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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA JURNALIS DENGAN 

PERUSAHAAN TELEVISI DALAM HAL PERLINDUNGAN KERJA 

(Studi di TVRI Nusa Tenggara Barat) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara jurnalis 

dengan perusahaan televisi yaitu TVRI Nusa Tenggara Barat dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi jurnalis kontrak tidak mendapatkan perlindungan kerja. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Proses perjanjian kerja 

terdiri dari pra perjanjian kerja, perjanjian kerja dan pasca perjanjian kerja. Jurnalis 

Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) mendapatkan Jaminan Sosial berupa 

BPJS Kesehatan. Sedangkan, jurnalis kontrak maupun kontributor tidak mendapatkan 

BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi jurnalis kontrak tidak mendapatkan 

BPJS Kesehatan adalah karena tidak adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang diberikan pemerintah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan 

kepada jurnalis kontrak. 

Kata kunci: Jurnalis, Perjanjian Kerja, Perlindungan Kerja, BPJS, TVRI 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION EMPLOYMENT AGREEMENTS AMONG 

JOURNALIST AND TELEVISION COMPANY OF WORK PROTECTION 

(Studies at TVRI West Nusa Tenggara) 

 

This study aims to find out the implementation of work agreements between journalist 

with television companies namely TVRI West Nusa Tenggara and the factors that 

influence the contract journalist don’t get protection work. Type of research used is 

the normative-empirical research. Process work agreement consist of pre-

employment agreement, employment agreements and post employment agreement. 

Journalist who has become a permanent employee or PBPNS be in form Social 

Security Administrator of Health (BPJS). Whereas, contract journalist and 

contributors didn’t get any social security. Factors the effecting contract journalist 

are not getting Administrator of Health (BPJS) due to the absence of Government 

Revenue and Expenditure Budget (APBN) to pay Health of BPJS dues to contract 

journalist. 

 

Keywords: Journalist, Employment Agreements, Work Protection, BPJS, TVRI 
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PENDAHULUAN 

 Salah satu profesi dalam dunia penyiaran televisi yang mencari informasi 

adalah jurnalis atau wartawan. Jurnalis atau wartawan adalah seseorang yang 

melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita 

berupa laporan dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur.
1
 

Profesi jurnalis atau wartawan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. 

Perlindungan hukum profesi jurnalis di didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan 

profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” 

 Jurnalis atau wartawan yang bekerja pada perusahaan televisi tentunya 

didasari dengan adanya perjanjian kerja antara jurnalis atau wartawan dengan 

perusahaan televisi tersebut. Pengertian Perjanjian kerja dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah 

pihak.” 

 Pada TVRI Nusa Tenggara Barat para jurnalis yang bekerja di perusahaan 

televisi publik tersebut dalam menjalankan kerjanya di lapangan seperti halnya 

meliput berita di Karang Bagu yang terkenal dengan sebutan kampung narkoba dan 

Dasan Agung dengan perang antar kampungnya. Jurnalis yang ditugaskan untuk 

                                                           
 1 Igho, Pengertian Jurnalis, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/wartawanpada 

tanggal 3 Oktober 2017. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/wartawan


 

 

 

ii 

mencari berita di tempat-tempat tersebut akan berpengaruh pada keselamatan dirinya. 

Dalam hal ini tentunya para jurnalis berhak mendapatkan perlindungan kerja dari 

TVRI Nusa Tenggara Barat.Namun, ada pelanggaran yang terjadi pada jurnalis yang 

bekerja di TVRI Nusa Tenggara Barat ini bahwa perusahaan televisi publik tersebut 

tidak memberikan tanggung jawab mengenai perlindungan kerja untuk tenaga kerja 

kontrak dalam melaksanakan tugasnya terutama meliput berita di lokasi yang 

berbahaya. Apabila terjadi kecelakaan selama meliput berita, tenaga kerja kontrak 

tersebut tidak mendapatkan perlindungan kerja dari TVRI Nusa Tenggara Barat. 

