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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI KETENAGAKERJAAN 

1. Pengertian Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek 

yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketenagakerjaan 

adalah segala hal yang berhubungan dengan kerja pada waktu sebelum, 

selama dan sesudah masa kerja.
34

 

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja adalah para 

pihak yang juga terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Para pihak dalam 

hukum ketenagakerjaan sangat luas, tidak hanya melibatkan buruh/pekerja 

dengan majikan/pengusaha, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dalam 

hubungan industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya 

dalam menghasilkan barang atau jasa. Para pihak dalam hukum 

ketenagakerjaan tersebut adalah buruh/pekerja, majikan/pengusaha, 

pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha dan pemerintah/penguasa.
35

 

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, 
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sebagaimana yang disampaikan oleh darza, tenaga kerja adalah bagian dari 

penduduk usia kerja yang secara fisik dan mental mampu melakukan 

pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
36

 

Istilah buruh/pekerja secara yuridis sebenarnya adalah sama dan 

tidak ada perbedaan. Kata pekerja dan buruh dalam undang-undang nomor 

13 tahun 2003 digabungkan menjadi „‟pekerja/buruh‟‟untuk menyesuaikan 

istilah serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat dalam undang-undang 

nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja.
37

 

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam buku III tentang 

perikatan, bab kedua bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. 

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang 

saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakuakn sesuatu. 

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang 

merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu pembuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga 

sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak 
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saja.Sangat luas karena dengan dipergunakannya kata „‟perbuatan‟‟ 

tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Untuk 

itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai defenisi tersebut yaitu: 

a. Perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan 

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum 

b. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 

1313 KUHPerdata tersebut 

Sehingga perumusannya menjadi persetujuan adalah suatu perbuatan 

hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
38

Dari rumusan itu 

dapat diketahui ada dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan yaitu 

pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Pihak yang berhak untuk 

menuntut dinamakan pihak berpiutang atau pihak kreditur, sedangkan 

pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak debitur. 

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional 

memiliki pengertian yang sama, seperti halnya Belanda tidak dibedakan 

atara pengertian Contract dan Overeenkomst. Suatu kontrak atau 

perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu: yang kompeten, pokok yang 

disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik serta hak dan 

kewajiban timbal balik. Unsur-unsur kontrak tersebut secara tegas 

membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.
39
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2. Syarat Sahnya Perjanjian  

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata 

terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya 

perjanjian.Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena 

kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat 

terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. 

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat 

dibatalkan dan jika salah satu dari syarat objektifnya yang tidak dipenuhi 

maka perjanjian menjadi batal demi hukum. 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak atara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adapun yang sesuai itu adalah 

pernyataan bukan kehendaknya, karena kehendak itu tidak dapat 

dilihat atau diketahui orang lain.
40

 Subyek bisa terdiri dari manusia 

atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka 

orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan 

hubungan hukum. Cara terjadinya persesuaian pernyataan 

kehendakyang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan 

bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan 

perjanjian secara tertulis adalah agar memberi kepastian hukum dan 
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sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa dikemudian 

hari.  

Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat 

perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa 

kesepakatan tesebut terjadi karena adanya kehilafan, paksaan maupun 

penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 KUHPerdata 

yaitu kata sepakat yang telah diberikan menjadi tidak sah apabila kata 

sepakat tersebut diberikan karena: 1. Salah pengertian atau kehilafan, 

2. Paksaan, 3. Penipuan. Kata sepakat yang diberikan karena salah 

pengertian, paksaan atau penipuan adalah tidak sah karena persetujuan 

diberikan dengan cacat kehendak. 

Ada dua jenis salah pengertian atau kekeliruan mengenai hakekat 

benda atau barang yangg menjadi objek dari suatu perjanjian (eror in 

substantia) dan kekeliruan mengenai orangnya (eror in persona). Salah 

pengertian mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan  itu 

dapat batal. 

