

pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja kontrak yang ke II dilakukan secara serentak 

untuk semua departemen. Hal ini berarti perusahaan telah memiliki jadwal untuk 

melakukan perpanjangan kontrak yang telah ditentukan sebelumnya, namun untuk 

memberhentikan karyawan dapat sewaktu-waktu dilakukan perusahaan jika misalnya 

ada penurunan secara drastis dari produksi air minum. 

Menurut keterangan dari Kepala Personalia bahwa kebijakan perusahaan yang 

memberlakukan sistem kerja kontrak yaitu karyawan hanya dapat dikontrak sebanyak 

2 kali dengan waktu tidak lebih dari 2 tahun sehingga semua karyawan harus di PHK 

jika masa kontrak telah habis. Hal tersebut menurut peneliti sangat memberatkan 

buruh terlebih lagi banyak buruh yang dilakukan cut off atau PHK setelah kontrak I 

atau ketika masih dalam masa kontrak. Menurut peneliti kebijakan tersebut sangat 

menguntungkan perusahaan karena dapat menghemat biaya gaji namun bagi karyawan 

sangat dirugikan dengan adanya sisten kerja kontrak. 

4.3 Alasan-Alasan Pelaksanaan Sistem Kerja Kontrak 

Sistem kerja kontrak pada PT. Tirtamas Lestari Temanggung dilakukan pada saat-

saat tertentu. Waktu pelaksanaan tersebut adalah jika dalam perusahaan mengalami 

peningkatan permintaan/peningkatan jumlah produksi air minum dalam kemasan dan 

galon. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Produksi. 

Menurut Kepala Produksi, alasan PT. Tirtamas Lestari menggunakan sistem kerja 
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kontrak adalah karena adanya peningkatan jumlah permintaan air minum, dengan 

demikian diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak namun ketika permintaan turun 

secara otomatis kebutuhan tenaga kerja menurun. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat 

mengangkat buruh-buruh menjadi karyawan tetap.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan admin produksi tentang 

alasan perusahaan melaksanakan sistem kerja kontrak maka didapatkan informasi bahwa  

ketika perusahaan mengalami kenaikan permintaan air minum  maka diadakan lembur  

dari 4 regu yang dibagi menjadi 2 shiff. Dari 4 regu tenaga kerja yang harus ada untuk 

CUP dan 1 regu masing-masing berjumlah 8 orang. Untuk gallon ada 1 regu terdiri dari 8 

orang. Jika kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan tidak terpenuhi maka 

perusahaan akan merekrut tenaga kerja baru dengan masa kontrak maksimal 3 bulan 

sebagai masa percobaan. 

Keterangan berbeda peneliti dapatkan dari 3 staf bagian produksi dan 1 karyawan 

bagian Security. Staf tersebut merupakan staf biasa yang tidak mengetahui banyak 

tentang perusahaan sehingga hanya mengetahui alasan perusahaan menerapkan  sistem 

kerja kontrak adalah karena memang sudah menjadi prosedur dan kebijakan dari 

perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat. 

Peningkatan jumlah produksi air minum merupakan salah satu alasan perusahaan 

memberlakukan sistem kerja kontrak pada karyawannya. Kebijakan perusahaan tersebut 

berdasarkan pada pengalaman bahwa pada bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan 

permintaan air minum sedangkan pada bulan-bulan yang lainnya akan terjadi penurunan 

permintaan sehingga perusahaan perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

pada sebagian karyawan guna menekan biaya produksi dan upah tenaga kerja. Alasan-

alasan PT. Tirtamas Lestari Temanggung melakukan sistem kerja kontrak pada karyawan 

di semua departemen adalah seperti diuraikan berikut ini: 