 Setiap tenaga kerja wajib memperoleh perlindungan kerja yang dalam Hukum 

Ketenagakerjaan ada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin 

berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan 

dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu, perusahaan televisi 

wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara jurnalis dengan perusahaan 

televisi? 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jurnalis kontrak tidak 

mendapatkan perlindungan kerja dari perusahaan televisi? 

 Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara jurnalis dengan perusahaan 

televisi, b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jurnalis kontrak 
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tidak mendapatkan perlindungan kerja dari perusahaan televisi. Sedangkan manfaat 

penelitian sebagai berikut: a) Teoritik yaitu dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Perjanjian serta Hukum 

Ketenagakerjaan pada khususnya mengenai perjanjian kerja antara jurnalis dengan 

perusahaan televisi, b) Praktis yaitu hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan 

memberikan manfaat untuk perusahaan televisi dan jurnalis dalam melakukan 

perjanjian kerja. 

 Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang pada 

dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 

adanya penambahan unsur empiris (sosiologis) yakni berdasarkan kenyataan dan 

tidak berdasarkan praduga dalam hal ini melakukan wawancara langsung kepada 

responden. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian dokrinal, acapkali 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

(law in books) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap penting.
2
 Sedangkan penelitian 

sosiologis hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan 

dengan variabel-variabel sosial yang lain.
3
 

 

 

 

                                                           
 2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. 9, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118. 

 
3
 Ibid, hlm. 133.  
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PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Jurnalis TVRI Nusa Tenggara Barat 

 Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak. Mengenai pengertian buruh, untuk disebut buruh/pekerja, 

menurut Hukum Ketenagakerjaan harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a) 

Harus ada Perjanjian Kerja, b) Harus ada hubungan kerja yang formil, c) Harus 

bekerja pada perusahaan.
4
 Adapun syarat-syarat perjanjian secara umum Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: 1) Sepakat mereka 

yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) 

Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal. 

 Perjanjian kerja dilakukan antara dua pihak yaitu pihak jurnalis dan pihak 

perusahaan televisi (TVRI Nusa Tenggara Barat).Dalam hal ini para pihak saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang merupakan kewajiban bagi para 

pihak.Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun 

tertulis.Kesepakatan dalam membuat perjanjian kerja yang digunakan oleh TVRI 

Nusa Tenggara Barat dan jurnalis dinyatakan dengan Bahasa Indonesia secara 

tertulis.Sehingga bentuk perjanjian kerja yang digunakan adalah perjanjian 

tertulis. 

                                                           
 

4
 F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.  
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 Proses perjanjian kerja jurnalis dengan perusahaan televisi TVRI Nusa 

Tenggara Barat yaitu:  

1) Pra Perjanjian Kerja, sebelum terjadinya perjanjian kerja dengan status 

PBPNS, TVRI membuka lowongan kerja melalui website  TVRI 

www.tvri.co.id yang pendaftarannya melalui Stasiun TVRI Pusat di 

Jakarta. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: a) Pria/ Wanita 

WNI, b) Usia Maksimal 23 Tahun untuk lulusan Diploma/D3 dan 26 

Tahun untuk lulusan S1, c) IPK minimal 2,75, d) Sehat jasmani dan rohani 

tidak rabun dan buta warna, e) Berwawasan luas dan berpenampilan 

menarik, f) Surat lamaran, g) Daftar riwayat hidup, h) Fotocopy ijazah 

terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir, i) Fotocopy KTP dan 

surat domisili yang masih berlaku, j) Bersedia menandatangani kontrak 

kerja jika dinyatakan lulus.
5
 

 Persyaratan tersebut dikirim melalui e-mail Stasiun TVRI Pusat 

Jakarta. Prosedurnya terdiri dari seleksi administrasi, seleksi profesi yaitu 

tes kamera dan wawancara, serta penentuan akhir.Pelamar yang lulus akan 

dihubungi langsung dan bisa lihat di website tersebut.
6
Sedangkan untuk 

jurnalis kontrak, TVRI Nusa Tenggara Barat mencari jurnalis dengan cara 

membuka lowongan kerja secara langsung di TVRI Nusa Tenggara Barat. 