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum 

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan melakukan akibat 

hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah 

orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Cakap berarti harus 
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sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu 

perundang-undang untuk melakukan perbuatan hukum.
41

 

Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata adalah: 

1. Anak yang belum dewasa 

2. Orang yang ditaruh dibawah dalam pengampuan  

3. Perempuan yang telah kawin (istri) dalam hal-hal yang ditatapkan 

oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu 

c. Adanya suatu hal tertentu 

KUHPerdata menjelaskan maksud tertentu dengan memberikan 

rumusan dalam pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut: 

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian 

berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal 

saja jumlah itu kemudian dapat ditentuakan atau dihitung 

Berkaitan dengan pasal tersebut dalam hal ini J.Satrio adalah 

logis apabila undang-undang mensyaratkan bahwa prestasi yang 

menjadi objek perjanjian adalah tertentu, sebab jika objeknya tidak 

ditentukan maka tidak dapat ditentukan apakah seseorang telah 
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memenuhi kewajiban prestasinya atau belum. Perjanjian tanpa hal 

tertentu adalah batal demi hukum.
42

 

d. Adanya suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 

KUHPerdata.Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu 

perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang 

palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. 

KUHPerdata sendiri tidak memberikan defenisi dari sebab 

(oorzaak causa).Sedangkan menurut yurisprudensi yang ditafsirkan 

dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian, yang dalam 

prakteknya merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah 

pengawasan hakim.Dalam pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan 

bahwa suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
43

 

1. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian 

   Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang 

dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan 

yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas 

umum yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi rambu dalam 

mengatur atau membentuk perjanjian yang akan dibuat yang akan menjadi 
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perikatan yang berlaku begi paraa pihak yang dapat dipaksakan 

pelaksanaanya atau pemenuhannya.
44

 

a. Asas konsensualitas 

Asas konsensualitas berasal dari kata „‟consensus‟‟ yang memiliki 

arti sepakat. Dalam membuat kontrak para pihak sepakat atau setuju 

mengenai prestasi yang diperjanjiankan. Dalam perjanjian, hal utama 

yang harus ditonjolkan bahwa kita berpegang pada asas konsensualitas, 

yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi 

terciptanya kepastian hukum. Asas konsensualitas mempunyai arti yang 

terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup 

dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian 

tersebut dan bahwa dari perjanjian itu (perikatan yang timbul 

karenanya)sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus 

atau kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila hal-

hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas. 

b. Asas kekuatan mengikat 

Dalam suatu perjanjian terdapat janji yang timbul atas kemauan 

para pihak untuk slaing berprestasi, dengan adanya kemauan adalah 

wujud para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual 

merupakan sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukna 

kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Dengan kehendak 

tersebut para pihak secara bebas menentukan kehendak masing-masing. 
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Kehendak para pihak itulah yang menjadi dasar kontrak terjadinya 

suatu perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata kesepakatan 

para pihak. 

Asas hukum itu juga sering disebut dengan istilah asas pacta sunt 

servanda, secara konkrit dapat ditemukan dalam pasal 1338 (1) 

KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Lebih lanjut pasal 1339 KUHPerdata memasukan prinsip kekuatan 

mengikat. 

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

undang-undang. 

Prinsip bahwa didalam sebuah persetujuan orang menciptakan 

sudah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji 

kontraktualnya harus memenuhi janji-janji ini dipandang sebagai 

sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi 

mempertanyakan mengapa hal itu demikian. 

Dalam rumusan pasal 1338 (1) KUHPerdata diatas telah diberikan 

arti bahwa sesungguhnya setiap manusia atau sesama manusia melalui 

sebuah persetujuan dapat bertindak sebagai undang-undang. 

Persetujuan ini dijadikan sumber hukum disamping undang-undang. 