1. Perusahaan ingin menekan pengeluaran dari sektor upah tenaga kerja 

Upah tenaga kerja menjadi alasan utama dari PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

dalam melaksanakan sistem tenaga kerja kontrak. PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

sering menggunakan tenaga kerja kontrak yang didasari dengan suatu alasan bahwa 

dengan menggunakan tenaga kerja kontrak akan dapat menekan pengeluaran dari 

sektor upah tenaga kerja.  
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Hal ini dapat disebabkan karena tenaga kontrak tidak memiliki hak seperti 

halnya tenaga tetap sehingga biasanya mereka hanya akan menerima upah sebesar 

nilai kontrak yang telah disepakati sebelumnya antara perusahaan dengan tenaga 

kontrak yang bersangkutan. Penggunaan tenaga kerja kontrak, perusahaan dapat 

menghemat biaya upah tenaga kerja karena tenaga kerja kontrak digaji lebih sedikit 

dari pada tenaga kerja tetap. Penggajian ini dilakukan dengan sistem harian, dimana 

karyawan digaji berdasarkan jumlah hari bekerja dan perusahaan tidak memberikan 

tunjangan-tunjangan atau pesangon. 

2. Pekerjaan bersifat sementara dan fluktuatif 

Menurut Staf Personalia bahwa alasan kedua dari perusahaan memberlakukan 

sistem kontrak adalah karena pekerjaan tersebut bersifat sementara dan fluktuatif. 

Departemen produksi sering mengalami kenaikan dan penurunan jumlah produksi air 

minum sehingga untuk pekerjaan yang bersifat sementara di bagian produksi dan 

bagian lainnya akan mendorong PT.Tirtamas Lestari Temanggung mempekerjakan 

tenaga kerja kontrak. Hal ini tentu saja merupakan alasan yang sangat proporsional 

karena apabila menggunakan tenaga kerja tetap akan dapat menjadi beban perusahaan 

selanjutnya apabila pekerjaan yang bersifat sementara tersebut telah habis/ selesai 

dikerjakan.  

PT. Tirtamas Lestari Temanggung dalam sistem produksinya yang 

membutuhkan banyak karyawan terutama ketika melonjaknya pesanan air minum, 

oleh karena itu biasanya personalia akan memanggil tenaga kerja yang sudah di PHK 

untuk kembali bekerja namun dengan sistem kontrak juga.  

3. Mudah dalam melakukan PHK bagi karyawan yang kurang kompeten 

Tenaga kerja yang kurang kompeten tidak memiliki kesempatan dan harapan 

untuk menjadi tenaga kerja tetap atau dipertahankan oleh perusahaan sedangkan 

tenaga kerja yang berkompeten memiliki harapan untuk diperpanjang kontraknya 

sebanyak 1 kali namun sama-sama tidak bisa diangkat menjadi karyawan tetap. 

Tenaga kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung tidak memiliki hak-

hak layaknya tenaga kerja tetap. Tenaga kerja ini akan dipertahankan oleh perusahaan 

apabila memiliki kinerja yang bagus, sedangkan tenaga kerja yang tidak berkompeten 

akan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. PHK yang 
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dilakukan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan perusahaan bahwa jika karyawan 

tidak dapat bekerja dengan baik dan cepat maka untuk periode selanjutnya atau tanpa 

menunggu lama dapat melakukan pemecatan. 

PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada tenaga kerja tanpa adanya 

pemberian pesangon. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan lebih memilih 

menggunakan tenaga kerja kontrak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tenaga 

kerja kontrak akan lebih sederhana dan tidak membebani keuangan perusahaan. Untuk 

memutus hubungan kerja dengan tenaga kerja kontrak sangat mudah bagi PT. 

Tirtamas Lestari Temanggung karena apabila batas masa kontrak kerja yang telah 

disepekati dengan tenaga kerja telah habis masa berlakunya, dapat secara otomatis 

hubungan kerja tersebut telah berakhir. Dengan demikian apabila perusahaan tidak 

menghendaki lagi tenaga kerja yang bersangkutan bekerja di perusahaan otomatis 

hubungan kerja dengan tenaga kerja, kontraknya telah berakhir dan tidak 

menimbulkan masalah. 