                                                           
 

5
 Wawancara dengan Ikhsan Susiandri Bhakti, Jurnalis PBPNS, pada tanggal 13 Januari 2018 

di Ruang Berita TVRI Nusa Tenggara Barat. 

 
6
 Wawancara dengan Ikhsan Susiandri Bhakti, Jurnalis PBPNS, pada tanggal 13 Januari 2018 

di Ruang Berita TVRI Nusa Tenggara Barat. 

http://www.tvri.co.id/
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Namun, responden mengetahuinya dari lingkungan sekitar. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi sama seperti syarat-syarat lowongan kerja 

lainnyaseperti syarat-syarat diatas dan untuk prosedurnya sebagai 

berikut:a) Seleksi Administrasi yang terdiri dari surat lamaran, daftar 

riwayat hidup, fotocopy ijazah terakhir dan dilegalisir, serta fotocopy 

KTP, b) Seleksi Casting dan wawancara, c) Penentuan akhir pihak TVRI 

Nusa Tenggara Barat setuju, d) Tanda tangan kontrak.
7
 

2) Perjanjian Kerja, perjanjian kerja para jurnalis telah ditentukan oleh 

perusahaan televisi, untuk PBPNS yang menentukan isi perjanjian kerja 

adalah Stasiun TVRI Pusat Jakarta sedangkan jurnalis kontrak perjanjian 

kerja ditentukan oleh TVRI Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan hasil 

penelitian di TVRI Nusa Tenggara Barat bahwa jurnalis yang berstatus 

PBPNS harus menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan 

terlebih dahulu.
8
Namun, pada perjanjian kerja PBNS tidak mencantumkan 

masa percobaan kerja dan besarnya upah.Syarat masa percobaan kerja 

harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Jika perjanjian kerja dilakukan 

secara lisan, syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada 

pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan.
9
 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 20013 tentang 

                                                           
 

7
 Wawancara dengan Clara NetiFatiah, Jurnalis Kontrak, pada tanggal 13 Januari 2018 di 

Ruang Berita TVRI Nusa Tenggara Barat. 

 8 Wawancara dengan M. Guntur, Jurnalis PBPNS, pada tanggal 15 November 2017 di Ruang 

Berita TVRI Nusa Tenggara Barat. 

 9
 F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2006, hlm. 16.  
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Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (1) huruf e mengandung syarat formil yang 

menyatakan bahwa “Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 

sekurang-kurangnya memuat besarnya upah dan cara pembayarannya.” 

 Perjanjian kerja jurnalis kontrak hanya memuat hak dan kewajiban 

pekerja/buruh tidak disertai dengan hak dan kewajiban para pihak TVRI 

Nusa Tenggara Barat. Sedangkan dalam Pasal 54 huruf f Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “syarat-

syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh.”Perjanjian kerja kontrak berlaku hanya untuk 1 (satu) 

tahun dan jika masa kontrak habis jurnalis dapat mengajukan diri untuk 

memperpanjang kontraknya 7 (tujuh) hari sebelum masa kontrak 

berakhir.Perpanjangan kontrak dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali 

sampai batas waktu yang belum diketahui.Ini tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menurut Pasal 59 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu 

tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun.” Berdasarkan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu Pasal 3 ayat (2) menyatakan “PKWT dibuat untuk paling 

lama 3 (tiga) tahun.” Untuk perjanjian kerja jurnalis kontrak kontributor 
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hampir sama dengan jurnalis kontrak biasa yang kontraknya selalu 

diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali tetapi kontrak kontributor ini bisa 

disebut sebagai pegawai harian lepas. Upah untuk kontributor sesuai 

dengan berita yang ia dapatkan semakin bagus beritanya maka semakin 

mahal atau banyak upah yang diberikan begitu pun sebaliknya. 

Kontributor tidak mempunyai standar upah minimum tiap bulannya tetapi 

ia diberi upah setiap berita yang ia laporkan. 