Namun hal ini tidak berarti bahwa sedikit banyak setiap manusia 



52 
 

 
 

menurut caranya sendiri dengan perantaraan  kontrak dapat bertindak 

sebagai undang-undang didalam suasana pribadi, yang ada diantaranya 

dan sesama manusia. pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa 

semua persetujuan yang dibuat oleh orang-orang secara timbal balik 

pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat 

dipaksakan sehingga secara hukum mengikat.
45

 

Menurut herlin budiono bunyi pasal tersebut diakui sebagai aturan 

yang menetapkan bahwa semua kontrak yang dibuat manusia satu sama 

lainnya, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, 

dimaksudkan untuk dilaksanakan penataanya. Apa yang dinyatakan 

seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka asas 

inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. 

c. Asas kepatutan 

Asas kepatutan merupakan tataran moral dan segaligus tatanan 

akal sehat yang mengarah pada penilaian suatu tindakan atau situasi 

faktual tertentu. Asas kepatutan terurai pada pasal 1339 BW yang 

memuat ketentuan enumerative bahwa kontrak-kontrak tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi 

juga didalamnya tetapi juga didalam sesuatu yang menurut sifat 

kontrak, diharuskan oleh kepatutan keniasaan atau undang-undang. 

Fungsi asas kepatutan dalam berkontrak sendiri dapat 

mengandung dua fungsi yaitu: a. Fungsi melarang suatu isi kontrak 
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yang bertentangan dengan asas kepatutan itu dilarang atau tidak dapat 

dibenarkan. Seperti halnya saat pinjam meminjam uang dengan bunga 

yang amat tinggi karena bertentangan dengan asas kepatutan. b. Fungsi 

menambah suatu isi kontrak dapat ditambah atau dilaksanakan asas 

kepatutan untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak, 

yang tanpa isisan tersebut, maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan 

tercapai. 

d. Asas ganti kerugian 

Asas ganti kerugian terkandung daalam pasal 1243 KUHPerdata 

yang bersifat imperative bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh 

pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam 

kontrak, yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai hak 

menerima prestasi dari pihak lainnya dalam kontrak, menimbulkan 

kewajiban pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi 

dalam kontrak untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak 

yang mempunyai hak menerima prestasi dan pihak lainya dalam 

kontrak tersebut.
46

 

e. Asas ketepatan waktu 

Asas ketepatan waktu menentukan setiap kontrak apapun 

bentuknya terdapat ketentuan waktu guna kepastian penyelesian 

prestasi. Asas ini sangat penting menetukan kapan suatu prestasi 

berakhir dan sebagai dasar penuntutan bagi pihak-pihak yang dirugikan, 
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karna prestasi yang dilaksanakan tidak tepat waktu. Dalam kontrak 

tertulis batas waktu pelaksanaan kontrak selalu tegaskan, jika prestasi 

tidak dilaksanakan sesuai waktu yang diperjanjiankan maka salah satu 

pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau cidera janji.
47

 

f. Asas kebebasan berkontrak 

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan yang 

mengasumsikan adanya suatu kebeasan tertentu didalam masyarakat 

untuk dapat turut serta didalam lalu lintas yauridis dan hal ini 

mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak. Bilamana antara 

para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa ada 

kebebasan kehendak diantara para pihak tersebut. Bahkan dalam 

kebebasan kehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. 

Pada intinya suatu kesetaraan ekonomiss antara para pihak seiring tidak 

ada. Dan jika kesetaraan para pihak tidak ada nampaknya tidak pula ada 

kebebasan untuk mengadakan kontrak. 

Pasal 1338 (1) KUHPerdata menentukan bahwa persetujuan 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam pasal (1) 

1338 KUHPerdata tersebut tidak berarti bahwa kebebasan adalah 

mutlak atau penuh. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum 

perjanjian indonesia meliputi: 

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 
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2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perrjanjian 

3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi perjanjian 

4) Kebebasan untuk objek perjanjian 

5) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional 

Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya 

memaksa yaitu didalam pasal 1320 KUHPerdata. Asas kebebasan 

berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama 

kuatnya. Sedangkan kenyataannya tidak demikian sehingga diperlukan 

adanya ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum bagi para 

pihak yang lemah, disamping perlu juga diadakan perlindungan hukum 

dalam berbagai macam perjanjian yaitu jual beli dengan membeli 

kembali, sewa beli, perjanjian kerja, pinjam uang dan lain-lain. Namun 

dalam kebebasan berkontrak harus berada dalam batas koridor-koridor 

hukum sebagai berikut: 

1) Memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagai mana disebutkan dalam 

pasal 1320 KUHPerdata 

2) Tidak dilarang oleh undang-undang 

3) Tidak melanggar kebiasaan berlaku 

4) Dilaksanakan sesuai unsur itikad baik 
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g. Asas i‟tikad baik 

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan 

dengan i‟tikad baik. I‟tikad baik dalam pengertian yang sabjektif dapat 

di artikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada 

seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan i‟tikad baik 

dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian 

hukum harus didasarkan pada norma kepatuhanatau apa-apa yang 

dirasakan seesuai dengan patut dalam masyarakat.
48

 

2. Kewajiban pekerja 

Jika dirinci satu persatu, banyak kewajiban pekerja/buruh. Hanya saja 

yang perlu diinggat, dalam hal melaksanakan sebagai seorang pekerja/buruh 

yang baik. Di dalam KUHperdata pasal 1603d dinyatakan bahwa 

pekerja/buruh yang baik adalah: 

“buruh yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang dalam 

hal ini untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam 

keadaan sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan” 

Dirinci kewajiban pekerja/buruh sebagai berikut. 

1. Pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut 

kemampuannya dengan sebaik-baiknya  

2. Pekerja berkewajiaban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan 

seizin pengusaha ia menyuruh orang ketiga untuk mengantikannya  
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3. Pekerja/buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan 

pekerjaannya. 

Menurut Imam Soepomo (1983:63), kewajiban utama dari pekerja/buruh 

adalah melakukan pekerjaan menurut petunjuk pengusaha, dan membayar 

ganti kerugian
49

 

Menurut Pasal 126 ayat 1 UUK bahwa kewajiban pekerja adalah 

“pengusaha,serikat pekerja dan pekerja/buruh wajib melaksanakan 

ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap pekerja wajib menjalankan/ mengerjakan pekerjaan yang 

sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja. 

3. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan (pasal 51 

ayat (1) undang-undang no 13 tahun 2003). Secara normatif bentuk tertulis 

menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi 

perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. 

Dalam pasal 54 undang-undang no 13 tahun 2003 mrenyebutkan 

bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 

memuat keterangan: 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 

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

c. Jabatan atau jenis pekerjaan  

d. Tempat pekerjaan 
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e. Besarnya upah dan cara pembayaran 

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

pekerja atau buruh 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

h. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja  

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya dengan 

perjanjian kerja kontak atau perjanjian tidak tetap. Status pekerjanya adalah 

pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT) yang diwajib dibuat secara tertulis dan didaftarkan diinstansi 

ketenagakerjaan.
50

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 

100/MEN/IV.2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) adalah perjanjian kerja antara 

pekerja dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian ini mengatur 

hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan/pengusaha, 

contohnya kedudukan atau jabatan, gaji/upah pekerja, tunjangan serta 

fasilitas apa yang didapatkan pekerja, dan hal-hal lain yang bersifat 

mengatur hubungan kerja secara pribadi. 

Menurut undang-undang tenaga kerja kontrak, PKWT dapat berlaku 

paling lama satu tahun. Apabila ingin melakukan perpanjangan kontrak, 
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maka Anda wajib memberitahukan maksud perpanjangan secara tertulis 

kepada karyawan paling lama tujuh hari sebelum kontrak berakhir. Surat 

pengangkatan itu sekurang-kurangnya memuat keterangan: 

1. Nama dan alamat perusahaan 

2. Jenis pekerjaan 

3. Besarnya upah/imbalan lainnya  

Berdasarkan Kempen No. 100 Tahun 2004, PKWT hanya bisa 

diberlakukan paling lama satu tahun dan diperpanjang satu kali untuk 

jangka waktu paling lama setahun. Jika ingin memperpanjangnya, Anda 

harus melakukannya secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan, 

paling lama tujuh hari sebelum PKWT berakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


