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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun Tentang Perjanjian dan Perjanjian Kerja

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) tentang “Perikatan” yang sifatnya terbuka. Kata perikatan

mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian. Sebab kata perikatan tidak

hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang sama sekali tidak

bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-

undang. Untuk memberikan definisi terhadap sesuatu hal tidaklah mudah, akan

tetapi banyak para ahli yang memberikan pendapatnya tentang definisi perikatan

yang berbeda-beda.

Definisi perikatan menurut Subekti, adalah suatu perhubungan hukum

antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban

untuk memenuhi tuntuan itu.19 Sedangkan definisi perikatan menurut A. Pittlo

sebagaimana dikutip oleh Setiawan dalam bukunya, adalah : Perikatan adalah

suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih,

atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain

berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.20

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian dapat dirumuskan, bahwa

perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan, sehingga perikatan itu

19 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1998), h.1.
20 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta: Bina Cipta, 1988), h.2.
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ada bilamana terdapat suatu perjanjian.21 Dengan demikian antara perjanjian

dengan perikatan terdapat hubungan sebab akibat, yaitu perjanjian sebagai sebab

yang merupakanperistiwa hukum, sedangkan perikatan sebagai akibat hukumnya.

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Salah satu definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melakukan sesuatu.22Yang dimaksud dengan perjanjian adalah bahwa kedudkan

antara para pihak yang mengadakan perjanjiaan adalah sama dan

seimbang.23Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi, perjanjian adalah sebagai

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau

dianggap berjanji untuk melaksanakansesuatu hal atau tidakmelakukan sesuatu hal

dengan pihaklain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.24 Perjanjian dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu :

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat, bahwa

suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji

atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini

timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya.

21 Purwahid Patrick, Dasar-dasar Hukum Perikatan, (Bandung : Mandar Maju, 1994),
h.12.

22 Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit. h.1.
23 Djumadi, Hukum Peburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2006), h.13
24 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Bale Bandung, 1986),

h.19.
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Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah, perjanjian

merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu

perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk

melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu

perjanjian dan persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat

dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Ketentuan ini dapat dibuat lisan atau

tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari

terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi ada

beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-

undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi

batal atau tidak sah.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Setelah mengetahui pengertian perjanjian sebagaimana diterangkan di atas,

maka hal pokok lain yang wajib diketahui agar sebuah perjanjian yang dibuat

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak yang melakukan perjanjian,

adalah syarat sahnya sebuah perjanjian. Apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi,

maka perjanjian dapat menjadi batal atau bahkan batal demi hukum.

Aturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: untuk

sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :25

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

25 Ibid, h.17
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Dalam syarat yang pertama ini yaitu sepakat, mereka menunjukkan bahwa

mereka (orang-orang) yang melakukan perjanjian sebagai subyek hukum tersebut

mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian.

Dengan kata lain bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus

bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang

dilakukan/diadakan itu. Hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga

dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu

perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (dwang),unsur kekeliruan

(dwaling), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk

dibatalkan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut

merupakan orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang

dianggap cakap oleh atau menurut hukum. Orang yang di luar ketentuan Pasal

1330 KUHPerdata dianggap cakap untuk melakukan perbutan hukum. Pasal 1330

KUHPerdata menyebutkan, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang-orang yang belum dewasa;

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang

membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
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3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksudkan dengan “suatu hal tertentu” dalam persyaratan ketiga

syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian itu sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata): "Suatuperjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang

yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Tidaklah menjadi halangan bahwa

jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau

dihitung.

Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi ketentuan pasal 1333 KUH

Perdata tersebut adalah batal.Walaupun  keadaan demikian, hendaknya kita tidak

cepat-cepat menyatakan sesutu itu batal,  Yang termasuk dalam suatu hal tertentu,

adalah :

a. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1332 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi

pokok perjanjian".

b. Berdasarkan pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : "Barang-

barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok

perjanjian". Kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

Misalnya, menjual hasil panen tahun depan untuk suatu harga tertentu.

Sedangkan warisan yang belum terbuka tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat

dibuat perjanjian, demikian itu penegasan dari pasal 1224 ayat (2) KUH Perdata.
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4) Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah:

a. Ada pihak yang saling berjanji;

b. Ada persetujuan;

c. Ada tujuan yang hendak dicapai;

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan

obyek perjanjian;

e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);

f. Ada syarat tertentu, yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi obyek

perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

d. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian adalah :

a. Asas kebebasan berkontrak.

Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian

berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu

ditujukan. Kebebasan berkontrak26 adalah salah satu asas yang sangat

penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan

dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

26 Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2001), h.84.
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b. Asas konsensualisme.

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang

membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali

perjanjian yang bersifat formal.27

c. Asas itikad baik.

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan

dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat

diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada

seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik

dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian

harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai

dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Facta Sunt Servanda.

Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu

perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat

bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku seperti

undang-undang.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian.

Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang

membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali

undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.28

27 A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, (Yogyakarta : Liberty, 1985), h.20.

28 Ibid, h.19.
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2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada

umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang

membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian

memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis

perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subyek serta obyek

yang diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak

berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam

hal ini tercantum asas “kebebasan berkontrak” (idea of freedom of contract), yaitu

seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakanperjanjian, hubungan-hubungan apa

yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta seberapa jauh hukum

mengatur hubungan antara para pihak.

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Bab VII KUHPerdata tentang

persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut Pasal 1601a

KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian

dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang

lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima upah.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang pekerja (buruh) dengan

pengusaha untuk melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan itu pekerjaan

harus tunduk dan berada dibawah perintah pengusaha atau pemberi kerja sebagai
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imbalan dari pekerjaan yang dilakukan pekerja berhak atas upah yang wajib di

bayar oleh pengusaha/pemberi kerja.29

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat

kerja, hak dan kewajiban para pihak.30

2. Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan keterangan pengertian perjanjian kerja di atas dapat

disimpulkan, bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut :31

a. Adanya pekerjaan

Pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak

penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat

individual). Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut harusla ada suatu

pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang

membuat perjanjian tersebut. Pekerjaan mana, yaitu yang dikerjakan oleh

pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian

kerja.

b. Adanya unsur di bawah perintah

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi

adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain,

29 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, (Jakarta, PT.
Rineka Cipta, 2001), h.64

30 Sentosa Sembiring, Op. Cit, h.17.
31 Djumadi, Op. Cit, h.35.
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yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain,

yaitu atasan.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa si pekerja dalam

melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain, yaitu atasan.

Mengenai seberapa jauh unsur “di bawah perintah“ ini diartikan, tidak ada

pendapat yang pasti tetapi bahwa dalam perjanjian kerja, unsur tersebut harus

ada, apabila tidak ada sama sekali ketaatan kepada pemberi kerja, maka tidak

ada perjanjian kerja.

c. Adanya upah tertentu

Upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak

penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura).

Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal (jumlahyang diterima oleh

pekerja), atau dari segi riil (kegunaan upah tersebut) dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidup pekerja.

Oleh karena itu dikenal istilah “upah minimum”, yang biasanya ditentukan

oleh pemerintah guna meninjau kemanfaatan upah dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidup, dengan menentukan jumlah minimal tertentu yang harus

diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Sistem pemberian upah biasanya didasarkan atas waktu atau hasil pekerjaan,

yang pada prinsipnya dengan mengacu pada hukum, ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku, atau kebiasaan yang ada di masyarakat.
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d. Adanya waktu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melakukan

pekerjaannya pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si majikan dan

juga tidak boleh dilakukan dalam seumur hidup. Jika pekerjaan tersebut

selama hidup dari si pekerja tersebut, disini pribadi manusia akan hilang

sehingga timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian

kerja.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut di samping harus sesuai dengan isi dalam

perjanjian kerja, juga sesuai dengan perintah majikan, atau dengan kata lain

dalam pelaksanaan pekerjaannya, si buruh tidak bolehbekerja dalam waktu

yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Demikian

juga pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab IX tentang Hubungan

Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan yang menentukan : perjanjian kerja dibuat atas dasar :32

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

32 Sentosa Sembiring, Op. Cit., h.37.
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c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertibanumum,

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila syarat pada poin a dan b tidak dipenuhi dalam membuat

perjanjin kerja, maka terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat dapat

dibatalkan, sedangkan jika poin c dan d yang tidak dipenuhi maka

perjanjian kerja yang dibuat menjadi batal demi hukum.