 Perbedaan perjanjian kerja PBPNS dan Kontrak adalah PBPNS 

melakukan perjanjian kerja secara langsung yang dilaksanakan oleh 

Kepala Stasiun TVRI Pusat sedangkan kontrak melakukan perjanjian kerja 

secara langsung dengan Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara 

Barat.Mengenai isinya, perjanjian kerja PBNS dan kontrak tersebut tidak 

mencantumkan perlindungan kerja jurnalis jika terjadi kecelakaan kerja 

dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Pasca Perjanjian Kerja, masa berlaku perjanjian kerja jurnalis PBPNS 

mulai dari perjanjian kerja tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak 

dan berakhir apabila terjadi pemutusan hubungan kerja baik oleh pihak 

TVRI Nusa Tenggara Barat maupun pihak jurnalis atau karena hal lain 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan jurnalis kontrak masa 

berlaku perjanjian kerja sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak 

berlaku 1 (satu) tahun dan setiap kali akan diperbaharui pihak jurnalis 

harus mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada pihak TVRI 
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Nusa Tenggara Barat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya 

surat perjanjian kerja. 

 Pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh jurnalis dengan 

TVRI Nusa Tenggara Barat tidak memuat perlindungan kerja terhadap 

jurnalis.Berdasarkan hasil wawancara responden bahwa jurnalis PBPNS 

mendapatkan perlindungan kerja berupa Jaminan Sosial Kesehatan yaitu 

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), sedangkan jurnalis kontrak 

dan kontributor tidak mendapatkan perlidungan kerja BPJS jika 

mengalami kecelakaan kerja. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS dibagi 

menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program yakni:a) Jaminan 

Kecelakaan Kerja, b) Jaminan Kematian, c) Jaminan Hari Tua, d) Jaminan 

Pensiun.
10

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatanadalah 

jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi perlindungan 

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan merupakan 

badan hukum publik yang diberikan oleh pemerintah untuk memperoleh 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang dikelola 

                                                           
 

10
 Wikipedia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, diakses dari 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Januari 2018. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
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BPJS termasuk orang asing yang  telah bekerja paling singkat 6 bulan di 

Indonesia dan telah membayar iuran.
11

 

 Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1) 

Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), 2) Peserta Bukan Penerima 

Bantuan Iuran (Non-PBI).PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta 

jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu 

sebagiamana diamanatkan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) 

yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan 

kesehatan.Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.Yang berhak menjadi 

peserta PBI lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak 

mampu. Sedangkan, Peserta bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) 

Jaminan Kesehatan terdiri dari: 1) Pekerja penerima upah dan anggota 

keluarganya, 2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, 3) 

Bukan pekerja dan anggota keluarganya, 4) Bukan pekerja lain yang 

memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah. 

 Iuran BPJS Kesehatan menurut hasil wawancara di TVRI Nusa 

Tenggara Barat jurnalis yang menjadi pegawai tetap atau PBNS 3% iuran 

dibiayai oleh perusahaan TVRI Nusa Tenggara Barat dan 2% ditanggung 

                                                           
 

11
 Ibid. 
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pribadi/pekerja. Jurnalis PBPNS mendapatkan BPJS Kesehatan kelas II.
12

 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 iuran peserta 

bukan PBI (Pemberi Bantuan Iuran) bahwa “3% (tiga persen) dibayar 

oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.” 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jurnalis Kontrak Tidak Mendapatkan 

Perlindungan Kerja 

 Setiap perusahaan berkewajiban mendaftarkan BPJS bagi para pekerjanya 

yang menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

BPJS menyatakan “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya 

dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial yang diikuti.”Pernyataan dari 

pasal tersebut mempertegas kedudukan seseorang karyawan di suatu perusahaan 

wajib diikutsertakan dalam BPJS oleh perusahaan selaku pemberi kerja. 