4.4 Dampak Sistem Kerja Kontrak Pada Kesejahteraan Karyawan 

Sistem kerja kontrak yang diterapkan oleh PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

memberikan berbagai dampak kepada karyawan/tenaga kerja khususnya dalam hal 

kesejahteraan. Dampak tersebut mengarah pada dampak negatif yaitu tidak adanya 

peningkatan kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan yang tidak diperhatikan 

oleh perusahaan namun para tenaga kerja tidak dapat menuntut hak-hak tenaga kerja 

seperti tenaga kerja tetap. Tenaga kerja kontrak hanya berhak mendapatkan gaji harian.  

Menurut keterangan dari salah satu staf produksi bahwa ia merasa sistem kerja 

kontrak sangat memberatkan namun karena tidak ada pilihan lain maka harus diterima 

meskipun tidak ada kepastian kerja dan tidak ada jenjang karir. Dampak nyata yang 

dirasakan karyawan kontrak adalah misalnya buruh mengambil cuti maka tidak mendapat 

gaji namun jika karyawan tetap masih mendapat gaji. Selain itu, banyak buruh yang 

merasa pendapatannya berkurang setelah berstatus pekerja kontrak karena tidak mendapat 

tunjangan masa kerja. 

Buruh di PT. Tirtamas Lestari Temanggung dapat dikatakan belum dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya mengingat pendapatan buruh yang kecil masih 
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harus dipotong untuk iuran Jamsostek tiap bulan sehingga jumlah gaji yang diterima 

buruh hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Dampak sistem kerja kontrak yang dirasakan buruh bersifat negatif maka banyak 

buruh yang merasa senang dengan sistem kerja sebelum perusahaan berganti nama. 

Banyak buruh mengeluhkan bahwa mereka tidak memiliki jenjang karir selama bekerja 

menjadi buruh kontrak dan takut di PHK sewaktu-waktu. Sebagai karyawan dengan 

status buruh kontrak maka jika kontrak kerja habis dan tidak diperpanjang, buruh tidak 

akan mendapatkan pesangon karena adanya PHK oleh perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para buruh 

dengan sistem kerja kontrak tidak mendapat kesejaheraan dari perusahaan. Dampak-

dampak pemberlakukan sistem kerja kontrak oleh PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

adalah seperti dibawah ini: 

1) Tidak ada kepastian pekerjaan 

Tenaga kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung dimana pekerjaannya 

sebagian besar merupakan pekerjaan sementara sehingga buruh hanya dipekerjakan 

untuk jangka waktu tertentu saja. Di PT.Tirtamas Lestari Temanggung, kontrak kerja 

kepada buruh rata-rata hanya antara 2 hingga 6 bulan untuk kontrak I dan 6 hingga 9 

bulan untuk kontrak II. Jangka waktu kontrak yang tidak terlalu panjang membuat para 

buruh merasakan kekhawatiran dan ketidakpastian karena mereka dapat sewaktu-

waktu diPHK dan harus kembali mencari pekerjaan. Terlebih ketika mencari pekerjaan 

semakin sulit, usia yang semakin kurang kompetitif, dan tidak adanya pesangon dari 

perusahaan. 

2) Kesejahteraan dan perlindungan kerja kurang 

Jumlah gaji yang dibayarkan oleh PT. Tirtamas Lestari Temanggung adalah 

sesuai UMK Kabupaten, tanpa adanya tunjangan-tunjangan. Upah buruh kontrak 

dihitung berdasarkan banyaknya jumlah hari kerja. Kebanyakan para buruh tidak dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya karena minimnya gaji yang diterima.  