4. Bentuk Perjanjian Kerja

Dalam pembuatan perjanjian kerja tidak ditentukan bentuk tertentu, jadi

dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan dan

tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat dilakukan

secara tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh

kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Untuk beberapa perjanjian kerja tertentu seperti perjanjian kerja laut,

perjanjian kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan perjanjian kerja AKAN

(Antar Kerja Antar Negara), harus dibuat secara tertulis. Karena perjanjian kerja

yang dibuat secara tertulis lebih menjamin adanya kepastian hukum.33

Mengenai bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undangundang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pada ayat (1) disebutkan

: perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Dengan demikian jelas bahwa

bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dilakukan

33 Sendjun H. Manulang, Op,Cit. h.69.
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secara lisan, namun lebih dianjurkan untuk dibuat secara tertulis demi

mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.. Hal yang sama juga

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat

secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan

perjanjian kerja dibuat secara lisan.

Lebih lanjut pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan diatur: “Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis

sekurang-kurangnya memuat” :34

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. Jabatan atau jenis pekerjaan;

d. Tempat pekerjaan;

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan

pekerja/buruh;

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja;

i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.

34 Ibid, h.37.
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5. Jenis Perjanjian Kerja

Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang disepakati

dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu

Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

a. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)

Pada dasarnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) diatur untuk

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan dasar pertimbangan agar

tidak terjadi dimana pengangkatan tenaga kerja dilakukan melalui perjanjian

dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang

sifatnya terus-menerus atau merupakan pekerjaan tetap/permanen suatu badan

usaha.

Perlindungan pekerja/buruh melalui pengaturan perjanjian kerja waktu

tertentu (PKWT) ini adalah untuk memberikan kepastian bagi mereka yang

melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak akan dibatasi waktu

perjanjian kerjanya. Sedangkan untuk pengusaha yang menggunakan melalui

pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini, pengusaha diberikan

kesempatan menerapkannya untuk pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu

pengerjaannya, sehingga pengusaha juga dapat terhindar dari kewajiban

mengangkat pekerja/buruh tetap untuk pekerjaan yang terbatas waktunya.35

Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam

Dalam Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Tentang Ketentuan

Pelaksaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Yaitu Kepmenakertrans No.

35 Suwarto, Op. Cit., hal. 48.
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Kep.100/Men/VI/2004 terdiri dari XI BAB dan 18 Pasal. Pasal 3,

Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004, yaitu :

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah

PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat untuk paling lama 3

tahun.

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan maka dalam PKWT

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diselesaikan lebih cepat dari

yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat

selesainya pekerjaan.

(4) Dalam hal PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat

diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan setelah

melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian

kerja.

(7) Selama tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak

ada hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan pengusaha.

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6

yang dituangkan dalam perjanjian.

Perubahan PKWT Menjadi PKWTT Berdasarkan Kepmen No. 100 TH 2004:
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a. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah

menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

b. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

c. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan

produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3),

maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

d. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30

(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak

diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT

berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

e. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh

dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud di atas, maka hak-

hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 62 yang

menyatakan :

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya

hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi
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kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya

jangka waktu perjanjian kerja”.

Pasal 60 menyatakan :

Perjanjian kerja berakhir apabila :

1. pekerja meninggal dunia;

2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

3. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; atau

4. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Maka berdasarkan aturan hukum di atas, apabila pekerja kontrak

diberhentikan sebelum kontraknya berakhir, berhak mendapat uang ganti rugi

sejumlah ‘upah per bulan’ dikalikan jumlah bulan sisa kontrak yang belum

dijalani pekerja.

b. Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Sedangkan untuk perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)

dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa

percobaan ini pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang

berlaku.

Apabila masa percobaan telah dilewati, maka pekerja/buruh langsung

menjadi berstatus pekerja tetap. Dengan status tersebut pekerja/buruh memiliki
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hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.36

6. Isi Perjanjian Kerja

Isi perjanjian kerja merupakan inti dari perjanjian kerja. Ini berkaitan

dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci

dalam perjanjian, tetapi sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi

perjanjian kerja sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban

umum.

Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang

diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang

yang sifatnya memaksa atau dalam Undangundang tentang ketertiban umum atau

dengan tata susila masyarakat. Sehingga secara positif isi perjanjian kerja adalah

dengan sendirinyamerupakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak buruh serta

kewajibankewajiban dan hak-hak majikan, yang berpangkal pada melakukan

pekerjaan dan pembayaran upah, acap kali kewajiban pihak yang satu tersimpul

dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu tersimpul dalam kewajiban pihak

lainnya.37

Antara majikan dan karyawan yang berada di dalam suatu perusahaan

menimbulkan adanya hubungan kerja, dimana hubungan kerja ini terjadi setelah

adanya suatu perjanjian kerja antara karyawan dan majikan. Istilah perjanjian

kerja menyatakan, bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya

36 Ibid, h.50.
37 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : Penerbit

Djambatan, 1987), h.60.
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perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. Jadi berlainan

dengan perjanjian perburuhan, yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban untuk

melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan.

Bekerja pada pihak lainnya, menunjukkan bahwa pada umumnya

hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya. Perjanjian

kerja pada dasarnya memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan

hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban

majikan. Ketentuan ini dapat pula ditetapkan dengan peraturan majikan, yaitu

peraturan yang secara sepihak ditetapkan oleh majikan yang disebut dengan

peraturan perusahaan dan dapat pula diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB).

7. Berakhirnya Hubungan Kerja

Mengenai berakhirnya hubungan kerja dalam kesepakatan kerja dapat

terjadi karena :

a. Pekerja meninggal dunia, dengan pengecualian jika yang meninggal dunia

pihak pengusaha, maka kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir.

Bahkan suatu kesepakatan kerja untuk waktu tertentu tidak berakhir walaupun

pengusaha jatuh pailit;

b. Demi hukum, yaitu karena berakhirnya waktu atau obyek yang diperjanjikan

atau disepakati telah lampau;

c. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; atau
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e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan

berakhirnya hubungan kerja.

B. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh

minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang

melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan

pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial.38

1. Pengertian Hubungan Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang  NO 13 Tahun

2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan

perintah.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai

dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah:

a. adanya pekerjaan (arbeid);

b. di bawah perintah/gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan pekerjaan

atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi);

c. adanya upah tertentu/loan;

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

berdasarkan waktu tertentu).

38 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Ed, 1, Cet, 2, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h.36.
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Unsur yang pertama adalah adanya pekerjaan (arbeid), yaitu pekerjaan itu

bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban

umum.

Unsur kedua, yaitu di bawah perintah (gezag ver handing), di dalam

hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan

sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan

dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah

untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh dan majikan adalah

hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat

subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah).

Unsur ketiga adalah adanya upah (loan) tertentu yang menjadi imbalan

atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan

ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah hak

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Unsur yang keempat adalah waktu (tijd), artinya buruh bekerja untuk

waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya.

Waktu kerja pekerja dalam satu minggu adalah 40 jam/minggu. Untuk 6

hari kerja perminggu seharinya bekerja 7 jam dalam lima hari dan 5 jam dalam 1
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hari. Adapun untuk 5 hari kerja perminggu bekerja selama 8 jam sehari. Apabila

kebutuhan proses produksi menghendaki adanya lembur, hanya diperbolehkan

lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 jam perminggu. Kenyataannya lembur

yang terjadi di dalam praktik melebihi batas maksimal tersebut.

Selama bekerja, setiap 4 jam pekerja bekerja, harus diberikan istirahat

selama setengah jam. Dalam satu minggu harus ada istirahat minimal satu hari

kerja. Dalam satu tahun pekerja harus diberikan istirahat 12 hari kerja/tahun.

Apabila pekerja telah bekerja selama 6 tahun maka wajib diberikan istirahat/cuti

besar selama satu bulan dengan menerima upah penuh.

Untuk waktu tertentu yang dikenal dengan istilah kontrak kerja dan

pekerja harian lepas. Sedangkan untuk waktu yang tidak tertentu dikenal dengan

pekerja tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003,

hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan

pekerja/buruh.

2. Subjek hukum dalam Hubungan Kerja

Subjek hukum dalam hubugan kerja pada dasamya adalah

pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 membedakan pengertian pengusaha, perusahaan, dan pemberi kerja.

Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah

buruh dan majikan. Subjek hukum mengalami perluasan, yaitu dapat meliputi

perkumpulan majikan, gabungan perkumpulan majikan atau APINDO untuk
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perluasan majikan.39 Selain itu terdapat serikat pekerja/buruh, gabungan serikat

pekerja atau buruh sebagai perluasan dari buruh.

Pembahasan mpngenai hubungan industrial tidak dapat terlepas dari fungsi

atau peran serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka upaya meningkatkan

produktivitas dah kesejahteraan.

Serikat Pekerja/buruh diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2000

tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh. Munculnya undang-undang ini sebagai

hasil reformasi dari hanya diakuinya satu serikat pekerja, yaitu, SPSI. Setelah

adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, serikat pekerja/buruh yang sudah

terdaftar kurang lebih ada 60. Ini merupakan jumlah terbanyak bagi suatu

negmara yang mempunyai serikat pekerja/buruh lebih dari satu di seluruh dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003,

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Adapun pengusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 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;

39 Ibid, h.38.
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c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Batasan pengusaha berbeda dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pemberi kerja adalah orang

perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain. Adapun perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hokum atau tidak, milik orang

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang mempekerjakan pekelj a/buruh dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

3. Objek Hukum dalam Hubungan Kerja

Objekhukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh

pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri pekerja merupakan objek

hukum dalam hubungan kerja.

Objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan kewajiban masing-

masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain

akibat adanya hubungan kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya
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peningkatan produktivitas bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh

buruh. Antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja pada

hakikatnya adalah bertentangan.

Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama/perj anjian kerja bersama.

Kedudukan perjanjian kerja adalah di bawah peraturan perusahaan, sehingga

apabila ada ketenluan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan

perusahaan maka yang berlaku adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan

yang membuat adalah majikan secara keseluruhan. Perjanjian kerja secara teoretis

yang membuat adalah buruh dan majikan, tetapi kenyataannya perjanjian kerja itu

sudah dipersiapkan majikan untuk ditandatangani buruh saat buruh diterima kerja

oleh majikan.

Apabila di perusahaan itu sudah ada serikat pekerja, maka antara serikat

pekerja dan majikan dapat membuat Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya

disebut PKB) dahulu disebut dengan Kesepakatan Kerja Bersama (selanjutnya

disebut dengan KKB). Ketentuan PKB/KKB memuat syarat-syarat kerja yang

mencerminkan hak dan kewajiban majikan dan buruh. Pembuatan KKB dapat

dilakukan oleh serikat pekerja dan majikan di luar jam kerja atau diatur sedemi

kian rupa dibuat di luar kota dengan waktu khusus. Dalam praktik banyak serikat

pekerja yang ada di perusahaan mempersulit terbentuknya KKB dengan cepat.

Di Indonesia masih jauh dari kenyataan akan adanya peran serta buruh di

dalam upaya peningkatan produktivitas. Buruh sering hanya diletakkan dalam

posisi aktor produksi. Keikutsertaan buruh dalam pemilikan saham seperti di
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Jepang masih belum dijangkau meskipun sudah terdapat rambu-rambu dari UU

No. 21 Tahun 2000, scrikat pekerja dapat mengupayakan pemilikan saham bagi

buruh. Sebagai langkah awal yang baik adalah adanya penerapan pemberian upah

buruh yang didasarkan pada gabungan antara produktivitas dan prestasi. Untuk

peningkatan peran serta mungkin kita dapat mencontoh teknik-teknik jepang,

misalnya adanya kotak saran yang ditujukan hanya untuk upaya produktivitas atau

efisiensi bahan baku yang disertai dengan imbalan tertentu.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannyauntuk

mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.40

Sedangkan Perlindungan sendiri adalah hal atau perbuatan melindungi. Jadi

perlindungan hukum menurut penulis adalah kegiatan yang dapat memberikan

perlindungan terhadap pemenuhan hak dan kepastian hukum kepada para pihak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan

perlindungan kepada pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan, yaitu

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin

hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan

40 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung:Penerbit Sumur Bandung,
1983), h.20.
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tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga

kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.

Adapun beberapa aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerj diantaranya: 1.