 Meski telah dikeluarkan ketentuan mengenai pemberi kerja mendaftarkan 

pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, masih ada hambatan yang 

mempengaruhi jurnalis tidak mendapatkan perlindungan kerja.Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa TVRI Nusa Tenggara Barat tidak memberikan BPJS kepada 

jurnalis yang berstatus kepegawaian kontrak. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi jurnalis kontrak tersebut tidak mendapatkan BPJS antara lain: 1) 

Faktor TVRI Nusa Tenggara Barat merupakan instansi pemerintah dibawah 

Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang anggarannya berasal dari Anggaran 

                                                           
 12 Wawancara dengan Ibu Baiq Kartini, Ketua Bagian Umum TVRI Nusa Tenggara Barat, 

pada tanggal 23 November 2017 di Ruang  Bagian Umum TVRI Nusa Tenggara Barat. 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak adanya anggaran dari pemerintah 

untuk mendaftarkan jurnalis kontrak ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS), 2) Faktor jurnalis kontrak kontributor TVRI Nusa Tenggara Barat yang 

merupakan pekerja harian lepas yang bekerja di wilayah tertentu.Kontrak 

kontributor tidak mempunyai ikatan penghasilan, pendapatannya tergantung dari 

jumlah berita yang didapatkan perbulan, 3) Faktor jurnalis kontrak dan kontrak 

kontributor yang mempunyai masa berlaku bekerja hanya 1 tahun dan belum tentu 

masa kontrak tersebut diperpanjang.
13

 

 Jurnalis kontrak yang tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dari TVRI Nusa 

Tenggara Barat sebagian telah mendaftarkan diri secara mandiri untuk 

mendapatkan BPJS Kesehatan.Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat jurnalis 

bekerja pihak TVRI Nusa Tenggara Barat tetap memberikan santunan secara 

pribadi. 

  

                                                           
 

13
 Wawancara dilakukan dengan Baiq Kartini Ketua Bagian Umum, pada tanggal 19 Februari 

2018 di Ruang Bagian Umum TVRI Nusa Tenggara Barat. 
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PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan 

perjanjian kerja antara jurnalis dengan Stasiun TVRI Nusa Tenggara Barat belum 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 

Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal ini 

terdiri dari pra perjanjian kerja, perjanjian kerja dan pasca perjanjian kerja jurnalis 

PBPNS, kontrak maupun kontributor yang tidak memenuhi syarat formil, tidak 

memuat prosedur masa percobaan kerja dan perlindungan tenaga kerja.Jurnalis 

PBPNS mendapatkan perlindungan kerja dari TVRI Nusa Tenggara Barat berupa 

BPJS Kesehatan.Sedangkan jurnalis kontrak dan kontributor tidak mendapatkan 

BPJS Kesehatan. 

 Adapun faktor yang mempengaruhi jurnalis kontrak tidak mendapatkan 

perlindungan kerja adalah hal tersebut disebabkan karena TVRI Nusa Tenggara Barat 

merupakan instansi pemerintah yang dibawah Komunikasi dan Informasi 

(KOMINFO) yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dari aspek tersebut belum adanya dana yang diberikan pemerintah 

untuk mendaftarkan dan membayar iuran jurnalis kontrak ke Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). 
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Saran 

 Saran dari penelitian ini diharapkan pada pihak perusahaan televisi TVRI 

Pusat maupun TVRI Nusa Tenggara Barat agar membuat isi perjanjian kerja untuk 

para jurnalis yang bekerja di TVRI Nusa Tenggara Barat memuat hak dan kewajiban 

jurnalis, perlindungan kerja jurnalis dengan baik seperti mengikutsertakan para 

jurnalis dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi jurnalis PBPNS, kontrak maupun 

kontributor dan BPJS Kesehatan bagi jurnalis kontrak maupun kontributor. Agar 

jurnalis kontrak dan kontributor mendapatkan hak-hak yang sama dengan jurnalis 

pegawai tetap atau PBPNS TVRI Nusa Tenggara Barat dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kedepannya pemerintah 

memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada TVRI Nusa 

Tenggara Barat dalam hal untuk mendaftarkan dan membayar iuran jurnalis kontrak 

yang bekerja di TVRI Nusa Tenggara Barat ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) agar jurnalis kontrak yang bekerja di Stasiun TVRI Nusa Tenggara Barat 

mendapatkan perlindungan kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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