Berdasarkan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa umumnya 

ketentuan mengenai upah dan kesejahteraan untuk buruh kontrak adalah sesuai dengan 

kontrak yang dibuat, dimana pembuatan kontrak dilakukan dengan posisi buruh yang 

lebih lemah dibandingkan perusahaan. Para buruh harus menerima aturan dan 
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kebijakan perusahaan tanpa bisa menawar untuk banyaknya gaji ataupun lamanya 

waktu kontrak. Oleh karena itu, umumnya upah/tunjangan yang diterima oleh buruh 

kontrak lebih rendah dari buruh tetap dan buruh outsourcing lebih rendah dari buruh 

kontrak. Selain itu, perusahaan juga banyak yang tidak mengikutsertakan karyawan 

kontrak dalam program perlindungan sosial (jamsostek). 

Perlindungan kerja untuk buruh kontrak yang tidak diperhatikan oleh perusahaan 

mengingat jangka waktu kerja buruh tidak berlangsung lama namun bagi buruh 

/tenaga kerja tetap perlindungan dalam kerja sangat diperhatikan oleh perusahaan. 

Buruh tetap akan mendapatkan tunjangan-tunjangan jabatan, masa kerja dan 

perlindungan Jamsostek. 

3) Tidak mendapat kompensasi bila di-PHK 

Buruh kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung tidak berhak mendapatkan 

kompensasi jika masa kerja telah berakhir atau mengalami PHK (sebelum masa 

kontrak habis). Buruh kontrak tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak saat di PHK, sebaliknya mereka 

hanya akan menerima gaji pokok saja. Hal ini tentu sangat berbeda dengan 

buruh/tenaga kerja tetap perusahaan yang akan mendapatkan kompensasi ketika ada 

PHK. Hal ini menjadi permasalahan karena walaupun masa kerja antara buruh kontak 

dan buruh tetap sama, hak yang diperoleh akibat pemberhentian tersebut berbeda. 

4) Tidak adanya peningkatan karir buruh 

PT. Tirtamas Lestari Temanggung selama ini mempekerjakan buruh berusia 

muda yang berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang dengan  alasan produktivitas. 

Kebijakan perusahaan dalam memilih buruh berstatus lajang membawa efek semakin 

sulitnya buruh  yang sudah berkeluarga untuk  memperoleh pekerjaan dan 

berpenghasilan.
 
Buruh kontrak memiliki masa kerja kontrak yang terbatas sehingga 

masa kerja pun seringkali dimulai lagi dari nol jika perusahaan melakukan 

pemanggilan kembali untuk bekerja setelah PHK. Hal ini membuat peluang karyawan 

untuk meningkatkan status dan karir sangat tidak mungkin. 
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5. Pembahasan 

Pelaksanaan kontrak kerja karyawan di PT. Tirtamas Lestari Temanggung dilakukan 

dengan cara membuat kontrak kerja I dan II di mana jangka waktu ditentukan oleh pihak 

perusahaan dibawah 1 tahun, selain itu perusahaan juga mempekerjakan karyawan 

dengan cara mengontrak berkali-kali. Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa proses 

pelaksanaan sistem kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung terjadi 

pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan terutama pada jenis pekerjaan dan 

pemberlakuan masa percobaan. Hasil penelitian yang sama adalah Benyamin (2012) yang 

menemukan bahwa dalam praktek perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai jangka waktu perjanjian kerja serta 

diberlakukannya masa percobaan kepada pekerja kontrak berdasarkan keterangan dari 

pekerja kontrak yang bekerja pada PT KAI (Persero).  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi atau menjadi 

alasan PT. Tirtamas Lestari menerapkan sistem kerja kontrak adalah berasal dari faktor 

internal perusahaan berupa pertimbangan efisiensi dan efektifitas dari perusahaan seperti 

a) perusahaan ingin menekan pengeluaran dari sektor upah tenaga kerja, b) Pekerjaan 

bersifat sementara dan fluktuatif dan c) mudah dalam melakukan PHK bagi karyawan 

yang kurang kompeten. Hasil ini sama dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Maryono 