Keselamatan dan kesehatan kerja 2. Program jaminan sosial tenaga kerja 3. Waktu

kerja 4. Upah; dan 5. cuti41

Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur

dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja

Obyek perlindungan ini adalah sebagai berikut :

1) Perlindungan pekerja/buruh perempuan

Perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan berkaitan dengan :

a) Batasan waktu kerja bagi yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)

tahun, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b) Larangan bekerja bagi wanita hamil untuk jam-jam tertentu, yaitu

sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undangundang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c) Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha apabila

mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul

07.00, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

41 Rachmat Trijono, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Depok: Papas Sinar
Sinanti,2014), h.13.
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d) Kewajiban bagi pengusaha menyediakan angkutan antar jemput bagi yang

bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yaitu sebagaimana

diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

2) Perlindungan terhadap pekerja/buruh anak

Yang termasuk ke dalam pekerja/buruh anak adalah mereka atau setiap

orang yang bekerja yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja/buruh anak meliputi hal-

hal atau ketentuan tentang tata cara mempekerjakan anak, sebagaimana diatur

dalam Pasal 68, 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (1)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3) Perlindungan bagi penyandang cacat

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, sebagaimana

diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan tersebut adalah seperti penyediaan

aksesibilitas, pemberian alat kerja dan pelindung diri.

b. Perlindungan atas Waktu Kerja

Waktu kerja merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan,

karena pemberlakuan waktu kerja bisa menjadi indikator atau tolak ukur

perlindungan pekerja selain upah, tunjangan, jaminan sosial dan kesehatan, dan

sebagainya.
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Ketentuan waktu kerja sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 yaitu :

a. Tujuh jam satu hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6

(enam) hari kerja dalam 1 minggu; atau

b. Delapan jam satu hari dalam 40 (ernpat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk

5 (lima) hari kerja dalam 1 minggu.

c. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu

hak dari pekerja atau buruh seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 86

ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi

dengan sistem manajemen perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk

melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja

yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,

pengendalian cahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan

rehabilitasi.

d. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur pada

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, adalah suatu perlindungan bagi pekerja/buruh dalam bentuk

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang

atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
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oleh pekerja/buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan

meninggal dunia.

Perlindungan ini merupakan perlindungan ekonomis dan perlindungan

sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat

(2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 15 serta Pasal 16 Undang-undang Nomor

3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

e. Perlindungan atas Upah

Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan

pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : setiap

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam penjelasan dari Pasal 88 ayat

(1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanditerangkan,

bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang

layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil

pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan

keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang,

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus memenuhi ketentuan

upah minimun, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, yang dimaksud dengan upah

minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan

tunjangan tetap.
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D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja waktu tertentu ialah suatu perjanjian kerja atau

kesepakatan kerja yangdapat diadakan untuk jangka waktu yang tidak tertentu

sedemikian rupa,sehingga tidak dapat untuk sementara waktu itu secara teratur

diputuskan oleh salah satu pihak.42

Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (UUKK), maka keberadaan perjanjian kerja sebagai pegangan

yuridis dalam hubungan kerja, telah mempunyai landasan yang tegas dan kuat.

Walaupun di dalam undang-undang tersebut hanya diatur secara parsial tentang

perjanjian kerja, tetapi paling tidak keberadaan perjanjian kerja, telah diatur

tersendiri di dalam undang-undang tersebut, yaitu dalam Bab IX yang mengatur

tentang Hubungan Kerja.

Di dalam Pasal 1 angka 15 UUKK ditegaskan bahwa hubungan kerja

adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dengan demikian jelaslah bahwa berarti perjanjian kerja merupakan dasar

dari terbentuknya hubungan kerja.

1. Syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan

bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1) Kesepakatan kedua belah pihak

2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

42 Djumadi, Loc, cit. h.62.
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3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan

4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang

mengingatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, seiya-sekata mengenai hal-hal yang

diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak satu dikehendaki pihak yang lain.

Pihak Pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha

menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak membuat perjanjian

maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian.

Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah

cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur

minimal 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003). Selain itu seseorang cakap membuat perjanjian jika orang tersebut

tidak terganggau jiwanya atau waras.

Adanya pekerjaan yang diperjanjiakan dalam istilah Pasal 1320 KUH

Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari

perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya

melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Objek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, keasusilaan.Jenis pekerjaan yang
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diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan

secara jelas.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi

semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan

bebas dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat

perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena

menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya

pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut

sebagai syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum

artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak

dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dapat dibatalkan, pihak-pihak yang

tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua

atau wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat

meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian

tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.43

2. Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100

Tahun 2004 jenis atau kategori pekerjaan yang diperbolehkan untuk jenis

perjanjian kerja waktu tertentu adalah:

1) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesainnya

paling lama 3 (tiga) tahun

43 Lalu Husni, Op,Cit, h.40.
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Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau

sementara sifatnya adalah perjanjian yang didasarkan atas selesainya pekerjaan

tertentu. Pekerjaan ini dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila pekerjaan

tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka perjanjian

kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

Apabila PKWT tersebut karena kondisi tertentu sehingga pekerjaan tersebut

belum dapat diselesaikan maka dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

Pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari

setelah berakhirnya perjanjian kerja (Pasal 3 Kepmenakertrans No.100 Tahun

2004).

2) Pekerjaan yang bersifat musiman

Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya

tergantung pada musim atau cuaca (Pasal 4 ayat 1). PKWT yang dilakukan untuk

pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim

tertentu (pasal 4 ayat 2). Dalam pasal 5 Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004

dinyatakan bahwa pekerjaan- pekerjaaan yang harus dilakukan untuk memenuhi

pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan

musiman. PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut hanya diberlakukan

untuk pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Pengusaha yang

mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan pekerjaan musiman untuk memenuhi

pesanan atau target tertentu harus membuat daftar nama pekerja atau buruh (Pasal

6 Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004). PKWT untuk jenis pekerjaan musiman
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tidak dapat dilakukan pembahuruan (Pasal 7 Kepmenakertrans No. 100 Tahun

2004)

3) Pekerjaan yang Berhubungan dengan Produk Baru

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dilakukan dengan pekerja

atau buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan. Perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling

lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu)

tahun PKWT tersebut tidak dapat dilakukan pembaharuan (Pasal 8

Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004). PKWT ini hanya boleh dilakukan bagi

pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang biasa

dilakukan perusahaan (pasal 9 Kepmenakertrans No 100 Tahun 2004).

3. Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu

Berdasarkan Pasal 15 Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004, Ada 4

(empat) penyebab perubahan PKWT menjadi PKWTT yaitu :

1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah

menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

2) Dalam PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) yakni PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan yang

bersifat musiman hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada

musim tertentu atau Pasal 5 ayat (2) di mana PKWT yang dilakukan untuk

pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan hanya
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diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan, maka

PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan

produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) di mana PKWT

untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan

baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan hanya dapat

dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat

diperpanjang untuk satu kali paling lama 1(satu) tahun serta pada ayat (3) di

mana PKWT untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan pembaharuan,

maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari

setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan diperjanjikan lainsebagaimana

dimaksudkan Pasal 3 ayat (6) dan (7) di mana pembaharuan PKWT dilakukan

setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya

perjanjian kerja dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada hubungan kerja

antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka PKWT berubah menjadi

PKWTT sejak tidak dipenuhinya syarat PKWT tersebut.

Dalam Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Tentang Ketentuan

Pelaksaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Yaitu Kepmenakertrans No.

Kep.100/Men/VI/2004 terdiri dari XI BAB dan 18 Pasal. Pasal 3,

Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004, yaitu 12:

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah

PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
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(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat untuk paling lama 3

tahun.

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan maka dalam PKWT

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diselesaikan lebih cepat dari

yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat

selesainya pekerjaan.

(4) Dalam hal PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat

diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan setelah

melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian

kerja.

(7) Selama tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak

ada hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan pengusaha.

(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6

yang dituangkan dalam perjanjian.

Dalam hal ini Keputusan Menteri No. 100 tahun 2004 Tentang

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dijelaskan Bahwa:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
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mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentuatau untuk pekerjaan

tertentu.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT

adalah pekerja/buruh dengan pengusaha mengadakan hubungan kerja yang

bersifat tetap

3. Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan

suatu perusahaan milik sendiri.

b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hokum yang secara

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya

4. Orang perseorangan,persekutuan,atau badan hokum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

5. Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, baik milik orang

perseorangan milik persekutuan, atau milik badan hokum baik milik

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus

dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan

dalam bentuk lain.

6. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain.