(2009) menyebutkan terdapat beberapa alasan mengapa suatu perusahaan lebih memilih 

menggunakan tanaga kerja kontrak dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja tetap 

yang antara lain meliputi: a) pekerjaan bersifat sementara yaitu pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh pekerja dalam waktu singkat; b) pekerjaan bersifat fluktuatif yaitu 

pekerjaan akan melonjak atau menurun sesuai dengan permintaan; c) tingkat upah yang 

lebih rendah, dengan sistem kerja kontrak perusahaan dapat menekan pengeluaran dari 

sektor upah tenaga kerja; d) mudah dalam pemutusan hubungan kerja, PHK dengan tenaga 

kerja kontrak lebih sederhana yaitu jika telah habis masa berlaku perjanjian kerja maka 

hubungan kerja otomatis berakhir; e) terdapat banyak pengangguran, sehingga mudah 

mencari tenaga kerja yang mau dengan sistem kontrak. 

Dampak penerapan sistem kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung yaitu 

1) tidak ada kepastian pekerjaan bagi karyawan, berarti para karyawan dapat di PHK 
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sewaktu-waktu oleh perusahaan jika masa kontrak telah habis tanpa memperpanjang 

kontrak; 2) kesejahteraan dan perlindungan kerja kurang, hal ini dikarenakan semua 

karyawan tidak mendapat tunjangan-tunjangan seperti masa kerja dan jabatan bahkan 

program Jamsostek tidak diwajibkan; 3) tidak mendapat kompensasi bila di-PHK, 

karyawan hanya akan mendapat gaji saja tanpa pesangon meskipun PHK dilakukan 

sebelum berakhirnya masa kontrak; dan 4) tidak adanya peningkatan karir, meskipun 

karyawan telah memiliki masa kerja dan kinerja yang bagus namun tidak akan pernah 

bisa naik jabatan.  

Dampak-dampak tersebut pada akhirnya berakibat pada kesejahteraan buruh yang 

tidak dapat meningkat. Hasil temuan penelitian tersebut sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hendrawan (2009) yang menemukan bahwa selama ini pekerja pabrik 

merasa dirugikan atas pemberlakuan sistem kerja kontrak ini karena tidak ada kepastian 

bekerja untuk karyawan, meskipun sudah ada UU yang mengaturnya tidak menjamin 

kesejahteraan mereka. Dampak lainnya yaitu tidak adanya kesejahteraan karyawan seperti 

kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan dan uang pesangon, sehingga dalam kondisi ekonomi 

seperti sekarang dengan upah yang hanya cukup untuk sehari-hari maka sistem kerja 

kontrak berdampak pada kesejahtraan karyawan. 

Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Indrasari (2010) mengenai dampak 

pelaksanaan sistem kerja kontrak dan outsourching bagi buruh yaitu dalam hal 

diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi yaitu: 1) usia dan status perkawinan,  perusahaan 

cenderung mempekerjakan buruh berusia muda dan untuk perekrutan buruh outsourcing 

baru mensyaratkan buruh yang berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang dengan alasan 

produktivitas; 2) upah, buruh kontrak dan outsourcing yang melakukan jenis pekerjaan 

yang sama dalam jam kerja yang sama dengan buruh tetap mendapatkan upah yang 

berbeda. Upah total buruh kontrak lebih rendah 17% dari upah buruh tetap dan upah total 

buruh outsourcing 26% lebih rendah dari upah buruh tetap; dan 3) berserikat buruh 

kontrak dan outsourcing dilarang secara langsung maupun tidak langsung untuk 

bergabung dengan serikat tertentu atau dengan serikat apapun dan kemungkinan tidak 

diperpanjang kontrak jika bergabung dengan serikat buruh.  

 

 

 



24 

 

6. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang disajikan di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Sistem kerja kontrak di PT. Tirtamas Lestari Temanggung memiliki ciri-ciri yaitu 

bersifat menyeluruh (berlaku untuk seluruh karyawan dan semua jenis pekerjaan) dan 

mengikat karyawan (karyawan harus tunduk pada isi perjanjian). Sistem kerja kontak 

di PT. Tirtamas Lestari Temanggung dilakukan dengan membuat surat perjanjian 

kontak kerja I (antara 2 hingga 7 bulan) dan II (antara 7 hingga 9 bulan). 

2. Alasan PT. Tirtamas Lestari Temanggung menerapkan sistem kerja kontrak adalah a) 

perusahaan ingin menekan pengeluaran dari sektor upah tenaga kerja dimana 

penggajian ini dilakukan berdasarkan jumlah hari bekerja dan tidak memberikan 

tunjangan-tunjangan atau pesangon serta tidak ada kenaikan gaji berdasarkan masa 

kerja; b) pekerjaan bersifat sementara dan fluktuatif; dan c) mudah dalam melakukan 

PHK secara sepihak tanpa adanya perlawanan atau tuntutan pesangon dari pekerja. 

3. Dampak sistem kerja kontrak bagi karyawan di PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

adalah a) tidak ada kepastian pekerjaan sehingga karyawan dapat di PHK sewaktu-

waktu dan tidak diperpanjang kontraknya; b) kesejahteraan dan perlindungan kerja 

kurang; c) tidak mendapat kompensasi bila di-PHK dan d) tidak adanya peningkatan 

karir buruh. Dampak-dampak tersebut pada akhirnya berakibat pada kesejahteraan 

buruh yang tidak dapat meningkat. 

 

7. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 

7.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tirtamas Lestari Temanggung 

melakukan kontrak kerja I dan II setelah itu melakukan cut off atau pemberhentian 

kerja. PT. Tirtamas Lestari Temanggung akan melakukan kontrak kerja ulang dengan 

para karyawan setelah masa kontrak kerja ke II berakhir, hal ini dilakukan untuk 

menghindari pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang mengharuskan diangkatnya 

tenaga kerja menjadi tenaga kerja tetap setelah 2 tahun bekerja. Selain itu, jenis-jenis 

jabatan yang masuk dalam pola kontrak tidak hanya jabatan yang bersifat sementara 

atau musiman karena buruh kontrak ditempatkan pada seluruh departemen 
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perusahaan yang sebagian besar pekerjaan yang bersifat tetap misalnya bagian 

personalia, administrasi dan departemen lainnya 

7.2 Impikasi Terapan 

Bagian ini diharapkan dapat menjadi saran yang mungkin dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu; 1) Bagi perusahaan, agar lebih 

memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan buruh dengan cara mewajibkan ikut 

dalam program Jamsostek; 2) Dinas Tenaga Kerja hendaknya memberikan 

perlindungan kepada karyawan dengan cara melakukan monitoring dan pemberian 

sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak-hak karyawan 

dengan jelas karena selama ini Disnaker hanya menghimbau dan mewajibkan semua 

perusahaan mentaati peraturan perundang-undangan serta jarang terjun ke 

perusahaan-perusahaan untuk kondisi yang sebenarnya. 3) selain itu penulis juga 

menyarankan agar para karyawan dapat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja jika 

terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan tempatnya bekerja misalnya kontrak 

kerja yang berulang-ulang selama lebih dari 2 tahun.  

7.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Mendatang 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis tidak meneliti pada semua 

departemen di PT. Tirtamas Lestari Temanggung sehingga tidak mengetahui ada 

tidaknya perbedaan sistem kontrak antar departemen. Selain itu, penulis juga tidak 

dapat menggali informasi lebih dalam kepada tenaga kerja kontrak selain di bagian 

produksi. Berdasarkan keterbatasan tersebut maka penelitian ini membuka peluang 

bagi penelitian selanjutnya dengan mengkaji lebih mendalam mengenai sistem kerja 

kontrak dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja, produktivitas dan efisiensi kerja 

karyawan. 
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